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rî Yüksek idare Mahkemesi kanun tasa
rısını incelemek üzere kurulmuş bulunan 
74 numaralı Geçici Komisyonda görüşül
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1. — Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
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1. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Hamdi Hanıamcıoğlu'nun, 6187 sayılı Ka
rarnamenin uygulanmasına dair Başba
kandan soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'in yazılı 
cevabı (7/317) 189 

2. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğün
ce veya bağlı kuruluşlarınca verilen rek
lamlara ve alman personele dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Nezih Devres'in yazılı cevabı (7/617) 190: 

193 
3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 

son günlerde tutuklanan ve gözaltına 
alman öğretmenlere dair soru önergesi, ve 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/621) 193:194 

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Nihat Erim Hükümeti kuruluşun
dan bugüne kadar tayin ve nakledilen 
Devlet personeline dair soru önergesi, ve 
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Sayfa 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/670) 194:195 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya Elma Tarım Satış Koope
ratifinin borçlanma sebebine dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/719) 195:196 

6. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, Amasya iline bağlı köy arazileri
nin sulanır hale getirilmesine dair soru 
önergesi, ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nezih Devres ile, Köy İşleri Baka
nı Cevdet Aykan'm yazılı cevapları 
(7/732) 196:203 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun7 Dazkırı Kaymakamı 
Şefik Kalkal'ın yolsuzluğu hakkındaki 
tahkikata dair yazılı soru önergesi, ve 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/746) 203:204 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, 1972 yılı Bütçesinin açıksız olarak 
kapanması için düşünülen tedbirlere dair 
soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim ile, 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı 
cevapları (7/756) 204:206 

9. _ Afyon Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon ili insaniye ilçesi istas
yonuna 20 tonluk bir kantarın monte edi
lip edilmeyeceğine dair yazılı soru önerge
si, ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'in yazılı cevabı (7/765) 206:207 

10. — Afyon Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon ili Dazkırı ilçesinin A. 
Yenice köyüne içmo suyu getirilmesine 
dair soru önergesi, ve Köy işleri Bakanı 
Necmi SönmezUn yazılı cevabı (7/767)207:208 

11. — Edirne Milletvekili ilhamı Er
tem Un, 1971 -1972 ders yılı içinde açılan 
ilk, orta ve lise okulları ile bu okullara 
alman öğrenci miktarına dair soru öner
gesi, ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'-
m yazılı cevabı (7/774) 208:213 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile ilgili 
reformlara dair soru önergesi ve Başba
kan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/777) 213:214 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, görevini kötüye kullanmak iddiasiyle 

I Sayfa 
yargılanmakta olan Türkiye Kömür iş
letmeleri Genel Müdürünün, bu görevin
den el çektirilmeydş nedenine dair soru 
önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in yazı
lı cevabı (7/780) 214:215 

14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak - Karabük motorlu 
tren seferlerindeki izdihamın önlenmesi
ne dair soru önergesi, ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'm yazılı cevabı (7/792) 215: 

217 
15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın, Hindistan ile Pakistan arasındaki ih
tilâf sebebiyle Hükümetin izleyeceği poli
tika hakkında parlamentoya bilgi veril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı (7/796) 217:218 

16. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt 
Yılmaz'in, Hac mevsimi dolayısiyle vatan
daşlarımızın Hacca gitmelerine izin veri
lip verilmeyeceğine dair soru önergesi, ve 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/802) 218:219 

17. — istanbul Milletvekili Bahir Er-
soy'un, Yeni Ortam adlı derginin kapatı
lış nedenlerine dair soru Önergesi, ve Baş
bakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/805) 219: 

220 
18. — Maraş Milletvekili ibrahim öz-

türk'ün, Cumhurbaşkanımızın 22.12.1971 
tarihli Milliyet Gazetesine vermiş olduğu 
demecine dair soru önergesi, ve Başba
kan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/806) 220: 

221 
19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nm, Ankara - istabul demiryolu ile kara
yolunun ne zaman çift yol gidiş - geliş 
yapılacağına dair soru önergesi, ve Ulaş
tırma Bakanı Rıfkı Danışman ile, Bayın
dırlık Bakanı Mukadder öztekin'in yazılı 
cevaplan (7/809) 221:222 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, küçük köylerin, büyük tarım işletme
leri çevresinde birleştirilmelerinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi, 
ve Başbakan Nihat Erim ile, Köy işleri 
Bakanı Necmi Sönmez Un yazılı cevapları 

I (7/812) 222:224 
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Sayfa 
21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın, Doğu'da uygulanan «Sosyalizasyon» 
denemesine dair soru önergesi, vs Sağlık 

Birleşik Toplantının uzaması sebebiyle ça
lışma süresi dolmuş bulunduğundan ; 

10 Mart 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere, Birleşme saat 19,05'te son ve
rildi. 

Sözlü sorular 
1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'ın, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/222) 

2. — İstanbul Milletvekili ilhan Darendeli-
oğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyelerinin 
idam cezalarının kaldırılması için imza verdik
leri hakkında bazı gazetelerin iddialarına dair 
sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/223) 

Yazılı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Hasan Türkay'-

ın, Afyon Karahisar, Bingöl, Burdur, Denizli, 
Elâzığ, Kütahya, Maraş, Van ve Gaziantep il
lerimizde grev ve lokavt hareketlerinin yasak
lanma kararının ne zamana kadar devam ede
ceğine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/985) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, Gü
neş Matbaacılık T. A. Ş.'nin durumuna dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/986) 

3. — Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın, Si
vas - Şarkışla ilçesi Akçakışla Bucağı Jandar
ma Karakolu Komutanının köylü vatandaşları
mıza kanun dışı muamele yaptığı iddiasına dair 
yazık soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/987) 

Sayfa 
ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Ay-
kan'm yazılı cevabı (7/816) 224:225 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fil-ret Turhangil Enver Ahova 
Kâtip 

Kayseri 
Şevhet Doğan 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın hazırlanır
ken geri kalmış bölgelere yapılacak yatırımla
rın artırılıp artırılmayacağına dair yazık soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/988) 

5. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Eti
mesgut, Kayseri ve Eskişehir uçak fabrikaları
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/989) 

6. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Batı Berlin'de faaliyet gösteren Türk - Daniş'e 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/990) 

7. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
vali tarafından görevinden alındığı, hakkında 
soruşturma açıldığı ve mahkemeye sevk edildi
ği iddia olunan Sivas Atatürk ilkokulu öğret
menine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/991) 

8. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak Ticaret Lisesi Müdürünün ka
nunsuz tasarruflarına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/992) 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağ-
maç'm görevinin uzatılma nedenine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/993) 

10. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
Bulgaristan'daki Türkleri imha ve Bulgarlaştır-

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SOKULAR 
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ma hedefi güdüldüğü hakkında bir gazetenin 
haberine dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/994) 

11. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
1970 ve 1971 malî yılı bütçelerinde tahmin edi
len gelir ve gider ile gerçekleşen gelir ve gider 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/995) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinde son bir sene içinde kendi arzusu 
dışında yeri değiştirilen ilkokul öğretmeni sa
yısına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/996) 

13. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 
1954 yılından önce ve sonra linyit ve boraks 
madeni için verilen işletme müsaadelerine dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/997) 

14. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz '-
m Koçarlı - Bağarası yolunun asfaltlanmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/998) 

15. — Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, Devlet Memurları Kanunu 
kapsamına alman çarşı ve mahalle bekçilerine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Mali
ye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/999) 

16. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Paris'teki Türk öğrenci Birliğinin çalışmaları
na dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1000) 

17. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 
bir öğrencinin Erzurum Sağırlar Okulu ve Ye
tiştirme Yurdundan Eskişehir Sağırlar Okulu
na naklinin nedenlerine dair yazılı soru önerge
si, Milî Eğitim Bakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1001) 

18. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Narenciye ve yerfıstığı üreticilerinin «Üreti
ciyi Güçlendirme Kredisi» nden yararlanmama
larının nedenine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1002) 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Kor
kut'un, Babaeski Lisesi Başmuavini ile Edebi

yat grubu öğretmeninin başka yere tayinlerine 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1003) 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, görevlerinden uzaklaştırılan 
Devlet memurlarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1004) 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
A. B. D. ile yapılan «Hibe Anlaşması» gere
ğince yasaklanan haşhaş ekimine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1005) 

22. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, 657 sayılı Devlet Personel Kanununun uygu
lanmasından doğan aksaklıklara dair yazılı so
ru Önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1006) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan'm, 
Rus Devlet ve Predizyum Başkanı Podgorni'nin 
Türkiye'yi ziyareti nedenine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1007) 

24. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Maliye Bakanlığı Ankara Dış Tediyeler 
Muhasebe Müdürünün aldığı tohumluk nede
niyle Hazineye olan borcuna dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1008) 

25. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Devlet Hava Yollarında ücretsiz seya
hati sağlayan belgelere dair yazılı soru önerge
si, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmişti, r 
(7/1009) 

26. —içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yıllar iti
bariyle, parlömanterlerin dış seyahat harcama
larına dair, Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi. (7/1010) 

27. — İstanbul Millet vekili Nuri Eroğan'ın, 
III. Dönem milletvekillerinden dokunulmazlığı 
kaldırılmak istenen üyelere dair, Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi. (7/1011) 

28. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Millet Meclisi müstahdemlerine verilen elbise
lerin durumuna dair, Millet Meclis Başkanın
dan yazılı soru önergesi, (7/1012) 
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II . GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısı. (1/623) (Ba
yındırlık ve Plan komisyonlarına) 

2. — Devletçe İşletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine 
ödenecek tazminat hakkında kanun tasarısı. 
(1/624) (Enerji ve Tabu Kaynaklar, Maliye ve 
Plan komisyonlarına) 

3. — İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harp 
malullerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı. (1/625) (Gümrük ve Tekel, Mil
lî Savunma, Maliye ve Plan komisyonlarına). 

4. — Yem kanunu tasarısı. (1/626) (Tarım, 
Adalet ve Plan komisyonlarına). 

Teklifler 
5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa 1327 sayılı Kanuna 31.7.1970 
gün ve 1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesiyle 
değiştirilen ek geçici 2 nci maddesinin (b) fık
rasının 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tekifi (2/642) (Plan Komisyonuna). 

6. — Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş' 
in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/643) (Maliye ve 
Plan komisyonlarına). 

7. — Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun ba
za maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddelerle bazı fıkralar eklenmesi hakkındaki 
15 Temmuz 1965 tarih ve 670 sayılı Kanunun 
1, 2, 3 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesiyle 

5434 sayılı Kanuna bazı geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/644) (Maliye 
ve Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
8. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida

resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1968 
takvim yılı genel bilançosu hakkında Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/755) (Sayıştay Komis
yonuna). 

9. — Köy işleri Bakanlığı Toprak Su Genel 
Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin, 
1967 yılı genel bilançosu hakkında Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/756) (Sayıştay Komisyonu
na) 

. Rapor 
10. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka

nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun adı ile bazı madde
lerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletve
kili ismail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Adalet Komisyonu raporu (1/589, 
2/617, 618) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma tarihi: 
9.3.1972) (GÜNDEME) 

Cumhu7*iyet Senatosundan dönen işler 

11. — 6785 sayılı imar Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Millî Kıyılar Kanunu teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu değiştirişi. (1/161, 2/294) (7 numaralı 
Geçici Komisyona) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 
1 nci ek). 

>• • -« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMü Fikret Turhangil 

KÂTİPLER .-Bahri Karakeçili (Urfa), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Millî Savunma Bakam Ferid Helen'in, 
Askerî Yargıtay kanunu tasarısı ile Askerî Hâ
kimler kanunu tasarısının, Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi kanunu tasarısını incelemek üzere 
kurulmuş bulunan 74 numaralı Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/613,1/614, 
4/270) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Meclise sunulmuş bulunan, Askerî 
Yargıtay kanun tasarısı ile Askerî Hâkimler 
kanun tasarısının, Anayasanın geçici 17 nci 
maddesi gereğince ivedilikleri nedeniyle Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi kanun tasarısını in
celemek üzere kurulmuş bulunan 74 numaralı 
Geçici Komsiyona havale edilmesinin teminini 
arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 
Meclise sunulmuş bulunan Askerî Yargıtay ka
nunu tasarısıyla Askerî Hâkimler kanunu ta
sarısının, kurulmuş bulunan 74 numaralı Ge-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

cici Komisyonda görüşülmesi hususunu talebet-
mektedir. 

Bu hususu Genel Kurulun oylarına arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öztürkçine'nin, 2/291 esas numaralı ka
nun teklifini geri aldığına dair önergesi. (2/291, 
4/269) 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine tara
fından Verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Halen 59 No. lu Geçici Komisyonda bulu

nan 2/291 esas No. lu «1837 sayılı Bina Vergisi 
Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddeleri
nin kaldırılmasına dair 2 . 7 . 1964 tarih ve 491 
sayılı Kanuna ek 2 madde eklenmesi hakkında
ki» kanun teklifimi, mezkûr anakanun yürür
lükten kaldırıldığından, geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Rifat öztürkçine 

O. Senatosu 
istanbul Üyesi 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur, geri verilecektir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Deniz Gezmi§, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan'm ölüm cezalarına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/744) (S. Sayısı : 509) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı İs
mail Hakkı Tekinel tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin, (birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünün 30 sıra numarasında (ka
yıtlı 3/734 ve 744 sayılı Adalet Komisyonu ra
porunun, gündemdeki diğer bütün işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini Komisyon adına 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
ismail Hakkı Tekinel 

CELÂL KARGILI (içel) — Aleyhinde, Sa
yın Başkan. 

BÜLENT ECEViT (Zonguldak) — önerge
nin aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Celal Kargılı ve Sayın 
Bülent Ecevit takririn aleyhinde söz istemişler
idir. 

Takririn, iki aleyhinde, iki lehinde söz ve
receğim, ondan sonra oylayacağım. 

Sayın Ecevit, buyurun takririn aleyhin
de. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Ben, ilke olarak ölüm cezalariyle ilgili bir 
görüşme maddesinin bu kadar öncelikle, ivedi
likle bir an önce görüşülmek... 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— ivedilik yok. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — öncelikle 
görüşülmek istenmesini doğru bulmam. Çünkü, 
ölüm cezasını gerektiren konular, üzerinde uzun 
uzadıya düşünmeyi, vicdan muhasebesi yapma
yı gerektiren konulandır. (A. P. sıralarından 
«Ne vicdanı?» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

(1) 509 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu öner
genin aleyhinde konuşmamın bir başka nedeni 
daha vardır. 

Adalet Komisyonunda, şimdi gündemde yer 
alan ölüm cezalan konusundan önce ölüm ceza
larının kaldırılmasını isteyen iki kanun öneri
si görüşülmüştür. 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Anayasa var, Anayasa. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Biri, rah
metli Selâhattin Hakkı Esatoğlu tarafından 
hazırlanmış olan ve benim de imzalamış bulun
duğum, yaklaşık olarak bundan iki yıl kadar 
önce verilmiş bir kanun önergesi, öbürü de 
Sayın Celâl Kargılı'nın daha sonra verilmiş aynı 
nitelikte bir kanun önerisi. 

Bu kanun Önerisi, şimdi gündemde yer 
alan ölüm cezalarından daha önce Adalet Ko
misyonunda görüşülmüştür. Gerçi, maddeleri
ne geçilmesi kabul edilmemiştir; ama daha ön
ce o kanun önerileriyle ilgili işlem tamamlan
mıştır. Oysa, görüyoruz ki, Meclis günde
minde bu konu yer almıyor, o kanun önerile
riyle ilgili madde yer almıyor, ondan daha 
sonra görüşülüp Komisyonda karara bağlanan 
ölüm cezalarıyla ilgili husus yer alıyor. 

Bir kere gündemlin tanzimi bakımından bu
nu doğru bulmadığımı belirtmek isterim. 

İkincisi; bir Meclisin, bir Parlâmentonun 
huzurumda, kabul edersiniz etmezsiniz o baş
ka, ilke olarak Ölüm cezasının kaldırılmasını 
öneren kanun teklifleri bulunduğu sırada, on
lar görüşülmeden önce, ölüm cezalarıyla ilgili 
mazbataların görüşülmesini asla doğru bulmu
yorum. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Saygılarla. 
(A. P. sıralarından anlaşılamayan müdaha

leler.) 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayın, mü

dahale etmeyin efendim. Genel Kuruldan sii-
künıe rica edeceğim efendim. 

Sayın Kargılı buyurun, takrir aleyhinde. 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, Türk Ceza Kanunundan 
idam cezalarının kaldırılmasına dair merhum 
Selâhattin Esatoğlu ve arkadaşlarının imzala-
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dığı bir teklifle bizlerin hazırladığı bir teklif, 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan 
hakkında verilmiş idam cezalarının infaz edil
mesine ilişkin kanun tasarısından daha önce 
Adalet Komisyonunun gündeminde yer almış 
bulunuyordu. 

Yine bu teklifimizin Komisyonda görüşül
mesi de bahsi geçen tasarıdan daha önce yapıl
mıştı. Öte yandan, Türfk Ceza Kanunundan 
idam cezalarının kaldırılmasına ait kanun tek
lifimiz, bu tasarının Meclise gelişinden aylar
ca önce Meclise verilmiş bulunmakta idi. 

Oysa, Adalet Komisyonunda teklifimizden 
sonra görüşülmesi yapılan idam cezalarının in
fazına dair tasarı, Komisyonca öncelik ve İve
dilik kararıyla Genel Kurulda görüşülmek üze
re Meclis Genel Kuruluna sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Türk Ceza Kanunundan idam cezalarınım 
kaldırılmasına ilişkin teklifimiz, Komisyonda 
görüşülmesi neticesinde, esastan reddedilmiş 
bulunmaktadır. Fakat, bir kanun teklifinin 
Komisyonda reddedilmiş olması, teklifin Genel 
Kurulda da aynı şekilde reddedileceği anlamı
na asla gelemez. Yine Komisyonda reddedileni 
teklifler de, kabul edilen teklifler gibi, Meclis 
Genel Kuruluna sevk edilmeye mecburdur. 

Yukarıdaki durumu kendisine arz ettiğimiz 
Sayın Adalet Komisyonu Başkanı ismail Hakkı 
Tekinel; bize, kanun teklifimiz hakkındaki ko
misyon raporunun dün Meclis Başkanlığına su
nulduğunu bildirmiştir. Bu durum karşısında 
Türk Ceza Kanunundan idam cezalarının kal
dırılmasına ilişkin teklifimizin Meclis Genel Ku
rulunda üç şahıs hakkında verilmiş olan idam 
cezalarının infaziyle ilgili tasarının görüşülme
sinden daha önce görüşülmesinin sağlanması, sa
yısız hukukî, sosyal ve siyasal sakıncaların orta
dan giderilmesi ve kamu vicdanını tatmin yö
nünden şarttır. 

örneğin, bu iddiamızın yerinde ve haklı bu
lunduğunu kesin olarak ispatlayacak bu konu
daki bir tatbikat, kısa bir müddet önce Ameri
ka Birleşik Devletlerinde tezahür etmiş bulun
maktadır. Amerika Birleşik Devletleri Cum
hurbaşkanı adayı Robert Kennedy ve Sharon 
Tate isimli bir artisti öldürerek idam cezasına 
mahkûm edilen «Sirhan Sirhan» ve «Manşon» 
adlı iki kimse- ile, haklarında verilmiş idam ce
zaları kesinleşmiş daha birçok kimsenin cezala-
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rının infazı, bu mahkûmların bulundukları eya
letlerde ceza kanunlarından idam cezasının kal
dırılması için açılanr kampanyaların ve bu ko
nuda getirilen tekliflerin sonuçları alınıncaya 
kadar adlî mercilerce yerine getirilmeyip bek
letilmiştir. Ve neticede bu mahkûmların bulun
duğu eyaletlerin kanunlarından idam cezalan 
kaldırıldığı için bu mahkûmlar hakkında veril
miş olan idam cezalan infaz edilmemiştir. 

Diğer yandan, Türk Ceza Kanunundan idam 
cezalarının kaldırılmasına dair kanun teklifle
rimizin Adalet Komisyonunda görüşülmesi sıra
sında Komisyonda Hükümet temsilcisi olarak 
bulunan şahıs da, Hükümetin bu konudaki gö
rüşlerini özetle aşağıdaki şekilde Komisyona arz 
etmiştir : 

«Halen Birleşmiş Milletlerde idam cezaları
nın ceza kanunlanndan çıkarılmasına dair yo
ğun çalışmalar mevcuttur. Hükümetimiz bu 
çalışmaları yakinen izlemektedir. 

Yine dünyanın birçok ülkelerinde de idam 
cezaları, o ülkelerin ceza kanunlarından çıka
rılmıştır. öte yandan birçok ülkede de bu ko
nuda çalışmalar yapılmaktadır. Hükümetimiz, 
bu ülkelerde yapılan çalışmalar hakkında Dışiş
leri kanaliyle dokumanlar toplamaktadır. Hü
kümetimiz böylesine ciddî bir konuda bu bilgi
lerin toplanmasından sonra görüşünü belirte
cektik.» 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, huzurunu
za gelmiş bulunan üç insanın idamımn infazına 
izin verilmesi hakkındaki kanunu görüşmeden 
önce, halen iktidarda bulunan Hükümetimizin, 
idam cezalarının kaldırılmasına ilişkin çalışma-
lannı, Türk Ceza Kanunundan idam cezalan na 
ait maddelerin kaldırılması hakkındaki görüş
lerini, Hükümet sözcüsü olarak Komisyonda be
lirttiği hususlan da huzurunuza getirmiş bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin böylesine 
ciddiyetle üzerinde durduğu bir konuda bizler, 
ileride vicdanen rahatsız olmamak, ileride ka
muoyunun vicdanını rahatsız etmemek yönünden 
ve Hükümetin de mühlet talebine uymamız, en 
azından bu konuya göstereceğimiz saygıyı be
lirtmek yönünden - M, sizlerden istirham ediyo
rum - Türk Ceza Kanunundan idam cezasının 
kaldırılmasına'' ilişkin tekliflerin Genel Kurulda 
görüşülmesi yapılmadan, bu üç şahsın idamının 
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infazına ilişkin iznin verilmesine ait görülmeye 
başlamayalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin bu uya
rısına katılmayarak ve Hükümetin bu konudaki 
mühlet talebini reddederek kanun teklifimizi 
Komisyon esastan benimsememigtir. 

Yukarıdaki hususların nazarı itibara alına
rak, teklifimizin, idamların infaziyle ilgili tasan
dan önce görüşülmesinin sağlanması ve Türk Ce
za Kanunundan idam cezalarının kaldırılmasına 
ilişkin kanun teklifinin ele alınması için veri
len bu öncelik önergesinin reddi hususunda oy 
kullanmanızı temenni eder, Yüce Meclise saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, söz iste
mişlerdi... Yok. 

İKEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu Baş

kanı Sayın ismail Hakkı Tekinel tarafından 
verilmiş olan önerge biraz önce okundu. Bu 
önerge aleyhine derüal C. H. P. «ski Genel 
sekreteri ıSayın Bülent Ecevit ile Sayın Ce
lâl Kargılı aleyhte birer konuşma yaptılar ve 
önergede bahse konu bugünkü gündemin bi
rimci defa görüşülecek işler bölümünün 30 ncu 
sırasındaki Adalet Komisyonu raporunun, di
ğer hütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesinin doğru olmayacağını savundular. 

'Bir kere Sayın Bülent Ecavit yapmış ol
duğu konuşmasında o derece acele ve yanlış 
müdahale ettiler ki, raporda yalnızca önce
lik istenmiş olduğu halde, «hem öncelikle, 
hem ivedilikle görüşülmesi mahzurludur» 
diye bir İfade kullandılar. Bunu evvelâ tashih 
etmeleri gerekir. Çünkü, Komisyon Başkanı, 
«diğer bütün işlere takdimen görüşülmesinin» 
yani öncelik teklifiıkle bulunmuştur, ivedilik 
teklifinde bulunmamıştır. Yani bu rapor, di
ğer normal işlerde olduğu gibi, iki defa gö
rüşülerek, Yüce Meclisin iki defa manevî 
şuurundan maşerî vicdanından ve kafasından 
geçecek. Bir defa görüşüldükten sonra aradan 
muayyen foir zaman geçeceği için düşünme 
payı kalacaktır. Bunu tashih etmek isteriz, bir. 

İkincisi, muhterem arkadaşlar, Sayın Celâl 
Kargılı ve Sayın Ecevit yaptıkları konuş
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malarında Adalet Komisyonunda çok tarihler 
önce ve halen aramızda bulunmayan merhum 
bir milletvekili tarafından verilmiş olan, 
ölüm cezalarının kaldırılmasına mütedair ka
nun teklifinin sonuçlanmadan bir ölüm cezası
nın yerine getirilmesinin alelacele görüşülme
sinin mahzurundan 'bahsettiler. 

Hem Sayın Bülent Ecevit, hem Celâl Kar
gılı, sanki ilk defa birşey Mecliste yapılıyor
muş giibi kürsüye çıktılar, bunu savundular. 
HaDbuki bu kanun teklifi, Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu tarafından senelerce Önce verilmiş
tir. Geçen Haziran ayında ölüm cezasının 
yerine getirilmesi hakkında Adalet Komisyo
nunun başka raporları bu Mecliste görüşül
müş ve Yüce Meclis tarafından tasdik edilmiş
tir. O zaman Sayın Bülent Ecevit ve Sayın 
Celâl Kargılı normal olarak, mantıkî olarak, 
yani bir içgüdü içerisinde olmadan fikir ola
rak ölüm cezalarının kaldırılmasını savunu
yor idiyseler, o idam cezalarının yerine geti
rilmesi hakkında Yüce Mecliste müzakere ce
reyan ederken neye çıkmadılar kürsüye de 
flbunu istemediler. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Demek ki, tablo meydandadır. Bugün Tür
kiye'nin... 

ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, ne alâkası var? Bunun yeri 
var mı?.. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Perdeler 
kalkıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale buyur
mayın. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Tür
kiye'nin mukadderatını sınırlarda korumakla 
mükellef şerefli Türk Ordusunun örfî idare 
mahkemeleri tarafından idamlarına karar ve
rilmiş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve diğer ar
kadaşının ölüm cezasının yerine getirilmesi 
meselesi, rejimle ilgili bir asayiş meselesidir. 
Yüce Meclisin bunu diğer bütün işlere tak
dimen, öncelikle görüşmesinde millî menfaat
ler vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Eğer yalnızca bu bakımdan bir aksi iddia
ları varsa onu çıkıp burada söylemeli idiler. 
Yoksa, bir meseleyi kamufle ederek ölüm ce
zalarının kaldırılması hakkında kanun teklif -
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leri varmış, bu kanun teklifi görüşülmeden 
bunların görüşülmesi doğru değilmiş gibi, 
âdeta bir başka umumî meselenin altında bu 
meseleyi saklamaya çalışmasınlar. 

Sayın Hükümeti de ikaz ediyorum; sayın 
/Hükümetin de bu meselede hatta ve hatta ive
dilikle bunun görüşülmesini istemesi kadar ta
biî birşey olamaz, onlar da buna katılmalıdır
lar. 

Hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından 
«Brav'0» sesleri, alkışlar.) 

(BAŞKAN — Takrir üzerinde lehte başkaca 
ığörüşniek isteyen?... Yok. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — (Sayın Başkan, Hükümet adına 
Dışişleri Bakanı arkadaşımız bir açıklamada 
ıbulunacak. 

(BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Dışiş
leri Bakanı IBayülken, buyurun. 

Lehinde değil mi ©fendim?,. 
(DEVLET BAKANI DOĞA.N KİTAPLI 

(Samsun) — Bir hususu tavzih için konuşa
cak. 

BAŞKAN — Usul görüşmesidir, esas değil. 
Takririn lehinde... Çünkü esasa girmedik efen
dim. Lehte, aleyih'te iki kişiye söz veriyorum. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhurbaş
kanınca IS. Ü) — Bir tavzihte bulunacak Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Neyin tavzihi efendim? Usul 
hallediyoruz Sayın BaşSbakan, usul hallediyo
ruz. Aleyhte iki kişiye söz verdik. Müsaade 
buyurursanız bir tartışma konusu açmaya
lım. Bendeniz takririn lehinde söz vermiş 
bulunuyorum, Açıklama yapmaya imkân yok
tur takriri oylayalım, ondan sonra her za
man Hükümet usul dışında görüşebilir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Takriri tekrar okutuyorum. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Tavzihte bu

lunacak Sayın Başkan, usul ile alâkası yok. 
BAŞKAN — Ne tavzihi? Usul meselesini 

koydum efendim, iki lehte, iki aleyhte söz ve
receğimi peşinen beyan ettim. 

Takriri tekrar okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı 

Tekinel'in takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum : öncelikle görüşülmesi hususu Adalet 
Komisyonu Başkanı tarafından talebedilmek-
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1 tedir. Takriri kabul buyuranlar lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi buyurunuz Sayın Bay ülken, gündeme 
geçtik. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, sayın milletıvekilleri, 

Biraz evvel, görüşmeler yapılırken üzerine 
değinilmiş bir konu dolayısıyla Hükümet gö
rüşünü arz ediyorum efendim. 

Hükümet, «idam cezasının kaldırılması» 
diye bir mesele üzerinde durmamıştır. Bizim 
ceza sistemimiz, idam cezalarında son sözü 
Parlamentoya bırakmıştır. Her olayda, her 
hükümlü için son söz Yüce Meclislerindir. 
Bu sistemin değiştirilmesini Hükümet teklif et
mek niyetinde değildir. (A. P. ve D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Muhalefet şerhlerini de okuta
cağım. 

Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, rapor matbaaya 
verildikten sonra muhalefet şerhini Başkanlı
ğımıza tevdi etmiş bulunmaktadır. Tevzi edil
miş basılı metinde, zamanında verilmediği için, 
yoktur. Bilâhara verilmiş olduğu cihetle bu 
muhalefeti okutuyorum: 

I «Muhalefet Şerhi 
j Mevlüt Ocakçıoğlu 

Niğde Milletvekili 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin Inan'-
m haklarındaki idam kararının infazına veri
len karara muhalifim, şöyle ki: 

[Mahkemesince sanıkların eylemleri siyasî 
suç olarak nitelendirilmiş, T. 0. K. nun 146/1 
maddesi uyarınca ölüm cezasına çarptırılma
larına karar verilmiştir. Kesinleşen bu karar 
ve fiiller mahiyeti hakkında mütalaa verecek 
değilim. Bu, yasama organı olarak bizim yet
kimiz dışındadır. Ancak, Anayasamızın 64 ncü 
maddesi yasama organına idam cezalarının 
infaz edilmesine, ya da edilmemesine karar 
vermek hakkını tanımıştır. Biz, suçun yani fiil-

j lerin siyasî suç olduğu, suçluların siyasî suç
lu olduklarının kabulü noktasından hareket 
edeceğiz. 

Ben bir hukukçu gözüyle, bu ülkenin şart-
I larını bilen bir insan olarak meseleyi enine bo-
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yuna inceledim, geniş tetkikler yaptım, ölüm 
cezalarının infaz edilmesine dair Komisyon ka
rarına iştirak edemedim, muhalif kaldım. 

İBirçok meseleler ve dağınık fikirler için
de muhalif kalmanın sebeplerini üç nokta
da toparlayabileceğim. 

Sebep 1. Dünya hukukçuları, cezacılan, ya
ni ıhukuk âlemi siyasî suç teşkil eden mem
nu fiillerin (Yüksek ve umumî bir menfaat 
duygusu ile) işlendiğini kabul etmektedirler. 
Demokratik rejimi kabul etmiş medenî ve 
siyasî âlem dahi bugün siyasî suçlulara kar
şı saygıya dayanan bir hassasiyetin gösteril
mesi gerektiği, siyasî suçlulara ölüm ceza
sının tatbik edilmemesi istikâmetinde bazıla
rı karar kılmışlar, bazıları da karara varmak 
üzeredirler. Siyasî suçlular bir diğer devlete 
iltica ederse kaçtığı ülkeye iade edilmezler. 
Bu beynelmilel bir kaidedir. Biz de kabul et
mişiz. ıSiyasî suçlulara hapisanelerde adi suç
lular gibi muamele edilmez. Bazı ülkelerde, 
Batı Almanya, isviçre, Yeni zelânda, İngiltere, 
İtalya gibi ülkelerde siyasî suçlulara idam 
cezasını kanunlarından çıkarmışlar, bazıları da 
eylemler şen'i failler ve cemiyetlere daj^anmı-
yorsa bunları idam etmemeyi mevzuatına yer
leştirmişlerdir. 

IBen de bir hukukçu olarak bu fileri benim
semekteyim. 

Sebep 2. Mahkeme kararında bu insanla
rın feryadı şöylece formüle edilmiştir:. Ağa
lara, tefecilere, finas kapitale ve onların tem-
sicilcisi siyasî iktidara karşı mücadele ya
sal yollar kapanmıştır. Bu mücadele silâhlı 
mücadele olacaktır. Bu feryadın bir ağırlığı 
var. Bahsedilen grupa karşı bir diğer grubun 
müdafaası. Bu gençler ilk adımlarını bu for
mülün içine atmadılar, inanırım ki, son adım
ları da bu değildir. Fakat bir meselenin vuzu
hu ve bir tarzı idarenin ıslahı sıkıntısı çıkış 
noktası olmuştur. Bu delikanlıların âdeta bu 
maceraya itildikleri, cemiyet şartlanma, ida
re tarzının bu delikanlıları bu mecraya ittiği 
kanaati içindeyim. Şöyle ki: 

Denia €1 ezmiş ve arkadaşları sokakları dol
duran ve bağıran onbinlerce üniversiteli veya 
işçi genç gibi toplumun köy ve gecekondu ke
siminden fakirlik, yoksulluk ve bin türlü dert 
ve çilenin içinden gelmişlerdir üniversiteye, fab

rikalara. Halen de aynı yerlerde dert ve çileyi 
çekmekte olan kimselerdir. Ayda 200 ilâ 300 li
ra ile üniversite muhitinde geçinmek, okumak 
sıkıntısmdadırlar ve î.diler. 

Dizlerinin dibindeki bazı arkadaşları bu pa
ranın birkaç mislini bir gecede harçlık edebili
yor. Kendisi sıkıntıda, anası, babası, akrabası 
ve yurtdaşları bu sıkıntının içinde mutsuz idi. 
Bir azınlık ise çok mutlu bir hayatın içindeydi. 
Mutsuzluk çok yaygın idi. İki grup vatandaş
ların yaşantısı arasındaki uçurum çok karan
lık ve deçin idi. Türk Toplumu iki ayrı âlem 
idi. 

Ülkenin nimetleri sanki bir küçük grubun 
hakkı idi. Külfetlerinde geniş grubun borcu 
ve omuzlarının yükü. 

Evet, sefalet içindeki geniş kitle ses çıkar
mıyordu. O halde kime ne idi. Kitle ses çıkar
mıyordu, bir tevekkülün içindeydi, ama bu acı
yı, bu zehiri içine ılık ılık akıtıyordu. 

Ama, ülkede yaşayanlar yavaş yavaş uyanı
yor, Anayasamızın getirdiği imkânlar içinde 
sosyal teşekküller kuruluyor, elinden alın
mış haklan eşeliyor, insanca bir yaşantı isti
yordu. 

Ülkenin üvey evlâdı olmadığını anlamak 
istiyordu. Almanya'ya gidiyordu, dünyayı gö
rüyordu. Ankara'da, İstanbul'da olanları denet
liyordu. 

Anayasa, Devletimize sosyal hukuk Dev
leti niteliğini vermiş, sosyal Devletin fertleri
ne insan haysiyetine yaraşır geçim imkânları 
temini bakımından zaruri olan ihtiyaçlarının 
karşılanması görevinde olduğunu, sosyal adalet, 
ekonomik denge, sağlık ve eğitimde fırsat eşit
liği sağlanmasını istiyordu. 

Ancak aradan seneler geçtiği halde bu gö
revlerin gerçekleştirileceğine dair bir adım ve 
bir işaret dahi yoktur. 

Herkes dünyaya çile çekmek için değil bir 
iyi yaşama, bir mutluluk, hiçolmazsa insan hay
siyetine yaraşır bir yaşama seviyesi içinde ol
mak için gelmişti. Bunu temin için meşru yol
lardan çalışacak, gerektiğinde önüne çıkan en
geller ile de kavga edecekti. Bu onun en tabiî 
bir insanlık hakkı idi. Medenî ülkeler zama
nında bu kavgayı yapmışlar, işlerini yokma 
koymuşlardı. Meseleleri olanlar da bu kavga
nın içinde idiler. 
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Adı geçenlerle diğer üniversitelilerin üni
versiteye ait bazı sıkıntıları da vardı. Didiniyor, 
tırmanıyor, Hükümeti, görevlileri bir türlü me
selenin üzerine getiremiyorlardı. Herkes bir kö
tü geleneğin, bir kötü alışkanlığın sorumsuzlu
ğu ve adanısendeciliği içinde çıkarlarının esi
ri olarak kötü geleneklere devam ediyor
du. 

(Sağdan ve soldan bunalanlar sosyal adalet, 
ekonomik den£e, yaşama haysiyeti eğitim sı
kıntılarına çare nidaları ile sokağa dökülü-
verdi. Hükümet meselelerin üstüne çıkıp tat
min edici yolların içine girmesi gerekirken, 
bu sokaktaki insanların bir kısmını da yanı
na çekerek birbirine karşı koydu. Vatandaşı 
kendi meseleleriyle başbaşa ve karşı karşıya 
getirdi. Biribirlerini öldürmeye sevk etti. 
Kendisine haksızlık edildiği kanaati ile bir 
tarafta, silâhlı olan karşıdaki gibi silâhlandı. 
Olan oldu. Bir kısım gençlik çıldırdı. Bir gö
revlinin dediği gibi, bugün dahi bu çıldırma
nın beyinlerdeki rahatsızlığı devam etmekte
dir. 

KMÎN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
mademki muihalefet şerhi okutuyorsunuz, bu
nu lütfen anlayacak şekilde okutun. Çünkü 
kulağımıza parça parça öyle cümleler geldi 
ki, bunların adamakıllı tartışmasını yapaca
ğız. Onun için lütfen Meclisin anlayabileceği 
şekilde okutulmasını sağlamanızı rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teklifiniz karşısında müsaa
de ederseniz kaldığı yerden bendeniz okuyayım. 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) —Ne münasebet.. 
EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Zahmet olmaz

sa, 
BAŞKAN — Kaldığı yerden devam ediyo

ruz: 
iBu sırada sebep ikinin başında bahsetti

ğim formül ile içten dıştan ideolojik maksat
lılar ağlarını bu çıldıran gençliğin üzerine 
attı ve yakalandı. 

Bu delikanlılar bu badireye böyle itildi
ler. Gerçek kabahat nerededir, kimdedir? 

!Bu çocuklar nasıl bir nefis müdafaasının, 
nasıl yaygın bir davanın hangi noktasından 
meydana çıktılar, neyi savunmak nereye gel
diler. 

Kafamı avcuımun içine alıp düşünüyorum. 
Bu delikanlıları idam edelim diyemiyo

rum. 
Biliyorum, hepimiz biliyoruz. Üç kişinin ida

mı ile mesele halledilemez. Bugün bir genç grup 
ve bir halktan grub bu insanların kendi ıstı
raplarının kendilerinin müdafiîleri olduğuna 
inanıyorlar. Bu delikanlıların fakir halkın 
meseleleri için kendilerini ateşe attıklarına ina
nanlar var. -Bu dava büyür, bu yangın genişler. 
Bunları asmakla mesele bitmez. Meselelerimi
zin elbirliğiyle temeline innıekliğimiz gerek
mektedir. Cemiyetin diğer kesimi dahi bir gün 
bu insanları mâruz ve haklı görecektir. 

'Kabahati cemiyet nizamında, idarenin bo
zukluğunda görüyorum. İdamın infazına ka
bul diyemiyorum. Telâfisi mümkün olmayan 
bir karara evet diyemiyorum. 

Sebep 3. !Bu delikanlılara ve bunlan sa
vunmak isteyenlere ve gerçekçilere bir kısım 
insanlar komünist diye haykırıyorlar. Bu genç
ler aslında komünist değillerdir. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

ıBAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Buna benzer lâfları sıkıntılarından, öfke

lerinden etmektedirler. Yukarda sıkıntılarını da 
izah ettik. 

Bu delikanlılar Amerikalıları kaçırdılar, fa
kat çağrıya uydular, en iyi muameleyi yaptı
lar, öldürmediler ve ailelerine iade ettiler, öl
dürebilirlerdi. 

Bunlar polis öldürmek istemediler, mak
satları kendilerine bir taraf olarak hareket 
eden ve işkence ettiren Hükümete karşı bir 
uyarı olarak polis kulübesinin tabanına kur
şun sıktılar. 

Bu insanlar bankalardaki paraları aldılar, 
soydular, ancak nefislerine kullanmak için de
ğil, banka kredileri yolsuzluğunu ve kitabına 
uydurularak yapılan soygunları protesto ve 
bu paraları içtimai ve idarî düzensizlikleri dü
zene koymak için soydular, müdafaaları bu. 
paraları yemediklerine göre, aleyhte konuş
maya da kendimizi yetkili göremiyorum•. 

Hareketlerinde bir hunharlık, bir şenaat 
derecesi görülmemektedir. Bir siyasî atıfet 
gerekmektedir. 

Muhalefetimin sebepleri bunlardır. 
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Arkadaşlarıma da tepkilerden sıyrılarak 
karar vermelerini diliyorum. Hürmetlerimle. 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
BAŞKAN — Komisyon raporu ve muhale

fet şerhi okunmuştur. 
Tümü üzerinde söz alan sayın milletvekille

rinin isimlerini arz ediyorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Efendim buyurun. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 

şimdi de Türk milleti adına verilmiş olan ka
rarın okunmasını rica ediyorum. Mahkeme ka
rarının okunmasını rica ediyorum. Bu muhale
fet şerhinden sonra Türk Milleti adına karar 
vermiş olan mahkemenin kararının okunmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usule göre Komisyon 
raporunu okuyoruz. Müzakereyi onun üzerinde 
açıyoruz. 

iSayin milletvekilleri, Sayın Adalet Komis
yonunun tetkikine arz edilen karar okunmuş, 
incelenmiş ve rapor bize bunun hülâsasını ge
tirmiş bulunmaktadır. Böyle bir teklifinizi 
teamül haline getirdiğimiz takdirde, 5 bin say
falık, 300 sayfalık, 400 sayfalık, bin sayfalık bir 
kararın Meclise getirilmesi gibi, bugüne kadar 
vaki olmayan bir usule gitmiş ve bir teamül 
yaratmış oluruz. Tahmin ederim ki, Millet Mec
lisi adına bu kararı ittihaz buyuran Adalet 
Komisyonunun sayın üyeleri, muhalefet şer
hini veren muhterem arkadaşımız da beraber 
olmak üzere, bu kararı okumuşlardır ve mutta-
lidirler. Adınıza bu raporu getirmiş bulunu
yorlar. Müsaade ederseniz bunu okuyamayaca
ğım. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
bahse konu mesele şu: Muhalefet şerhinde olay
lar ve bağlantılar sanıyorum ki, Türk Milleti 
adına verilmiş kararı külliyen tahlil etmek 
gayreti gösteriyor. Bu mesele anlaşılsın, diye 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, hassasiyetinizi takdir edi
yorum. Hassasiyetinizi takdir ediyorum; fa
kat bu konuya gitme imkânını bir teamül ola
rak yaratmak istemiyoruz efendim. 

ÎSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sonuç bölü
münün okunması mümkün değil mi Sayın Baş
kan?, 

BAŞKAN — Hayır efendim, «Tüm, sonuç, 
deliller, karar» diye ayıramayız efendim. Ada
let Komisyonumuz bu görevi ifa etmiştir. 

Sayın Mehmet Ali Aybar, Sayın Celâl Kar
gılı, Sayın ibrahim öztürk, Sayın Hüseyin Ab-
bas, Sayın Muammer Erten, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Turhan özgüner, Sayın Bülent Ecevit tü
mü üzerinde söz almış bulunmaktadırlar. 

ilk söz... 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 

Başkan usul hakkında, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulü hallettik efendim. Tü
mü hakkında söz veriyorum bunun usulü nere
sinde efendim? 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın -
Başkan, söz verilmeden bir hususu ifade etmek 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Hayır. 
Sayın Nuri Eroğan, grub adına buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş

kan, söz hakkımın mahfuz tutulduğuna göre, 
Komisyon üyesi olarak bu sıraya tabi tutul
mam gerekir mi, bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Size söz vereceğiz efendim. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 

Başkan, bendeniz usul bakımından söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. Yalnız gru
bun önceliği olduğunu kabul edersiniz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, usul bakımından bir tek noktada. 

'BAŞKAN — Buyurun yerinizden efendim, 
yardımcı olacaksınız buyurunuz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Efen
dim 924 tarihli Anayasamızın 26 ncı maddesi, 
bu konularda Yüce Meclise kararı hafifletmek, 
değiştirmek yetkisi veriyordu. O bakımdan ka
rar verilmeden önce, deliller üzerinde Yüce Mec
lisin ve Komisyonun etraflı bir şekilde tetki-
kat yapması imkânı var idi. Şimdi, meri Anaya
samızın 64 ncü maddesi sadece infaz konusun
da bir yetki tanımaktadır. 

BAŞKAN — Evet. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Millet 

Meclisi, infazına veya infazın durdurulmasına 
karar verecektir. 

BAŞKAN — Tamam. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Neye 

göre karar verecektir? Memleket yararına gö-
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re. Devletin bütün arşivleri Hükümettedir. 
Hükümet burada; «Ben, son rözü Yüce Meclise 
bırakıyorum» şeklinde bir ifade ile kanaatini 
beyan etmekten istinkaf edemez, Memleket 
yaran nerededir? Ellerindeki mevcut Devlet 
arşivleriyle, cereyan eden olaylara göre, mem
leket menfaatinin bu idamların infazında mı, 
infazın durdurulmasında mı görmektedir? Bu
nu açıkça beyan etmelidir. Ondan sonra biz 
fikirlerimizi burada beyan etmek üzere ko
nuşabilelim. 

BAŞKAN — Sayın Aybar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Biz Ma

hir Cayan'm nasıl kaçırıldığını dahi bilmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Gaze

telerden okuduğumuzdan başka. Hükümet bu
rada açık açık söylemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, çok rica ederim, 
usul bakımından yardımcı olursunuz diye söz 
verdim. Hükümet her zaman söz alabilir. Bu, 
usulî bir yardım olmadı bana. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Evet, 
bundan önce Hükümet bu olayları aydınlatsın, 
bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, rica ederim efen
dim, rica ederim. 

ESAT KEMAL AYBAR ((Mardin) — Söz is
tedim vermediniz. 

(BAŞKAN — Hayır isteyemezsiniz. Çünkü, 
prosedürümüze uygun değil, oturduğunuz yer
den Hükümeti davet olmaz. 

Sayın Nuri Eroğan, buyurun efendim. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Söz is

tiyorum of endim. 
BAŞKAN — Yazarım sıraya efendim. 
D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is

tanbul) — Sayın Başkan, sözlerime başlamadan 
evvel Yüksek müsaadenizle bir hususu öğren
mek İstiyorum. 

Adalet Komisyonu raporunun son cümlesi
nin son ibaresi; «öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi» tabirini ihtiva etmektedir. Komisyon Baş
kanı vermiş olduğu önergede, sadece öncelik ta-
lebettiğini, ivedilik talebetmediğ'ini beyan et
mişlerdir. Bu dönüş, acaba bir telkinle mi ol
muştur, yoksa daha sonra mı ivedilik talebinde 
bulunacaktır? Konuşmamızı bu İstikamette ya-
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| pacağımız için bilgi edinmek istiyorum. Bu hu
susu lütfederseniz memnun kalacağım. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, öncelikle gün
deme alınmış bulunmaktadır. Raporu Genel Ku
rula okuttuk. Takdir buyurursunuz ki, tümü 
üzerinde müzakereler bitip, maddelere geçilmesi 
kararı alındıktan sonra ivedilik hususu da dü
şünülür. Başkanlığımız, Komisyonun tüm kara
rında yer almış bulunan ivedilik hususunu da, 
sırası geldiğinde nazarı itibara alacaktır. Bilgi 
olarak size arz ediyorum. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Anlıyorum 
Sayın Başkanım, konuşmamı bu ibareler üzeri
ne bina edeceğimi beyan ettim. Şayet, ivedilik
le görüşülmeyecekse başka, ivedilikle görüşüle-
cekse başka türlü konuşmak mecburiyetinde
yim. Çünkü, iki. defa konuşmak başka, bir defa 
konuşmak başka olacaktır. Ne ise geçiyorum. 

BAŞKAN — iSaym Eroğan, arz edemiyorum. 
| Maddelere geçildiği zaman ivedilik hususu na

zarı itibara alınacaktır. Genel Kurul belki müs
pet oy kullanmayacaktır. Şu. anda bunun tespiti 
mümkün değildir. 

Devam buyurun. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sözlerime başlamadan evvel D. P. Grubu 

adına Yüce Meclisi deıin saygı ile selâmlarım. 
Sayın Başkan, uzun süreden beri Türk umu

mî efkârını meşgul eden, tedirgin eden olayla
rın sanıkları hakkında bugün son derece mü
him olan bir karar vereceğiz. Hadiselerin oluş 
tarzı, toplanan deliller ve mer'i kanunlara gö
re, mahkeme tahkikatını yaparak kararını ver
miş ve bu karar kesinleşmiştir. Buna hiç kimse
nin bir itirazı olamaz. 

Şimdi, iş millî irade ve vicdana intikal et
miştir. Millî irade ve millî vicdanı sizler temsil 
etmektesiniz, parlamento temsil etmektedir. 
Evet, bugün Anayasanın 64 ncü maddesinin 
verdiği görevlerden birini yerine getireceğiz. 
Nedir bu görev? Mahkemelerce verilip kesinle
şen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar 
vermek. Bu karar, iki şekilde tecelli edebilir. 
Ya, yaşları henüz 30'za gelmemiş üç kişinin ha
yatlarına son verilecek veya bunların hayatları 
bağışlanacaktır. Şüphe yok ki, bundaki ölçünüz, 
memleketin yüksek menfaati olacaktır. 

Ölüm cezası, çeşitli tartışmalara sebebolmuş-
I tur. Böyle bir ceza vermeye cemiyetin hakkı var 
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mıdır? Cezadan maksat, bu yolla hâsıl olur mu? 
Daha buna benzer çeşitli sorular 18 nci asrın 
ilk yarısında Beccaria isminde 26 yaşında bir 
delikanlının yazdığı «suçlar ve cezalar» adlı 
eserden sonra insanlığın kafasını meşgul etmiş
tir. Beccaria'ya göre; gerek muhakeme tarzı, 
gerek verilen eezalar, insanlık şerefi ile bağdaş-
tırılamaz. Bu insanî görüş, yavaş yavaş yayılmış 
ve neticede cezadaki tahkik sistemi insanileş-
miş, cezalar insariıleşmiş, infaz insanileşmiştir, 
Gerek bu haykırış, gerek onu takibeden seslerin 
tesiri iledir ki, birçok memleketin ceza kanu
nundan ölüm cezası çıkarılmıştır. Beccaria'dan 
sonra gelen bir edip, onun «ceza âdil olmalıdır» 
prensibini şöyle savunmuştur : 

Bir cezanın adilâne olması için, onun, maz
nunu suç işlemekten alıkoyacak dereceden daha 
şiddetli olmaması lâzımdır. Böyle olunca da 
ölüm cezasına cevaz verilemez. Esasen ölüm ce
zası, hiçbir hukukî esasa dayanmadığı gibi, ter
biye vî bir mahiyeti de yoktur. Hem, Allah'ın 
vermiş olduğu canı, cemiyetin almaya hakkı da 
yoktur. 

Şüphe yok ki, bugün insanlık bir suçtan za
rar görenlerin, suçun failinden doğrudan doğ
ruya intikam aldıkları çağlardan, Devletin suç
luları ıslah ederek topluma kaşandırma göre
vinin söz konusu olduğu çağlara gelmiştir ve 
ölüm cezası, bu tekâmül karşısında gerilemekte
dir. Elbette ki, bunda cezanın pek ağır oluşu, 
bünyesinde bir ıslah kavramı bulunmayışı ve ya
pılacak bir hata halinde telâfisinin mümkün ol
maması mühim rol oynamaktadır. Ve ceza ka
nunlarına baktığımızda görürüz İd, küçümsene
meyecek sayıda Devletlerin ceza kanununların-
dan ölüm cezası çıkarılmıştır. Bir kısmında da 
ceza mevcudolduğu halde, tatbik edilmemekte
dir. Hele siyasî suçlar meselesinde bu hususta 
daha büyük bir titizlik gösterilmektedir. 

Cromwell'den beri ingiltere'de bir tek siya
sî suçlu ölüm cezasına çarptırılmamıştır. Kana
atimiz odur ki, siyasî suçlarda ölüm cezasının 
tatbik edilmemesinde isabet vardır. Gerçekten 
siyasî suçlarda ölüm cezalan, huzuru sağlayama
dığı gibi, bu nevi cezalar, halk kitleleri arasın
da lehte ve aleyhte münakaşların devamına yol 
açmaktadır. Türlü siyasî fikir aykırılıklarına 
imkân veren demokrasilerde, bir kısım insan
ların hain saydığını, diğer bir kısım alkışlamak
tadır. Tarihte bunun misalleri çoktur. 

Şimdi, bu nazarî münakaşaları bir tarafa 
bırakarak meseleyi ele alalım. 

Konuşmamızın başında belirttiğimiz üzere, 
Yüce Meclisin kararı iki şekilde tecelli edebile
cektir : 

1. Bunlar idam edilmelidirler. 
2. idam edilmeleri caiz değildir. 
1. İdam edilmelidirler; çünkü, bu fiili iş

lemişlerdir. Deliller ortadadır. Bütün safhala
rı ile suç tekevvün etmiştir. Lâyık oldukları ce
zaya çarptırılmalıdırlar. Ceza, ibreti müessire 
olacaktır. Cemiyet, bozulan içtimaî nizamın ye
rine gelmesi hususunda duyduğu hıncı alacak
tır. Bu yola mütemayil olan kimselerin, bu yol
daki temayülü önlenecektir, ilâhir... Bu gibi se
beplerden dolayı bunların idamı lâzımdır. 

2. İdam edilmemelidirler, idam edilmeye
ceklerine ve idam olmadan cezaevinde kalacak
larına göre, ceza, yine ibreti müessire vasfını 
kazanacaktır. Cemiyet, hıncını yine almış ola
cak ve bozulan içtimaî nizam bu şekildeki ha
reketle yine yerine gelmiş olacaktır. Bu düşün
ce bizi af fikrine götürmektedir. 

Af nedir? Felsefî ve sosyal manasiyle af, in-
sanoğullarının hata yapabileceği; fakat affın 
da ilâhî bir hareket olduğu noktasında toplan
maktadır. 

Türk hukuk lügatında af; bazı suçların, ge
nel menfaat icaplarından dolayı, unutturulmağı 
maksadıyle yapılan bir Devlet tasarrufudur ki, 
yapılmakta veya yapılacak olan takibin veyahut 
hüküm altında bulunanların cezasımn kaldırıl
ması neticesini verir. Şahsî haklara halel gelme
mek üzere suçu takip ve mahkûmiyeti ortadan 
kaldırıl1.» 

Bu tarifi dikkate alıdığımızda bu hükümlü
ler hakkında bir affa varmak için, tarifin özünü 
teşkil eden «umumî menfaat» üzerinde durmak 
ve bunların aflannda bir «umumî menfaat var 
mıdır?» sorusuna cevap vermek ioabetmektedir. 

Bu soruyu cevaplamadan evvel affın üzerin
de biraz daha duralım. 

Evet, affetmek güzel bir şeydir, ulvî bir şey
dir, insanlığa ve büyüklüğe yaraşan bir şeydir. 
Hazreti Muhammet «Fazilet şudur ki, senden 
nefret edene sen bağlanasm, seni mahrum bıra
kana sen lütfü ihsanda bulunasm ve sana zul
metmiş olanı sen affedesin.» demiştir. 

Görülüyor ki, af biraz da dinimizin icabıdır. 
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Bu konuda, bizlerden biri olan Atatürk'ün 
görüşüne bakalım : Atatürk diyor ki, «Medeni
yet demek af ve müsamaha demektir. Af ve mü
samahaya dayanmayan medeniyet ceberuta da
yanan bir medeniyettir ki, çöker.» 

Bu görüşünün çok güzel bir misalini ölümün
den kısa bir süre önce kemali ile vermiştir. 
23 Mayıs 1938 günü Başvekilini çağırmış, Ka
rarlar Müdürlüğünün 6/2171 sayılı yazısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği lâ
yihada 150'liklerin affını istemişlerdir. Bu ka
nunun müzakeresi sırasında konuşan Durak Sa
karya şöyle söylüyor: «Cumhuriyetin kimseden 
korkusu yoktur. Dalâlete sapanlara kahrı çok 
büyüktür; fakat, şefkat ve merhametiyle o nis-
bette büyüktür.» 

Evet, Atatürk, 150'likleri bile affetmiştir. 
Ancak, Durak Sakarya'nın dediği gibi, Ata
türk'ün dalâlete sapanlara kahrı da çok büyük 
olmuştur. 

Bu görüşümüzü teyit eden bir kanunu zik
retmemize müsaadenizi rica edeceğim. 

31 Mart 1341, yani 1925 tarih ve 595 sayılı 
Kanun: «Hali harpte, yahut müsellâhan ve 
müetemian isyan vukuunda sahayı harekât ve 
isyandaki idarei örfiye mıntıkalarında müte
şekkil bilumum divanı harplerden sâdır olan 
idam kararları ordu veya kolordu veyahut müs
takil fırka veya mevkii müstahkem kumandan
ları tarafından badettasdik derhal infaz olu
nur.» 

Görülüyor ki, Meclisin tasdikine gelmeden 
kumandanların emirleriyle bu hükümler infaz 
edilmektedir. 

Bir misal daha verelim. 2884 sayılı 1935 yı
lında çıkarılmış Tunceli Vilâyet idaresi hakkın
da Kanunun 33 ncü maddesi: «îdam hükümle
rinin vali ve kumandan tarafından tecile lüzum 
görülmediği takdirde infazı emrolunur.» 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, bü
yük insan, kan dökmekten nefret eden büyük 
adam, rejim ve milletin varlığı bahis konusu 
olunca nasıl sert ve şedittir. Rejimi sağlam te
mellerde oturttuğunu gördükten sonra 150'lik
leri, vatan hainlerini affetmiştir. Bu misaller 
gösteriyor ki, rejim bahis konusu olunca mesele
ye bakış başka oluyor. 

Büyük devlet adamı Guizot diyor ki, «Siya
si suçlarda ölüm cezasında iktidarın aradığı şey 
adalet değil, sadece kendi emniyetidir.» 

Soruyorum, bugün vereceğimiz bir karar
la, idam kararını «iktidarın emniyetini sağla
yacağız» diye mi vereceğiz? Bu bir rejim mese
lesi mi, yoksa Türklüğün bekası meselesi mi
dir? 

Dosyalar tetkik edildiğinde görülecektir ki, 
bunlarda bir nedamet hissi de bahis mevzuu de
ğildir. Bunlar, tuttukları yolda sonuna kadar 
gitmeye kararlıdırlar. Eğer nedamet hissi ol
saydı, o zaman sizlere, kullanacağınız oylar 
hakkında söyleyecek başka sözlerim olacaktır. 

izmir suikastının elebaşlarmdan Ziya Hur-
şit, karşısına getirildiği zaman Atatürk sorar: 
«iSend serbest bırakırsam gene aynı yolda gide-
cekmisin?» Çekinmeden, gözünü kırpmadan 
Ziya Hurşit «Evet» cevabını verince artık asıl
masına mümanaat etmemiştir, Mustafa Kemal. 
Çünkü, bir rejim bahis mevzuudur, çünkü, 
bir beka mevzubahistir, Türk Devleti yok olma 
veya var olma meselesi ile karşı karşıyadır. 

idam cezalarının ilk aleyhtarlığı büyük 
insan B'ecearia, «ölüm cezasının zaruri olduğu 
ahvalde mevcut olduğunu» söylüyor ve diyor 
ki, «Birincisi isyan halidir. Bu zamanda milletin 
topyekûn hürriyetini kazanması veya kaybet
mesi mevzubahistir, ikincisi, kanunların yerini 
kargaşalık ve nizamsızlık aldığı ahvalde mille
tin huzur ve sükûnunu bozmakta âmil olabile
cek kudret ve münasebetlerde malik olduğu re
jim için tehlikeli ihtilallere yol açabilecek du
rumda bulunduğu surette vatandaşa ölüm ce
zası vermek bir zarurettir.» 

Muhterem arkadaşlar, bunların hareketleri 
bu seviyede midir? Yani, bir rejim değişikliği 
mi istemektedirler, sadece. Bir siyasi suç mu
dur? 

Malûm olduğu üzere siyasi suç, mevcut re
jimi beğenmemek, onun yerine bir başka rejimi 
getirmek demektir. Bunların yapmak istedik
leri bu mudur, yoksa Türk Milletini, 16 ncı son 
müsltakil Türk Devletini yok etme kararında 
mıdırlar? 

Eğer, bunlar sadece bir «rejim değişikliği» 
istiyor idiyseler, o zaman bunları affetmek 
mümkün olaJbilirdi. Ancak, onlar bir milleti öl
dürmek kastıyla hareket etmektedirler. Bu, bir 
kin, nefret, intikam hissinin tezahürü değildir; 
bu, bir vatan kurtarma mücadelesidir. Rejim 
davası, her şeyden ovvel bir inanış davası oldu-
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ğuna ve insanların, rejimi, ne pahasına olursa 
olsun, müdafaa etmeleri lâzım geldiğine göre, 
vereceğimiz karar tebeyyün etmiştir. 

Denecektir ki, bu gençler bu hale kendilik
lerinden gelmemiştir. Doğru, bunları bu hale 
getirenlerin sorumlulukları şüphesiz vardır. 
Mesullerin vurdum duymazlıkları kabili af de
ğildir. Ancak, şu da bir gerçektir ki, bir reji
min icaplarını yerine getirmeyen kişilerin tutu
mu dikkate alınarak rejim değiştirilemez. Hem 
bu, bir rejim meselesi olmaktan çok öteye bir 
meseledir. Mesele, Parlamento - rejim meselesi 
değil topyekûn Türklüğün varlığı meselesidir. 

Bu arada, Almanya'dan Genel Başkanımıza 
gönderilmiş bir mektuptan müsaadenizle 1-2 
satır okuyacağım. Bir çok imza bulunan bu 
mektupta şöyle deniliyor: «Bu mudur, hara
retle beklemiş olduğumuz devlet adamı nam
zetleri? Devlet üniversitesinde okuyanlar ted
risatlarında devleti yıkmayı mı öğreniyorlar? 
Ama, yine kabahat onların değil, kabahat, 
başta vurdum duymazlıktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, Almanya'dan Türk 
işçilerinden gelen bir ses; «Devletin yıkılması
na müsaade edecek misiniz» diyor. Bunu, vere
ceğiniz oylarla tespit edeceksiniz. 

Aziz arkadaşlar, her karış toprağı aziz şe
hitlerimizin mübarek kanı ile sulanmış bu ülke, 
Türklük aleminin baş düşmanına teslim edile
mez. Ona teslime müncer her teşebbüs, her dü
şünce görüldüğü yerde ezilmelidir. Zannetme
meme rağmen, şayet bu melunların hayatları
nın bağışlanması yolunda el kaldıracak olanlar 
bulunursa, bunlar bilsinler ki; tarih, bu ellerin 
sahiplerini son müstakil Türk Devletini yok et
meye matuf olarak kabul edecek ve Türklük 
onları hiç bir zaman affetmeyecektir. 

Muhterem arkadaşlar sözlerimi bitirirken 
bu şerirleri yakalayan ve bundan sonrakileri 
yakalayacak olan Millî Emniyet, Örfi idare 
ve Emniyet Kuvvetlerine teşekkürlerimi bildi
rir, bunların arkasındakilerin de en kısa za
manda yakalanmalarını temenni eder, cümleni
zi Grubum adına tekrar saygıyla selâmlarım. 
(DP Sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, bu
yurunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan 
hakkındaki kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine 
getirilmesi, ya da getirilmemesini Yüce Meclis 
bugün karara bağlayacaktır. Bu kararı her bi
rimiz vicdanlarımızla başbaşa ve tarihî sorumlu
luğumuzun tam idraki içinde vereceğiz. 

Adı geçen gençler Türkiye Cumhuriyeti Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir 
kısmını ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan 
3üyük Millet Meclisini İskata veya vazifesini 
yapmaktan mene cebren teşebbüsten ve sosyal 
bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmeye tevessül eylemekten ölüm 
cezasına çarptırılmışlardır. 

Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının işledikleri 
fiiller adam kaçırma ve alıkoyma, banka soygu
nu, güvenlik kuvvetlerine karşı silâh kullanma, 
otomobil çalma gibi ağır suçlardır. Ancak, Tmn-
ların siyasî suç niteliğinde oldukları da muhak
kaktır. 

Siyasî suçlar adi suçlardan ayrılırlar, önce 
suçluların ahlâkî redaet içinde bulunmamaları 
bakımından ayırt edilirler. Suçun maddî un
surları adi suç niteliğinde olsa bile siyasî suçlu 
^u fiilleri siyasî maksatla işlemiştir, suçluluk 
Vıygusu içinde değildir. Böylece bazı ceza hu
kuku müellifleri siyasî suçların adi suçlardan 
takibedilen hedef bakımından ayrıldığını ileri 
-»ürerler. Bazıları ise objektif ölçüler kullanarak 
söz konusu fiilin münhasıran kamu düzeni un
surlarından birini esaslı biçimde bozma ve onun 
temel müesseselerini kanun dışı yollardan zorla 
değiştirme niteliğinde olup olmadığına bakar
lar. Kamu düzeni unsurlarından birini bozan ve 
onun temel kuruluşlarım kanun dışı yollardan 
değiştiren ya da değiştirmeye teşebbüs eden fi
illeri objektif olarak siyasî suç sayarlar. 

Fransız mahkemelerinin içtiha-tları bu mer
kezdedir. Buna karşılık İtalya'da psikolojik un
sura ağırlık verildiği görülür. 1921 tarihli Fer-
ri projesine göre «Ağır basan eleman psikolojik 
elemandır, sanığın suçu işlemekteki maksadıdır. 
Politik nedenlerle işlenen suçlar siyasî suç sayı
lır. 

Soruna ister birinci, ister ikinci görüşü be
nimseyerek eğilelim, siyasî suçların adi suçlar
dan ayrıldığı, ayrı bir kategori teşkil ettiği mu
hakkaktır. Ve bu ayırıma dayanan bir kısım mü
ellifler siyasî suçlunun ahlâkî redaet içinde bu
lunmaması ve topluma, insanların daha mutlu 
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olacaklarına inandığı, başka bir düzen vermek 
istemesi nedeniyle, bunlara verilecek cezaların 
daha hafif olmasını ve infaz sisteminin bunlar 
hakkında daha yumuşak bulunmasını önermek
tedirler. 

Totaliter rejimlerin, görüşlerinden yararlan
dığı bir kısım müellifler de siyasî suçun toplu
ma karşı işlendiğini, kişileri hedef alan suçlar
dan daha ağır olduğunu iddia etmekte ve ağır 
müeyyidelerle karşılanmasını istemektedirler. 

Doktrinde durum bu. Uygulamada da şöyle 
bir manzara görülüyor : Otoriter ve totaliter re
jimler siyasî suça karşı amansız davranıyorlar, 
siyasî suçlar hakkında en ağır, en insafsız ce
zalan uyguluyorlar. Demokrasilerde ise, siyasî 
suça karşı daha anlayışla hareket edildiği görü
lüyor. italya ile Almanya, tarihlerinin belirli dö
nemlerinde siyasî suç hakkında ileri sürülen bu 
iki karşıt görüşün her ikisini de uygulamışlar
dır. Mussolini ve Hitler'in bu ülkelerde hüküm 
sürdükleri dönemlerde siyasî suçlar en ağır ce
zalara çarpılmış, bu cezalar en ağır koşullarda 
uygulanmıştır. Bu iki ülkede demokrasinin ku-
rulmasıyle durum değişmiş, ölüm cezalan kal-
dırılmıştn'. italya'da, sadece savaş zamanında 
ve düşmanla işbirliği suçu gibi vatana hıyanet fi
illeri hakkında ölüm cezasının uygulanabilece
ği kabul edilmiştir. Federal Almanya'da, savaş 
zamanı için ve vatana hıyanet suçu hakkında 
bile ölüm cezası tanınmamıştır. 

Köklü bir demokratik geçmişi olan Fransa' 
da ise son zamanlarda siyasî suçlar hakkında 
mahkemeler ölüm cezası vermiyor, istisnaî ola
rak verseler bile, Devlet Başkanı yetkisini kulla
narak ölüm cezalanm müebbet hapse çevirmek
tedir. Cezair ayaklanmasını yürüten General 
Salan'm ölüm cezasını, hatırlanacağı gibi De Ga-
ulle müebbet hapse çevirmiştir. 

Ölüm cezasına karşı günümüzde gittikçe ge
nişleyen bir tepki var. Sadece siyasî suçlara de
ğil, hiçbir suça ölüm cezası verilemeyeceği, bu 
barbarca cezanın uygar bir toplumun ceza ka-
nunlannda yeri bulunamayacağı görüşünü sa-
vunanlann sayısı hızla artmaktadır, ölüm ceza
sına karşı olanlar gerekçelerini şöyle sıralarlar : 

Gayrikabili tamirdir; 
Derecelendirilemez; 
Korkutucu bir etkisi de yoktur; 
Islah edici değildir... 
Bunlar hukukî nedenler. 
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k ölüm cezasına felsefî ve ahlâkî bakımdan 
n karşı çıkanlar da şu gerekçeleri ileri sürüyor-
ır 1ar : 

Göze göz - dişe diş esasına dayalı ilkel bir 
cezadır. ı-

lm insana hayatı toplum vermemiştir ki, alma-
r_ ya hakkı olsun. 
ır Görüldüğü gibi reddedenleri kuvvetlidir. He

le hukukî gerekçeler ceza verme hakkının esa-
•e sına ilişkin olduğundan son derece önemlidir. 
î_ Modern ceza hukuku nazariyelerinde toplumun 
r> ceza verme hakkı, adaletle sınırlı sosyal fayda 
3_ esasına dayandırılmaktadır. Buna göre, suçla 
?î huzuru bozulan toplumda, suçlunun adaletli öl-
i- çülerde cezaya çarptırılması huzuru yeniden sağ-
>- lamaktadır. Suçtan doğrudan doğruya ya da do-
u laylı olarak zarar görmüş olanlar, böylece tat-
r_ min edilmiş olmaktadırlar. Fakat, cezanın asıl 
n hedefi suçlunun toplumca kazanılmasıdır. Suçlu, 
î_ cezasını çekip özgürlüğüne kavuştuğunda ıslah 
a olmuş bir insan olarak hapishaneden çıkmalıdır. 
l_ Oysa, ölüm cezası bu nitelikte değildir. Hatta, 
1" suçu önleyici etkisi bile yoktur. Ceza kiUpların-
a da şöyle bir örnek verilir : Kalpazanlann ölüm 
1- cezasına çarptırıldığı bir ülkede kâğıt parala-
J- rın üzerine «Tıaklidedenlerin ölüm cezasına çar-
'Ş pılacağı» yazılmış. Kalpazanlar bu ibareyi de 
a taklidetmişler. Eski devirlerde ölüm cezasına 

çarptırılan suçlann sayısı çok kabanktı. örne-
ı' ğin Fransa'da, eski rejim zamanında yüzden faz-
a la suça ölüm cezası verilirdi. Üstelik bu ceza 
ı- türlü işkencelerle uygulanırdı. 1791 yılında 
ı- ölümle cezalandırılan suçların sayısı 32'ye indi-
c- rildi; bugün sayıları çok daha azalmıştır, ölüm 
il cezasının, tarihe kanşacağı günler uzak görün-
ı- müyor. 

Dünyadaki uygulamaya bir göz atalım : 
Fransa'da 1948 tarihli Anayasa siyasî suçlar

dan ölüm cezasını kaldırmıştır. Sonradan tek-
u rar kondu. Ancak, jüri müessesesinin varlığı bu 
l" cezayı iyice sınırlamakta ve Cumhurbaşkanlan 
L" sık sık ölüm cezasını müebbet hapse çevirerek 

uygulamayı önlemektedirler. 

italya'da 1889'da kaldırıldı. Faşistler iktida
ra geldikten sonra yeniden kondu; bugün kaldı-
nlmıştır. Sadece Askerî Ceza Kanununda var
dır. O da, savaş zamanında vatana hıyanet suç
lan hakkında uygulanmak üzere. 
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İspanya'da 1932'de kaldırıldığı halde, iç sa
vaşta ve Franko rejiminin kurulmasıyle kanun
lara yeniden konmuştur. 

İngiltere'de 1957'de kabul edilen «Homicide 
acte» iadlı kanunla ölüm cezası mahdut sayıda 
bazı ağır suçlara inhisar ettirilmiştir. 

Avusturya'da ölüm cezasının kaldırılması 
hakkındaki hüküm, 1945 yılında yürürlüğe gir
miştir. 

Danimarka'da 1930 yılında kaldırılmıştır... 
NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Rusya' 

da?... 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Daha 

önce verilmiş ölüm cezaları da uygulanmamıştır. 
Ölüm cezası sadece savaş zamanında düşmanla 
işbirliği suçlarında verilir. 

Norveç'te 1902'de kaldırılmıştır. Yalnız sa
vaş halinde düşmanla işbirliği suçu hakkında 
uygulanır. 

Askerî Yargıtay Başkanı, 
Hollanda'da ölüm cezası 1870'te kaldırıl

mıştır. Yalnız savaş zamanında vatana hiyanet 
suçlarından dolayı askerî mahkemeler ölüm 
cezası verme yetkisine sahiptirler. 

Belçika'da ölüm cezası vardır, fakat mah
kemeler bu cezayı vermezler. 1803'ten beri 
Belçika'da ölüm cezası uygulanmamıştır. Bu 
ceza verilse bile, otomatik olarak parlamento
dan çıkan af kanunlanyle müebbet hapse çev
rilmektedir. 

İsviçre'de 1942'de kaldırılmıştır. Burada da 
savaş halinde düşmanla işbirliği ve casusluk 
suçları hakkında ölüm cezası vardır. 

Federal Almanya'da 1949 yılında kaldırıl
mıştır. ölüm cezası askerî ceza kanununda 
(bile yoktur. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise, federe 
devletlerden her biri bu konuda yetkilidir. 
Bunlardan 11'inde kaldırılmıştır. 4'ünde sadece 
vatana hiyanet ve kamu temsilcilerinin öldü
rülmesi hallerinde ölüm cezası verilebilmek
tedir. Diğer 4'ünde uzun süredir bu ceza 
uygulanmamaktadır. (Seri kain 34'ünün ka
nunlarında ölüm cezası vardır, ancak Yüce 
Divanda bir iptal davası açılmış ve ölüm ceza
sının anayasaya aykırılığı ileri sürülmüştür. 
20 Hazirandan önce Divan kararını verecektir. 
Bu tarihe kadar hiçbir ölüm cezası infaz edil
memektedir. Son olarak Kaliforniya Eyaleti 
Anayasa Mahkemesinin ölüm cezasını anaya

saya aykırı bulması üzerine Robert Ken-
nedy'nin kaatili ile Sharou Tate'in kaatilleri, 
bir de zenci militan Dawis, ölümden kurtulmuş
lardır. 

Türkiye'de ceza sistemimiz, Devletin iç ve 
dış güvenliğini ilgilendiren bazı fillerde, adam 
öldürmenin bazı biçimleri hakkında ölüm ce
zası kabul etmiştir. Adalet Bakanlığının bir 
açıklamasına göre 37 yılda 300 dolayında 
ölüm cezası uygulanmıştır ki, ortalama olarak 
yılda 7 idam eder. Bu rakamlar bu cezanın 
kanunlarımızda muhafazası için sosyal bir zo-
runluk olmadığını ortaya koymaktadır. 

ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ölüm cezasının insan varlığına saygılı ol

mayı emreden demokratik ilke ile çelişme
diğini bizde ileri sürenler, «Avrupa insan 
Hakları Sözleşmesinde ölüm cezalarının tanın
dığına dair hüküm olduğunu» söylüyorlar. 
Aynca, Anayasamızın 64 ncu maddesini de 
gösteriyorlar. Bilindiği gilbi bu madde, kesin
leşmiş ölüm cezalarının uygulanmasında Tür
kiye Büyük Millet Meclisince izin verileceğin
den bahseder. Buna dayanarak ölüm sezası
nın kaldırılması için kanun teklifinde bulu
nulmasının Anayasanın bu maddesi değiştiril
medikçe, mümkün olamayacağını iddia ediyor
lar. 

önce, bu kanunu, yani Anayasamızın 64 ncü 
maddesini ele alalım : Bu madde sevkedilirken 
ölüm sezasının Anayasaya uygun olup olma
dığı noktası hükme bağlanmamıştır, ölüm ce
zası gibi tamiri imkânsız bir cezanın uygulan
madan önce bir defa gözden geçirilmesi ola
nağı sağlanmak istenmiştir. Fakat, «yaşamayı, 
maddî ve manevî varlığını geliştirmeyi herke
sin temel hakkı» sayan 14 ncü madde ve bir 

«temel hakkın özüne dokunulamayacağını» ilân 
eden 11 nci madde birlikte ele alınınca, yaşa
ma hakkının özünü ortadan kaldıran ölüm ce
zasının, Anayasaya, o'nun demokratik ruhuna 
ters düştüğü muhakkaktır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ölüm 
cezasını kabul ettiği iddiasına gelince; gerçi 
sözleşmede böyle bir hüküm vardır, ama bu, 
sözleşmeyi imzalayan devletlerden bir kısmı
nın kanunlarında ölüm cezasının bulunmasın
dan dolayıdır. Devletlerin mutabakatı bu şe
kilde sağlanabilmiştir. Bundan, ölüm ceza-
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sının temel haklara uygun olduğu ve uygar 
dünya kamdoyunun ölüm cezasını kabul et
tiği sonucu elbet çıkarılamaz. 

'Şimdi daha somut gerçeklere geçelim. 
ölüm cezasına çarptırılan bu üç genç birta

kım ağır suçlar işlemişlerdir. Bu bakımdan el
bet ceza göreceklerlir. ölüm cezaları uygulan
mamalı denilirken kimse, bunların cezasız kal
masını, serbest bırakılmalarını önermiyor. 

Adam kaçırmışlar, alakoymuşlar, banka soy
muşlar, güvenlik kuvvetlerine karşı silah kul
lanmışlar. otomobil çalmışlar. Tabiî bu suçlar 
cezasız kalamaz. Fakat, bu suçları neden işle
mişler, bu noktaya nasıl, neden gelmişlerdir? 
Oyunuzu kullanırken bunu bilmek zorundayız. 

Sayın Başbakan, bizdeki anarşik olayları 
uluslararası bir komploya bağlıyor; Türkiye'ye 
karşı uluslararası bir komplonun hazırlanmış 
olduğunu; bunun bir ucunun iskandinavya'da. 
öteki ucunun Orta - Doğu'da bulunduğunu, 
merkezin de Doğu Almanya olduğunu ileri sü
rüyor. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, konuşmanız daha 
ne kadar devam edecek? 

Çünkü, 20 dakika dolduğu için Genel Ku
ruldan karar almam gerekiyor. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ya
rım saat veya 40 dadika kadar devam eder. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, 30 veya 40 daki
ka daha konuşacaklarını beyan etmektedir. Ya
zılı görüşlerini ifade ettikleri cihetle 20 daki
kası dolmuştur. En çok 40 dakika daha konuş
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Te

şekkür ederim efendim. 
Uluslararası bir komplo!. Bu komplunun 

başında kim, hangi devlet var? 
Sovyetler Birliği mi, Çin mi, bir başkası 

mı?.. 
Başbakan bu noktayı tabi açıklayamıyor ve

ya açıklamıyor. Ne var ki, bir dış komplunun 
varlığını kabul edebilmek için bazı delillerin or
taya konması gerekir. Yurt içindeki ihtilâlci 
örgütün, dışarıdan paraca, silâhça beslenmesi, 
dışarıdan sevk ve idare edilmesi gibi. 

Duruşmalarda, Sayın Başbakanın bu iddia
larını doğrulayacak hiçbir delil ortaya çıkma-
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mıştır. Tersine, banka soygunlarının, fiyde al
maların örgüte para bulmak için yapıldığı anla
şılmıştır. Sadece bazı gençlerin, gerilla eğitimi 
görmek için Filistin gerillalarının yanma git
tikleri öğrenilmiştir. Türkiye'ye karşı uluslar
arası bir komplo bulunduğunu iddia edebilmek 
için bu kadarı yeter mi? 

Dışarı ile içerideki hareket arasında bir 
emir ve kumanda zincirinin varlığını ortaya 
koymak, para ve silâh yardımının dışarıdan ya
pıldığını ispat etmek gerekmez mi? 

Bu ispat edilmedikçe, dışarıdan yönetilen bir 
komplo karşısında olduğumuza inanmaktan ma
zurum. Fakat buna karşılık içeriden birtakım pro
vokasyonlar, kışkırtmalar yapıldığı, gençlerin 
kanunsuz eylemlere itelendiği anlaşılmaktadır. 
Başlangıçta olaylara tepki gösterilmemek sure
tiyle de gençler aşırı davranışlara âdeta itelen-
mişlerdir. Sanki, «Siz iyice kanun dışına çıkın 
ki, topunuzun hakkından gelelim, solu tasfiye 
edelim» denilmiştir. 

Şimdi, bu gençler idam sehpasına gönderi
lirken, bütün bu karanlık oyunların, bu nokta
ya nasıl gelindiğinin açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Bunun yakın ve uzak amilleri 
vardır. 

Uzak amiller; Türkiye'nin 200 yıldır geri bı
rakılmış bir ülke olmaktan kurtulamamış ol
masının yarattığı çeşitli etkenler şeklinde özet
lenebilir. Gençler, içinde bocaladığımız sürekli 
bunalımdan mustariptirler. Zorunlu olan dev
rimlerin bir türlü gerçekleştirilememiş olmasın
dan mustariptirler. Sosyal adaletsizliklerden, 
zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan 
politikadan mustariptirler. Bunların çoğu köy
den gelmiştir. Köylünün yaşantısından musta
riptirler. Uzak amillerin başlıcaları bunlar, 

Yakın amil olarak da, gençler, kurtuluşun 
sol'da olduğuna inandıkları halde, sola hayat 
hakkı tanınmamasını, solun boyuna kanun dışı
na itelenmesini gösterebiliriz. 

Türkiye'nin biricik demokratik sol siyasî ör
gütü olan Türkiye işçi Partisinin serüvenlerine 
kısaca bir göz atmak, bize bu konuda bir fikir 
verecektir. 

Türkiye işçi Partisi Anayasaya göre kurul
muş, kanunsuz hiçbir davranışı olmayan bir 
partiydi. (A. P. sıralarından «Ne alâkası var 
bunun» sesleri.) 
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Tertipleri, tahrikleri boşa çıkarmış, taşlı 
sopalı saldırılara 10 yıl göğüs germiş, Anayasa 
savunucusu legal bir kuruluştu. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Anayasa 
Mahkemesinin kapattığı bir partinin muhasebe
sini burada yapamazsınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ana
yasa Mahkemesince kapatılması da tüzük ve 
programından ve 10 yıldır izlediği politikadan 
dolayı değil, yöneticilerinin, son kongreye al
dırdıkları bir karar yüzünden olmuştur. 

TİP. Anayasaya, kanunlara saygılı legal bir 
sol partiydi. Bunu, başta hükümetler olmak 
üzere bütün yetkililer, herkes biliyordu. 

Böyle olduğu halde, kurulduğu günden iti
baren bu partiye saldırılar, baskılar eksik olma
mıştır. Bunlar, belirli merkezlerden yönetiliyor 
ve himaye görüyordu. Saldırıya uğrayacağımız, 
önceden resmî makamlara bildirildiği halde cid
dî bir himaye bulamıyorduk. Suçlular yakala
namıyor, yakalansa bile sudan cezalara çarpılı
yordu. (A. P. sıralarından «Ne alâkası var Sa
yın Başkan» sesleri) saldırılar, organize toplu
luklar tarafından.. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, müzakere et
tiğimiz konu ile Anayasa Mahkemesince kapa
tılmış bir siyasî partinin ilişkisini nasıl buluyor
sunuz ve nasıl o noktaya geldiniz? Çok rica 
edeceğim esas meseleye geliniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu müdahalenizden, benim konuş
mamı izlemediğinizi anlıyorum... 

BAŞKAN — Bütün dikkatimle izliyorum 
efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Eğer, 
benim konuşmamı izlemiş olsaydınız, münasebe
tin nasıl kurulduğunu elbetteki görürdünüz. 

BAŞKAN ;— Meselemize rücu etmenizi is
tirham edeceğim efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — TİP, 
Anayasaya, kanunlara saygılı legal bir sosyal 
partiydi. Bunu, başta hükümetler olmak üzere 
bütün yetkililer, herkes biliyordu. 
Böyle olduğu halde, kurulduğu günden itiba

ren bu partiye saldırılar, baskılar eksik olma
mıştır. Bunlar, belirli merkezler yönetiliyor ve 
himaye görüyordu.. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

ILHAMİ ERTEM (Edirne) — Okudunuz 
onları. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bunlar 
iftira, bunlar iftira. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. Bakalım bir sonunu getir
sinler efendim. Dinlemediğimi ifade ettiler, an
layalım bakalım; Türkiye işçi Partisiyle üç 
ölüm cezasının infazının münasebetini öğrene
ceğiz. 

Konuşmanıza devam edin efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sal
dırıya uğrayacağımız önceden resmî makamlara 
bildirildiği halde, ciddî bir himaye bulamıyor
duk. Suçlular yakalanmıyor, yakalansa bile su
dan cezalara çarptırılıyordu. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

Saldırılar, organize topluluklar tarafından 
yapılıyordu. Bunların arkasında kimlerin bu
lunduğu biliniyordu. Yeni kurulmuş olan bu 
partiyi güçlenmeden, kaba kuvvetle dağıtmak, 
yöneticilerinin, üyelerinin korkutulup sindir
mek istendiği besbelli idi. 

ilk saldırı 1962'de istanbul'da yapıldı. Be
yaz Saray'daki Anayasa toplantısı zorla dağı
tılmak istendi. Sonra Gültepe, Gaziantep, Ada
na, Akhisar, istanbul, Bursa, Ankara, izmir, 
ödemiş baskınları oldu. Kaç kere üyeler, yöne
ticiler linç edilmek tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldılar. Bütün uğradıkları saldırılarda... (A.P. 
ve D.P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, konuşması ne ile ilgili? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, orada müseccel komünistler vardı. Komü
nistler orada bu müseccel anayasayı savunuyor
lardı. Hiçbir ilgisi yok bunların. (Gürültüler, 
«İndirin şunu» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Aybar yazılı olarak beyan
larını ifade etti ve 20 dakikayı bitirmesi üzeri
ne devamı hususunu oylarınıza arz ettim, izin 
verdiniz. 

Sayın Aybar, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan kapatılmış bir siyasî partinin burada, ku
ruluşunu ve takip ettiği seyrin ifadesini gerek
tirir bir müzakere içinde değiliz. Sizi bütün 
dikkatimle dinliyorum. Buna devam ederse
niz sözünüzü keseceğim. Meclisin, meseleyi sü
kûnetle müzakere etmesini istiyorum ve bunun
la da yükümlüyüm. 
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MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, ölüm cezalarına çarptırılan gençle
rin bu noktaya nasıl geldiklerini tespit ederken 
iki amilin bulunduğunu söyledim: (AP ve DP 
sıralarından «Sen getirdin sen» sesleri, gürül
tüler.) Uzak amiller, yakın amiller. 

Uzak amillerin, Türkiye'nin geri kalmışlı
ğında olduğunu ifade ettim. (AP sıralarından 
gürültüler.) ,. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Senin kafan sa
kat, kafan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin de 
dinleyeyim efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Yakın 
amillerin ise, sola hakkı hayat tanınmamasın
da olduğunu ifade ettim. Bu itibarla, Türkiye 
İşçi Partisinin, Türkiye'nin biricik legal, de
mokratik sol partisinin başına gelenleri burada 
belirtmek suretiyle sola karşı yapılan saldırıla
rın neler olduğunu ve senelerden beri bunun 
devam ettiğini dile getirmek istiyorum, rabıta 
aşikârdır. (Gürültüler.) 

IOEVAT ÖNDER (Erzurum) — Susturun 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ISizin bahsettiğiniz siyası teşekkül, Türkiye'

nin siyasî; partilerini kapatmakla yetkili bulu
nan Anayasa Mahkemesince kapatılmıştır. Bu
nun izahına imkân vermemiz mümkün değildir. 
Kapatılıp kapatılmaması hususu, o yetkili mah
kemede ifade edilmiştir. Devam ederseniz ko
nuşmanızı keseceğim. Ama, müzakere ettiğimiz 
konuya gelirseniz, devam buyurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, bir parti kapatıldığı için adı tarih
ten silinmez. Onun hakkında tarihi bir değer
lendirme yapılamaz diye, bir hukukî kural yok
tur. (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Meclis kürsüsüne de getiril
mez, Meclis Başkanı da buna müsaade etmez. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Mec
lis kürsüsüne getirilmemesi için de bir selbep 
yoktur. Kapatılmış bir partidir. Kapatılması, 
ne tüzüğünden, ne programından, ne de 10 
yıllık icraatından dolayı olmuştur. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Kapatılan bir partinin propagandasını yapı
yorsunuz burada. 
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MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ka
rarı, Anayasa karannı okursanız kapatılmanın, 
son kongrede alman bir karardan ötürü olduğu
nu görürsünüz. (Gürültüler.) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Anayasaya say
gılı olun. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Komü
nisttir bunlar. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Rengin 
hafif geldiği için atıldın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdaha
le etmeyin. 

Konumuz, idam cezalarının müzakeresidir, 
bdr siyasî partinin kapatılması konusu değildir. 
Eğer bu hususu arzu ediyorsanız, Meclis Baş
kanlığına bir araştırma önergesi verirsiniz; si
yasî partilerin yaşantısı, hayatı, kapatılışı. Bu 
husus Meclislerimizce kabul edilir, bu araştır
mayı Meclisler yapar ve müzakereye vazeder. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Böy
le bir niyetim yok, ama.. 

BAŞKAN — Yoksa, bu sebeple size bu im
kânı veremeyeceğim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Yok 
ama, Türkiye'nin tarihini tetkik ederken, ta
rihe geçmiş bütün olayları dile getirmek de 
benim hakkım. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bu konuyla münasebeti olma
dığı için müsaade edemeyeceğim. Devam bu
yurursanız keseceğim. (A. P. sıralarından gü
rültüler). 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Senin 
rengin hafif geldi, diye attılar. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, çok 
rica ediyorum. 

istirham ediyorum, müzakeratın selâmeti 
bakımından esas konuya gelmenizi rica ediyo
rum. Bu da özel ricam. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ge
çen 10 yıl zarfında, soldan en ufak bir saldırı 
gelmemiştir. (A. P. sıralarından «tuh sana, 
yuh sana» sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa

yın Başkan, görüyorsunuz ki, Türkiye işçi 
Partisinin serüveninden bahsetmemin çok ge
reği varmış. 

BAŞKAN — Efendim, siyasî partinin ismini 
kullanmayınız efendim. Ne güzel yaptınız baş
langıcı. 
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MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Çün
kü, saldırıların nereden geldiği böylece ortaya 
konuluyordu. Nereden başlamış saldırılar? Nasıl 
itelenmiş bu noktaya toplum; o nokta belli 
oluyordu. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bütün 
tahrikler senden geliyordu. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız rica 
©derim 'efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Uzun 
yıllardır soldan en ufak bir saldırı gelmemiş
tir. Faşizm, irtica açıkça himaye görüyordu. 
Bir partinin komando yetiştirme kampları aç
masına göz yumuluyor ve soldan kelle isteyen 
toplu namazlar tertipleniyordu. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Senin kelleni uçur-
madılar. 

MEHMET ALt AYBAR (Devamla) — Ka
nunsuz grev yaptılar, diye Zonguldak'ta işçiler 
kurşunlatılmıştır. Derken, istanbul'da «Kanlı 
Pazar» olayları, Konya, Kayseri olayları, «im-
ran Öktem» olayları oldu. Meydanlarda, yurt
larda sol öğrenci avı yapılıyor, katiller buluna
mıyordu. Endonezya'daki gibi bir katliam ha
zırlandığı söyleniyor; bazı gazeteler bunu açık
ça yazıyorlardı. Bu olaylar zincirinin baskı ve 
etkisiyledir ki, solcu gençler önce nefislerini ko
rumak için silâhlanmak zorunda kaldılar ve si
lâhlı eylem fikrine daha sonra gelindiği anlaşıl
maktadır. Gençler arasında beliren bu eyilimi, 
ajanların, provokatörlerin de büyük ölçüde kö
rükledikleri kanısındayım. Ama zaten ortam 
hazırlanmıştı. Palan ülkede ihtilâl liderliği yap
mış filân kişi örnek alınıyor, artık silâhlı eylem
den başka çıkar yol kalmadığı, İsrarla söyleni
yordu. Bu görüşler, yurdumuzun bunalımdan, 
geri bırakılmışlıktan bir türlü kurtulamamış ol
masından mustarip bulunan ve vatan sevgisiyle 
kanı kaynayan pek çok gence doğru göründü 
ve Türkiye'yi geri bırakılmışlıktan kurtarmak, 
Anayasanın gerçekten uygulanmasını sağlamak 
için, emperyalizme karşı olan bütün sınıf ve ta
bakaların, herkesin katılacağı bir geniş cephe 
hareketini silâhlı eylemle başlatmaya kalktılar. 

RASİM CİNÎSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, nasıl müsaade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Fakat, söy

lediklerinin hakikatle ilgisi yoktur efendim. 

BAŞKAN — Geliş sebebini söylüyor efen
dim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Söyledikle
rinin bununla ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Onun takdiri bana aittir efen
dim. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Bu hatibi bu 
kadar konuşturursanız, müzakere 9 - 10 saat 
devam eder. Bu şekilde konuşma yapılmasına 
müsaade etmeyiniz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, lütfen oturun. 
Lütfen oturun efendim, müdahale etmeyin. 

Devam buyurunuz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Böy
lece, çıkarcı çevrelerin, solu tasfiye için tertip
lerle, kışkırtmalarla hazırladıkları ortam, olgun
laşmış oluyordu. Türkiye'de oyun içinde oyun 
oynanıyordu ve sol, oyuna getiriliyordu. Olay
lar işte böyle zincirlenmişti. Sol, kanun dışı ha
reketlere itelenmiş ve kapan kapanmıştır. Olay
ların gerçek yüzü budur. 

Durumun böyle olduğunu bile bile 3 gencin 
ipe çekilmesine «evet» diyebilecek misiniz? 
Kanlı Pazar, Konya, Kayseri, ayaklanmalarının 
ve daha nice cinayetlerin meçhul bırakılmış fa
illeri, ellerini kollarını sallayarak gezerken, De
niz Gezmiş ile iki arkadaşını ipe gönderebilecek 
misiniz? (A. P. sıralarından, «Göndereceğiz» 
sesleri) 

Aslında bir sol komplo ile değil, sağ komplo 
ile karşı karşıyayız. Zira, bütün bu anarşik olay
lar, son tahlilde sağın işine yaramıştır. Tarihin 
mantığı böyle gösteriyor. Şunu bilelim M, sola 
meşruiyet tanınması, toplum için sayısız fayda
lar sağlar. Solsuz demokrasi olmaz. Sayın Baş
bakan ne derse desin, Batıdaki demokrasilerle 
bizim rejimimizin derin farkı buradadır. Batıda 
hiçbir demokrasi yoktur ki, sosyal demokratlar
dan, sosyalistlerden, komünistlere ve komünist
leri yetersiz bulan, troçkist ve diğer aşırı sol 
partilere kadar hepsinin, legal faaliyetleri te
minat altında bulunmasın. Bundan dolayı yer
altı faaliyeti yoktur. Arada, arada sırada pat
lamalar olsa da, bu uzun sürmez. Normal de
mokratik düzen ağır basar, Devlet de yıkılmaz. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Atma... At
ma Aybar, atma... 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Şimdi 
daha somut bir sorunu ele almak istiyorum : 
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Bu 3 genç, maddî fiillerinden, yani banka 
soyduklarından, adam kaçırdıklarından, güven
lik kuvvetlerine karşı silâh kullandıklarından 
dolayı ölüm cezasına çarptırılmıyorlar. Mark
sist, Leninist oldukları için bu fiilleri, basma
kalıp bir Marksist, Leninist strateji klişesine 
göre değerlendirilerek, cezalandırılıyorlar. İde
olojik durumlarından hareketle, bunların Ana
yasayı zorla ilgaya ye Türkiye Büyük Millet 
Meclisi zorla ıskata teşebbüs ettikleri sonucuna 
varılıyor. Şöyle bir mantık kuruluyor : 

«Bunlar Marksist, Leninisttir. Marksist, Le-
ninistler burjuva düzenini zorla devirmeyi ve 
proleterya diktatörlüğü kurmayı hedef almış
lardır. Şu halde bunların giriştiği eylemlerin 
amacı, Anayasayı zorla ilga ve Meclisleri zorla 
ıskattır.» 

Oysa, ceza hukukunun fiil ile netice ara
sında doğrudan bir rabıtanın bulunmasını ön
gören temel ilkesi ve Ceza Kanunumuzun 1, 64 
ve 65 nci maddeleri, yukardaki mantığa iltifat 
edilmesine izin vermez. 

Kaldı ki; Marksizmin her toplum için ve her 
zaman ve her koşulda geçerli olan bir strateji 
reçetesi de yoktur= Tersine, Maksizm somut ko
şullara göre hareket edilmesini öğütler. Yöne
ticilerin sadece istemesiyle sosyalist devrim ol
maz. Koşulların buna elverişli olması şarttır. 
Kapitalizmden sosyalizme, hele geri bırakılmış 
ülkelerde tek bir aşamada geçilemeyeceği, söy
lenmektedir. Sosyalizmden önce, kamu sektörü
nün ağırlığında, planlı bir ekonomiye dayalı ve 
yönetime tüm ulusal sınıf ve tabakaların katıl
dığı bir demokratik devrim adamasından geçil
mesinin zorunlu olduğu, ileri sürülmektedir. 

Silâhlı eyleme geçmiş olan gençler de, millî 
demokratik devrim için mücadele ettiklerini, 
Marksizmin önerisinin bu olduğunu, iddia et
mektedirler. Şu halde, bunların proleterya dik
tatörlüğü kuracakları hakkındaki iddia da bir 
zorla^ıa^an öteye gitmemektedir. 

Peşin hükümlerle, yakıştırmalarla, kıyasla
malarla hüküm tesis edilemez, «ilerde sosyaliz
me geçilecek ya... O zaman proleterya diktatör
lüğünü kuracaklardır.» biçiminde bir iddia da 
havada kalmaya mahkûmdur. 

FUAT AZMİOĞLÜ (Kütahya) — Mahkeme 
kararlarına aykırı konuşuyor. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) —- Bir 
kere kimseye, işlemediği fiilden dolayı ceza ve

rilemez. «ilerde filân fiili işler», diyerek, şimdi
den hüküm tesis edilemez. Ancak totaliter re
jimlerde önleyici ceza verilir. Demokratik re
jimlerde buna yer yoktur. 

i. ETEM KILIÇOĞLÜ (Konya) — Sayın 
Başkan, kimlermiş onlar? 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın Sayın 
Kılıçoğlu. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Efendim, 
müdahale değildir bu. Mahkeme kararını eleş
tiriyor ve siz de müsamaha ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Mahkeme kararının gerekçesini 
anlatıyor efendim. (A. P. ve D. P. sıralarından 
gürültüler, «Böyle gerekçe olmaz» sesleri) De
vam buyurunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri; (A, P. sıralarından «Onun bir 
ismi de Aybarof» sesleri) Siyasî idamlar top
lumlarda derin yaralar açıyor. Zira halk biliyor 
ki, siyasî idam, son tahlilde vahşi bir tasfiye ha
reketidir. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Halt et
mişsin sen. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — idam 
sehpasına gönderilenler, iktidarda olsalardı, 
şüphesiz bu yolculuğu yapmayacaklardı. Bu ger
çek, kamu vicdanında iyice yerleştiği için, halk 
siyasî idamları hiçbir vakit tasvibetmemiştir. 
(A. P. ve D. P. sıralarından gürültüler) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Bunun si
yasi suç neresinde? 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 27 
Mayıs 1960'tan bu yana, bizde iki kez siyasî 
idam cezası uygulandı; toplumda yarattığı hu
zursuzluk hâlâ devam etmektedir. Düşüncelere, 
inançlara saygılı olan demokrasilerde, siyasî 
suçlardan dolayı ölüm cezası verilmesi aleyhin
deki akım, gün geçtikçe gelişmekte; yukarda 
verilen örneklerden de anlaşıldığı gibi, birçok 
ülkelerde siyasî idamlar tarihe karışmış bulun
maktadır. 

Siyasette kimin haklı, kimin haksız olduğu
na, kimin yanıldığına ancak tarih karar verir. 
Üstelik ölüm cezası, suçu önleyici bir ceza da 
değildir, sanıldığı kadar dehşet vermez; inan
mış kişileri korkutmaz. Korkutmadığı, gözleri
mizin önünde cereyan eden olaylardan anlaşıl-
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maktadır. Akıl ve vicdan, ölüm cezasının, özel
likle siyasî suçlarda ölüm cezasının kaldırılma
sını emrediyor. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Konuş
turmayın bu şekilde. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale etme
yiniz efendim. Sayın Aybar'ın görüşme tarzıjna 
muttalisiniz Genel Kurul olarak efendim, j 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (^s-
tanbul) — Sayın Başkan, bir de kızıl bayrjak 
getirsin oraya, öyle konuşsun. 

BAŞKAN — Yok Sayın Darendelioğlu. Mil
letvekilidir, konuşacak tabiî efendim. I 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU ((is
tanbul) — Açıkça komünizm propagandası Sa
pıyor, komünistleri müdafaa ediyor. ' 

BAŞKAN — Hiçbir sakınca görmüyoruz ko
nuşmalarında, tartışıyor efendim. Siz de gelin 
konuşun efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Yur
dumuzda ve dışarda, ölüm cezalarına karşı tep
kiler başlamıştır. Bazılarının basitliği içinde, 
«Bunlar komünist oyunu; Moskova'nın emri» 
deyip, bu tepkilere kulakların tıkanmasında bir 
yarar yoktur. Bu gibi basit görüşlü kimselere 
sizin karşı çıkmanız da... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

H. AVNi KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Bunlar yalan mı? (D. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is

tanbul) — Alçaklar hepinizi kurşuna dizerlerdi. 

BAŞKAN — Müdahale etmesin, müdahale 
etmeyin, müdahale etmeyiniz, Sayın Darendeli
oğlu. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is
tanbul) — Bu alçakları nasıl müdafaa ediyor
sun? 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is

tanbul) — Siz de müsamaha ediyorsunuz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, buyuru
nuz efendim. Siz de gelirsiniz efendim, siz de 
gelir fikirlerinizi söylersiniz. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkandan rica ediyorum. Ben de milletve

kiliyim. Bu şekilde konuşma yapmasına niçin 
müsamaha ediyorsunuz? Bu şekilde müsamaha 
gösterilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Güler... 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — De

vam edeyim mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Sayın Güler, rica edeceğim. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkan, bu müsamahanıza son vermenizi 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim gereğini yapacağız, 
icabettiği zaman. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
kimselere (D. P. sıralarından gürültüler) 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, bir hususu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Hatip kürsü
de konuşuyor, oturunuz yerinize lütfen. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — «27 Ma
yıstan bu yana 3 defa olmuş» diyor. Demek ki, 
bunları birbirleriyle kıyaslıyor, benzetiyor. 

BAŞKAN — Devam buyurun, devam buyu
run efendim. Sayın Etem Kılıçoğlu'nu dinlemi
yorum ben, siz devam edin. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Dinlemezsiniz evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Evet. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 

görüşteki kimselere «sizin karşı çıkmanız da, 
CIA nın talimatına uygundur» demek, çok ko
laydır, ama bu karşılıklı suçlama kimseyi doğ
rulara ulaştırmaz. Meclis Başkanlığına, Ameri
ka'dan içlerinde bir nobel adayının da bulun
duğu imzalar gelmiştir. Federal Almanya'dan, 
Fransa'dan da müracaatlar olmuştur. İmzalar 
arasında tanınmış bilim ve sanat adamlarının 
adlarına rastlanıyor... 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, konuşturma böyle şeyleri. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — içer-
de imza verenlerin de sayısı gün geçtikçe ka
barmıştır. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Anarşistle
rin sayısı kabarmıştır. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Açık
lanmak üzere bana gelmiş imzalar da var. Bu 
isteklere kulaklarımızı tıkayamayız. Çağdaş uy-

— 125 — 



M. Meclisi B : 58 10 . 3 . 1972 O ; 1 

garlık sözü söylevlerimizden düşmüyor. Hürri
yet, demokrasi sözcükleri de keza, çağdaş uy
garlıktan... 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Ondan ne 
anlarsın sen Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Çağ
daş uygarlıktan, hürriyetten... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, Sayın Aybar'ın 
her kürsüye çıktığı zaman mutat Genel Kuru
lun idaresinde müşkülât çekildiği aşikâr bir ha
kikattir. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is
tanbul) — Sayın Başkan, zaten vakti doldu 
efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, hayır efen
dim. Ben oya arz ettiğim zaman saat 40'ti, 51 
2 - 3 geçe oya arz ettim, 40 dakika Genel Kurul
dan izin aldım. Zamanı gelince arz edeceğim, 
tekrar temdit buyurursanız görüşmelerine de
vam edeceklerdir. Buyurunuz efendim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ko
nuşuyor, kendisini Rusya'da sanmasın. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, çok rica ede
rim. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi efen
dim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi nasıl korunur? 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşu
yor, Sayın Aybar istanbul Milletvekili. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
tahammülsüzlüklerin, tahammülsüzlüğü göste
renlerin haklı bir dava yolunda olmadıklarını 
gösterdiği, kanısındayım. Çağdaş uygarlıktan, 
hürriyetten, demokrasiden yana olduğunuzu bu 
gibi sorunlar ve durumlar karşısında ispat ede
ceğiz. 

Size objektif bir tablo çizmeye çalıştım. Bu 
gençlerin nasıl bu noktaya geldiklerini, ne tür
lü oyunlar oynandığını, ölüm cezasının ne şart
lar altında verildiğini, idamlarla inançları tas
fiye etmenin mümkün olamadığını anlatmaya 
uğraştım. Yüce Meclis, tarihî bir karar verecek
tir, bu kararın siyasî suçlarda ölüm cezası uy
gulanamayacağına emsal teşkil etmesini temen
ni ediyorum. Üç genci idam sehpasına gönderip 
göndermemek şıklarından birisini seçerken, her
kesin gerçek bir vicdan muhasebesi içinde bu
lunacağına ve hırslar, kinler ve saplantılardan 

sıyrılacağına inanmak isterim. (A. P. sıraların
dan «inan, inan» sesleri) Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin inan'm sehpada sallanan na
aşları milletimizi ikiye ayırmamalıdır. (A. P. ve 
D. P. sıralarından gürültüler ve sıra kapakla
rını vurmalar) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir milletin içine 
Nazım Hikmet'i soktunuz onun için ikiye ayırı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Mil

letimiz fertleri arasına kan sokulmamalıdır.. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Nerede idin şim

diye kadar.. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, bitiyor efendim. 
MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Oy 

verirken Türkiye 'nin yüce menfaatlerini ger
çekten iyi görmeliyiz. 

HİDAYET AYDINER (Giresun) — Niye 
görmedin şimdiye kadar. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ve 
bir de idama gönderilen bu çocukların anaları
nın, babalarının, yakınlarının ıstıraplarını ken
di ıstırabımız gibi içten duymaya çalışmalıyız, 
ben ölüm cezasına oy vermeyecepm. 

ISaygılar sunarım. (A. P. - D. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Cevat önder, buyurun. (D. P. sırala
rından alkışlar). (D. P. Milletvekillerinden Sü
leyman Çiloğlu ve İlhan Darendelioğlu ile Meh
met Ai Aybar arasında tartışmalar) 

Çok rica edeceğim efendim. Sayın Çiloğlu 
çok rica ederim, Sayın Darendelioğlu çok istir
ham ederim. (D. P. sıralarından ayağa kalkma
lar, «gürültüler»). Sayın Ayfbar, lütfen yerinize 
teşrif edin efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Antikomünist, milliyetçi bir parti olan De
mokratik Parti, demin burada kuzu postuna bü
rünmüş bir kurdun... 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Kuzu değil, ko
münist. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
OEVAT ÖNDER (Devamla) — Konuşması ol
masa idi tekrar huzurunuzu işgal etmeyecek-
tini4 
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Değeri arkadaşlarım, demin bu kürsü, ge
çen dönem grubu bulunan Türkiye îşçi Parti
sinin devamlı surette tatbik etmekte olduğu 
bir usule tekrar vasıta oldu. Bu kürsü beynel
milel komünizmin propogandası için geçen dö
nem nasıl kullanılıyor idi ise, onun tek bir bed
baht mümessili tarafından bugün tekrar kul
lanıldı. (D. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) İşte biz, bu durumu, bu vaziyeti ortaya 
koymak maJksadiyle antikomünist milliyetçi bir 
parti olarak huzurunuza çıkmış bulunmaktayız. 
(D. P. sıralarından «bravo» sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, 3 Mşi hakkında ve
rilen idam cezası, Türk Milleti adına yargı yet
kisini kullanan Sıkıyönetim Mahkemeleri tara
fından, şerefli Sıkıyönetim Mahkemeleri tara
fından verilmiştir. Büitün deracattan da geç
miştir. İdam cezalarının tasdiki Anayasamıza 
göre; Büyük Meclise verilmiş olan bir yetki ol
duğu için huzurunuza gelmiştir. Burada, kaçak
lığa, gayrı vazıhlığa, müteredditliğe lüzum 
yoktu. Komünistlerle beraber miyiz, değil mi
yiz? Bunu ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değeri arkadaşlarım, üç Mşi ve bunların 
arkadaşları açıkça kendilerinin Komünist, Ma-
oist, Leninist olduklarını hem de tefahürle 
mahkemelerde ve her yerde ifade etmişlerdir. 
Türk Milletinden değil, Türkiye halklarından 
bahsetmişlerdir. Türkiye'nin tek bir millî ordu
su olduğu halde «Türkiye Halk Kurtuluş Or
dusu» diye bir «Çete» kurmuşlardır. Bu çete 
cinayetler işlemiştir, Türk Polisine kurşun sık
mıştır, adam kaçırmıştır, Devletin itibarı, hay
siyeti payraıal olmuştur. Bunları fikir suçlusu 
addetmek mümkün değildir. Bunlar canidirler, 
bunlar adî suçludurlar, bunlar Devlet aleyhine, 
insanlık aleyhine suç işlemişlerdir. Sorarım siz
lere, bunlara idam cezası vermeyeceksiniz de 
kime vereceksiniz? 

Bugün, hümanist bir eda ile karşınıza çıkan, 
idam cezalarının aleyhinde bulunanlara da sor
mak isterim, 27 Mayısta nerede idiler, Talât Ay
demir, Fethi Gürcan'ın idam cezaları tasdik 
olurken nerede idiler? (D. P. sıralarından «Bra-
ro» sesleri) Onun için, oyun açıkça ortaya ko
nulmalıdır, yoksa bunlar da onlar gibi suçlu
durlar da, onları suça azmetmişler de, şimdi 
onun için mi şefaatte bulunmaktadırlar? (D. 

P. sıralarından bravo sesleri) haklı olarak bu
nu sormak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, siz burada 3 kişi
nin idam cezasını tasdik etmiyorsunuz, verece
ğiniz kararla Türk Ordusunun haysiyetini ibra 
ediyorsunuz, (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Sıkıyönetim makamlarının şerefli 
kararlarını ibra ediyorsunuz, vereceğiniz karar
la komünistlere ret diyorsunuz. Bunu, şayet 
idam cezalarını reddederseniz, o takdirde bu 
Devleti yıkanlarla asgariden manevî ortaklığı
nız olmuş olacaktır. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Bu Devlet, öyle bedava bulunmuş 
bir Devlet değildir, ecdadın kanı vardır. Bin
lerce şehidin kanı vardır. 

Muhterem arkadaşlar, şunu ifade etmek iste
rim M, ben bu konuda Hükümeti de mütereddit 
görmekteyim. Bu tereddüt baştan başlamıştır. 
Sayın Erim, - kendileri buradadır - Sıkıyönetim 
dolayısıyle bir parti sözcüsüne cevap verirken 
bu konuda ilk rahneyi açmışlardır. Sıkıyöne
tim Mahkemelerinde bir dava rüyet olunurken, 
bu konuda hele kürsüden herhangi bir beyan 
bahis konusu olmadığı halde, Sıkıyönetim Mah
kemelerinde derdest olan hususlar, burada mü
zakere konusu yapılmıştır. Ayrıca, bizce mailim, 
dünyaca da malum olan komünistlerin, bazı 
sosyalstlerin, perde! sosyalistleri himaye et
mek maksadı ile yazmış olduğu yazıya sanki 
şartmış gibi, sanki lüzumlu imiş gibi Sayın 
Erimlin cevap vermesi bizi canevimizden vur
muştur. Onları nevema Başbakan olarak hima
ye eder duruma gelmiştir. Birçok kaçma hadi
selerinde bu noktanın mevcudiyetini lütfen vic
danlarınızda hissetmeniz gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, açıkça her şey orta
ya konulmalıdır. Anayasamız sarihtir. Lenin; 
iftiharla, komünistlkten bahseden Alman Ko
münistlerine gülmüştür, demiştir M; «komü
nistler, komünist olduklarını söylemezler, örtü
lü gezerler.» Türkiye'de de hep öyle olmuştur. 
Komünistler, ya sosyal demokratlıktan bahset
mişlerdir veyahut sosyalistlikten bahsetmişler
dir. Türkiye îşçi Partisi, aslında illegal Komü
nist Partisinin bir örtüşüdür. Bu çırıl çıplak 
olarak bugün ortaya çıkmış vaziyettedir. Onun 
için, Türkiye îşçi Partisi hakkında Anayasa 
Mahkemesinin kararı son derece ibretle okuna
cak bir karardır, güya o karar burada savunul-
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mak istendi. O kararda; Türkiye'yi bölmek var- I 
dır, Türkiye'yi Sovyet Rusya'nın peyki yapmak 
vardır* 

Muhterem arkadaşlar, Ayfbar bilmezler mi 
(ki, Rusya'da cinayetler işlenmiştir, Stalin cina
yetler işlemiştir, milyonlarca insanı katlederek I 
bu rejime oturtturmuştur. Aybar, bilmez mi ki 
Çekoslovakya'da Rus tankı azıcık hürriyet is
teyenleri ezip geçmiştir. Bir de buradan hüma
nist eda ile solun idamların karşısında olduğu
nu beyan etmektedir. 

27 Mayısta sol, idam dolayısıyle eline zil 
takmış, oynamıştır değerli arkadaşlarım. (D. P. 
sıralarından bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, arz ettim. Bunlar fikir suç
lusu olamaz. Fikirde kalsa veya dünyanın bir 
başka köşesinde ben komünistim denilse, belki 
bir fikir kabul edilebilir. Türkiye'de, komünist, 
fikrini eyleme dökmüş mevcut demokratik dü
zeni Atatürk'ün kurmuş olduğu, ebediyete ka
dar intikalini istediğimiz Cumhuriyeti zorla 
yıkmak, yerine Maoist, Leninist nizamı kurmak 
istemiştir. Bunların idamını reddedelim deyen
lere hatırlatmak isterim : Bunlar Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde âdeta harb karargâhı 
kurmuş Devlet kuvvetleri ile saatlerce çarpış
mışlardır, bunları hatırlayınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hakkında 
vereceğiniz karar, 3 kişi hakkında verilecek ka
rar değildir. Bu kararda Türkiye'nin istikbali 
yatmaktadır. Onun için vazih olunuz. Beri ta
raftan bir şeyi daha temenni ediyorum. Türki
ye'yi «sokaklar yürümekle aşınmaz» felsefesi 
ile bu ortamlara sokanlar hakkında da elbette 
ki Yüce Meclisiniz kararını verecektir. (D. P. 
sıralarından «bravo» sesleri; A. P. sıralarından 
gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Utan be... Ne biçim konuşuyorsun? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ben gayet 
iyi konuşuyorum; vicdanımın sesiyle konuşu
yorum. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın, müda
hale buyurmayın... (A. P. sıralarından gürültü
ler) Sayın Önür, Sayın Önür çok rica ederim; 
çok rica ederim sakin olunuz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Biz anarşiyi 
de, komünizmi de reddeden bir felsefenin salik-
leriyiz. Türk Milletinin ebediyen devam edece- | 
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ğine kaniiz. Al giyenler alınsın, yarası olan ka
nınsın, yarası olan utansın, yarası olan gocun
sun. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Halk Kur
tuluş Ordusunun beyannamesini bu kürsüden 
okuyorlardı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Saym Dikmen.. 
Sayın Sınmaz çok rica ederim... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Evet bugün 
Demokratik Parti içerisinde oturanlar Türk 
milliyetçisidirler; bu mümeyyiz vasıflarıyle de 
iftihar ediyorlar. (D. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum, 
Demokratik Parti olarak biz Türk Devletini 
yıkmak isteyenlerin karşısındayız. Bu sebeple 
şerefli Türk mahkemesi tarafından verilmiş, de-
recattan geçmiş olan hükmim yanındayız; geri
si bize vız gelir. Her zaman bu konuda mücade
le edeceğiz; zaten bu kürsüden bu sebeple ye
min etmiş vaziyetteyiz. Anayasa için yemin et
tik, millet için yemin ettik; Anayasayı silâhla 
ortadan kaldırmak isteyenlere, milletin köküne 
kibrit suyu akıtmak isteyenlere, milleti bölmek 
isteyenlere her zaman karşı duracağız. 

Ceza cemiyetin müeyyidesidir. Cezada içti
maî fayda vardır, insanın ceza verilmediği tak
dirde yapamayacağı şey yoktur. O itibarla ce
zayı ret ve cerh etmek mümkün değildir. İste
meye istemeye ceza vermek cemiyetin selâmeti 
bakımından haktır. 

Anayasamız hürriyeti tahribetme hürriyeti
ni kabul etmemektedir. Hürriyet için, hürriye
tin korunması için ceza kanunları tatbik edile
cektir. Bu vatan yaşayacaktır. 1 kişi, 3 kişi, 5 
kişi bu vatan için feda olacaktır. 

Ölmez bu vatan farzı muhal ölse de hatta, 
ki, (biz bunu zait görüyoruz ölmeyecektir.) 

Çekmez kürrenin sırtı o tabutu cesimi. 
Hepinizi, milliyetçi, vatanperver, antikomü-

nist Demokratik Parti adına saygıyle selâmla
rım. (D. P. sıralarından sürekli alkışlar ve «bro-
vo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel) — ıSayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Anayasamızın 64 ncü 
maddesi, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine T. B. M. M. nin 
karar vereceğini hükme bağlamıştır. Demekki 
Anayasamızın bu maddesine göre, idam cezala-
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rmm infazıyle ilgili olarak, Meclisler, sadece 
haklarında idam cezası verilen şahıslan ya bu 
cezalarının infazlarını onaylayacak, yahutta bu 
infazları onaylamayacak. 

Durum bu olduğuna göre bizlerin, şu anda sı
kıyönetim mahkemelerince idam cezasıyle ceza
landırılan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin tnan hakkında verilmiş olan bu cezaların 
eleştirisini yapmak veya bu şahısların suçlu 
olup olmadıklarını; anarşist ya da komünist ey
lemlerde bulunup bulunmadıklarını araştırmak; 
bunlar hakkında verilmiş olan cezaların haklı
lığı veya haksızlığı üzerinde durmak yahutta 
bu cezaların azlığı veya çokluğu üzerinde tar
tışmak yerine, bugünkü koşullarda bu cezaların 
infazından elde edilecek siyasal ve sosyal yarar 
ve zararların ne olabileceği üzerinde durmamız 
gerekir. 

Bu infazların, günümüzdeki modern hukuk, 
Anayasa, insanlık ve uygarlık ilkeleriyle ne de
rece bağdaşabileceğini tespit etmemiz gerektir. 
Bu infazların gerçekleşmesinin kamu vicdanın
da doğuracağı etki ve tepkileri iyice hesabet-
memiz gerektir. İdamları istenen bu şahısların 
neden suçlu duruma düştüklerini, onları bu suç
luluğa iten ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik 
ve kültürel nedenlerin neler olduğunu inceleme
miz gerekir. 

İşte sayın milletvekilleri, bu nedenlerle ben 
konuşmalarımı bu temel baz üzerine oturtacağı
mı belirtmekle sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şayet biz bu görüş
meler sırasında bu temel noktalardan hareket 
etmek yerine, tartışmamızı başka noktalara gö
türecek olursak, bu işin içinden çıkamayacağı
mızı ispatlamak için sizlere bu konuda birkaç 
örnek sunmak istiyorum. 

Bugün Türkiye'de hemen herkes idam ce
zasına çarptırılan bu 3 şahsın işlediği suçların 
mahiyetini, hemen hemen tamamlyle bilmekte
dir. Zaten bu 3 şahıs da, kendilerini suçlu du
ruma düşüren bütün eylemlerini itiraf etmiş ve 
doktriner inançlarını açık seçik şekilde beyan 
etmişlerdir. Bu nedenlerle de bu 3 şahsa idam 
cezası verilmiştir. 

Şimdi sizlere Türk Ceza Kanunundan bazı 
maddeler okuyacağım ve bu şahısların suçlarıy-
le bu maddelerdeki suçları işleyen şahısların 
çarptırılacakları cezaların arasındaki farklara 
nazarı dikkatinizi çekeceğim. 

Türk Ceza Yasasında, düşman kuvvetlerine 
hizmet; kabul. Türk Ceza Yasası 126/1; müeb
bet ağır hapis. 

Yabancı devletlerle, Türkiye aleyhine harb 
açması ve hasmane hareketlerde bulunması için 
anlaşma. Türk Ceza Yasası 127/1; on sene ağır 
hapis. 

Türk Devletini harb ilânına mecbur kılmak 
için yabancı devletlerle anlaşmak; Türk Ceza 
Yasası 127/3; 5 sene ağır hapis. 

Millî çıkarlar aleyhinde bulunmak üzere ya
bancılardan para almak; Türk Ceza Yasası 
127/4; 3 sene ağır hapis. 

Harb zamanında Türk Devleti zararına düş
man askerî hareketlerini kolaylaştırmak; Türk-
Ceza Yasası 129/1; 10 sene ağır hapis. : 

Harb zamanında düşman Devlete Türk Dev
leti aleyhine kullanabilecek şeyler verme; Türk 
Ceza Yasası 129/2; 5 sene ağır hapis. o 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanu
nunda birtakım suçları ve bunların karşılığında 
verilen cezaları okudum. 

A. MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) — 
146'yı da oku. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Zannedi
yorum ki, bu suçlar, bu gençlerin işlediği suç
lardan çok daha ağır suçlardır. Öte yandan bu-
<?ün bir senatörümüz bir yabancı ülkede eroin 
kaçakçılığı suçundan muhakeme edilmektedir. 
Bu senatörümüzün muhakemesi neticesinde be-
raatini arzu etmek en halisane temennimizdir. 
Fakat, millî haysiyetimizi böylesine rencide ede
cek bir suçu bir senatör dahi işleyecek olsa, bu 
şahsa idam cezası verileceğine ilişkin bir cezaî 
müeyyide Türk Ceza kanunlarında mevcut de
ğildir. 

Yaşar Tunagür isimli bir şahsın, Millî Emni
yet raporlarına göre, Devlet memurluğu esna
sında ve Devletin imkânlarıyle bölücülük faali
yetlerine katıldığına dair iddialar mevcuttur... 

ABDURRAHİM TÜRK (Mardin) — Beraet 
ediyor. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Fakat, bu 
şahıs Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde ha
len idam cezasıyle yargılanmamaktadır. 

Şellefyan isminde bir şahıs Türkiye'nin mil
yonlarını vurduktan sonra yurt dışına kaçmış
tır. Bu şahıs hakkında da idam cezasıyle taki
bat yapılmamaktadır. 

— 129 — 
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Değerli arkadaşlarım, insanları idam ceza
sına çarptırmakla, hiçbir zaman, arzu ettiğimiz 
neticelere kavuşamayacağımızı zannediyorum. 

örneğin; ingiliz Parlamentosuna sunulan 
bir rapor, 167 ölüm mahkûmundan 121'inin da
ha evvel başkaları ölüm cezasına çarptırılırken 
hazır bulunduklarını ortaya koymuştur. Yani, 
167 ölüm mahkûmundan 121'i daha evvel başka
sının idam edildiğini görmüş, seyretmiştir. Bu
na rağmen bu şahıslar ölüm cezasını gerektiren 
suçlan işlemekten geri kalmamışlardır. 

Kesin inancım odur ki, ölüm cezası var ol
dukça, ölüm cezasına çarptırılan suçlular ve 
suçlar da var olacaktır, örneğin; ülkemizde, 
türlü suçlardan, 1934'ten bu yana 308 kişinin 
idam cezası infaz edilmiştir. Buna karşılık bir 
kişinin ölüm cezası T. B. M. M. tarafından mü
ebbet hapse tahvil edilmiş, 42 kişinin ise bu ce
zalan affedilmiştir. Affedilen bu şahıslardan 
hemen hemen çoğu normal hayatlarını devam 
ettirmektedir; fakat bunların dışında' ölüm ce
zasını gerektiren suçları gene de işleyenler çık
mıştır. 

Değerli arkadaşlanm, 1972 yılında bizler, 
T. B. M. M. inde 3 şahıs hakkında verilen idam 
cezasının infaz edilişiyle meşgul olurken, Ame
rika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı adayı 
Robert Kennedy'yi ve Sharon Tate isimli bir ar
tisti öldürerek idama mahkûm olan Sirhan Sir-
han ve Manşon adlı 2 şahıs ile haklarında veril
miş idam cezaları kesinleşmiş daha birçok kim-
senen cezalannın infazı, bu mahkûmlann bu
lundukları eyaletlerde ceza kanunlarından idam 
cezasının kaldmlması için açılan kampanyala
rın ve bu konuda getirilen tekliflerin sonuçları 
alınıncaya kadar adlî mercilerce yerine getiril-
meyerek bekletilmiştir ve neticede de bu mah
kûmların bulundukları eyaletlerin kanunlann-
dan idam cezalan çıkarıldığı için bu mahkûm
lar hakkındaki idam cezaları infaz edilememiş
tir. 

Öte yandan biz burada bu 3 şahsın idamları
nın infazını görüşürken, çok gerçek ve çok doğ
ru bir şeyi, çok hayret ettiğim bir gerçeği, bir 
Hükümet Sözcüsünün komisyondaki konuşma-
lariyle buradaki konuşmalarını nasıl tevil etti
ğini anlayamadığımı ortaya koymak için delil
leri vererek konuşacağım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O 
yanlış. Temsilci yanlış gelmiş. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Çok önem
li bu arkadaşlarım; öte yandan biz burada bu 
3 şahsın idamlarının infazını görüşürken, halen 
iktidardaki Hükümetimizin bir sözcüsü, Türk 
Ceza Kanunundan idam cezalarının çıkarılma
sına dair kanun teklifinin Adalet Komisyonun
da görüşülmesi sırasında, özetle : «Birleşmiş 
Milletlerde idam cezalannın ceza kanunlann-
dan çıkarılmasına dair yoğun çalışmalar mev
cuttur. Hükümetimiz bu çalışmaları yakinen iz
lemektedir. Yine dünyanın birçok ülkelerinde 
idam cezaları o ülkelerin ceza kanunlarından 
çıkanlmıştır. öte yandan birçok ülkede bu ko
nuda çalışmalar yapılmaktadır. Hükümetimiz, 
bu ülkelerde yapılan çalışmalar hakkında Dı
şişleri kanalıyle dokümanlar toplamaktadır. Hü
kümetimiz böylesine ciddî bir konuda bu bilgi
lerin toplanmasından sonra görüşünü belirtecek
tir.» demiştir. 

Bu görüşü Hükümet temsilcisinin belirtme
sinden sonra, bir sayın üye Hükümetin mühlet 
talebi için önerge vermiştir. Önerge üzerinde 
saatlerce tartışma açılmıştır Komisyonda. «Hü
kümetin bu mühlet talebini bekleyelim mi, bek
lemeyelim mi?» diye. iSonunda bu önerge oylan
mış ve bu önerge reddedilmiştir ve böylece de 
Hükümetin bu talebi reddedilmiştir. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti B. M. M. nde 
Meclise nîyabeten görev gören bir komisyonda 
bir Hükümet, böylesine ciddî bir konuda, söz
cüsünün aynen ağzından çıkan talimatla «şu 
anda Sayın Komisyona bu konuda Hükümetten 
aldığım talimatı iletiyorum» diye başlayan cüm
lesiyle ve orada Komisyon üyelerinin hepsinin 
şahadetleriyle ve orada Komisyonda bulunan 
Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin hep
sinin şahadetiyle bu olay cereyan etmiştir. Ben 
bu olayı biraz önce burada gerçek yönüyle or
taya koyduğum zaman, Adliye Vekiline vekâle
ten Dışişleri Sayın Bakanı bu kürsüye gelmiş 
bu sözün söylenmediğini, böyle bir iddianın 
mevcudolmadığmı, Hükümetin böyle bir çalış
ma içinde bulunmadığını beyan etmiştir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Onun 
hakkında takibat yapıyorlarmış. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu, devlet 
anlayışı ciddiyetiyle bağdaşan bir tutum değil
dir; hele böylesine hassas bir günde hiç değil
dir. 
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Muhterem arkadaşlar, ben hepinizin malû
mudur ki, görüşlerimi her zaman doğru ve vic
danın doğru gösterdiği açıdan her türlü müca
deleyi göze alma pahasına söyleyen ve bunun 
neticesinde her türlü neticeyi de kabul eden bir 
arkadaşınızım. Devam ediyorum. 

Bu 3 şahıs hakkındaki idamların infazına 
dair kanun tasarısının Hükümetin bu talebine 
rağmen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine Ko
misyon karar vermiş ve Genel Kurul bunun 
gündeminde görüşülmesine izin vermiştir. Bu 
aceleciliğin nedenini pek kavrayamıyorum. Te
mennimiz odur ki, bu acelecilik Türk siyasî ha
yatında kısasa kısas ve kan gütme faaliyetleri
nin başlamasına sebebolmasın. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türk Ceza Ka
nunundan idam cezalarının kaldırılmasına ait 
açılan kampanyaya 10 binlerce insan katılmış
tır. Bu insanlar arasında her sınıf ve meslekten 
temsilciler vardır. Türkiye Barolar Birliği Baş
kanı Sayın Profesör Faruk Erem bu tezi savun
maktadır. Çeşitli meslek kuruluşları bu tezi be
nimsemektedirler. Yüzlerce profesör, öğretmen, 
avukat, yazar, gazeteci bu kampanyaya imza 
koymuşlardır. Eski Dışişleri Bakanı Sayın ih
san Sabri Çağlayangil bu kampanyayı destek
lediğini açıklamıştır. Şu anda aramızda parla
menter olarak bulunan eski bakanlardan Sayın 
Seyfi Öztürk Türk Ceza Kanununda mevcut si
yasî suçlardan dolayı verilen ölüm cezalarının 
kaldırılmasına ve bu cezaların yerine, ağır ha
pis cezaları konmasına dair bir teklif hazırla
mış ve bunu parlamentoya vermiştir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Kaç sene
sinde?... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ve bu ka
nun teklifi üzerinde parlamentoda 1964 yılında 
görüşmeler yapılmıştır. Yani Sayın Seyfi öz-
türk'ün verdiği kanun teklifi bugün kanunlaş
mış olsaydı, şu anda Türk Ceza Kanununun 146 
ncı maddesine göre idam cezası ile cezalandırı
lan insanlar, idam cezalarının infazının görüşül
mesini bekleyemeyeceklerdi. Bunlar, Sayın Sey
fi öztürk'ün kanun teklifi içerisine girecekler 
ve ağır hapis cezalarıyle cezalandırılacaklardı... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Si
yasî suç değil ki, bunlar... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — 146 ncı 
maddeye göre... 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın Sayın 
Müderrisoğlu... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — öyle 
ya yahu... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı devam buyur
sunlar... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Halen aramızda parlamenterlik görevi de
vam eden birçok sayın üye, Talât Aydemir ve 
Fethi Gürcan'ın idamlarının infazı ile ilgili gö
rüşmelerde, bu infazlara ya karşı çıkmışlar ya 
da bu infazlar karşısında çekinser kalmışlardı. 
Bu sayın üyeler şunlardır : 

Sayın Osman Bölüikfbaşı (O zaman M. P. Ge
nel Başkanı), Erol Yılmaz Akçal (ŞündiM Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı), Sayın Seyfi öztürk 
(Eski Devlet ve Çalışma Bakanı), Sayın Refet 
Sezgin (Eski Devlet ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı), Sayın İhsan Sabri Çağlayangil 
(Eski Dışişleri Bakanı), Sayın Turhan Bilgin 
(Eski Devlet Bakanı), Sayın Rifat öçten (Es
ki Bakan), Sayın Hıfzı Oğuz Bekata (Eski Ba
kan), Sayın Sırrı Atalay (Eski Senato Başkan-
veMli), Sayın Melâhat Gedik (D. P. nin İçişle
ri Bakanlarından Sayın Namık Gedük'in eşi), 
Sayın Neriman Ağaoğlu (D. P. Bakanlarından 
Sayın Samet Ağaoğlu'nun eşi), önceki gün Ada
let Komisyonunda, Gezmiş ve 2 arkadaşının 
idamlarının onaylanması için oy veren içel A. P. 
Milletvekili Mazhar Arıkan da o zaman idamla
ra karşı oy vermişti. 

idamların müebbet hapse çevrilmesine kar
şı çıkmayıp, çekinser kalan, ya da 4 kişiden 
hiç olmazsa bir kısmının idamının önlenmesi yo
lunda ret oyu veya çekinser oyu kullananlar 
arasında şunlar yer almaktaydı: 

Sayın Nihat Erim (Şimdiki Başbakan), Sa
yın Haydar Özalp (Şimdiki Gümrük ve Tekel 
Bakanı), Sayın Turhan Feyzioğlu (M. G. P. Ge
nel Başkanı), Sayın Ali Naili Erdem (Eski Ba
kan), Sayın ihsan Gürsan (Eski Bakan), Sa
yın Cavit Oral (Eski Bakan), Sayın Hasan 
Dinçer (Eski Bakan), Sayın Macit Zeren (Eski 
Bakan), Sayın Fethi Tevetoğlu (A. P. Sena
törü), Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu (Eski Ba
kan), Sayın Emin Paksüt (Eski Bakan), Sa
yın ihsan Kabadayı (M. G. P. Milletvekili), 
Sayın Cihat Bilgehan (Eski Bakan). 
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Muhterem arkadaşlarım, isimlerini okudu
ğum bu sayın üyeler şu anda aramızda yer al
maktadırlar. Biliyorsunuz ki, Talât Aydemir 
ve Fethi Gürcan meselesi de, Türkiye 'nin en 
hassas döneminde idam cezalarının infazı ile 
ilişkin görüşmelerin yapıldığı günlerdeydi; en 
az bugün huzurunuza gelen bu 3 şahsın idamı
nı gerektiren sosyal ve siyasal ortam mevcuttu... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — On
ları karıştırma. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, o gün aynı koşullarda, belki de 
bundan daha dar boğazlar içerisindeki koşul
larda vicdanları doğrultusunda bu şekilde oy 
kullananların şu anda nasıl oy kullanacakları 
Türk kamu vicdanında elbette ki sabırsızlıkla 
beklenen olaylardan biridir... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Müspet kullanacaklar. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bunların haricinde bugün Türki
ye'den ve dünyanın birçok yerinden çok sayıda 
şahıs, Türk Ceza Kanunundan idamların kal
dırılması ve infazların yerine getirilmemesi hu
susunda Parlamentoya başvurmuşlardır. 

Kesin inancımız odur ki, artık bizler, bü
tün bunları nazarı itibara alarak bu konudaki 
siyası tutumumuzu bu davranışlar paralelinde 
ayarlamalıyız. Bu, bizim için en azından bir 
giyasî ödev sayılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, inanmadığımız, be
ğenmediğimiz, karşıt olduğumuz fikirler ola
bilir; ama bu fikirleri yenmek ve bu fikirlere 
galip gelmek «Kahrolsun komünizm, komünist
lere ölüm» sloganlarıyla asla mümkün değil
dir... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Bunu 
onlara söyle. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Şayet be
ğenmediğimiz fikirlerin sahipleri kendi inanç
ları uğruna istikballerini, kellelerini ve ailele
rini ortaya koyuyor, biz bunlara karşı sadece 
maaşlarımızı, mesailerimizi ve aklın doğrul
tusundaki davranışlarımızı ortaya koyaımıyor-
sak, istediğimiz kadar «Komünistlere ölüm, 
kahrolsun komünizm» diye bağıralım, beğen
mediğimiz fikir ve eylemleri tesirsiz hale getir
meye gücümüz yetmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, işte bu nedenle, ko
ruduğu nizamın sağlamlığına güvenen Atatürk, 
suçlan ve hüviyetleri belli «150 1er» in dahi ida
mını istememiş ve onları yurt dışı ettirmekle 
iktifa etmiştir, 

işte bu nedenle, Fransız Milletinin itimat 
ve sevgisine mazhar olan General Degaulle, ida
resine karşı isyan bayrağını çekmiş, pek çok in
sanın hayatına malolmuş ve anavatanı işgale 
kalkışmış Fransız generallerinin dahi idamına 
rıza göstermemiştir. 

işte bu nedenle, Sayın inönü, Sayın Gü-
müşpala ve Sayın Ekrem Alican, bir zamanlar 
Millî Birlik Komitesine yazdıkları bir mektup
la idamların infazlarına karşı olduklarını açık
lamışlardı. 

işte bu nedenle, Lamartin, 4 Kasım 1848'de 
Meclis kürsüsünden şöyle konuşmuştu: «ölüm 
cezası nedir? ölüm cezası; barbarlığın ebedî 
ve özel bir rejimidir. Nerede M, ölüm cezası 
uygulanır, orada barbarlık egemendir. Nerede 
ki, ölüm cezası nadirdir, orada uygarlık ege
mendir.» 

işte bu nedenledir ki, bugün dünyada bir
çok ülke, ceza kanunlarından ya bu cezalan 
çıkarmışlar ya da bu cezaları uygulanmaz hale 
getirmişlerdir. 

işte bu nedenledir ki, Birleşmiş Milletlerde 
bu cezaların kaldırılması yolunda bugün çalış
malar yapılmaktadır. 

işte bu nedenledir ki, insan HaMan Ev
rensel Bildirisinin 3 ncü ve 5 nci maddelerinde; 
herkesin yaşama, özgürlük ve güvenlik hakları
nın korunduğu ve kimsenin, işkenceye, alçaltı-
cı insanlık dışı ve zalimane bir cezaya veya 
muameleye uyruk tutulamayacağı belirtilmiştir. 

işte bu nedenledir ki, Anayasamızın 14 ncü 
maddesinde, herkesin yaşama hakkına sahibol» 
duğu hükme bağlanmış ve 11 nci maddesinde 
de kanunun, temel ve özgürlük özüne doku» 
namayacağı hususu yer almış bulunmaktadır; 
fakat bunlara rağmen Anayasamızın 64 ncü 
maddesi büyük bir talihsizlik eseri olarak bu 
maddelere ters düşmüş durumdadır. 

İşte bu nedenledir ki, Devlet adamı Guizot, 
«Siyasî bir infazdan sonra amme sükûnunun da
ha iyi teminat altına alındığına, hükümetin 
kendini daha emniyette hissettiğine hiç kimse 
inanmamaktadır, bilâkis kuvvete ve cemiye
tin geleceğine az itimat etmektedir. Hükümet 
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infaz eder, halk görür; fakat her ikisi de bir 
şey kazandığına inanmamaktadır» demiştir. 

Sayın milletvekilleri, kesin inancım odur 
ki; bir zamanların işkence cezalan günümüzde 
nasıl silinip gitmişse, bir gün gelecek, günü
müzdeki ölüm cezaları da silinip yok olacaktır. 

Cezanın açıkça infazından utanarak onu 
gizlice infaz edenler, giderek onu tümden kal
dırmaya zorunlu kalacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün haklarında 
idam cezası verilen bu 3 şahıs ve mahkemeler
ce haklarında idam cezası istenen nice gençler, 
acaba kendilerini darağacına götürecek eylem
lere niçin girmişler, niçin katılmışlardır? Bu 
gençler, acaba hangi duyguların, hangi arzu
ların, hangi reaksiyoner etkilerin neticesinde 
bir daha ebediyen konuşamamak üzere boğazla
nma geçirilecek ipe boyunlarını nasıl uzatmış
lardır? Bu gençler ilk defa hangi sloganları 
savunuyorlardı, ilk defa neler söylüyorlardı, 
sonra neler söylemeye, hangi sloganlan savun
maya başlamışlardır? 

Yüreklerindeki inançlan uğruna, ikballerini, 
ailelerini ve dostlarını terk ederek kellelerini, 
gözlerini kırpmadan ipe verecek kadar cesaret 
taşıyan bu gençlerin, bu güç, cesaret ve ener
jilerinin Türkiye'nin gerçek kalkıma modeli 
paralelinde kanalize olması için kimse gayret 
göstermiş miydi; bunların üzerinde duracağız. 

Türkiye'nin çıkarları aleyhinde (türlü orga
nize güçlerin) gençliği ve gençlik hareketleri
ni kendi amaç ve hevesleri uğruna bir vasıta 
olarak kullanmak isteyenlere karşı fahrî olarak 
mücadele açan kimseler var mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, 20 dakikalık 
süreniz doldu; daha ne kadar devam edecek? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Sayın milletvekilleri, görevliler ve sorum
lular türlü politik kaprislerden kurtularak, bu 
konuda üzerlerime düşen görevi tam olarak ye
rine getirmişler miydi? Bu gençler, bir yandan 
bu organize güçlere vasıta olmamak, öte yan
dan ülkemizin temel sorunlarının çözümtenme-
si uğrunda mücadele verirlerken yine bu or
ganize güçlerce nasıl birbirlerinıe düşman kar
deşler ilân edilmişlerdi; nasıl birbirlerine silâh 
çekmişlerdi; nasıl birbirlerini kurşunlamışlar
dı ve bu kargaşalıktan yararlanan bâzı kimse
ler nasıl arabalarını dağdan aşırmışlardı? 

10 . 3 . 1972 0 : 1 

i Sayın milletvekilleri, işte bütün bu bahset-
I tiklerianiz gözterimizin önünde cereyan ediyor-
I du. Bütün bu bahsettiklerimiz gözlerimizin 
I önünde cereyan ederken bizler, bırakınız bu 
I gençlerle meşgul olmayı, bize 1961 Anayasası-
I nın emrettiği, parlamenterlikle bağdaşmayan 
I işler hakkındaki kanunu dahi Meclisten çıkart-
I mamakta inat ediyorduk. Bu nedenle de bu 
I gençlerin sorunlanyla ilgilenmeye, bu gençle-
I rim söyledikleriyle alâkadar olmaya vaktimiz 
I yoktu. Çünkü biz bir yandan parlömenterlik 
I görevi, öte yandan da özel işlerimizi taMbet-
I inekten zaten başımızı kaşıyacak zaman bula-
I mıyorduk. Bir de gençlerle uğraşmamız için 
I bizden zaman isteniyordu. Bizim gibi, onla-
I rm hocalan, profesörleri de, bu gençlerin so-
I runlanyla uğraşmak yerine, öğretim görevliliği 
I haricindeki vakitlerini, açtıklan veya çalıştık-
I lan özel muayenehane, özel hastane, özel ders-
I hane, özel okul, özel yazıhane ve özel bürolar-
I da değerlendirmekte idiler... 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Başkan, din-
I liyor musun dinliyor musun? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ve bu adam 
I da bu Meclisin üyesi.. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — O günler-
I de vurguncular, soyguncular, sömürücüler, te

feciler, karaborsacılar, kaçakçılar ise bula-
I nıfc suda balık avlamanın tadını çıkarmaktay-
I dılar. 
I Şellefyanlar dışan kaçmakta, Planlamanın 

proje tahsisleri, banka kredileri nüfuzlu eşe -
I dosta, yarene peşkeş çekilmekteydi. Bu gaf

letten yararlanan organize güçler ise, kabına 
I sığmayan taşkın bir nehir gibi gürlemekte olan 

gençliğin üzerine ağlarını atmanın stratejisini 
çizmekteydiler. 

Sayın milletvekilleri, genç hareketler tıpkı 
I bir nehir gibidir. Akan bir nehrin yatağı te

mizlenir, önü açılırsa bu nehirden herkes is
tifade eder; fakat nehirle alâkadar olunmaz, ne
hir kendi haline bırakılacak olursa o zaman da 
nehir ya kendi yatağını doldurarak taşkın ha
le gelecek ve size zararlı olacak yahut başkala-
n bu nehrin yatağını değiştirerek sizin bu ne
hirden yararlanmanıza engel olacaktır. 

Siz çocuğunuzla alâkadar olursanız, onun 
sorunlanyla ilgilenir, sorunlarına çözüm yolu 

I ararsanız çocuğunuz elbette problemli bir ço-
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cuk olmaktan kurtulacak, sizi ve çevresini ra
hatsız eden bir kimse olmayacaktır; fakat siz 
çocuğunuzla meşgul olmaz, onu kendi haline 
bırakır, ona zamanınızı ayıramazsanız o ço
cuğun suçluluğundan elbette siz de sorumlusu-
nuzdur. 

iSayın milletvekilleri, bugün' Parlamento
nun ve Hükümetin gerçekleşmesini arzu et
tiği ve Parlamento gündemini dolduran, Tür
kiye'nin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
tüm sorunların hallinin gerçekleşmesi arzusu, 
dün bu gençlerin ağzında dilden düşmeyen bi
rer slogan idi. 

Şimdi Parlamentonun ve Hükümetin tek 
amacı, yıllar önce bu gençlerin savundukları 
ve «Temel sorun» olarak kabul edip hallinin 
gerçekleştirilmesini istedikleri bu sosyal,, siya
sal, ekonomik ve kültürel sorunları hallsdici 
tedbirleri gerçekleştirmek için bizler bendi
mizi, gecemizi - gündüzümüzü birbirine katmak 
mecburiyetinde hissetmiş vaziyetteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, dün bu gençler 
-kulaklarınızı düne çevirin- ne diyorlardı ve 
dün bu gençler konuştuğu zaman günümüzün 
Başbakanı Saym Nihat Erim, şu kulislerden 
dinlediğim, yaptığı konuşmasında bu gençleri 
göklere çıkartarak nasıl methediyordu. Dün 
Cumhurbaşkanından tutunuz, parti liderleri
nin tümüne kadar, bu gençlerin eylemlerinden 
göğsü karararak, iftihar ©diyoruz gençlerimiz
le diye sayfa sayfa gazetelere beyanlar verili
yordu. işte biz, o «Dün» den bahsediyoruz ve 
o «Dün» deki gençlerin seslerine kulak veriniz 
diyoruz. Ne demişlerdi o «Dün» bu gençler, 
ne diyorlardı, bugün nereye getirildiler, ne di
yorlar?.. 

Dün bu gençler hangi sloganları bağırıyor, 
hangi sloganları savunuyorlardı; birer birer 
hatırlayalım arkadaşlar. Yıllarca önce bu 
gençler, toprak reformu yapılsın diyorlardı, 
madenler devletleştirilsin, eğitim reformu ger
çekleştirilişin, özel okullar devletleştirilsin, 
petrollerimiz millîleştirilsin, yabancı sermaye
den armalım, vergi kaçakçılığı önlensin, sömü
rüye, kaçakçılığa, vurgunculuğa tefeciliğe son 
verilsin, sağlık hizmetleri sosyalleştirilsin, 
dış ticaret sömürüsüne son verilsin ve devam 
ediyor. 

Şimdi Parlâmento olarak biz özel okulları 
devletleştirdik; ama özel okullar devletleşsin 

diye kendi istikbalini hattâ canını feda eden 
hiçbir genç özel okulların devletleşmesinden 
yararlanmıyor bugün, onun kardeşi yararlan
mıyor özel okulların devletleşmesinden. Onun 
annesinden, babasından gelen her hangi bir 
evlât da yararlanmıyor. Belki aranızda sizle
rin çocukları yararlanıyor, sizlerin arkadaşla
rınızın, sizlerin akrabalarınızın çocukları ya
rarlanıyor. 

Dün, toprak reformu yapılsın diyen bu genç
ler, bugün istikballerini, hayatlarım kaybet
miş vaziyetteler, ama toprak reformunun ya
pılmasından... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, rica etsem, 
sonuçlandırmanız efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Eğer Sa
yın Gen<el Kurul 5 dakika müsaade ederse, 6 
dakika değil, yüreğimde kalmasın. Bu bakım
dan... 

BAŞKAN — Bir cümle ile ifade etseniz yü
reğinizde kalmasın. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne alâka
sı var? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Arkadaş
larım, toparlıyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Alâ
kası yok. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Yanlış bir 
şey söylediğimi zannetmiyorum. Hep söyledi
ğim... 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, biz bu gençlerin - bu 3 gencin -
infazıyla ilgili gelmiş olan bu mesele üzerinde 
görüşümüzü ve reyimizi arz ederken elimizi 
vicdanlara ve elimizi başımızın arasına alarak 
aklımıza hitabedelim. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu gençleri idam 
ederiz, elimizde hiç bir şey kazanç kalmaz. 
Eğer Türkiye'de, Sayın Başbakanın da ifade 
edip bugüne kadar açıklamadığı gibi, gerçek
ten birtakım organize güçler Türk Cumhuriye
tinin, Türk geleceğinin, Türk Devletinin 
bekasına göz dikmiş, bunu parçalamayı arzu 
ediyorlarsa, biz 3 - 5 tane genci idam cezasına 
götürüp infaz ettirmekle Türkiye'nin çıkarları 
yönünden bir şey kazanamayız. Kazanamayız 
ama, belki birtakım şeyler kaybederiz. Belki 
bunların idamından birtakım perde arkasında-
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ki organize güçler bir birikim yaptırarak kendi 
kirli emellerine bir adım daha atmış olacaklar
dır. 

Eğer biz, perde arkasında bekleyen bu kir
li organize güçlerin amellerine hizmet etmek ve 
atılan yemlerle Türkiye çapında hüsnüniyetli 
vatandaşın, acıma duygusu bulunan vatanda
şın ve Türk Milletinin af duygusunun çok de
rim izleri bulunan bir millet olmasını düşüne
rek, perde arkasındaki esas suçlulara fırsat 
vermek istemiyorsak, vicdanımızı ve aklımızı 
daha çok düşünerek oy kullanmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, evet, bu insanlar bir
takım olaylara girmişlerdir, ama size söylüyo
rum... 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Kim onlar? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bugün bir insan kanser olabilir, 
bugün bir insan kolera da olabilir... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, yine uzatma
yın, son cümlenizi söyleyin. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yazılı 
değil, konuşuyor efendim. 

BAŞKAN — Yazılı konuşmasını 20 dakika
da bitirdi. Siz muhaberemizi bilmiyorsunuz, 
20 dakikayı yazılı olarak bitirdi, 5 dakika rica 
etti, daha 5 dakika... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bitiyor, 
toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Bir insan 

sâri bir hastalığa tutulabilir, ülkenin bütün mil
lî menfaatlerini tehlikeye sokabilir, ama biz 
insan sâri hastalığa tutuldu diye boğazına ip 
geçirip, bu sâri hastalığı önleme yoluna gitmi
yoruz. 10 binlerce lira verip o hastalığı teda
vi etme yoluna gidiyoruz. 

Bir şoför, bir kaptan, bir pilot içerisinde 
çok kıymetli insanların bulunduğu bir taşıtı 
götürürken, kendi hatası yüzünden o kıymet
li insanların kazaen dünyadan göçmesine se-
beboluyor. Onları alıp kurşuna dizmiyoruz, 
kazaen gitti diye sadece birkaç yıllık hapisle 
bunları bırakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben bütün meseleyi 
geniş ve çok yönlü açısıyla her noktadan bir 
nebze alarak huzurunuza getirmek istedim. 
Tekrar ediyorum ki, bu 3 şahsın idamlarının 
infazında eğer Türkiye'nin siyasal, sosyal, eko

nomik ve Mltürel çıkarlarını görüyor ve bu 
3 şahsın idamıyle Türkiye'de çok büyük mese
lelerin hallolacağına inanıyorsanız, oylarınızı 
bu infazın lehinde kullanınız, ama biraz evvel 
önerdiğim gübi, Türk siyasî hayatına kısasa 
kısas ve kan gütme meselesinin sokulmasını is
temiyor, perde arkasında duran insanlara fır
sat verip, bunları yem olarak kullanarak bun
ların sırtından kendi kirli amellerine çalışma 
olanağı sağlamak istemiyorsanız, bu gençlerin 
idamının infazına oy vermeyiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Necdet Uğur'da, bu
yurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün Yüce Meclisimiz, bir seneden beri 
içimde bulunduğumuz olağanüstü koşullar ba
kımından önemli olan, bu koşulların ortaya 
çıktığı dönemin en bellibaşlı olay yaratıcıların
dan bulunan ve ıçok daha önemlisi, asıl bundan 
sonra önemli olabilmesi çok muhtemel olan bir 
karar üzerinde görüşüyoruz. 

Bu konuda bizim söz alma ihtiyacımız, 
geçmişten ve bugünden daha çok, gelecekten 
duyduğumuz bâzı kuşkular ve geleceğe doğru 
bakışımızdaki değişik açıdandır. Meselenin 
üzerine doğrudan doğruya eğilmeden evvel, 
neyi konuşduğumuzu çok açık bir şekilde be
lirtmekte fayda vardır. 

Bir süreden beri yapılan konuşmalara ba
kınca, sanılıyor ki, Yüce Meclis bu anda, adı 
geçen 3 kişinin affını konuşmaktadır. Oysa, 
Yüce Mecliste bu anda, «bu 3 kişinin suçlu mu
dur, değiller midir?» Bunun tartışmasını yap
mıyoruz. Daha; «bunlar suçlulardır ama, bun
ların cezalarını bağışlayalım,» bunun da tartış
masını yapmıyoruz. Yüce Meclisin bu anda 
üzerinde durduğu konu, mahkemelerce verilip 
kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilip ge
tirilmemesi konusudur, ölüm cezası yerine ge
tirilmediği takdirde olacak olan nedir? bu ki
şilerin cezaları devam eder, mahkûmiyetleri 
devam eder, yerine getirilmemiş olur. Sonu
na kadar bunlar yaptıklarına karşı mahkemeler
ce verilmiş olan bir cezayı bir ölçüde Yüce Mec-
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lis, yerlerinde, hapiste bekleme şeklinde değiş
tirmiş olacağı için, bir başka çeşit müebbet 
hapis halinde kalırlar. 

Aslında, müebbet hapis olarak hayatlarının 
sonuna kadar cemiyetten uzaklaşmış kalsınlar 
mı, yoksa bu anıda bunların hayatlarına son 
verelim mi? Meselemiz bundan ibarettir. Yok
sa, ne kendilerinin suçluluk veya suçsuzluğu
nun tartışılması ve (suçsuzluklarının ilânı, böy
le bir konumuz yoktur. Ayrıca da, kendileri
ne verilen ceza az mıdır, çok mudur? Bu da 
mesele değildir. Bütün mesele, «ölüm cezası 
yerine getirilsin mi, getirilmesin mi?» Bir baş
ka deyimle, «hayatlarının sonuna kadar cemi
yetten uzaklaştırılmış olarak hapiste mi kal
sınlar, yoksa bu anda hayatlarına son verelim 
mi?» Şimdi ikisi de tartışılabilir. 

Çok değerli arkadaşlarım, aslında hiç bir 
suç üzerinde ne Anayasamız, ne de diğer ka
nunlarımız böylesine bir görüşmeye cevaz ver
memiştir, ama ölüm cezası üzerinde Anayasa
mız diyor ki, «bunu Meclislerin önüne getiriniz 
ve konuşunuz, ölüm cezasının yerine getirilip 
getirilmemesini bir de Meclisler konuşsunlar.* 

Bilirsiniz ki, Meclisler mahkeme değiller
dir. Meclis üyeleri, hepsi hukuk tahsili yap
mış, hukukta uzmanlık kazanmış ve yüce mah
kemelerden daha fazla uzmanlık kazanmış, on
ların daha yukarısında hukuk inceliklerine gi
rip de karar verecek değillerdir. Yasa koyu
cusunun amacı da bu değildir. Bizden bekle
nen bir başka şeydir. Kanunlara göre, yapılan 
duruşma safhalarına göre, işlenen suçlar be
lirli cezaya müstahak görülmüşlerdir. Mahke
melerin görevi burada bitiyor, diyor ki Mecli
se; «Bakınız ben bunu yaptım ama, bunlara bu 
ölüm cezasının verilip verilmemesi hakkını size 
bırakıyorum.» 

Şimdi mesele bu yetkimizi kullanıp kulla
nılmama meselesidir ve buna bizim hakkımız 
vardır, bu hak bize verilmiştir. Aslında, lüt
fen kabul buyurunuz, bırakınız toplum haya
tı üzerindeki tesirlerini, burakınız gelecekteki 
Türkiye'yi etkilemesini; fakat her şeyden evvel 
3 insanın hayatı, Yüce Meclisin birkaç saatini 
dikkatle, ihtimamla hattâ şefkatle bu konu
nun üzerine eğiltecek kadar önemli olduğu ka
nısındayız. 

Neden bu konuda ölüm cezasının yerine ge
tirilmemesine Yüce Meclisin karar vermesinde 
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uzak görürlülük vardır, sağ duyu vardır, ta
rih dersi vardır diyoruz, diyorum. 

Bu tip suçlar, buna benzeyen olaylar ne dün
yada, ve de bizde ilk defa olmuştur, ne de son 
defa olacaktır. Buna benzeyen olaylarda, olay
lar sıcakken düşünce biçimi ne ilk defa, ne de 
son defa ilerde aynı şekilde kalacaktır. Kendi 
Türk tarihine bakınız, en az 100 yıllık geliş
meye bakınız, son Cumhuriyet dönemine ba
lanız, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ba
kınız, ortasına bakınız, son yıllara bakınız, 
hiç bir isim vermeyeceğim; fakat 120 - 150 yıl
lık bir geriye doğru bakınız, orada görecek
siniz ki, -12 Mart 1971 öncesinde toplumu, iş
lendiği zaman son derece büyük tepkilere gö
türen ve büyük bunalımlara sevk eden gerçek
ten çok ağır suçlar olarak kabul edilmiş pek 
çok olay olmuştur; fakat tarih açısından bak
tığınız zaman- fou olayların hiç bir tanesini 
işlendiği şartlar içinde tarih ele almıyor, alma
makta da haklıdır. Tarih; herhangi bir şeyi 
dondurup da bakmaz, bir gelişme içinde ba
kar. 

Kaldı ki, suçlar yalnız bir zaman içinde 
böyle değişik görülmezler. Aynı zaman süre
cinde, aynı zaman içinde değişik coğrafya için
de bile başkadırlar. Bırakınız değişik ülkele
re, Amerika'da bir eyaletten başka bir eyalete 
aynı suçun cezası değişir. Adam otomobiline 
binip öbür tarafa gider, Amerikan vatandaşı
dır, oradaki ceza başkadır, eğer suçu işleye-
oefcse. Hem de bir eyalette bir suçun cezası 
ölümdür, bir kilometre ilerde başka eyalete 
gidersiniz, oradaki ceza hapistir. 

O halde, her hangi işlenen bir suçun, aynı 
zamanda, aynı ülke içinde bile toplumca de
ğişik tepkileri olabiliyor, değişik cezaları ola
biliyor. Değişik ülkelerin tepkileri ise bam
başkadır. Ama, hepsini birden tarih içine ko
yunuz, bunun bir tek istisnasını bulmak sanı
rım ki imkânsızdır. 

Niçin bu böyledir? Çünkü, toplumun kur
duğu düzenin korunması için konulmuş yasa
lar, toplumdaki düzen değiştikçe, toplumun 
kemdi hakkındaki düşüncesi, kendine olan gü
veni, oturmuşluğu değiştikçe, değişirler. Bu 
bakımdan, siyasal suçlar devamlı nitelik de
ğiştirirler. Bu bakımdan, siyasal suçlara mut
laka bir zaman perspektifi içinden bakmak 
zorunludur. 
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öyle toplumlar vardır ki, aynı suç o top
lumun kılını bile kıpırdatmaz ama, başka bir 
toplumu bunalım noktasına, hatta ve hatta çok 
büyük ulusal tehlikeler noktasına getirebilir. 
Tıpkı, Türkiye ̂ de 12 Mart öncesindeki şehir 
gerillalarında olduğu gibi... 

Türkiye'de Yüce Mecliste bulunan ve aslın
da şimdi kapatılmış olan bir siyasî partiye söy
lenen sözü de kabul etmiyorum: Bir farkı var
dı, bu farkı görmekte Yüce Meclis için bir 
fayda vardır; demokratik rejimi kabul etmiş
ti, her zaman söylüyordu, yine söylüyorlar. 
Bunu söyledikleri zaman cezalandırmayalım, 
doğru bir hareket yapmıyoruz, teşvik edelim. 
Birisi geliyor ve diyorsa ki, «Demokratik dü
zen içinde, onun bütün kuralları içinde fikri
mi söyleyeceğim, buna göre size uymayan, 
sola doğru giden şeyleri söyleyeceğim.» Biz 
bunu itersek, bunu kötülersek, bu Meclisten 
kaçar, yer altına girer ve başımıza kontrolü
müzün dışında bir belâ olarak gelir. 

Tam Anayasa düzeni içinde hareket eden, 
söylediklerini açıkça söyleyen birtakım insan
ları, Anayasa düzeni dışına çıkmadıkları öl
çüde, o ölçüler içinde kaldıkları müddetçe hır-
palamamakta, demokratik rejim ve geleceği 
bakımından fayda vardır. 

Şimdi, şehir gerillaları ne Türkiye'de 
icadedilmiştir, ne de Türkiye'de oluşmuştur. 
Şehir gerillaları Türkiye'ye benzer yapıdaki 
ülkelerde olmuştur, Türkiye'den çok daha faz
la gelişmiş ülkelerde olmuştur ve Türkiye'de de 
olmuştur. Şehir gerillaları hareketinin her 
toplumun o andaki gelişme noktasına göre, o 
toplumdaki tepkisi değişik bulunmuştur. Ge
lişmiş ülkelerde şehir gerillası katiyyen iltifat 
görmemiş, kimsede panik uyandırmamış, sa
dece iş başında bulunan hükümetlerin etrafın
da kamuoyunu toplamış, onlar da enerjik bir
kaç hareketle, hattâ yasa değişikliğine bile 
pek fazla gitmeden, üstesinden rahatlıkla ge
lebilmişlerdir. Bunun anlamı, toplum kendi 
tepkisini kendisi göstermiş demektir. Kendisi
ni savunmuş demektir. 

Bazı Güney Amerika ülkelerinde ise bu, 
rejimleri değiştirecek dereceye gelmiştir. 

Türkiye'de bu olaylar, kabul edelim ki, bü
yük bunalım doğurmuş, büyük sarsıntı doğur
muştur. Bu olaylar Türkiye'de neden bir Ka-
nada'da olduğundan, bir Fransaföa olduğundan, 

bir ingiltere'de olduğundan veya olamadığın
dan çok daha fazla bir sarsıntı noktasına ge
tirilmiştir? Bu noktada değerli arkadaşlarım, 
hiç şüphe etmeyiniz ki, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu oturmamışlığın, Türk halkının ihti
yaçlarının tam karşılanmamasının, bu anda 
hep beraber geliştirilmesine ve daha mükem-
melleştirilmesine çalıştırdığımız düzenin, Türk 
halkının tam özlemlerine cevap vermemesinin, 
Anayasa dili ile söyleyeyim, Anayasanın ön
gördüğü düzeni tam kuramamış olmamızın so
nucudur. 

Peki, Anayasanın öngördüğü düzeni, bir 
başka deyimle Türk halkını tam tatmin edebile
cek olan, onun özlediği düzeni kuramamış ol
manın sorumlusu kimlerdir? Bu düzeni kura-
mamanm sorumlusu değerli arkadaşlarım, Cum
huriyetten sonra yetişmiş, eski Türkçe bilme
yen fakat bu anda Türkiye'nin yönetiminde 
olan kuşaktır, hepimıiziz, sizlersiniz, benim, 
bu çatının dışında olanlar... Bu kuşak, yani 
bizim kuşak bu memlekete yapmamız gereken 
hizmeti yapamadık. Cumhuriyeti kuranlar ku
şağı bizden daha iyi idiler. Cumhuriyeti ku
ranlar kuşağı, batan bir imparatorluktan ba
ğımsız bir devleti çıkarırken, batmış ve sade
ce köylülük, ırgatlık yapan bir milleti sanayi
leşmiş, ticareti öğrenmiş, iktisadı öğrenmiş 
bir millet haline getirirken, çok daha başarılı 
idiler ve bu başarıları sağlamak için rizke et
medikleri hiç bir şey yoktu; en başta hayatla
rını rizke ettiler. 

Biz onlardan devraldık; Cumhuriyette yeti
şen, eski Türkçe ile okulda okumamış olan ku
şaklar, yani bizler, büyük çoğunlukla bugün 
Türk yönetimini şu veya bu şekilde, ister Par
lamento içinde veya dışında veya Devlette ol
sun, etkilemekteyiz. Biz, Türk toplumunun 
bizden beklediklerini yapabildik mi? Gönülle
rimizden geçen Türk toplumu bu mudur? Bu 
Türk Milleti, bu toplum bugünkü şartlara mı 
lâyıktır, çok daha ilerisine lâyık değil midir? 
Bunu yerine getirmek göreviniz değil miydi, 
görevimiz değil miydi?... 

(C. H. P. sıralarından alkışlar... A. P. sıra
larından gürültüler ve anlaşılmayan müdaha-
•ler...) 

Arkadaşlarım, kısmayınız, kısmayınız, hep 
beraber kusurumuzdur. Daha iyisini yapma
nız yapmamız yapmam gerekirdi. Türk Milleti 
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bunun çok daha iyisine lâyıktı. Bu kuşak, 
sorumluluğ-unu yapamadı. 

FUAT AZMİOĞLU (IKütalhya) — Mevzu 
(bu mu Sayın Başkan, konuya girsin?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
sayın hatibin konuşma tarzı bu. 

NECDET UĞUR (Delvamla) — Şimdi ka-
ıbul edelim, demokratik düzene mi inanıyo
ruz? inanıyoruz. Türkiye'nin çağdaş ülkeler 
düzeyine çıkmasına mı inanıyorduk? inanı-
yoruz. Ortak Pazar'a girdik; Türkiye'nin ezil
meden, sömürülmeden en kısa zamanda Ortak 
Pazar ülkeleriyle eşidolması gerektiğine ina
nıyor muyuz, gereklerini yapıyormuyuz, feda
karlıklara katlanıyormuyuz bunun liçn kendi
mizi feda ediyor muyuz? Etmiyoruz, etmiyo
ruz ve müştereken sorumluyuz. 

löumlhuriyeti kuranlardan sonra gelen ku
şaklar istisnasız, müştereken Türk Milletine 
karşı gereken görevimizi yapamadık. Hiç ol
mazsa bundan sonra yapalım. 

Şimdi olaylara şöyle bir 'halkalım : 
iBulgürı Türk toplumu, hep beralbsr parla

menter düzen içinde çok daha yüksek bir ge
lişme düzeyine geldiği zaman, 'bütün ihtiyaç
ları çok daha iyi karşılandığı, bütün özlem
lerinin yerine getirildiği bir düzeye geldiği za
man hiç şüphe etmeyiniz M, değil şehir ge
rillası, ondan daha başka türlü bulunmuş hiç
bir anarşik hareket, Türk toplumunu bunalı
ma seıvkedemeyecektir. Türk toplumunun bu 
noktaya geleceğine biz yürekten güveniyoruz 
Biz, hepimiz olarak, bu kuşaklar olarak ken
dimize gevenimizi daha yitirmedik, Bunun 
için çalışacağız ve bir gün o noktaya geldi
ğimiz zaman ki, fou bir insan ömrü içindedir; 
geriye doğru baktığımız zaman bugünden, bu 
yaşadığımız günden utanmayalım, mahcçup ol
mayalım. 

Söylemek istediğimizin bir kısmı budur. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Şimdi ne

redesin, neredesin?... 
NECDET UĞUR (Devamla) — Türkiye'de

yim ve Türk toplumunun ıstıraplarını sorum
lulukla biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, müdahale 
buyurmayın, çok rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi sa
yın arkadaşlarım konu şu : Yüce Meclis hir 
mahkeme gibi karar vermiyor. Yüce Meıclis 

ibir başka açıdan, bir tarih açısından karar 
veriyor, ibir toplumunun geleceği açısından ka
rar veriyor. Anayasanın söylediği de bu, bunu 
istiyor Ibizden. 

iŞimdi böyle düşünürsek, on sene sonra, 
yirmi sene sonra bu toplumdaki bizim ye
rimizde oturacaklar, eğer bir başka türlü ba-
kacaklarsa bu olaylara, onların elinden niçin 
bu hakkı alıyoruz da, birtakım insanları ölüm 
cezasına gönderiyoruz? (0. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar... A. P. sıralarından 
gürültüler ve müdahaleler...) Bırakalım onlar 
da bir baksınlar. O zamana kadar kalacaklar 
içerde o zamana kadar kalacaklar, içerdeler, 
cezaevindeler. öldürelim mi, yoksa sizin yeri
nize on sene, yirmi sene sonra geleceklere mi 
bırakalım, çünkü on sene sonraki, yirmi sene 
sonraki Türkiye'yi onlar temsil ediyorlar. 
(A. P. sıralarından gürültüler ve anlaşılmayan 
müdahaleler...) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
infial göstermeyin efendim, çağ olarak ifade 
ediyorlar, isim olarak değil. 
NECIDET UĞUR (Devamla) — Bizim ama, 

uzak görüşlü olmamış, tarihten ders almamız 
mümkündür. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, aslında akıl-
lardaki bir düşünceyi de açıkça söylemek isti
yorum : içeride kalacaklar... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Kal
mazlar, kalmazlar; af beklerler, kaçacağız, 
derler. 

NECDET UĞUR ((Devamla) — Hah, çok 
teşekkür ederim, bunu söylemek istiyorum. 

Şimdi, canım, diyorsun ki, aslında mesele 
cezalarını değiştirmek değildir, kalacaklar, 
müelbbeten kalacaklar, diyorum. Fakat aslında 
Türk Devleti üç - beş 'kişiye hakim olamaya-
yacak kadar zayif bir Devlet değildir, onu 'bı
rakınız. Asıl başka bir şey akıllarda, «Ca
nım, affedilecekler, ne olacak, beş sene, altı 
sene sonra veya on sena sonra affedilecekler.» 
Olur mu? Toplum düşmanları tekrar toplumun 
içine nasıl bırakılır?» işte asıl endişe budur, 
•kafialardaki istifham 'budur. 

Şimdi bilseniz ki eğer, ömürlerinin sonu
na kadar affedilmeden içerde kalacaklar, san
mıyorum ki, illede ille şimdi idam edilsinler 
diyesiniz... O halde mesele nedir? «Bir gün 
affedilecekler.» diyorsunuz. Arkadaşlar, eğer 
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Türkiye'nin Yüce Meclisi bir gün onları afet
ine noktasına gelecekse, siz geleceğe ipotek 
koyma hakkını nereden alırsınız?.. (C. H. sı
ralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) Na
sıl onlar adına, Türkiye'nin gelecek Meclisleri 
adına, onları telâfi edilmez bir şekilde bağla
rla. Söylemek istediğimiz şu ki, gelecekteki 
Yüce Meclislerin yetkilerine karışmayınız. On
lar ömür boyunca bırakırlar isterlerse ve 
yine onlar isterlerse infaza da giderler. Ama, 
bırakınız onlar yapsınlar. Yetkimiz... (A. P. 
sıralarından anlaşılmayan müdahaleler ve gü
rültüler...) 

Sayın Başkan, Saym Balkan... 

BAŞKAN — Sükûnet rica edeceğim efen
dim, müdahale etmeyiniz... 

NBODST UĞUR (Devamla) — Saym 
IBaşkan, değerli arkadaşlarım, söyleyseakleri-
mi söyledim. Aslında bu söyleyeceklerimi, ken
dime karşı vicdan huzurunu, milletime karşı 
sorumluluğumu bir gün tarih önünde yerimi 
ve benim gibi düşünenlerin yerlerini düşündü
ğün için söylüyorum. Bundan başka hiçbir 
düşüncemiz ve kuşkumuz yoktur. 

Değerli arkadaşlarımı bir değişik açıdan, 
çok daha değişik açıdan ve gelecekteki şart
lar içinde (bu şartların ne olacağını bilemez
siniz, bu şartlar sonuna kadar hepsi de geti
rir infazı da getirir) bırakınız tarih böyle gös
teriyor... (A. P. sıralarından protesto ve gürül
tüler.) Beraber çok daha bu toplumun lâyik 
olduğu hizmetleri yapacağız, hep beraber ysni 
bir döneme gireceğiz ve hep beraber yeni bir 
Türkiye kurulmasına doğru gideceğiz, bırakı
nız arkamızda ukde kalmasın, kanayan yara 
kalmasın, bırakınız hsp beraber g-elscakle meş
gul olalım. 

Hepinizi saygılarımla selâmlanın. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar ve bravo sesleri.) 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Seyfi 
öztürk, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ABINA SEYFİ ÖZTÜEK (Es
kişehir) — Saym Başkan, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; 

Yargı organı tarafından ittihaz edilen ka
nunî ceza derecattan geçmiş, kaziyei muhkeme 
haline gelmiştir. Anayasa muvacehesinde konu 
üzerinde Yüce Mecliste müzakere yapılmakta
dır. 

I Meselenin evvelâ hukukî veçhesini çizelim : 
Anayasanın 132 nei maddesine göre mahkemeler 
tarafından ittihaz edilmiş olan kararların, ceza-

I ların ne icra tarafından, ne Yasama Meclisleri 
tarafından hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine 
dair son fıkrada kesin hüküm vardır. 

Ancak; Anayasanm 6£ ncü maddesinde Yü
ce Meclislerin vazifeleri arasına ölüm cezaları
nın tasdiki konusu da unsur olarak ilâve edil-

I eliği içindir ki, bu mesele yüksek huzurlarınıza 
kadar gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu; kesin hal almış olan ölüm cezasının 

yerine getirilmesi lâzım mıdır, değil midir ko
nusudur. Meclisin yapacağı tasarruf budur. 
ölüm cezalarını yerine getirelim mi, getirmeye
lim mi? Buna oy vermek, karar vermek suretiy
le Meclis açıklık verecek, iradesini izhar edecek 
ve ona göre de gereken icra olunacak. 

Derhal ifade edeyim ki; insan hayatının if
nası gibi bir konuda hiç kimsenin şahsî hislerle 
meseleye bir başka şekilde bakması mümkün de
ğildir. Ama derhal ifade edelim ki; Devlet ni
samı, kamu düzeni, millî menfaatler, milletin ve 

I vatanın bekası olduğu zaman meselenin, takdiri 
I vs mahiyeti başkadır, ölçüsü başkadır. 
I Bu bakımdan, milletvekili arkadaşlarımın bu 
I konu baklanda vatanperver bir hüviyet içinde 

cereyan eden olayların kâffesinin enini, boyu
nu tartarak, muhtevasını bilerek gerekli reyle-

I rini izhar edeceklerinden eminim. Benim bu hu-
susta şu veya bu istikamette bir konuşma yap--
mam lüzumlu değildir. Arkadaşlarım görüş ve 

I kanaatlerini hiç şüphesiz oylariyle tecelli ettire
ceklerdir. 

Benim burada durmak istediğim meselenin 
I esasında; manevî sorumlulukları derece, derece 

bulunan bazı zevatın adeta sorumluları kurtar
mak için mesuliyet çizgisinde slogan birliği yap-

I mış olmalarıdır. (A. P. sıralarından bravo sesle
ri ve alkışlar.) Teessürle ifade edeyim ki; bu ko
nuda konuşan arkadaşlarımız (her halde hepini-

I zin dikkatini çekti) kanun teklifi üzerinde evve-
I lâ G. H. P.'sinin eski Genel Sekreteri Sayın Ece-

vit usul hakkında konuştu ve itiraz etti. Bunu 
takiben komünist faaliyetlerinden dolayı, vatan 
ve millet bütünlüğünü bölme faaliyetlerinden 
dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıl-

I mış bulunan bir siyasî partinin eski Genel Baş-
I kanı Mehmet Ali Aybar konuştu. Yine Yüce 
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Meclisçe çok yakından tanıdığımız bir zamanlar 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde işgal ve 
boykot olaylarının öncülüğünü yapan ve 0. H. 
P. listesinden evvelce milletvekili gelip, sonra 
ihracedilmiş olan Celâl Kargılı konuştu. 

Şayanı teessüftür ki, fikirlerine asla iştirak 
etmediğim ve iştirak etme imkânı bulamadığım 
C. H. P. Grup Başkanvekili Sayın Necdet Uğur 
da 0. H. P. Grubu adına konuştu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konuşmalar arasında o kadar .bariz illiyet 

rabıtası var ki; 12 Marta nasıl geldik diye so
ranlara hemen cevap vereyim: 12 Marta işte 
böyle geldik. (A. P. sıralarından bravo sesleri ve 
«Ikışla:'.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Devleti 
batırdınıs. Sizin gibi hükümetlerin yüzünden 
geldik 12 Marta. Hâlâ konuşuyorsunuz! 

BAŞKAN — Sayın Övet, çok rica ederim 
müdahale etmeyiniz, 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi evve
lâ meseleyi biraz temelinden izaha bağlıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Meclislerde 1960'tan bu tarafa üç önem

li olayla karşı karşıya bu mevzuda kaldık. Bun
lardan bir tanesi: 27 Mayıs ihtilâlinden sonra 
kurulan fevkalâde mahkeme (Yassıada Mahke
mesi) hepinizin malumu, olduğu üzere, seçilmiş 
bir Parlamento ile vazife gören devrin Başba
kanı, Parlamentosunu muhakeme altına aldı, ih
tilâl kanunlarına göre haklarında idam cezası 
verdi, iki merhum Bakan, bir merhum Başbakan 
siyasî mahiyetteki bir suç ki, vasfı öyledir onun, 
çünkü ne adam öldürme vardır, ne banka soyma 
vardır, ne er Mevlüt'ün şehit edilmesi vardır, ne 
doktor yüzbaşının ölmesi vardır, ne bankadaki 
veznedarın beş çocuğu ile yetim kalması vardır. 
Bunların hiçbirisi mevcut değil. Devrin Başba
kanı ve iki Bakan idam edildi. Tabiî gerekçesi 
üzerinde tarih münakaşasını yapar biz üzerinde 
duracak değiliz. 

İkinci olay: 27 Mayıs ihtilâlinden sonra Tür
kiye'de ihtilâller, ihtilâlleri bir süre davet etti, 
rejim rayına oturunoaya kadar şüphesiz sıkıntı
lar oldu. Nasıl politikaya Ordu alet edildi? Bu
nun üzerinde durmayacağım, çünkü merhum es
ki Harp Okulu Kumandanı Kurmay Albay Ta
lât Aydemir hakkında burada konuşurken, o fiil
lerin hakikî failleri ve suçluları -kimdir? Zapta 
onu dercettiraiştim, tekrar etmiyeceğim. Ordu

yu politikaya itmenin memlekete neler kazandır
dığını; neler kaybettirdiğini şüphesiz hep bera
ber gördük, hep beraber anladık, yaşıyoruz ve 
bu sıkıntıları gidermek için de basiretle, sükû
netle tedbirleri izliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ikinci olay; Harp Okulu eski Kumandanı 

Kurmay Albay Talât Aydemir ile Süvari Binbaşı 
Fethi Gürcan ile Kurmay Yarbay Osman Deniz-
ve Erol Dinçer'in idamları olarak Meclise gel
mişti. Bunlardan ikisi tasdik edildi, ikisi tas
di!: edilmedi. 

O zaman C. H. P. Sayın Genel Başkanı Baş
bakandı. Gayet iyi hatırlarım; Sayın Erim'in 
yerinde oturuyorlardı. Hemen onların yanında 
Millî Savunma Bakanı ilhami Sancar yer almış
tı, geride Sayın Çalışma Bakanı Bülent Ecevit 
vardı, ben de bu kürsüde o günün şartları için
de eski Harp Okulu Komutanının, emekli bir 
albayın idam edilmemesi, subayların idam edil
memesi için tamamen siyasî mahiyette ortamı, 
şartı, zamanı başka, mahiyeti, muhtevası, hüvi
yeti ayrı bir fiilden dolayı bu cezanın infaz edil
memesini istedim. Bu ne bir suçtu, ne günahtı. 

Şimdi derhal ifade edeyim ki; ne merhum 
Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan' 
m idamı hadisesinin sebebini, muhtevasını, ne de 
Talât Aydemir ve arkadaşlarının hadisesinin se
bebini, muhtevasını biribirinden ayırmak lâzım
dır, karıştırmamak lâzımdır. Bunu derhal ifade 
edeyim. Hele bugün tetkik ettiğimiz mevzuu 
bunların hiçbirisi iie mukayese edemezsiniz, biri
birinden tamamiyle ayrı, şartları ayrı, mahiyeti 
ayrı, hüviyeti ayrı meselelerdir. Doğurduğu ne
ticeler bakımından da başkadır, memleketin ge
leceği bakımından da başkadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siyasî mi, de

ğil mi? 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bizim ceza 

mevzuatımızda siyasî suç diye bir tarif yoktur. 
Adî suç, siyasî suç diye bir tasnif de yapılmış 
değildir. Ceza kanunlarımız tetkik edilirse, 
«Devletin Arsıulusal Şahsiyeti Aleyihine Cürüm
ler» başlığı ile başlar. 123 ve müteakip madde
lerde yeğen, yeğen suçları tarif eder ve cezala
rı tarif eder ve cezalarını tayin eder. 

Literatürdeki münakaşaya gelmce Bendeniz 
o zaman (Şahsen ifade ediyorum bu kısmını) 
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siyasî suçlar için merhum Menderes ve arkadaş
larının hicranı, iki subayımızın idama mahkûm 
olmasından doğan ıstırap dolayısiyle siyasî suç
larda özel bir madde ile idam cezasının kaldı
rılması hususunu teklif ettim. Ama karşıma 
Halk Partisi çıktı, karşıma Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Genel Başkanı, Hükümet tem
silcisi olarak oraya gönderdiği bakanı ile tek
lifin karşısına çıktı, Cumhuriyet Halk Partisi
nin oylariyle de reddedoldu, bu mesele bitti. 

Demek ki, literatürdeki münakaşa bizim hu
kukumuzda 1964 senesinde sona erdi. Ondan 
sonra ne oluyor? Şimdi yeni bir mesele ile kar
şı karşıyayız; ama mahiyeti başka (demin de 
arz ettim) hüviyeti başka. Bumun üzerinde mü
nakaşa yaparken Yüce Meclisten dört hafta 
evvel 17 idam cezası geçiyor, hiç kimse konuş
muyor, üzerinde durmuyor. Bugün nedense bir 
cidal hareketi varmış gibi bu kürsüden ölüm 
cezalarının verilmemesi için âdeta bir şefkat, 
bir atıfet yarışmasına girişilmiş oluyor. Mesele
nin şekli bu ama, asıl altındaki öz başka. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye İşçi Partisi eski Genel Başkanı Sa

yın Aybar arkadaşımız burada konuşurken de
diler ki, idam cezaları Batıda uygulanmıyor, 
Fransa'da ş'öyle, Amerika'da böyle ve bilhassa 
Amerika'daki mesele üzerinde durdular ve 
ilân ettiler, Amerika Senatosundan, ilim çevre
lerinden, ileri gelenlerden Meclis Reisimize (ba
na dâhil dediler) birtakım mektuplar geldi, 
reaksiyonlar var. 

Sayın Aybar, İngiltere'de yaşlı komünistler
den Bussel'in başkanlığında Vietnam meselesin
den dolayı Jhonsom'u idama mahkûm eden he
yetin âzası, siz değil mi idiniz? (A. P. sıraların
dan alkışlar ve bravo sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım; 
Komünistlerin taktiğini bilelim: Komünist

ler, kominist olmayanlara kendi ülkelerinde ha
yat hakla tanımazlar. Ama hür ve demokratik 
memleketlerde komünist olanları da ölümden 
kurtarm-tik için her çareye başvururlar. Bu tak
tik anlaş »ılmıştır. Onun için Sayın Aybar'in bu
rada ita i sürdüğü hususları davranışı ile bağ
daştırmaya ve ciddî telâkki etmeye imkân yok. 

Muht erem arkadaşlarım; 
Mesele nereden başladı, konusunu şüphesiz 

saatlerce konuşabiliriz. Yalnız şu kadarını ifa
de edeyim; Adalet Partisi Türk Milletinin ekse

riyetinin temsilcisi olarak, milliyetçi hüviyeti 
içinde, programının bütün maddelerinin temel 
hedefi olarak bu memlekette komünizmi payi
dar etmemenin mücadelesi içinde kurulmuş ve 
devam etmiştir. (A. P. sıralarından bravo ses
leri ve alkışlar.) Adalet Partisi bölücülüğün kar
şısında olmuştur, Adalet Partisi mutlu azınlık 
diyerek servet düşmanlığı yapan; mülkiyet düş
manlığı yapan, bütün tarihî ve manevî değerle
ri yok etmek isteyen zihniyetin karşısında ol
muştur ve yıllarca bunun burada mücadelesini 
yapmıştır, kanun tedbirlerini getirmiştir ama 
karşılarında sert, aşılmaz birtakım Anayasa 
engelleri, birtakım özel engeller bulmuştur ve 
bunların neticesi olarak da bir Anayasa buhra
nı, bir hukuk buhraniyle karşı karşıya mem
leket 12 Marta gelmiştir. 

Şurada sebep, burada sebep aramayalım Sa
yın Aybar, bazı isimleri okuduk burada biz, 
anarşi hareketlerinin içerisine giren bazı isim
ler okuduk: Bir «Veysi Sarıözen» dediğimiz za
man yerinizden fırladınız; «O yiğit savaşçı; o 
bizimdir o!» diye bağırdınız. Zabıtlarda var... 

Bu gençler böyle himaye edildi; enseleri 
parti merkezlerinde okşandı. Dernekler kurul
du, yan kuruluşlar kuruldu; tahrik ve teşvik 
edildi. Slogan verildi. 

Ne sloganı verildi; bakalım: 
1965 seçimleri... Radyo konuşmalarınızı ha

tırlayın: «Türkiye Amerikan işgali altındadır; 
Amerikalılar Türkiye'den kovmadıkça; yani ba
ğımsızlık savaşımızı yapmadıkça Türkiye'de hür 
ve egemen olamayız...» Bunlar sizin sözleriniz. 
«ikinci kurtuluş savaşı» sloganı sizin sloganınız; 
solcuların sloganı. Bu gençleri, «Türk halk kur
tuluş cephesi» diye, sözde kendilerine göre ko
münist bir cephe, enternasyonal bir cephenin 
içine iten işte bu sloganlarınız. 

Johnson'u mahkûm edersiniz; idama mah
kûm... Buraya gelince... 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — John
son idama mahkûm olmadı. Tahrif etmeyiniz, 
yok öyle şey. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — ...Buraya 

gelince, «'Siyasî suçlarda ceza olmaz.» 
NATO ittifakını en ağır dille suçlarsınız; 

«Türkiye'de Amerikan üsleri yoktur; Türkiye 
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otuzıbeş milyon metrekare Amerikan işgali altın
da, toprağını Amerikalılara vermiştir», dersi
niz... 

MEHMET ALİ AYSAR (istanbul) — Evet, 
doğru... 

SEYP1 ÖZTÜRK (Devamla) — «Bu Hükü
met satılmış Hükümettir», dersiniz... Bütün bu 
isnatlar yapılır.... 

MEHMET ALİ AYBAR (istanlbul) — Yok, 
öyle bir şey demledim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — «Satılmış 
Hükümet» sloganı bütün mitinglerde var. Bun
ları burada tekrar etmeyeyim, biliyorsunuz. Za
bıtlara geçti... Şimdi inkâr ederseniz mesele 
yok... 

Muhterem arkadaşlarım, ondan sonra «ya
bancı sermaye» deyince düşmanlık, «NATO» 
deyince düşmanlık, «Meksika tipi tohumluk 
buğday» deyince CrA'nın oyunu; ama idam ce
zalarına geldi mi, «Amerikalı mJehafil bunu is
temiyor, buna nasıl kulağımızı tıkarız? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu yabancı sermaye 
ile yabancı ideoloji arasında farkı Aybar hâlâ 
görmez mi? Sermayeye düşmansın da niye ide
olojisine dostsun?... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikamızı 
rica, edeyim. 

Çalışma ile ilgili bir önerge gelmiştir, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu üzerindeki müza

kerenin bitimine kadar oturumun uzatılmasını 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Takriri oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

DeVam buyurunuz efendim. 
SEYF4 ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, «Halk savaşçıları», «Yurtsever 
gençler», «Kurtuluş Savaşının yiğit savaşçıla
rı...» Bunlar bu memlekette, bu kürsülerde yıl
larca işlendi ve Sayın Başbakanın ifade ettiği 
gibi, bu çocuklar tabiî birdenbire büyüyü ver
medi... Beyinleri yıkandı üniversitelerde... Bu 
kürsüleri komünizm propagandası için emniyetli 

.bir vasıta sayan - masuniyeti vardır - memleket 
düşmanı zihniyet, ideolojik zihniyet, her vesile
de bunları tekrar ede ede ede bu memlekette 
vahîm olaylar oldu... Bunları inkâr edemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, mesele taJbiatiyK 
Türkiye'nin bekası meselesidir. Türkiye'min da
hilinde bir partilerarası mücadele değil, bir re
jim mücadelesi meselesi değil; aslında varolup 
yok olma meselesidir, bir beka meselesidir bu 
mesele... 

Neden? 
Komünizmin milletlerarası taktiği iki stra

tejiyi uygular: Bunlardan bir tanesi, Silâhlı 
Kuvvetleriyle doğrudan doğruya memleketi isti
la etmek... Bu yol pahalı yoldur, kolay yol de
ğildir. Bunu bilenler, bir başka ikinci 
stratejiyi uygulama yoluna gitmişlerdir. 
Bu strateji şudur Komünizm ideoloji
sini silâh yapıp bir fikir ve propoganda vasıta-
siyle - yani o üslûp içinde - memleketlerinin 
içine girmek, masum gençleri bu işe alet etmek, 
sonra kır gerillası diye meseleyi köylere, kasa
balara kadar yaymak, birtakım sözde aydınları 
bu meselede kendileri için emniyet vasıtası say
mak, - hele hırslı politikacılar, şüphesiz bu işte 
biraz daha temayülleri fazla - olanları da yan
larına almak suretiyle hür dünyada memleket
leri içeriden yıkıp, rejimleri yıkıp, komünizmi 
birçok memleketlerde yayıp tarsin etmişlerdir. 
Bu taktik bugün dünyanın en ileri memleketle
rinde uygulanmaktadır. Bizim memleketimizde 
de, bilhassa uzun zamandan beri, yeraltı faali
yeti olarak gördüğümüz illegal komünist faali
yetler 1901 Anayasasının getirdiği geniş hürri
yet havası içerisinde, Türkiye işçi Partisinin 
kurulup sosyalist maskesi altında komünist fi
kirleri memleketin içinde yaymak suretiyle ge
liştirdiği ve ortanın solu bidayette bu mesele
nin esasını tam manasiyle - zannediyorum idrak 
edemediği için - kol kanat germesi suretiyle bu 
iş gelişti, büyüdü... 

Şimdi bir noktayı tespitte fayda var: 13 
Ağustos 1905 tarihinde Ulus Gazetesinin man
şetini okuyanlar şunu göreceklerdir: «Halkçı 
isen ortanın solunldasm.» 

Burası bizi ilgilendirmez; çünkü Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı, «Ben orta
nın solu diye bir marifat icadettim», dedi. Bu 
mesele kendilerine ait. Ne marifettir, ne netice
si vardır; onu kendileri bilirler. Yalnız benim 
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burada söyleyeceğim, altındaki cümle. Ddyor ki, 
«Türkiye İşçi Partisinden başka memleket ha
yatında faydalı fikir getiren bdr başka parti 
yoktur.» diyor. Tek faydalı fikri, tek yararlı 
fikri ortaya getiren koyan fikir sahibi parti, 
Türkiye İşçi Partisidir. Cumhuriyet Halk Par
tisi G-enel Başkanının sola vermiş olduğu bu tâ
viz, zannediyorum ki solda bulunanların biraz 
daha öteye kaymalarına imkân ve fırsat ver
miştir. 

Nitekim aynı tarihlerde Adalet Partisi Genel 
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı olan Sayın 
Süleyman Demirel, yapmış olduğu bir konuş
mada - bir tarihî ifadedir - Samsun'da yaptığı 
bir konuşmada; «Sol bir sathı maildir; bir kere 
kaymaya başladınız mı, nıe zaman, nerede dura
cağınız belli olmaz.» demiştir. 

Nitekim ortanın solundan başlayan hareket, 
kaya kaya kaya, bugün üzerinde münakaşa yap
tığımız gençlere kadar gelmiştir. (A. P. sırala-
sından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, sol Türki
ye'de on senede hiçbir saldırıya girmemiş... Bu 
iddiada bulundu TürMye İşçi Partisi eski Ge
nel Başkanı; Türkiye'de sol, on senede hiçbir 
saldırıya girmemiş... E, solun on senedir yap
tığı hep saldırı. Fabrika işgallerinden başladı. 
Sınger, Kavel tahribinden, yakma olaylarından 
başladı, polis öldürmeden başladı, - Devletin 
yedi polisi şehit olmuştur, bunu burada söyle
yeyim - gençliği kırmakla başladı; ellerine si
lâh aldılar, bankalardan başladı... E, devam 
ediyor, durmadı bir yerde... Ne diyor? «Tam 
bağımsız, gerçekten sosyalist Türkiye kurulun
caya kadar - Che Guevara'nın bir sözü - ölüm 
hoş geldi safa geldi.» Parolası da bu... 

Bunu nerede durduracağız? Yüce Meclis şu 
kararı verse, bu kararı verse, bu duracak mı 
bir yerde? Bu, bir yerde durur arkadaşlar! 

Cumhuriyete inançla sahip çıkarsak, meşru 
rejimi müdafaada hep beraber kararlı olursak, 
ağzımızı, kanaatimizi gevelemeden, meşruiyetin 
yanında ve Cumhuriyetin yanında olmaya karar 
verirsek ancak o zaman biter bu iş... (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkış
lar.) 

«Nefislerini korumak için silâhlanmışlar, 
Türkiye'de irtica varmış...» E, bu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Crenel Başkanı Sayın inönü'nün 
1965 Karakurt hadiselerinden bu tarafa, benim 

zabıtlarda tespit ettiğim bütün konuşmalarına 
hâkim olmuştur. Türkiye'de irtica... 

Değerli arkadaşlarım, 12 Marttan sonra par-
tilerüstü veya partiler dışı bir Hükümet işba
şında... E, soruyorum size Kim var, yani Tür
kiye'de hilâfeti getirmek için tehlike haline 
gelmiş, Cumhuriyeti yıkmak üzere? Kim var? 

«Efendim, filân yerde iki hafız Kur'an kursu 
yapmışlar, orada yakalanmış. Biraz takke, bi
raz teşbih...» E, ne var ondan sonra? 

Ben müdafaa etmiyorum arkadaşlar, biz 
Adalet Partisi olarak hiçbir kanunsuzluğu 
müdafaa etmedik, etmeyeceğiz, etmiyoruz... (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Kimden ve nereden gelirse gelsin, biz kanun
suzlukların düşmanıyız; biz, gayrimeşru her 
şeyin düşmanıyız. Yalnız meşru olan şieyin dos
tuyuz; milletin dostuyuz, milletin menfaatleri
nin dostuyuz. 

Değerli arkadaşlarım, başlangıçta tepki gös-
terilseymiş bu hadiseye, yani bu anarşik olay
lara başlangıçta tepki gösteıilseymiş, bu kadar 
geldşmezmiş... 

Başlangıçtan beri tepki gösterdik; ama siz 
tepki göstermediniz. Siz himaye ettiniz. Biz 
tepki gösterdiğimiz için sizin tepkinize maruz 
kaldık. Buradan kanunları geçirtmemek için 81 
gensoru geldi, buralarda uğraştık. Muhterem 
arkadaşlarım, biliyorsunuz bunları. 

«TRT Kanunun bir maddesini değiştirdiği
niz takdirde bu çatı başınıza yıkılır», diyenler, 
«Anayasanın kılıma dokundurmayız» diyenler, 
«Kanunlar kâfidir, Anayasa kâfidir», diyenler 
bugün ne vaziyettedirler, tarihin önünde arka
daşlarım? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında, gençler polis tarafından takibedildiği za
man - suçlu genç. Elinde silâh; defter, çanta 
filan yok - Devletin polisini burada tezyif eden 
arkadaşlar vardı. Bunları ben burada söylemi
yorum ; herkes kusurunu bilsin. 

Bu memlekette, binlerce sayfa tutan Mec
lis zabıtları vardır. Mensubu bulunduğumuz 
Hükümetin Başbakanı, Sayın Genel Başkanımı
zın Başbakan bulunduğu devrede yaptığı konuş
malar binlerce sayfa tutar. 

Yine, her iki ayda bir, üç ayda bir, basın 
önüne çıkılmış basın toplantıları yapılmıştır. 
Binlerce sayfa da o tutar... 
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Bütün bunlarda memleketlin bütünlüğü, bir
liği müdafaa edilmiş, «anarşiye karşı hep bera
ber olalım», denmiş; kanunların yetmediği, 
Anayasa boşlukları olduğu söylenmiş... Radyo
lardan konuşulmuş; meydan meydaın, ev ev, köy 
köy anlatılmış Komünizme karşı, anarşiye kar
şı... Aşırı ne varsa, aşırılıklara karşı... Easta-
lık teşjhis edilmiş, tedavi yolları üzerinde çare
lerimiz gösterilmiş. Bütün bu konuşmaları ya
pan B af bakanın küınuşmaları unutulmuş da, bir 
tek satır, «Efendim, caddeler yürümekle aşın-
mazmış...» E, bunu alıp söylüyorlar muhterem 
arkadaşlarım. Bu, fevkalâde gülünç oluyor. He
le yaptığımız mücadelenin içinde bulunan ar
kadaşlarımız, salbahlara kadar ellerimizde tel
sizle, anarşiyle beraber mücadele ettiğimiz ar
kadaşlarımızdan birisi çıkıp da, «Efendim, böy
le demeseydiniz...» yani eski Başbakanımız, Sa
yın Genel Başkanımız, «Sokaklar yürümekle aşı
nır», deseydi, demek ki mesele yoktu... 

E, biz diyelim bu sefer: Sokaklar yürümek
le aşınır!... Halloluyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, böyle ufak şeylerden 
netice çıkaramayız. Bir memlekette profesörler 
yürüyor, hâkimler yürümüş... Onlarda kendile
rine bir gerekçe buldular; biraz sonra Sayın 
Uğur'a geleceğim, oraya gelince buna dokuna
cağım... Herkes kemdi kafasındaki fikri hukuk 
ve kanun sayınca, talbiî sokakta yürüyor. E, 
Anayasada da hüküm var: SilâJhlız, saldırısız yü
rümek, toplamak serbest... Başbakan, hukuk 
devleti rejimi içinde, nasıl şimdi bugün Sayın 
Başlbakan örfî idare olmasa çıkıp da diyebilir 
mi ki, «Toplantı yasak, toplantı hürriyeti yasak, 
gıösteri yürüyüşü yasak...» Diyebilir mi? Müm
kün değil. 

Bir memlekette Yargıtay yürüyünce, Yargı-
taym yerine neyi ikâme edebilirsiniz arkadaş
lar? Yargıtayı kaldırdığınız zaman yerine ne 
koyacaksınız Elbette, bunun yerine bir şey ko
yamayınca yapacağınız, şey, bir istihzadır, ha
fif, böyle dokunmadır; «Caddeler yürümekle 
aşınmaz», demek, yürüyen insanların aklıselimi
ne hitabetmek demektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bunun altındaki ince 
manayı anlamak lâzım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, anarşiye ne
reden geldik, nasıl geldik? Vaktinizi almayaca
ğım, mevzuu da yaymak istemiyorum. Bunu 
başka zaman da görüşeceğiz. Adalet Partisi 

aylardan beri susuyor, zannetmeyin biz mânevi 
ezgi altında susmuyoruz. Bizim susuşumuz, sü
kûtumuz, memlekette normal demokratik rejim 
arızasız işler hale gelsin, gerçekleri millet bili
yor, söylememize lüzum yok, onun için bunları 
tekrar etmiyoruz. Ama, siz gerçekleri inkâra 
kalktınız mı, bir sözünüze bin tanesini söyler, 
cevabını veririz, tarihi konuşturuveririz. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir gece saat 21.00, Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına, burada bir konuşma yapıldı; 
«Ellerine, bizzat kendi yazdıkları, topraksız 
köylü olmaz diye alıp levha ile tarla işgal eden
ler... Doğa kanununun gereğini yapıyorlar. Bun
ları durdurmak için ne devletin polisi, ne ka
nunları, ne jandarması yetmez. Anayasanın üs
tünde, doğa yasa vardır». 

Bu, Marcus'ün, «Bütün yasakları yasaklaya
cağız» felsefesinin ta kendisi ki, anarşinin baba
sı Marcus. Ondan sonra, Cumhuriyetin Başba
kanı buraya çıkıyor, «Bu felsefenize devam 
ederseniz, biz yarın, mülkiyeti, tapuyu, memle
keti, aileyi bütünlüğü müdafaa edemeyiz. Mem
leketin varlığını müdafaa edemez hale geliriz, 
rejimi müdafaa edemez hale geliriz. Yapmayın 
bunu, vermeyin bu fetvaları buradan, yazık 
oluyor bu memlekete..» bu üslûp içinde, bu es
pri içinde uzun konuşmalar yaptılar. Burada 
zabıtlara geçti. 

GERMİN NEFTÇİ (Muş) — Reformları ni
çin yapmadınız? 

BEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Oraya da 
geleceğim hanımefendi. 

«işgal, devrimci eylemdir.» İşgal devrimci 
eylem... Sonra çıktı Cumhuriyet... Şey, Türkiye 
İşçi Partisi.. Ben karıştırıyorum, özür dilerim, 
sürçme oluyor bazen. Ama, bilmiyorum, belki 
öyle görüyorum. Buraya Sayın Behice Boran 
çıktı, Türkiye İşçi Partisi.. Ben ifademi neza
ketle kullanayım, yarın nesiller okuyacak. Bi
zim, en haklı meselelerde, bize en hasım olan 
insanlara dahi nazik üslûp içinde olduğumuzu 
anlasınlar.. Çıktı buraya, kürsüye geldi, işgali, 
Anayasa bakımından izah etmeye başladı. 
«Efendim, toplantı, gösteri yürüyüşü hakmış, 
toplantı, gösteri yürüyüşü yapabilmek için bir 
yerde toplanmak gerekirmiş. Bir yerde toplan
mak demek, bir araziyi işgal etmek demekmiş. 

I O halde, Anayasaya göre, işgal haktır.» Gelin, 
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çikm bu işin içinden. Böyle geldi bunlar arka
daşlar, binlerce misali var. 

Hülâsa, gençlik politikaya alet edildi. Bir 
tarihî vesikayı burada Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarım beğenecekler, onları biraz se
rinletelim, tarihî vesikayı huzurlarınızda tek
rar edeyim. O da, 19 Mayıs 1944 tarihinde dev
rin Reisicumhuru ismet İnönü'nün yapmış ol
duğu konuşmadır. 19 Mayıs 1944 tarihinde yap
mış olduğu bu konuşmada devrin Reisicumhuru 
Sayın İnönü şunları söylüyor; «Vatandaşlarım, 
bir öğretmenin kendi hususi politikasını genç 
nesle ve öğrencisine telkin etmesi kadar, bir 
cemiyette işlenmiş menfur cinayet olamaz.» 
Doğru.. Ama, bir müddet sonra «NATO'ya ha
yır» «ikili Anlaşma», «Bağımsız Türkiye» «Sos
yalist Türkiye» sloganlariyle çıkan üç beş tane 
kandırılmış öğretmen vekâlet emrine alınınca», 
«öğretmen kıyımı başladı» diyor, Hükümet Baş
kanı Sayın Süleyman Demirel'e mektup yazı
yor; «Bu boykotçu öğretmenleri cezalandırma
yın» diye. 

Değerli arkadaşlarım, bu tezatlar manzume
si büyük bir hacim tutar, satıh meselesi değil
dir. Ama, biz bu hacim tutan vesikaları, zaman 
buldukça tarihin zabıtlarına tescil ettireceğiz, 
karanlık taraflarını aydınlatıp vatandaşların 
bilgisine sunacağız. Zaten haklı olduğumuzu bi
len bugünkü kamuoyu ve Türk Milleti, aydın 
çevreler, çok daha haklı olduğumuzu takdir 
etme durumunda olacaklardır. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Hülâsa, slogan birliği içinde olunmuştur, ey
lem birliği içinde olunmuştur, ve bu anarşi ha-
reektleri devleti yıkma noktasına kadar gelmiş
tir. Şimdi, devleti yıkma noktasına gelen bu 
anarşiyi nasıl önleyeceğiz, nasıl çare bulacağız? 
Münakaşalarını yaparken, her türlü siyasî dü
şünceden arınıp, bir millî Meclis hüviyeti içln-
de, bir millî cephe birliği içinde, hislerimizi bir 
tarafa itip, yaptığımız kusurları, hataları bir ta
rafa itip, geçmişin muhasebesini bırakıp, elbir
liğiyle memleketi ve Cumhuriyeti korumaya 
kararlı. olmalıyız arkadaşlar. Bu kürsülerden, 
gelecek için yatırım yapma hevesleri memlekete 
hayır getirmez. Genç arkadaş, bağımsız millet
vekili Kargılı, şu reaksiyon olur, bu reaksiyon 
olur, tehditkâr sözler falan... 
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Muhterem arkadaşlarım, hiçbirimiz şahsımız 
için yaşamıyoruz. Şerefimiz için yaşıyoruz, mil
letin İstikbalini mâmur yapmak için yaşıyoruz. 
Bu tertiplere girmeyin... (A. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin son kısmını 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Necdet Uygur arkadaşımın... (C. H. P. sı
ralarından «Uğur» sesleri) Affedersiniz, Uğur, 
yazarken olmuş.. Necdet Uğur arkadaşımın... 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Siz hayatınız 
boyunca hata yaptınız parti olarak, bsn bir ke
lime hatası ettim, kınamayın. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler. C. H. P. sıralarından gürültü
ler) Anayasanın öngördüğü düzeni.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Anayasanın 
öngördüğü düzeni tam kuramamış olmak Tür
kiye'yi bu hale getirmiştir. Değerli arkadaşla
rım, bu görüşte birleşemeyiz, sorumlusu kim
dir?. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sizi yine biz 
kurtaracağız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

OSMAN YELTEKİN (Kars) — Kurucu 
Mecliste konuştukların ne oldu?. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Anayasanın 
öngördüğü düzeni kuramamanm sorumlusu kim
dir? Hepimiz... ifade buyurdular Sayın Uğur, 
«hepimiz» dediler. Ve gerekçesini de buna bağ
ladılar. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu kabul etmi
yoruz. Türkiye'de, Anayasanın öngördüğü dü
zenin tam kurulamamış olmasının, komünizan 
faaliyetlerin vasıtası olduğunu kabul etmiyoruz. 
Bu, aslında, solcuların iddiasıdır. Bu, solcuların 
iddiasıdır, Sayın Uğur'u tenzih ederim. 

Neden böyledir? Buradan hareket ettiğiniz 
zaman, anarşiyi durduramazsınız. Durdurmanı
za imkân yok. Nitekim beynelmilel komünizm, 
her türlü sınıf tezatlarını, ekonomik tezatları, 
bu gibi sebepleri ortaya koymuş, ideolojisini 
yaymaya devam ediyor. Bakalım, Kanada'da 
Quebec Kurtuluş Cephesinin sloganı ne? O da, 
bu, Kanada'da gayri safi millî hâsıla şu, fert 
başına 2 900 dolar, 3 800'e çıktı şeye göre.. Tek
nolojide ileri gitmiş, aynı sırada. Japonya da 
aynı. Fransa da aynı. Amerika da, Batı - Al-
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manya da aynı... Demek ki, Japonya'nın sevi
yesine gelsek dahi, Sayın Uğur'un noktai naza
rına göre yine Türkiye'yi anarşiden kurtarama
yacağız. Neden? Çünkü, Anayasanın öngördüğü 
reformlar gereği şekilde yapılamadığı için anar
şi oluyor. Buradan hareket ettiğiniz zaman, aç 
olduğu için hırsızlık yapıyor, falan bunalım 
içende olduğu için adam öldürüyor, filan olma
dığı için rejimi yıkmak istiyor. Bu, suça gerek
çe aramak, meşruiyet aramaktır ki, bu, bu mem
lekette anarşinin mayası olur arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, harbten çıkmış bir 
memleket... Biz, o günleri yaşamadık, Allah ya
şatmasın, ama o günleri yaşayanları takdir ede
riz. Harbten çıkmış bir memleket, yanmış, yı
kılmış, hiçbir şey kalmamış, Millî Mücadele gün
lerimizi hatırlayalım. Halk iştirakiyûn Fırkası 
kuruldu, Komünist fırka. O da Aydınlık Mec
muasını çıkarıyor, kapatılmadan evvel Türki
ye'de çıktığı gibi, Aydınlık Mecmuasında neşir 
hayatına atılmış. Kimler var içerisinde? Dr. Şe
fik Sütlüler, Nâzım Hikmetler ve arkadaşları.. 
Büyük Atatürk, kurtarıcı, Cumhurbaşkanı.. Suç
luları yakalamış, emniyet ve asayişle görevli 
Devletin kolluk hizmetlileri, görevlileri, Genel
kurmay Mahkemesine sevketmiş. Muhakeme 
ediliyorlar. Nâzım Hikmetin şiirleri, komünist 
propagandası yaptığı için suç mevzuudur, mu
hakeme edilmektedir. Ama, Parlamentosundan 
hiçbir üye çıkıp, basınından hiçbir yazar çıkıp, 
üniversitesinden hiçbir profesör çıkıp, yanmış 
yakılmış l£r memlekette, açlığın, sefaletin, has
talığın hüküm sürdüğü şu Türkiye'de; «Ne ya
palım ki, Gazi Paşa, Nâzım Hikmet de milletin 
derdini dile getirmiş, düzen kurulamadığı için 
bunu yazmış» dememiştir, vatanperverlikte bir
leşip, mahkûmiyet için ortam yaratmışlardır. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

Cumhuriyet neslini kötülemeye kimsenin 
hakkı yok arkadaşlar. 50 nci yılma gidiyor. 
Türkiye'de hiçbir şey yapılmadı denemez. Cum
huriyet Halk Partisi de iktidarda kalmıştır, on
dan sonraki devrede Demokrat Parti de ikti
darda kalmıştır, karma hükümetler iktidarda 
kalmıştır, biz iktidarda kaldık... Ne çıkar bir
birimizi kötülemekten? Bu memlekette, kırk 
küsur seneden beri eğitim davası da halledil
miştir, sıtma eradikasyonu da halledilmiştir, ve
rem meselesi de halledilmiştir, trahom meselesi 

halledilmiştir, yalnız sağlık sahasında... Baraj 
meseleleri halledilmiştir. Elektrik meseleleri 
halledilmiştir. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Kre
diler mevzuu ne oldu? 

SEYFi ÖZTÜRK (Devamla) — Onun hesa
bı görülüyor, hepsi görülüyor, merak etmeyin 
kardeşim, onun hesabı görülüyor... (Demokra
tik Parti sıralarından anlaşılamayan bir müda
hale) Dün öğdüğünüze bugün sövmeyim, olmu
yor, olmuyor, olmuyor. Dün övdüğünüze bugün 
sövmeyin. Bırakalım onu. Biz beraberiz, biz 
meşru cephede beraber olmaya mecburuz, Cum
huriyeti korumada beraber olmaya mecburuz. 
Bu ulvî maksatlar bizi birleştiremezse küçük 
meselelerde münakaşaya girmeleyim, bırakalım. 

Muhterem arkadaşlarım, «Türk milleti, ge
riye dönüp baktığı zaman utanacak vaziyette
dir» buyurdular. Sayın Uğur. Ben o kanaatte 
değilim. Türk Milleti geriye dönüp baktığı za
man asla utanacağı hiçbir şey yoktur. Başarılı, 
şerefli bir hizmet hayatının içinden memleket, 
çileyi, meşakkati atlatarak bugünlere gelmekte
dir. 

«Bugünkü davranışımızla gelecek nesillere 
ipotek koyuyoruz». Hayır arkadaşlar. Hiç kim
seye ipotek koymuyoruz. Türk düşünce hayatı, 
Türk fikir hayatı Anayasanın 11 nci maddesi
nin çizdiği çerçeve içinde gelişecektir, büyüye
cektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Za
ten bir fikir mücadelesi yoktur, bir siyasî anla
yış farklılığı ve onun mücadelesi yoktur, bir 
ideolojik mücadele vardır, dışa bağlıdır, mem
leketin bütünlüğünü, beraberliğini, vatanın be
kasını ortadan kaldırmak isteyen bir başka sa
vaş vardır. O balamdan, arkadaşımızın endişe
sine katılmak mümkün değildir. 

Kaldı ki, ileriye bakıyoruz. Ne ile? Sol dü
şünce ile. Hayır. Bunda da tezat var. Muhte
rem arkadaşlarım, yüz sene ilerisine, yüz sene 
evvelki Kari Marx'm fikirleriyle bakmak teza
dın ta kendisidir. Bu siyasî gericiliktir, siyasî 
irticadır. Bunu da tespit edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kimseyi günah
kâr telâkki etmem. Benim hüküm verme hakkım 
yok. Hiçbir hırsın içinde de konuşmuyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yakışmıyor 
size, yakışmıyor bu tarz konuşma. 

BAŞKAN — Müdahale bııyurmasanız efen
dim çok iyi olacak, sözcü olarak. 
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SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Hadiseler 
tağyir edilmiştir, tebdil edilmiştir. Tebdil edi
len hâdiselerin gerçek teşhisini ortaya koyuyo
rum. Ben burada bir iddianame de yapmıyorum. 
Meseleleri ortaya koyuyorum, ileriye bakmak 
için bugünden ipotek koyma fikri sizindir, za
bıtta vardır, ben de diyorum ki, ipotek koymu
yoruz, bir tedbiri ihtiyati ittihaz ediyoruz. Ted
biri ihtiyati, hukukî müessesedir. İpotek gibi 
değildir, farklıdır. Bunu başka izah etmek, an
lamak mümkün değildir. Bu kanaati taşıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, söyleyeceğim baş
ka bir mevzu var, 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yakışmıyor 
sise bu tarz konuşmak. 

SEYFi ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Uğur, 
soruyorum r/ize, Siyasal Bilgilerde anarşistleri 
takip için giren polisi burada müdafaa etmek 
sise yakıştı nn? Girmeyelim şahsî meselelere. 
arkadaşlar. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — De
minden beri giriyorsun da, bir de girmeyelim 
diyorsun. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Ben mese
leleri, olayları anlatıyorum. Cereyan eden olay
ları söylüyorum, olaylar üzsrindeyim, şahıslar 
üzerinde değilim. Olayları yaratanlar kimlerse, 
hiç şüphesiz herkes adresine gelen mektubu alır. 
Adresine gelmeyen mektubu bana gönderir, ben 
de alırım çantama koyarım muhterem arkadaş
lar, sıkıntıya lüzum yok. (A. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri) 

Muhterem, arkadaşlarım, geçmiş mücadele
lerin bıraktığı rüsubu bir tarafa itelim. Hınca 
lüzum yok. Yalnız Adalet Partisini kötüleme 
kampanyasına hsr fırsattan istifade edilerek 
devam edildiği müddetçe, altı bucuk sene Ada
let Partisi Hükümetinde mesuliyet taşımış bir 
insanın, Adalet Partisi grubu adına icraatı bu
rada anlatmasını çok görmeyin, bu bir nefis 
müJafaasıdır. Bu bir haktır. Bu hakkı dahi eğer 
müsamahanızla kullanacaksak, Türkiye'de anar
şiyi evvela Parlamentodan kurtarmak lâzım. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gel
dim. Siz şunu dediniz biz bunu dedik. Bunları 

bırakalım. Türkiye'de cereyan etmiş binlerce 
olay var. Bu olayların mahkemelere intikal et
miş tarafları var. Cumhuriyet savcıları tarafın
dan açılan davalar var, askerî savcılar tarafın
dan ittihaz edilmiş iddianameler var, bunların 
kararları var, Yargıtaydan geçmiş kesin karar
lar var. Biz, bunları ne münakaşa ederiz, ne eli
mize alırız. Biz, yaşadığımız hayatı söylüyoruz. 
Hüküm, tarihindir, milletindir. Tarihin ve mil
letin hükmünün şaşmayacağına kaniiz. Arka
daşlarımız kırılmasınlar, üzülmesinler beraber 
olacağız, Cumhuriyeti korumakta beraber ola
cağız. Fikirlerinizi Cumhuriyeti korumak isti
kametinde yıkıyacaksmız. Sözlerim, sol düşün
ce sahiplerine aittir. ıSol düşünceye sahibolma-
yan Cumhuriyet Halk Pariilileıi tenzih eder 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, şiddetli vs sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almış bulu
nan grup ve şahısları arz ediyorum. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Emin 
Paksüt, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Nejdet Uğur, şahsı adına Sayın Turhan 
özgüner, - Sayın Enver Akova söz hakkını ver
miştir. - Sayın ibrahim Öztürk, Sayın Hüseyin 
Abbas, Sayın Muammer Erten, »Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Bülent Ecevit, Sayın Mustafa Timisi, 
Sayın Kemal Aybar, Sayın Ahmet Mukadder 
Çiloğlu, Sayın Kubilay imer, Sayın Hüsamettin 
Akmumcu. 

Bu arada kifayeti müzakere takriri gelmiş
tir. 

Komisyon ve Hükümet görüşmek istiyor mu? 
Yok. 

Görüşültoıeyeceğnıe göre kifayeti okutuyo
rum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
gruplar taım konuşmadı. 

BAŞKAN — Ama efemdim, grupların hepsi 
konuşmadı anna aldet tam doldu. Eğer Hükümet 
veya komisyon söz alsaydı, son söz olarak size 
de söz verecektim, ama almadılar. 

Kifayet takrirlerini okutuyorum. 

HÜSAMETTİN AKMUMGU (İsparta) — 
Kifayet laleyhinde söz istiyorum. 

NEJDET UĞUR (istanbul) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
İdamlarla ilgili müzakeremin kifayetimi arz 

ve teklif ederiz. 
'Çankırı Kayseri 

A. Tosyakoğlu E. Turgut 
Urfa Erzurum 

İVE. Aksoy N. Gacıroğlu 
Muş Zonguldak 

K. Emre N. Akrn 
Zonguldak: 

F. Ak 

Başkanlığa 
Konu aydınlığa kavuşmuştur, yeterliğini arz 

©derdim. 
Afyon Katrahilsar 

Şevki ıGüler 

BAŞKAN — Efendim... 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — ıSayın Baş

kan? 
BAŞKAN — Bir şey imi buyurdunuz Sayın 

Paksüt? 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 

grup aıdımıa söz talebetmiştdk, konuşmak istiyo
rum. 

BıAŞEâAN — Kifayetin laleyhinde mi konuşa
caksınız? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Açıklanma*-
gereken noktalar vardır, grup adına konuşmak 
istiyorum, 

BAŞKAN — Sıraya göre efendim. Pek tabiî, 
sırada kayıtlı olamî&r var, onlara vereceğim. 
müsaade buyurursamız. 

NEJDET UĞUR (istanbul) — Kifayetin 
aleyhinde ben söz istemiştdım. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efen
dim,, kifayet 'önergesinin aleyhinde söz verecek
siniz, ıbiç sıra olur mu, ilk isteyene vereceksiniz. 

BAŞKAN — öyle mi, Sayın Yılmaz? 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — öyle 

tafbdî. 
BAŞKAN — Sayın Akmumeu buyurun, kı

yafetim aleyhinde. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, biz grup adıma söz istemiştik. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, grup adına kifayet aleyhinde söz iste
miş tük. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kifa
yetin aleyhine ilk sözü Sayın Uğur istedi. 

BAŞKAN — Efendim, akudum, durumu 
okudum. Böyle münakaşa çıkacağını bildiğim 
için Sayım Altpaslan, durumu okudum. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben 
hiçbir zaman hadise çıkarmadım bu Parlamen
toda. Haıdıilseyi sız çıkarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır hayır, çıkarmıyorum. 
Sayım Paksüt, kifayet aleyhinde buyurun. 
NERM1N NEFTÇİ (Muş) — Kifayet aley

hinde ilk sözü biz aldık. 
BAŞKAN — Grup adına Sayın Paksüt, bu

yurun. 
NEJDET UĞUR (istanbul) — Kifayet aley

hinde ilk sözü grup adına ben istemiştim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Okudum efendim, daha evvel. 
Kimlerin söz aldığını ıdkudum. (0. H. P. sırala
rından gürültüler) Kifayet aleyhinde verdim. 

Efendim, malûmunuz, tatbikatımız, 6 sayın 
milletvekili konuştuktan sonra komisyon ve Hü
kümet s'cz alırsa, son söz milletvekilimin. Ne ko
misyon, ne Hükümet söz almadığı cihetle, daha 
evvel grupları ve şahıslan adına söz almış bu
lunan üyeleri okudum ki, 'Genel Kurulun bilgi
leri olsun diye. (C. H. P. sıralanmdam gürültü
ler) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Grup adına is
temiştik. 

BAŞKAN — Onlar da grup adına, kifayet 
aleyhinde söz istediler. 

Buyurunuz, Sayın Paksüt. 
NEJDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sataşma oldu, sataşma dolayısiyle söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Onu düşünürüz, müsaalde buyu
run konuşsunlar, onu düşünürüz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Haksızlık edi
yorsunuz Sayın Başkan, yakışmıyor. 

BAŞKAN — Belki efendim, belki. Sizin tak
dirinize tabi ise öyledir. 

Sayın Grup sözcünüz sataşma var diyorlar. 
Sayın Paksüt, siz devam buyurun. 
M. G. P. GRUBU ADINA EMtN PAKSÜT 

(Ankara) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye,... 
NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkası, bir usulsüzlük var. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Türkiye siya

sî hayatında gelecekte kesem olarak etki yapa
cak bir konuyu Meclis tıarM sorumluluğu için
de müzakere ediyor. 
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NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Bir usulsüzlük var, "bu usulsüzlüğü uygulamaya 
devam eidiyorsuuuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yaızıcıoğlu, lütfen yerini
ze oturun. 

NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Kayır efendim, usulsüslük var. 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim, oturun. Ya
ni kifayet aleyhinde konuşmak bu kadar önscn-
3i mi? 

NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankın) — 
Yanlış tutum içerisindesıiındz. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, devam buyurun. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Millî Güven 

Partisi Grubu adına daha önce söz almamamızı 
gerektiren ciddî sebepler vardı. Çünkü her şey
den önce normal kanunların müzakeresi tarzın
da müzakere edilen bir konuda bugün işbaşın
da bulunan, olağanüstü şartların işbaşına getir
diği, olağanüstü şartların içinde normal düzene 
geçmek karar ve azminde olduğunu defaatle 
ifade eden Hükümet, çok nazik bir konuda tu
tarsızlıkla suçlandı. Komisyonda başka türlü 
hareket edildiği, burada başka türlü hareket 
edildiği ifade edildi. O kadar talbdî bir durum 
vardı ki, Hükümet Başkanı mücadele' edecek 
bir ekibin başı olarak bu huzursuzluğu gider
mek zorundaydı. Tabiî olanak, evvel emirde Hü
kümetten bunu bekledik, bu bir. 

iki, Demokratik düzenin yıkılmaisı gibi bir 
konu mevzuubabis. Bu konuda Parlamenter re
jime bağlı olan partilerin 1944lerden bu yana 
1250 lerden başlayarak binbirlisrini şu veya bu 
ölçüde suçlamalariyle netice .alınmayacağını dü
şündüğümüz için, sinirli konuşmaların yerine 
daha olumlu konuşmaların geçmesini bekledik. 
Bu konuya aslında hukuk açısından dokunma
yı tercih ettik. 

Ama arkadaşlarım, bir kifayet önergesi o ka
dar anormal bir şekilde gelmiştir ki, - özür di
lerim - bu iş bar siyasî partinin kendi çevresine 
göre üstün göründüğü bir ianda müzakereleıri 
kesmekle halledilir cinsten iş değil. Mesele mil
letin vicdanımda Hükümet tutarlı bar yolda mı
dır? Bu Parlamento bütün kanutLariyle bun
dan sonra bu rejimi savunmakta kararlı mıdır? 
Bunu ortaya çıkarmamız lâzımdır. Yoksa karşı
lıklı olarak şunları söyleriz. Hükümet aslında 
cevap vermek zorunda olduğu halde cevap ver
mez. Ama - özür dilerim arkadaşlarımdan - Ada

let Partisi kendi sözcüsünü pek başarılı saydığı 
bdr noktada müzakereyi keserse hata olur. Hata 
olur çünkü çok defa söylediğimiz gibi kasanıl-
ması icaıbeden şey akıllardadır, vicdanlardadır. 
Bunu burada basit bir oyla halledemeyiz. 

Bahis mevzuu olan meselede, bu Parlameoı-
tonun vaktinde içinde bulunmuş, ama sonıra Ge
nel Başkanını bir dış çevrenin etkisiyle tardet-
miş olan, Anayasa Mahkemesince bölücülüğün
den dolayı oy birliği ile kapanmış olan partinin. 
savunulması yapılacak, buna gereğince cevap 
vermeden bu işi kapayacağız, olmaz arkadaşla
rım, ol mas, 

Şimdi klâsik olarak, kifayeti kabul etmeyi
niz ki. şöyle derim, kifayeti kabul etmeyiniz ki, 
böyle derim diye bir sürü konuşma imkânı belki 
vardır, işin müsaadesi ölçüsünde, sabrınız ölçü
sünde imkân vardır. Ama ben onu uygun bul
muyorum. 

Benim bir temelli ricam var >arkadaşlainm, 
sataşmalarla filanla da meseleyi halledeımeyiz. 
O grup da konuşur, ssiz de söylarainâz, Hüküme
tin de söyleyeceği şey vardır. Çelişmeyi gider
mek zorundadır, öyle midir, değil midiır, aydın
lık getirmek zorundadır ve Yüce Meclis bu in
faz kararları topluma bir şey kazandıracak mı, 
ka^ndırmayaciak mı, rejim için hayırlı mı ola
cak yoksa yeni anarşik tohumların kaymağı mı 
olacak; bu hususu aydınlığa çıkarmadan oyla
maya güdemez. 

Çünkü, bunun sonunda herkes tarih önün
de vicdanı ile haşhaşa sorumluluk duygusu ile 
oy verecek. Benim grupumun bu idamliarın hep
sinin infazına oy vermesini garanti etmem. Bel
li bir tarihten miısa l̂er verildi. Filân tarihte, fi
lân olayda infazın aleyhinde bulunmuş olan ve
ya kısmen infazın aleyhimde bulunmuş olan pek 
çok insan vardır. Çünkü bunlar şartları içinde 
mütalâa edilecek bdr konudur. 

Değerli arkadaşlarım, sabır ve tahammül 
gösterin, bu Meclis büyük imkânlar vermiş bü
yük bir Meclistir. Tam bundan 18 yıl önce 10 
Mart 1954'te bu Meclis, Avrupa insan Hakları 
Andlaşmasmı 6366 sayılı Kanunla kabul etti, 
tam 18 yıl önce. Bu Meclisin tarihi de bu. 

O halde insan haküan çağdışı ceza, barbar
lık, yahut millî menfaat yahut millî zarar mese
lelerini bütün yönleriyle koaıusmadan bunu - çok 
rica ederlım - kendi sözcümüzün kürsüde olması 
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ve onun size göne çok başarılı saydığınız konuş
ması havasından sonra, amam şimdi çok iyi yer
deyiz, burada müzakere kesilsin der gilbi bir 
duygu liçıiınde eğer düşümımjüşsemiz rica ediyorum 
vazgeçin. Vazgeçen, burada bu müzakere kesil
mez. Meclise bir vaıaiife duygusu ile bir önerge 
geldi, müzakereler devam etsin denildi, tered
dütsüz müzakereler devam etsin dedik biz. 

Bu Meclis, sabahlara kadar vazife duygusu 
ile çalışma imkânılarımı vermiştir. 

Bu imeseleyi Türk Milletinin ve yalnız Türk 
Milletincn değiıl arkadaşlar, yaıbancı ülkelerde
ki medenî memleketlerde, maalesef az bilgi ile 
aıteyhiııni'ze esem propalgandayı da silmek dişim 
(aydınlığa kavuşturmaya mecburuz. 

Eü:a ediyorum arkadaşlarımdan, önısrgeleri-
ni geri falsınlar, meseleyi konuşmaya devam ede-
Mm. 

Teşekkür ederim. (M. G. P. sıralarından al
kışlar. 

BAŞKAN — (Sayın Şevki Güler, Arif... 
İLHAN EGEMEN DARANDELİOĞLU (İs

tanbul) — Sayım Başkan, Hükümetten bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Yok Hükümet, yok. 
İLHAN EGEMEN DARANDELİOĞLU (is

tanbul) — Hükümet burada. 

BAŞKAN — Hükümet kürsüde yok efen
dim, rica ederim. Ayrıca sıoraırsınız, normal usul
lere göre sorarsınız, yazılı sorarsınız, sözlü so
rarsınız. Ama müzakere esmasında makamında 
oturan bir Hükümet ten, kürsüde ıbulummayan 
bir Hükümetten soru sormak diye biır konu yok. 

Sayın Arif Tosyalıoğlu ve 5 arkadaşı ile Sa-
yın Şefvkji 'Güler tarafından verilen kifayeti mü
zakere 'önergesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Bir tereddüt var
dır, yeniden oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler lütfen işaret buyur'sunılar, sa
yılacak efendim... Kaıbul etmeyenler... 

Kifayeti müzakere takriri kabul edilmiştir. 
(D. P. sıralarından «Kıaça kaç Sayın Baş

kan?» sesleri) 
126'ya karşı 144 ile kalbul edilmiştir efendim. 
Maddelere geişilımeısıinim oylamasına geçiyo

ruz. Bunun içici bir açık ıoy takriri varıdır. 
ıSayın ibrahim Güoeıoğlü? Burada. 
Sayın Orhan? 
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I NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Baş
kan, daha evvel sataşma talebimiz vardı, oyla
maya geçmeden hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ISayın Uğur'dan «bir 
hususu istirham etsek.. Müzakere bitmedi, oyla
madan sonra müzakereye devam edeceğiz. Mü-
ZıaköTismıiz dövam ediyor, maddelerimiz var, ge
ne imkân taihaddüs edecektir. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Gruba çatıldı, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna çatıldı. 

BAŞKAN — Başkanlığı müşkül durumda 
bırakmamanızı istirham 'ediyorum. O yönüyle 
efendim imkânınız var. ıSayın Demir demimden 
Başkanlığa bir hayli... 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Usulsüz 
daıvranıyorsumus Başkan. 

'BAŞKAN — Haa, yoo; katiyen, katiyen. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (iSimop) — Sataş

ma oldu Sayın Başkan, söz vermeniz lâzım. 
BAŞKAN —• Çatılana söz verilir diye 'bir şey 

yok. 
iSaym Demdir, iSaym Necdet Uğur? Burada

lar. 
Sayın Cüce oğlu? Burada, 
Sayın Orhan Eyüboğlu? Burada. 
iSaym Reşit Ülker? Burada. 
ıSayın Şeref Bakşık? Burada, 
Sayın Sait Reşa? Burada. 
Sayın Kemal Ataman? Burada. 
'Sayın Hüseyin Dolun? Burada. 
Sayın Bahir Ersoy ? Burada. 
iSaym Leîbdlt Yııırdoğlu? Yok. 
'Sayın Mehmet Yüceler? Burada. 
Sayın Mustafa Aksoy? Burada. 
Sayın Vehbi Meşhur? Burada. 
ıSayın N&rmim Neftçi? Burada. 
ıSayın Süleyman Mutlu? Burada. 
ISayın ıSakıp Hiçerimez? Burada. 
Sayın İbrahim öztürk? Burada. 
Zaten takriri onibeşıin üstünde sayın üye im-

I za etmişler. 
Maddelere geçilmesi hususu ıaçık oyunuza 

arz ediilecektıiır. Maddelere geçilmeisini kabul 
buyuranlar «kabul», redde demler «ret» çekinser 
olanlar da «çekinser» kelimeısini kullıaınıarak oy
larını kullanacaklardır. 

(Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Reyini izhar etmemiş sayın 

milletvekili var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiş-
1 tir. 
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(Oyların sayımı yapıldı) 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususun

daki açık oy sonucunu laırz ediyorum. 
Oy verme işlemine 318 sayın milletvekili ka

tılmış ; 245 kaıbul, 63 ret, 10 çekinıser oy kuılla-
nılmıştoa'. Maddelere geçilmesi bu suretle karar-
iaştınlmüştır. 

Genel Kurula arz edilen komisyon raporun
da öncelik ve ivedilik hususu öngörülmektedir. 
öncelik hakkımda Yüksek Heyetliniz, verilen 
takrir üzerime karar vermiş idi. Komisyonun 
ivediiıluk talebi vardır, ıgörüşmeye aildığınaz ci
hetle. İvedilik hususunu dıa oylarınıza iarz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
oylayaımjazsKnız. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Elemdim... 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayım Baş

kam, oylayamuazsınız. Gerekçesini söylemek mec-
buriyetindestais. 

BAŞKAN — Görüşmesiz, işarı oyla halledil
miştir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Anladım ama, 
gerekçe (içtüzüğün âmir hükmü. 

BAŞKAN — Bitti efendim, oyladık. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Oylayamazsı-

nız efendim. Sakatlamaya da ımezun değilsiniz. 
İçtüzüğün âmir hükmü; ivedilikle talebi, yazı
lı gerekçeye dayanacaktır. Aksi halde, oylaya-
mazsınız. 

BAŞKAN — Komisyonum raporunda var, 
öncelik ve ivedilik efendim, onu okuduk. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Gerekçeye ih
tiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, bu husus Ko
misyon raporunda öngörülen gerekçe müstakül-
len beyan edatomiş. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş
kan, Komisyon raporu dağıtıldı. Gerekçe yok. 
Bir gerekçe lütfetsinler. 

BAŞKAN — Komisyon raporumu okudum 
efcai'dim Genel Kurula. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Gerekçe yok. 
Orada gerekçeyi lütfetsinler, içtüzüğün 70, 71 
nci maddelerini zatıâlimiız de okuyun, bakım orta
da 70, 71 mci maddelerde me (diyor İçtüzük, lüt
fen okuyum. 

BAŞKAN — Oylanmıştır efendim. 
1 noi maddeyi okutuyorum. 

Demiz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin inan'm 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 

Kanun 

Madde 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesi
nin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî 
Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı Karariyle tashihi karar ta
lebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığı 1. No. İn Askerî Mahkemesinin 9.10.1971 
tarih, 1971/13, esas, 1971/23 karar sayılı hükmü 
ile T. O. K. mun 146/1 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş Ibulunıan, Sicilli nüfus
ta Erzurum Ihça Nahiyesi özlük Köyü, hane 
27, cilt 5 ve sayfa 129 da kayıtlı Cemiloğlu 
Mukaddes'ten doğma 1947 doğumlu Deniz Gez
miş ile Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsa-
ray Köyü, hane 21, cilt 13/2 sayfa 88/114 te 
kayıtlı Beşiroğlu Mediha'dan doğma 1947 do
ğumlu Yusuf Aslan ve Kayseri Sarız ilçesi Bah
çeli mahallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 te ka
yıtlı Hıdıroğlu Selver'den doğma 1949 doğum
lu Hüseyin İman hakkındaki işbu ölüm ceaalan 
yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almış 
bulunan sayın milletvekillerıinıi iarz ediyorum. 

M. G. P. Grubu adıma Sayın Emin Paksüt. 
Şahısları adana Sayın Reşit Ülker, Sayın Kubi-
lây imar, Sayın Muammer Erten, Sayın Hüse
yin Abıbas, Sayın Bülent Ecevit, Sayın Hüsa
mettin Akmumcu söz almış bulunmaktadırlar. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, burada da mı vermiyorsunuz? Grup adına 
istedim. 

BAŞKAN — Efendim, niye Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Yeterlik üze
rinde istedim vermediniz, sataşma var dedim 
vermediniz, 1 noi madde diyerek okumazsınız, 
insaf edin. 

BAŞKAN — Söz alanların isim ılisteskm Ka
nunlar Müdürlüğü verdi efendim, size de der
hal vereyim efendim. 

NECDET UĞUR (istanbul) —' Yaızılı zaten. 
BAŞKAN — Rica ederim. Efendim şu an

da Kanunlar Müdürlüğü tarafından elime veri
len budur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Bir saattir 
verdim efendim. 
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BAŞKAN — «Şimdi verdiler» diyorlar efen
dim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Ne yapayım, 
siz bakim olunuz divacıınııza. 

BAŞKAN — Evet, pekâlâ efendim. 1 ncd 
madde üzerinde söz mü istiyorsunuz Sayın 
Uğur? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Evet. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, grup adana 1 nci madde üzerin
de söz istamuTtıim. 

BAŞKAN — Sizinki de grup adına, peki 
etadiilm. 

1 nci madde üzerinde, yani gelen taleplerle 
beraber saz isteyenleri okuyorum efenîdiım. 

M. G. P. Grubu adına ;Sayın Paksüt, 0. H. P. 
Grubu adıma Sayın Uğur, D. P. Grubu adına 
Sayın KuMlây İmsr söz [istemişlerdir. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhuriyet 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (C. Senatosu 

Cıımhurlhaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, de-
ğerüi millstvekdıllcri; 

Anayasanın. 64 ncü m,aiddesânm anlayışı için
de fou görüşmelerde Hükümet adına söz alimak 
niyetinde değüdik. Anayasanın 64 ncü madde
sinin (bundan 'önceki uygulanmasında da böyle 
davranılmıştır. Biz de o davranış içimdeyiz. Sa
yın Esat Kemal Aybar'a 'bu suretle esvap .arz et
miş oluyorum, 

Sayın Paksüt, M. G. P. sözcüsü olarak konu
şurken, Adalet Bakanlığında yüksek bir me
murun, Adalet Bakanlığındaki sözleriyle bugün 
Adalet Bakanına vekâlet eden Sayın İHalûk Ba-
yüliken'in buradaki sözleri arasında çelişkiden 
bahsettiler. Ve 'Hükümetin bu çelişkiyi aydın
latmamasını kınıadılaır. Adalet Bakanı veüdli 
bugün burada Hükümet adına konuştu. Ben de 
burada idim, hepimiz Iburadayız. Bu konuşma-, 
Hükümeit adına bir konuşmadır. Bu konuşma, 
bugün yapılmıştır. Adalet Komisyonunda Ada
let Bıakanflığınan yüksek memurunun sözlerjndn 
yorumunda belki de memurun aldığı talimatı 
kendisimin yorumlamasında bir hata olmuş ola-
'biîda'. Adalet Bakanlığımız, dünyadaki bütün 
hukuk gezimlerini, ceza ve hukuk sahasında, 
devamlı oJaırak takilbeder, devamlı olarak ince-
ler. Hükümet politikası olarak bugün Adalet 

Bakan vekili arkadaşımın ıbu kürsüden ifade et
tiği görüş, Hükümetin igörüşüdür. Yani Hükü
met, şu ianda Türkiye'deki ölüm cefaları ile dlgi-
li ceza kanunu maddelerinlde herhangi 'bir de
ğişiklik öngörmemektedir ve "böyle har tasan 
ille huzurunuza gelmek niyetinde değildir. 

Arz ©dsdım, (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesledi, alkışlar.) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Paksüt, buyurun. 

. M. G. P. GRUBU ADINA EMÎN PAKSÜT 
(Ankara) — Değerli arkadaşlarım, Anayasa
nın 64 ncü maddesi Yüce Meclisin yetkilerini 
ifade eden maddedir. Bunların arasında, mil
lî hâkimiyet temel felsefesine, inancına da
yalı bir Devlet düzenimiz olduğu için, vaktiy
le hâkimiyeti şahıslarında toplayan hüküm
darlara has yetkiler de, millet iradesinin te-
celligâhı olan Yüce Meclise tevdi edilmiş bu
lunmaktadır. Bunların arasında mahkemelerce 
verilip kesinleşmiş olan ölüm cezalarının in
fazına izin verip vermeme yetkisi de yer al
maktadır. 

Biraz evvel Sayın Başbakan bir konuya açık
lık getirdi. Bu açıklığı bendenizin ricamdan 
önce yapsalardı belki daha rahat olurdu. Ama 
gecikme ile de olsa, açıklığın getirilmiş olma
sını memnuniyetle kaydediyorum. Fakat söz
lerimin sonunda Hükümetten başka bir ricada 
daha bulunacağım. 

Sayın Adalet Bakanımız burada değil, ken
disine bir başka Bakan arkadaşımız, Dışişleri 
Bakanımız vekâlet ediyorlar. Meclisin Komis
yonunda şimdi elimizde bulunan infazla ilgili 
konu konuşulmadan önce, bugün burada da 
mevzubahis edilmiş olan başka iki kanun tek
lifi var. Bu iki kanun teklifi prensip itibariy
le, bugün bu kürsüden de bazı üyeler tarafın
dan savunulmuş olduğu gibi, ölüm cezasının 
çağ dışı olduğu, insanlık duygusu ile bağdaş
madığı, ölüm cezasını kabul eden milletlerin 
medenî millet sayılmasının dahi şüpheye gir
diği gibi birtakım mülâhazaların yanında bi
zim Anayasamız bakımından da, ölüm cezası, 
Anayasaya ters düşer iddiasına varıncaya ka
dar mütalâaları ihtiva eden iki kanun teklifi 
konuşuluyor. 

Bu konuşma sırasında her kanun tekli
finde olduğu gibi, icranın, özellikle olağanüstü 
şartlar altında görev başında bulunan icra-
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nm, görüşünü öğrenmek sanıyorum ki Mecli
sin hakkı. Bu sebeple, bu müzakereler sıra
sında Adalet Bakanını temsil eden Sayın tem
silciye; «Hükümetin ölüm cezalarına ilişkin 
bu teklifler karşısındaki fikrin nedir» diye so
ruyorlar. Bir kişi, beş kişi değil. Burda bir ar
kadaş söyledi. Bu soruya karşı verilen cevap; 
«Hükümet bu konuyu tamamen incelemiş de
ğildir, incelemektedir, inceleyecektir, esasen dış 
çevrelerde de bu konuda birtakım tereddüt
ler vardır biz bunun için mehil istiyoruz». Sa
rih. 

Şimdi konuyu böyle bırakırsak arkadaşlar, 
bu mesele halledilmez. T. B. M. Meclisi ve işte 
icra. 12 Mart Muhtırası kuvvetli, inanılır icra 
istedi. Sayın Başbakan, parlamanter kurallar 
içinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Başba
kanlığa lâyık görüldü. Kendileri olağanüstü 
şartların içinde Hükümeti kurdular. Benim par
tim de o Hükümete isteyerek katıldı, oy verdi 
ve Hükümetin icraatını daha iyi olsun diye 
yapıcı bir zaviyeden tenkit edegeldi. tkinci 
Hükümeti daha çok içimise sindirir olduğumu
zu hissettik ama, Sayın Başbakana güvenimiz
de! bİ7 zerre eksiltmedik. 

Ama şimdi Parlamento böyle gayret eder 
de güven oyu verdiği veya iş başında kalma
sında fayda umduğu Hükümetiyle temel bir
takım konularda çelişkiye düşerse Parlamen
todan bir infaz kanununun çıkması hiçbir me
seleyi halletmez. Meseleyi eninde sonunda ic
ra ile mutabakat halinde sökebiliriz. Sahiden 
aşırı solun kafasına balyoz gibi inecek miyiz, 
inmeyecek miyiz? îneceksek, tutumumuz buna 
uymak zorunda. Onun için ben Hükümetin Sa
yın Başkanını kınamak için değil, meseleye 
aydınlık getirmek zaruretini gördüğüm için 
bu ricada bulundum ve bunu o kadar tabiî say
dım ki, işte o safhada Hükümet muhakkak 
söz alır ve Hükümetten sonra da en azından 
milletvekili sıfatı ile konuşabilirim. 

Şimdi arkadaşlar, meseleyi asli hüviyetiy
le ve serinkanlılıkla mütalâa edeiim. 

Evelâ demin kifayetin reddi ricasında bu
lunurken belirttiğim gibi, bugün tam 10 Marta 
rasladı, 10 Mart 1972.. 10 Mart 1954, tam 18 yıl 
önce bu Parlamento bir kanun kabul etmiştir. 
Kabul edilen kanun 6366 sayılı Kanundur, Av
rupa insan Hakları ve Temel Hürriyetlerini Ko
ruma Anlaşması. 

Yani evvelâ hukukî planda meseleyi orta
ya koyalım. Çünkü, dışla teması olan hariciye
miz, dış basını takibeden vatandaşlarımız ve 
Parlamenterlerimiz de bilmeliyiz ki hepimiz, 
konu çok yönlü bir istismar konusudur ve her 
çevrenin de Türklere çok dost olacağını sana
cak kadar safdil olmamamız lâzımgelir. Haklı 
olan şeyleri haklılığı içinde değerlendirimezsek, 
davanın bizatihi haklı olması yetmez, haklı ol
duğunu izhar edemezsek bundan Hükümetimi
zi faşist diye suçlarlar, Parlamentoyu faşist, 
Hükümeti insan haklarını çiğneye çiğneye hiz
met eden bir kalabalık gibi görmeye kalkışır
lar. Bunun vicdanlarda rüsub bırakmadan 
'halledilmesi lâzım. Göğsümüzü gere gere haklı 
isek haklılığımızı anlatmamız lâzım. 

Şimdi, hepimizin bildiği gibi, İkinci Dün
ya Savaşından sonra 1948 senesinin sonunda 
Birleşmiş Milletler, adını çok kullandığımız, 
hürriyetten her bahsettikçe tekrarladığımız in
san Hakları Evrensel Beyannamesini kabul et
ti. Sovyet Rusya da kabul edenler arasında, 
Amerika Birleşik Devletleri de, Türkiye de. Ka
bul ettiler, ama burada haklar listesinde adı 
geçen hakların -• seçim hakkı dahil - mana ve 
medlulü üzerinde bir mutabakat sağlanma
dıktan maada, bunların fiilen uygulanmasının 
nasıl sağlanacağı da askıda kaldı. Bundan kı
sa bir süre sonra 1049 Mayısının 5 İnde bildiği
niz gibi Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa Kon
seyinin esas yapısı ve hedefi hür demokratik 
düzeni ve dünya sulhunu korumaktır. Biz de 
buna gönüllü olarak katıldık. Avrupa Konse
yi daha Eylül 1949'da insan Haklan Evrensel 
Beyannamesinin teorik planda kaldığını düşü
nerek fiilen insan haklarını işletmek için bir baş
ka hukukî vesika tanzim etmek gayretine gir
di ve bir sene kadar sonra 1950 senesinin Kasım 
ayında Roma Anlaşmasiyle bir mukavele or
taya çıktı ilgili devletlerin tasdik evrakı ye
tişti, 3 Eylül 1958 tarihinde bu yürürlüğe gir
di. Demin arz ettiğim gibi, biz de 10 Mart 1954 
te 6366 sayılı Kanunla bunu kabul ettik. 

Şimdi, bu insan kafasının, medenî millet
lerin, halk cumhuriyeti değil, sahiden demok
ratik cumhuriyetlere, demokratik idarelere sa-
hibolan, köklü demokrasilere sahibolan memle
ketlerin inançla kabul ettikleri hukuk belge
sidir. Bunu daha henüz insanlık aşamadı. Çağ 
içi, işte en son bel£e bu. 

- 153 — 



M. Meclisi B : 58 10 . 3 . 1972 O : 1 
Demin arkadaşlarımın haklı olarak anlat

tıkları gibi, yoksa isa'dan bu tarafa hukuk fel
sefesinde çok şey söylenmiştir; Beccaria'dan 
bu tarafa ceza alanında çok şey söylenmiştir, 
ama insan hakları alanında medenî milletlerin 
benimsediği belge bu. 

Şimdi, bu belgenin başında, daha giriş mad
desinde, bütün medenî milletlerin Anayasala
rında yer aldığı gibi «Her ferdin yaşama hakkı 
kanun himayesi altındadır.» denmektedir. 
Hiç tereddüt edecek bir yönü yok. 

Devam ediyorum: «Kanunun ölüm cezasiy-
le cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında 
maihkemece hükmedilen bu cezanın infazı dı-
dışmda hiç kimse kas den öldürülemez». Yani 
kanun bir suçu ölüm cezasına bağlamış ise 
ve yetkili bir mahkeme suçlu hakkında bu ce
zayı vermiş ise, o ceza infaz edilir. Bu, kas-' 
ten insan öldürmek yahut insan bayatına say
gısızlık anlamına gelmez, onunla çelişmez. 
Bunun yabancı dildeki metninde «İstisnasiy-
le» tarzında kullanılmıştır. 

Şimdi, bundan sonra devam ediyor: «öldür
me, aşağıda derpiş edilen zaruret halleri dı
şında bu maddenin ihlâli suretiyle yapılmış 
telâkki olunmaz». Yani, şu hallerde ölüm müm
kündür dedikten sonra şu halleri sayıyor: 
«Her ferdin gayrimeşru cebir ve şiddete kar
şı korunmasını sağlamakiçin...» Gayrimeşru bir 
kuvvete karşı bir insanın hayatına kasdedil-
mişse, o insanın hayatını kurtarmak için mü
tecaviz öldürülür» diyor. 

Başka: «..Kanun hükümleri dahilinde bir 
tevkifi yerine getirmek..» Yetkili makam «Tu-
tuklaym», demiş, onu yerine getirmek, ama 
onun karşısında el bombası atıyor, tabanca çe
kiyor, dinamit lokumu atıyor, ne ise., işte böy
le bir durumda kanun hükümleri dahilinde 
bir tevkifi yerine getirmek veya kanuna uy
gun olarak mevkuf bulunan bir şahsın kaçması
nı önlemek için bu da caizdir diyor. 

«c) Ayaklanma veya isyanı kanuna uy
gun olarak bastırmak için...» 

Arkadaşlar, bir yıldan beri hep kabul edi
yoruz; Türkiye normal şartlar içinde değildir. 
Bir yıla yaklaşık bir zamandan beri büyük ço
ğunlukla kabul ediyoruz; bir sıkıyönetim için
de Türkiye kabili idaredir. Şu anda sıkıyö
netim bizim normal bir düzenimiz gibi oldu. 

Yetkili ağızlar Türkiye'nin bir büyük tehli
keyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. Şim
di bu safhadayız. îşte böyle bir safhada iken 
önümüze yetkili mahkemeden verilmiş olan 
üç tane ölüm cezası geliyor. Anayasanın 64 
ncü maddesine göre bunu Meclis karara bağ
lar. Doğru. Anayasa tafsilli bir hüküm de koy
mamış ; Büyük Millet Meclisi kararı naşı bağlar? 
(Millet Meclisi burada bağlar, Cumlhuriyet Se
natosu orada bağlar, ayrı ayrı bağlarlar. Bu
rada «Evet, uygundur» dense, orada «Hayır» 
dense birbirini tutmaz. Onun için bunun bir ka
nun yoluyle olacağı tabiî ve mantıkî zarureti 
igördüğümüz gibi, biz bunu kanunla yapıyo
ruz. Şimdi, o kanunun 1 nci maddesi üzerinde 
içinde oribir yıllık Anayasa uygulamasında da 
müzakeredeyiz, aıma kanunun aslı da bu mad
dedir. 

Şimdi, bu madde ve Anayasa bakımından 
durumumuz ne olmak lâzım? Evvelâ burada bir 
muhalefet şerhi okundu. Muhalefet şerhi ta
biî arkadaşımızın şalhsî adına verilmiş bir mu
halefet şerhidir; sanmam ki, o muhalefet şer
hine o arkadaşımın mensubolduğu partiden ka
tılacak bir ikinci insan çıksın, ama bizatihi o 
muhalefet şerhini veren arkadaşımızın biraz 
dikkatle okusa «Keşke vermeseydim» diyeceği
ne de kaniim. Çünkü, arkadaşlar bîr yönünden 
değil, her yönünden ters, vakıalara aykırı, 
memleket menfaatlerine aykırı, hatta Anayasa
ya aykırı. 

Burada apaçık söylüyorum, Anayasanın bize 
verdiği yetki sınırlı, bizi mahkeme yerine koy
mamış. Biz birtakım sanıkları alıpta burada 
Yüce Meclis olarak muhakeme edemeyiz. Biz 
kendi üyelerimizi bile muhakeme edemiyoruz, 
edemeyiz. Bizim yapacağımız şey infazı ka
bul edelim mi, etmeyelim mi? İnfazı kabul edip 
etmemek mahkeme kararını tağyir, tebdil ve mü
nakaşa etmek değildir. Yani, bir memlekette 
yasama yürütmeden ayrılacak, yürütme yargı
dan ayrılacak, bir memleketin kanunları ola
cak, her medenî memleket gibi bu Türk Mille
ti adına yargı yetkisini kullanacak, derecattan 
geçecek, delilleri takdir edecek, bu cezayı uy
gulayacak, ondan sonra biz burada oturaca
ğız, maJhkemenin kararını parça parça tersine 
çevirmeye çalışacağız. 

Neymiş, muhalefet şerhinde yazılı olan «Bu 
gençler aslında komünist değillerdir» 
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Bu muhalefet şerhinde şunu söyleyen, bu
rada ceza görmüş olanlarla mutabakat halinde 
değil, vakıalarla mutabakat halinde değil. 
«(Bunlar aslında polisi öldürmek istemediler.. 
İnsanın sorası gelir, affedersiniz, yani gecele
yin buraya kurşun atmayı beraber mi tertip
lediniz ki, bizim niyetimiz sadece aşağıya at
maktı.. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) «..Bu 
paraları yemediklerine göre aleyhte konuşma
ya kendimizi yetkili göremiyorum..» 

Arkadaşlar, hırsızlık, banka soygunculuğu, 
bekçi öldürerek soygunculuk dünyanın nere
sinde hangi hukuk düzenine bağlı insan ka
fasında müdafaa sahası bulur. Nitekim, hak
kım vermek lâzım; burada bu cezaların infa
zı lehinde olmadıklarını beyan eden başka söz
cüler bu noktaya girmemeyi, bazıları hiç de
ğilse bir ölçüde tercih ettiler, onların nereye 
taşdıklarına da temas etmeye mecburum, çün
kü, bu madde arz ettiğim gibi bu kanunun 
hem Türk kamu oyunda, hem medenî millet
ler kamu oyunda neden dolayı şu Mecliste şu 
yolda veya bu yolda karara bağlandığının tar
tışılmasına zemin teşkil edecektir. 

Arkadaşlar, bahis mevzuu olan muhalefet 
şerhinde daha öyle anormal cümleler kulağıma 
çarptı ki, hatırlayacağınız üzere oturduğum yer
den «Türk Milleti adına karar veren yüce mah
kemenin sesini duyurun» demek zorunda kal
dım. Çünkü, bunların bu tarzda Mecliste savu
nulur olması bizim sola karşı değil, bırakın 
solu, sağı, Devlet olma vasfımızla bağdaşmayan 
bir durum yaratır, Türk Parlamentosunun hiç 
bir üyesi, bu çatının altında «Ben milletvekili
yim» diyen hiç bir insan bu istikamette bir sa
vunma yapamaz. Samimi kanaatim bu. Ne söy
leneceklere başka açıdan söylenir, ona gelece
ğim; başka açıdan söylenebilecek şeyler var, o 
noktayı söyleyeceğim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, demek ki, me
denî dünyanın hukukî eser diye çıkarabildiği 
en son belge olan Avrupa insan Hakları ve Te
mel Hürriyetlerini Koruma Anlaşması, biraz ev
vel metnini arz ettiğim gibi, insanın hayat hak
kı vardır diyor, ama insanla beraber insanın 
mensubolduğu toplumun da, milletin de, devle
tin de yaşama hakkı vardır diyor. 

Şimdi, Anayasada temel hak ve hürriyetler 
hakkında yasama hakkı söylenmiş; doğru, ama 

ondan sonra da «öiîüne dokunulamaz» denmiş, 
64 ncü maddeye gelince bir talihsizlik olmuş, 
ölüm cezalarından dolayı yetki verilmiş. Ar
kadaşlar, bu Anayasa hürriyetçi bir düzen için
de, hürriyetlere milletin susadığı kabul edilen 
bir ortamda yapıldı. Anayasada onlar söylenir
ken, Türk toplumunun gerçekleri de bir ölçü
de gözden kaçmamış olacak ki, ölüm cezası diye 
bir cezanın varlığı kabul .edilmiş ki, bunların 
infazı hususunda Parlamentonun yetkisi kabul 
edildi. 

Şimdi, hukukun bir temel kuralı vardır: 
Bu bakiı gerçekleri hukukî safsata ile çürütme
ye kalkışmanın hiçbir anlamı yoktur, bunun dı
şında hiçbir içtihat yapılamaz. Eski hukukçular 
derlerdi ki, «mevridi nas olan yerde - yani kaide 
olan yerde - içtihada mesağ yoktur» Burada 
sarih olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkisi yazılı. 

Yine hukukun değişmez bir yorum kuralı: 
Her hangi bir meselede umumî hükümlerle hu
susî hükümler arasında biran için fark görülse, 
hususî hüküm o anda umumî hükmü bertaraf 
eder. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yet
kisi tartışılamaz arkadaşlar. Bu bakımdan, Ana-
yaasnm 11 nci maddesinde böyle vardır, Ana
yasanın 11 nci maddesi maddedir yahut 18 nci 
maddesi maddedir, ama 64 ncü maddesi madde 
değildir tarzındaki görüşün ciddiyet taşıyan 
bir yönü yoktur. 

Şimdi gelelim madenî memleketlere: Madem 
bu mevzuda konuşuyoruz, bu kürsüde bir ger
çeği de dile getirmek isterim. Avrupa Konse
yine demokratik olan ülkeler kabul edilir üye 
olarak. Demokratik olmayan ülkeler üyeliğe ka
bul edilmez, ama ispanya böyledir, Portekiz 
böyledir., ispanya ölüm cezasını kaldırmıştır, 
ama Avrupalı gözünde ölüm cezasını gördür
düğü için medenî bir toplum yine. sayılmaz, de
mokratik toplum yine sayılmaz. Bazı memleket
lerde ise nazarî olarak ölüm cezası kaldırılır, 
tatbikatta kitle ölümleri yapılır. 

Şimdi, her memleketin kendi bünye ve ih
tiyacına bağlı; ölüm cezası asırlardan beri 
tartışılan bir şey. Binaenaleyh, bu meseleyi bir 
kere bu noktadan ayrımak lâzım. Bir başka 
noktaya bu vesileyle temas edeyim: «Efendim 
öldürmemiş ki, ölüm cezası veriliyor..» Kol kıra
na ceza kolunu kırmak suretiyle verilir, göz 
çıkarana gözü çıkarılmak suretiyle ceza uygu-
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lanır, öldürene ölüm cezası Verilir.. Var böyle 
bir ceza, ama işte bu ceza ilkel, bu kısas; en 
az 20 asır gerilerde kalmış. Şimdi onun yerine 
bugünkü toplumda ceza, çeşitli açılardan, ama' 
bir taraftan fert hürriyeti, bir taraftan toplum 
güveni bakımından düşünülmüştür. Birisini 
öldürmenin caiz olduğu haller meydanda, ama 
birisini değil bir milleti öldürmeye niyetlenen 
adam düşününüz. Bir kasaba halkını öldürmek 
için bir mikroplu su durumu yarattığını veya 
bir müstahkem mevkimizi millî bütünlüğümüzü 
parçalayacak şekilde düşmanlara verdiğini ve-
yahutta - bir arkadaşım söyledi -125 nci madde
de öngörülen şartlar altında Türkiye'nin bü
tünlüğünü parçalama gayreti içine girdiğini dü
şünün. «Efendim kimseyi öldürmedi ki..» Bu 
anlayış içinde değiliz, Türkiye Devleti bu an
layış içine hiçbir zaman gelmeyecektir. Kal
binde merhamet olan insan, sureta hümanist 
felsefe namı altında bir toplumun kaderine 
kıyamaz. 5 000 yıllık mazisi olan milletin bü
tünlüğüne kıyamaz. Evvelâ milletini sev de, 
milletinin bütünlüğünü korumaya çalış da üst 
tarafını ondan sonra.. Ama, milletten kopmuş 
olduktan sonra bunu değişik kılıklarda söyle
mek bizim için inandırıcı bir güç getirmez. Bun
lar böyle. 

Demek ki, hukuk açısından biz burada, mah-
ıkemenin vermiş olduğu karan, gerekçesi, tah
liye kısmı, delil değerlendirilmesi falan gibi 
yönlerden ele alıp konuşursak, kaza erik'ine kar
şı saygısızlık ederiz. O zaman bizim yetkileri
mizi tartışanlara da kızmayalım; bu böyle de
ğil. Biz burada, mahkeme üstünde mahkeme, 
onun da üstünde biz değiliz. Biz burada, aslın
da bir siyasî heyetiz, işte Hükümete asıl so
racağım nokta bu: Hükümet «biz bunu Mec
lise getiriirz, Meclis nasıl takdir ederse öyle 
yapabilir» diyebilir. Çükün Anayasada, içtü
zükte sarih bir hüküm yok, ama biz diyoruz 
ki, bu ölüm cezalarının infazına karar vermek 
de vermemek de mümkündür. Siz, fevkalâde 
şartların iktidarısınJZ, memlekette, bir taraftan 
büyük, çok büyük hale gelmiş olan bir tehli
keyi önlemek gibi çok ağır ve tarihî görev yük
lendiniz bir bu var, bir de bunu sağladıktan 
sonra birtakım kalkınma hamlelerini gerçek
leştirmeniz var. Bunu yapmadan ötekini ya
pamayacağınız, yapamayacağımız aşikâr. 

Şimdi, sıkıyönetim devam ediyor. Sıkıyöne
tim biliyorsunuz Meclisin tasviriyle, ama her 
defasında Hükümetin isteğiyle devam ediyor. 
Hükümet karar veriyor, getiriyor, biz de uy
gun görüyoruz Hükümeti dinledikten sonra. 
Toplumu düşünün, yani suç var, ceza var, ka
nunun yazdığı ceza, eski tabirle «şeriatın kes
tiği...» ama bunu infaz etmek de mümkün et
memek de mümkün.. Bu infaz yapılırsa mı top
lumun menfaati, yararı var yapılmazsa mı? 
«Vallahi bilmem» O halde toplumu idare et
mek gücünde bir eksiklik var; Hükümet ola
rak bileceksiniz, «infazda fayda var. infazda 
fayda yok» diyeceksiniz. Meclis elbette Hükü
metin ağzından çıkana bağlı kalmaz, Hükü
metin görüşünü ayrıca değerlendirme hakkını 
mahfuz tutar, ama benim endişem odur ki, 
«Efendim, biz vaziyet almadan bunu Meclise 
götürdük, Meclis çoğunluğu, yapılan bir kısım 
uyarmalara rağmen yine de bir nevi intikamcı 
duygudan kendini alamayarak veya yüreğin
de daha az şefkate yer vererek infazı erteleme
di, yani infazı durdurmadı, infaza karar verdi. 
Hükümet olarak aslında biz bu görüşte değil
dik, görüş bildirmedik.» Bunu söylemeye kim
senin hakkı var mı? Bunu söylemeye herkesin 
hakkı var; bunu söylemeye sağ çevrenin de, sol 
çevrenin de, bana sorarsanız Silâhlı Kuvvetle
rin de bu noktada hakkı var. Ne olacaktı ki, 
nasıl idare edeceğiz? 

Bilirsiniz bizde idam kararı verilmesi mak
bul bir şey değildir. Hâkimlerimiz eskiden beri 
bir gelenek içindedirler, idam karan verdikleri 
zaman büyük bir tessürle kalemlerini kırarlar. 
Aslında idam cezasına bu Mecliste parmak kal
dırmak da çok kolay bir şey, rahat bir şey, 
istenilecek bir şey değildir, ama bir atasözü 
vardır «Merhametten maraz doğar» derler. Ya
hut eskilerin dedikleri gibi «zarar-ı âmmı defet
mek için zarar-ı has ihtiyar olunun, eğer bir 
zarar bahis mevzuu olunsa» Şimdi burada, top
lumun kaderi bakımından, Türkiyenin anarşi
den kurtulması için her sıkıyönetim müzakere
sinde ortaya konan «memleket bir büyük teh
like ile karşı karşıyadır, memleket bir komplo 
ile karşı karşıyadır, yapamıyoruz bu kanunlar
la, olmuyor bu Anayasa ile» görüşlerinin yanı 
sıra, bu infazlar konusundaki tutum nedir, gö
rüş nedir? «Ben kanşmam, Meclis yapsın» diye
rek Türkiye'de ne aşırı sağ ile mücadele edilir, 
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ne aşırı sol ile mücadele edilir. Apaçık söylüyo
rum, 12 Mart'm yıldönümüne geldik, bu konu
da Mecliste mi kabahat var, tutumda mı kaba
hat var tespit edelim. Apaçık söylüyorum ar
kadaşlarım, 12 Mart Muhtırası «kuvvetli ve 
inandırıcı Hükümet» istedi. Sayın Hükümet 
Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu 
kuvvetli ve inandırıcı Hükümeti teşkile memur 
edildi. Parlamento günahkâr değildir, Parla
mento anlayışsız değildir. Hükümete katılma
yanlar dahi, pek çok Hükümet isteğinde, me
selâ sıkıyönetimin uzatılmasında oy vermekten 
geri kalmamışlardır. Meselâ bugün şu tutumda 
Hükümete üye veren partilere nazaran geri 
durumda değiller, bunu görüyorum. (D. P. sıra
larından alkışlar «bravo» sesleri.) 

O halde, Parlamento kuvvetli Hükümet ol
sun diye ne imkânı varsa ortaya koydu. Şimdi, 
kuvvetli olmak için ne lâzım?. Efendim, kanun
ları yapmak lâzım; yapalım. Kanunları uygu
lamak lâzım; uygulayalım. Parlamento kuvvet
li ve kararlı Hükümet formülünü kendisi ica-
dedemez. Şimdi bu infazlar uygun mudur de
ğil midir? «Efendim siyasî takdir» Elbette si
yasî takdir Siyasî takdir olduğu içindir ki, bir 
Hükümet görüşüne ihtiyacım var; hele olağan
üstü şart olduğu için buna ihtiyacım var. Me
selâ Hükümet şu kanaatte ise: «Vallahi bu 
infazlar yapılırsa - bazı arkadaşların düşün
dükleri gibi - bu birtakım çevreleri daha da 
çok ümitsdzliğe iterek yeni yeni huzursuzluklar 
çıkarır, yani bizim yaygınlaşmasını istemediği
miz aşırı sol çevre faaliyetine zemin teşkil 
eder.» Olabilir, bir görüştür hürmet ederim, 
Veya, aksine bir seneden beri mücadele ediyo
ruz, artık iki kere iki dört, suçları aklı başın
da her insanı çileden çıkaracak tarzda elle tu
tulur bu insanlar için oybirliğiyle bütün mer
cilerden geçmiş olan kararın infazında Parla-
menlto mütereddit olursa, Hükümet olarak biz, 
nasıl kararlı bir mücadele yaptığımızı etrafa 
kabul ettiririz, sıkıyönetim çalışmaları bundan 
nasıl kuvvet bulur? Bu noktanın açıklanmama
sında büyük sakınca görürüz. Onun içindir ki, 
«efendim mecbur muyum?» efendim mecbur
sunuz, çünkü siz, olağanüstü şartların Hüküme
tisiniz, kararınızı tarihî bir celsede «bizim gö
rüşümüz budur Meclis bilir» şeklinde açıklar
sınız, ama Hükümet olarak görüşünüz olması 
zorunludur. Binaenalyh, sadece biz ceza kanu

nunda ölüm cezasının kaldırılmasını şimdilik 
düşünmüyoruz veya düşünmüyoruz tarzında söy
lemek, konunun çözümü için yeterli değildir; 
açıkça böyle. 

Değerli arkadaşlarım, bununla şunu söyle
mek istiyorum: Ben şahsan - birçoklarınız emi
nim ki, benim gibisiniz - kabil olsa da bu mem
lekette bu ortam doğmasa, hiç kimse, bırakınız 
ölüm cezasını, ceza almasa biçiminde düşünen
lerdenim. ölüm cezası mukadderse, kaçınılmaz 
hale gelmişse samimî inancım bunun asgarinin 
asgarisi olması temayülündeyim, en dar ölçü 
içinde olması temayülündeyim. Yani, yine eski 
hukukçuların bir mütearifesi; «zaruretler an
cak miiktarmca takdir olunur.» Bunun genişle
memesini düşünürüm. Meselâ bir arkadaş, bil
miyorum kınamak için mi söyledi, vaktiyle 
Harbokulu kumandanı - Allah rahmet eylesin, 
Allah taksiratını affetsin - silâhına sarılmış, 
Devletin meşru gücüne karşı isyan etmiş. Bu 
birinci isyanda, o zamanın iktidarı, o zamanın 
parlamentosu, o zamanın Hükümeti, o zama
nın Hükümet Başkanı bir genel affı tercih et
ti. Af çıktı, bir süre gitti işler, yeniden fesat 
hareketi devam etti Devletin meşru Hüküme
tine karşı Devletin verdiği silâhla bir taarruz 
hareketi oldu, ama Allaha şükür Ordu büyük 
bir vatanperverlikle meşru kuvvetten yana ol
du ve olay bastırıldı. Bunun elebaşısı olanlar 
vardı. Haklarında ceza verilmişti; üç - dört 
tane - belki daha fazla şimdi bilmiyorum - ölüm 
cezası. Hatırladığıma göre ben, bunlardan me
selâ, sembol vaziyetmde olan, en çok mesulye-
ıtini taşıyan, itici gücünü teşkil eden veya sem-
bolleştirilen şahsının tecziyesiyle toplumun meş
ru düzen dönmesini yeterli saydım, yani bugün 
söylenen bu. Evet dedim buna ölüm cezası ve
rilir, bunu da infaz etmeyelim, bu da ölüm ce
zası kalır, ölüm cezası kalkmaz, ama infazı du
rur. 

ıŞimdi arkadaşlar, asıl mühim mesele bir 
memlekette cezaların çok ağır olması da değil, 
cezaların müessiriyeti, cezalann sahiden uygula
nacağı. kanaatinin toplumda olması, yanına kâr 
kalacağı kanaatinin yerine, muhakkak cezasını 
görecektir kanaatinin yerleşmesi. 

Şimdi, yabancı bir başkonsolosu öldüren ve 
aslında bütün kamuoyunu da, Türk kamuoyunu 
da fevkalâde yaralayan olayın failleri, bildiği-
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niz gibi kaçtılar. Bu kaçma herkesi üzdü ve 
toplumumuz için bir yeni anarşi kaynağı oldu. 
Üzülerek söyleyelim, maalesef henüz tam tafsi
lâtlı açıklanmadı ama, Sayın Başbakanın geçen 
gün Mecliste yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki, 
maalesef birtakım çok üzücü bağlantılar da var. 

Şimdi biz ne yapalım? 
Şimdi, Meclis olarak Türk toplumunun selâ

meti ve saadeti, huzurunun teessüsü, anarşinin 
yenilmesi; memleketi, Cumhuriyeti tehdidettiği-
nli her defasında söylediğimiz komplonun biran 
evvel yok olması için bu Parlamento hangi yolu 
tutmalıdır? 

Efendim, Parlamentoya akıl verecek değilim 
ya, Parlamentoda... Şüphesiz, Parlamentoda her 
üye kendi vicdanına göre oy verecektir. Şahsen 
bir grup sözcüsü olarak konuşuyorum. Konuştu
ğum kısımlar grubumla yüzde yüz mutabık ol
duğum kısım. Ama şu anda grubumun hangi 
ölüm cezalarına oy vereceğini tekeffül etmiyo
rum. Onlar da benim hangisine; hepsdne mi, bir 
kısmına mı oy vereceğimi bilmiyorlar. Çünkü, 
biz bunu tamamen bir vicdan meselesi olarak, 
kanaat meselesi olarak mütalaa ettik. Ama, bu 
kanaatin tahassülü aslında şunun için önem ta
şıyor: Hepimizde müşterek şey; hangisi toplu
mun menfaatinedir. 

Meselâ, Kargılı arkadaşımız burada - ko
nuşmalarının birtakım sivri yerleri olabilir - ama 
bir noktada dedi ki, yani, bu, bana yarıyorsa 
öyle olsun, yaramıyorsa öyle olmasın; kendi ka
naatine göre yaramaz noktasında düşünüyor. 
Mümkün, bu tarzda düşünmek mümkün. Bu 
tarzda düşünen insanı, anarşiden yanadır diye
mezsiniz, toplumun aleyhine vaziyet aldı diye
mezsiniz. Ama bunun sorumluluğuna katlana
cak olan Hükümet. Hükümet, meselâ Parlamen
to; diyelim ki, bunu kabul etmiyor. Efendim 
bu Meclisle nasıl yapacağız? Diyen veya böyle 
demeye hazır belki birtakım çevreler vardır. Ya
ni, bu kadar uğraşıldı, artık münakaşa edile
meyeceği sanılan üç tane ölüm cezası geldi ama, 
işte Parlamento bu kadar sorumsuz. Bunu dahi 
kabul etmiyor veya aksine; efendim bir nevi in
tikamcı duyguyla buna karşı yönelindi. 

Arkadaşlar, bu iş, bu tarzdaki demogojilere 
mütehammil değil. Her siyasî parti kendisini 
savunacağı yerleri başka tarafa ayırsın. Adalet 
Partisinin söyleyeceği şeyler vardır, Halk Par
tisinin söyleyeceği şeyler vardır, mütekabilen | 
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söyleyeceklerimiz vardır. Ama şimdi bırakalım 
bunları. Yani, bunları bu istikamete götürürse
niz, 12 Mart, 12 Mart öncesi, sonrası falan, he
le 1944... Bundan bir şey çıkmaz. Ben şu anda, 
önceden söylenmiş olan lâfların önemini kabul 
etmiyorum. Onları aşan bir durumdayız biz. Ne 
olmuş yani? 12 Mart öncesi şöyle olmuş, böyle ol
muş, neticesi de meydanda işte. Bir iktidar de
ğişmek zorunda kalmış, ötekiler ne olmuş? On
lar da şöyle olmuş, böyle olmuş, o iktidar millet
ten şu ölçüde bir hüküm almış. 

Bunu tartışmamn zamanı belki gelir. Bir 
müsait zaman buluruz, belki o gün de onları tar
tışırız, savunuruz, suçlarız. Olabilir. Şimdi bu
gün, bu Meclis tam bir sorumlulukla bütün ka
natlarla böyle biribirini suçlayarak, demin yap
tığımız gibi şu tarafı, bu tarafı bölünmeli oy
larla değil, tam bir inanç birliği içinde bir neti
ceye varmalıyız, öyle varmalıyız ki, Hükümet 
bizden farklı düşünüyor diye çıkmamalıyım ben 
burada veyahut dışarı çıktığım zaman Hükümet 
veya bir Hükümet üyesi, atfen bana ters bir lâf 
söylememeli. 

Arkadaşlar, söylenmeli mi, söylenmemeli mi? 
Apaçık söylüyorum şimdi : Bu memlekette Sı
kıyönetimin ilânını Hükümet kararlaştırdıktan 
sonra, sonradan o Hükümetten ayrılmış olan bir
takım zevatın, bu Sıkıyönetim aleyhinde olduk
larına dair açık konuşmalarına şahit oldum. 

Düşünün, bir Hükümet Sıkıyönetim ilân edi
yor, Hükümetin bir kısım üyeleri, biz Sıkıyöne
time taraftar değildik diyebiliyor bir kulis fa
aliyetiyle. Ama gizli de değil, bu Parlamento
nun içinde. 

Şimdi, buradan şu netice çıkar değerli arka
daşlarım : Elimizdeki kanunu, üç tane gencin 
hayatını feda ediyoruz yahut üç tane genç insa
nın asılmasından bir haz duyuyoruz anlayışında 
yorumlamaya kimsenin hakkı yok. Ama, bunun 
fayda getirmeyeceği görüşü varsa, hakikaten bu
nun, bu ölüm cezalarının infazında da amelî fay
da yoksa. Bu noktada bir berraklığa ihtiyaç 
vardır. 

Şu anda şüphesiz, hepimizin, dosyaları bildi
ğimiz için, olayların içinden geldiğimiz için, «in
diye kadar düşündüğümüz için aşağı yukarı te
şekkül etmiş bir kanaatimiz de vardır. 

Hiç şüphesiz Hükümet, yine de benim bu ri
cama rağmen ağzını açmazsa, yine de kürsüye 
çıkıp, evet böyledir, bizim de kanaatimin mües-
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siriyettir demezse - demeyebilir - çünkü bir ta
lihsiz tarafım var; ben, Hükümet Başkanımın 
Millet Meclisinde vereceği oyu da bilmiyorum, 
çünkü kendisi Senatör. Yani şu anda oylama 
ile öğrenirsiniz derseniz, onunla da öğrenemeye
ceğim, çünkü Hükümetin bir kısım üyeleri sena
tör, Hükümetin bir kısım üyeleri partiler dışı. O 
halde, bunu ben öğrenemediğim gibi, kamuoyu 
da öğrenemeyecek, bundan da birtakım zararlar 
doğacak inancındayım. 

Sözü daha fazla uzatmak istemem. Arkadaş
larımdan rica ediyorum; biribirimize söyleyecek 
lâflarımız var. Yani, burada bir parti grubu adı
na, bir diğer partiyi suçlayarak falan veyahut 
övünerek yaptığımız konuşmalar, günün konuş
maları değil arkadaşlarım. Yoksa söylemek lâ-
zımgelse çok rahat söz söyleme imkânına ben 
ve benim partim de sahip. Yani, acabası falan 
yok; yazılan işhad ederek, gazeteleri işhad ede
rek ben de çok şey söyleyebilirim, zabıtları işhad 
ederek söyleyebilirim. Ama ne kazanırım? Ben, 
memleket için bugün ne kazanırım, yarın için ne 
kazanırım? 

Bir şey kazanamayacağımı bildiğim için, 
memleketin asıl korunması lâzım gelenin bu ol
madığını düşündüğüm için bu tarzdaki konuş
maları partim adına, grubum adına cevaplan
dırmaya lüzum görmüyorum ve sizlerden de ri
ca ediyorum; Hükümet lütfeder de, Meclisin isa
betli bir karar almasına yardımcı olursa müte
şekkil' kalacağım. 

Hürmetler ederim arkadaşlarım. (M. G. P., 
A. P., D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Necdet Uğur, buyurunuz efen
dim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşmeler, önce tümü üzerinde, sonra 1 nci 
madde üzerinde devam ediyor. Aslında tümü üze
rinde yapılan görüşmeler de, 1 nci madde üze
rinde idi. Çünkü, konuştuğumuz konunun baş
ka bir maddesi yoktur. 

Burada bu meseleyi ele alırken, içinde bu
lunduğumuz olağanüstü koşulların bütün ge
reklerini gözönüne almaya çalışmıştır. Aklı
mızın kenarından hiçbir siyasî partinin ne po
litikası geçiyordu, ne kişileri geçiyordu ve yan-
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lış anlaşılmaya imkân bırakmayacak açıklıkta 
ve tekrarlardan da bu yüzden kaçınmadan, bu 
konu üzerindeki düşüncelerimizi söylemeye ça
lışmıştık. 

Komisyon çalışmalarında katkısını, değerini 
gördüğümüz, özel konuşmalarda meseleler üze
rindeki sağduyusuna şahidolduğumuz Adalet 
Partili bir arkadaşımız, grubu adına konuşma
ya başlayınca, gerçekten hiç tanınmaz bir hal 
aldı ve söylediklerinin, grubunun resmî politi-
kasiyle bir irtibatı var mıdır, olabilir mi? Diye 
de ciddî olarak düşünmekteyiz. 

İçinde bulunduğumuz şartlara bakıyoruz, 
gösterdiğimiz büyük dikkate bakıyoruz, zaman 
zaman kendilerinin sorumlu ve yetkili liderleri
nin konuşmlalanndaki dikkate bakıyoruz ve 
bir anda, eğer kendisine burada ayak uydur-
sak, uyduracak olsak bu Meclisi görülmemiş 
bir noktaya getirecek bir tahrik, bir suçlama, 
bir yakıştırma, bir tahrif ve geçmiş yılların hiç 
birisinde olmamış şekilde, alabildiğine siyasî 
partileri birbirinin boğazına sarıltacak bir nok
taya getirmenin bütün çabasını sarf etti. Yani, 
bir konuşucunun, grupu tarafından destek gör
mesi güzel şeydir, grubunun hislerini tat
min etmesi güzel şeydir, grubunu da yansıtma
sı güzel şeydir ama, buradaki konuşucu bir gö
rev yapmaktadır ve bu görevi, bu grupdaki 3 
dakikalık, 5 dakikalık bir havanın gereği ola
rak yapmamaktadır, bir memleketin idaresi 
üzerinde çok ciddî şeyler söylüyoruz. Yani, na
sıl oldu da siyasî partisiyle bu sözcü, bu nokta
lar arasında bir aynilik kurdu, bu politikayı 
siyasî partisine atfeder üslupta konuştu? 

Bereket versin başka beyanları ve yine so
rumlu kişilerinin davranışlarını gözönüne alıp, 
aslında kendisinin girdiği yola girmeyeceğiz. 
Ve buna her şeyden evvel sorumluluk hissimiz 
manidir ama, eğer bu istidat bir politika ise, bir 
grubun, bir partinin bilmediğimiz sebeplerle 
yalnız bir tanesini, yanılmayı temenni ederek 
biraz sonra söyleyeceğim bir tek görebildiğimiz 
bir sebep var; ama eğer bir resmî politikay-
sa misliyle cevabını alacaktır. 

En azından şunu kabul buyurunuz ki, kar
şınıza aldığınız parti 7 seneden beri iktidarda 
değildir, muhalefettedir ve bu anda muhasebe
sini yaptığımız şey, 6 - 7 yıllık iktidarımızın ne
ticesinde doğmuş olağanüstü şartlar, sorunları-
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dır. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar, A.P. sıralarından gürültüler.) 

Şimdi; hem böyle olacaksınız, 6 - 7 yıldan 
beri, sadece sizi uyarmak görevi olan bir siyasî 
partiye 3 kelime, 5 kelime ile bütün sorumlu
lukları ve birtakım resmî belgelerle de teşvik 
edilmiş sorumlulukları bir polimik zevki içinde 
S dakikada nakletmeye çalışacaksınız ve bu bir 
resmî politikanız olursa eğer, bu yürümez, bu 
geçerli olmaz ve memleket bundan bir şey ka
zanmaz. 

Şimdi, arkadaşımızın, çok şaştığım, aslında 
zaman zaman çalışmalarından kuvvetli hafızası 
olmasına rağmen, nasıl oldu da bu hafıza zaıfı 
olduğunu gördüğüm bir noktasıyle başlayaca
ğım. 

Arkadaşımız dedi ki : «Burada Cumhuriyet 
Halk Partisi adına konuşan - adını tam hatır
lamadığı için zat diyeyim - o zatın konuşmasın
da kullandığı bir slogan var. Bu, bir komünist 
sloganıdır.» 

Neymiş bu arkadaşlar? 
Demişiz ki, bütün bu olup bitenlerin sebebi, 

Anayasanın öngördüğü düzenin kurulamaması.. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Mazlumla

rın müdafaası bu. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, müda

hale etmeyiniz. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Cümleniz de 

aynen bu üstadım. 
Böyle demişiz ve mazlumlar da böyle diyor-

larmış ve bu bir komünist sloganı imiş, 
Şimdi, iki vesika okuyorum. Yani, değerli 

arkadaşımın, maksadını aşmış olmasını, parti
yi ilzam etmemiş olmasını hep tercih ederek 
okuyorum. 

Birincisi: «1960 Devriminin Türkiye'de ka
zandırdığı, 1961 Anayasası Türk toplumunun 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak 
dengeli bir gelişmedin çerçevesi olarak ortaya 
çıkmıştır. Anayasanın getirdiği düzen içinde, 
dinamik bir yapıya sahibolan toplumumuz, hız
lı bir toplumsal ve siyasal değişme sürecine 
gürmiştir. Bu oluşun, sağlam bir gelişmeye dö
nüşmesi için, temel, yapısal ve kurumsal çözüm
lerin getirilmesi ve sorunların cesaretli adım
larla ele alınması gerekirdi. Gerçekleştirilmesi 
zoruınlu, yapısal ve kurumsal değişikliklere tür
lü nedenlerle girişilememiş ve sorunları çözme
de, olayların arkasında kalınmıştır. Bu durum, 
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toplum yapısiyle Devlet düzeni arasında önem
li gerilimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Devlet ve toplumda gelişen çeşitli güçler ara
sında, kuralları belli ilişkiler kurulamamış ve 
karşılıklı bir güvieüsizlik ortamı doğmuştur. Bu 
ortam, son ayların- karışıklıklarına ve 12 Mart 
Muhtırasının 2 noi maddesiyle çözümlenmesi 
istenen siyasal bunalıma yol açmıştır.» 

Bu okuduğum belge, Türkiye'de bir seneden 
beri, anarşik olaylarla aşın sol ile mücadele ya
pan ve bu mücadeleyi yaptığı için de, Adalet 
Partisi Grubu tarafından oylariyle desteklemen, 
Erim Hükümetinin programının 1 ned sayfası
dır. Şimdi, yani Erim Hükümeti de komünist 
sloganı mı kullandı? (A. P. sıralarından «Ne 
alâkası var» sesleri.) Cümlesi bu. Yani arka
daşımıza soralım: Ne alâkası var? 

«Parlamento ve Hükümet süregelen tutum 
ve icraatiyle yurdumuzu, anarşi, kardeş kavga
sı, sosyal ve ekonomik huzursuzlukların içine 
sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği uygarlık 
seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitir
miş ve Anayasanın öngördüğü reformları tahak
kuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyetinin 
geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.» 

Muhtıra, 12 Mart Muhtıra'sının maddesi çok 
açık, çok sarihtir. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Nihat 
Erim'i mi müdafaa ediyorsun? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Muhtıra... 
Muhtırayı okudum. Çok açık. Lütfen bir daha 
akşam okunyunuz. Üzerinde durmayalım, as
lında durmamamız gereken bir şeydir. 

Şimdi, arkadaşım diyorlar ki; «Kendileri 
Anayasa değişiklikleri üstelinde birtakım mad« 
delerde çalışmıştı ve yine katkılarda bulunmuş
tu. Bunu bilir, özellikle çok önemli bir madde* 
de de çalışmıştı.» 

Burada yine zannediyorum konuşmamın he-
yacanı içinde diyor ki; «Sol, bir sathı maildir»; 
Sayın Genel başkanlarının bir cümlesini kulla
nıyor, o sırada söylediği; fakat bu cümlesi ken
disi burada yorumluyor, ve hemen «Ortanın so
lu» ara geliyor: «Ortanın solundan kaya kaya bu 
noktaya geldik.» diyor. 

(Şimdi; «solbir satlhımaildir» cümlenin, konuş
manın tümünü bilmediğimiz için, bunun üzerin
de fazla durmayacağız. Fakat, «Anayasa dışı 
sol» diye bunu anlamak mümkündür. Anayasa 
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içindeki solu böyle anlamaya ve böylesine hü
küm vermeye, böylesine tartışmaya hiç kimse
nin yetkisi yoktur. Hiçbir siyasî parti bunu 
yapmak için, ne bir başka partiden, ne Hükü
metten, ne de herhangi bir müesseseden yetki 
almaz. Yetkiyi Anayasadan alır, kendisi kendi 
denetimini yapar ve onun muharebesini millet 
yapar. Bunlar karşılıklı iki deyimdir. Sol sat
hı maili vardır da - yani mantığa girmiyoruz, 
fakat girmemek için söylüyoruz - sağ sathı ma
ili yok mudur? Sağdaki sınır bir yerde yine Ana
yasa ile çizilmiştir. Biz çizmiyoruz. 

Şimdi bu aslında 11 nci maddede çok açık 
olarak söylenmiştir. Bırakınız Cumhuriyet Halk 
Partisinin bulunduğu noktayı; bunun çok daha 
ötesindeki bir nokta için, yeni Anayasa deği
şikliklerinin demokratik sosyalizme, eski Ana
yasadaki imkânı verdiğini, burada bu kürsüde 
o maddemin müzakeresi sırasında, komisyon söz
cüsü ile konuşmacılarla V3 o anda celseye baş
kanlık eden Başkanın beyanı ile tescil edilmişti, 
zabıtlar ortadadır. Bunlara geri dönmenin an
lamı yoktur. O zaman da söyledik: Bunlar kı
sır tartışmalardır. Bunu kimsenin elinden 
alamazsınız. 

Bir siyasî parti çıkacak diyecek ki; gelir 
dağılımı adaletsiz. Birtakım insanlar, bu mem
leketin gelirinden haksız büyük paylar alıyor
lar, ben bunun karşısındayım, diyecek ve siz 
bunu suçlayacaksınız ve biz boyun eğeceğiz bu
na. Yok böyle güç kimsede... Sonuna kadar söy
leyeceğiz: Kimsenin gücü yetmeyecek buna (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Bu memlekette birtakım alınteriyle kazanan in
san, avuç dolusu vergi verecek ve başkaları 
banknotları eğlence yerlerinde bir keyif için 
yakacak. Bunun karşısına çıkacağız, «olmaz» 
diyeceğiz ve siz mani olacaksınız. Yok bu gü
cünüz, yok bu gücünüz, olamayacaksınız. (A. P. 
sıralariiıdan «Ne bağırıyorsun, fazla bağırma» 
sesleri.) C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.)1 

Daha daha; bu memlekette topraklar ada
letsiz dağılmış olacak, ha. Adaletsiz topraklarda 
diyeceğiz ki; «Toprakları bu memleketin daha 
fazla büyüyemez. Topraksızlara toprak verece
ğiz» diyeceğiz. Buna mani olacaksınız, sustura
caksınız. Yok böyle gücünüz, ne sizin, ne kim
senin, yok bu gücü. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Başka, başka; «Bu milletin kazancı ve almte-
ri değerlendirilecek. Büyük sermaye kimseyi 
sömürmeyecek» diyeceğiz ve siz suçlayacaksınız 
ve bu suçtan biz korkacağız. Kim oluyorsunuz 
da kimi korkutuyorsunuz? (0. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sen kim 
oluyorsun? (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sen 
kimsin, nle söylediğini bilmiyorsun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sen 
bu hakkı nereden alıyorsun? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Anayasadan 
alıyorum hakkımı, Anayasadan ve Türk Mille
tinden... Senden değil... Senden değil. Anayasa, 
Anayasa... 

BAHA MtİDERRiSOĞLU (Konya) — Sen 
kimsin be herif? (A. P. sıralarından gürültüler.) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Benim sını
rım Anayasa, benim ruhsatım Anayasa, benim 
yetkim Anayasa.... Sözcünüz değil. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Ne tahrik edi
yorsun? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hantgi tah
rik Sayın Dengiz? 

BAŞKAN — Söylenen lâfın mahiyetini bili
yoruz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, susturun bu arkadaşları lütfen. 
Bu durum çok mu hoşunuza gidiyor yoksa? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bakınız tah
rikin... Bir dakika efendim. Bakınız tahrikin ti
pik bir örneğini vereceğim. Sayın Adalet Par
tili arkadaşlarım. Tasvibetmeyeceğinize yürek-
teın inandığım - ki dinleyiniz belki siz bile öyle 
çıkacaksınız, çoğunuzu tanıyorum, çoğunuz ar
kadaşımdır, bilirim - bir cümle söyleceğim, söz
cünüz kullandı : 

«Bunca yaralı zamanlardan geçtiniz.» 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 

Başkan, «Siz kimsiniz» sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
NECDET UĞUR (Devamla) — «Bunca ka

muoyunun dikkati üzerlerinize çevrildi.» Hiç
bir Cumhuriyet Halk Partisinin resmî sözcüsü 
buradan uzaktan, yakından buna yakın bir cüm
le söylemedi. Bakınız arkadaşınız konuşmasını 
nasıl bitirdi: 

— \Q1 — 
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«Sol düşünceye sahibolmayan Cumlhuriyet 
Halk Partilileri tanzih eder, saygılar sunuyor» 
muş. Ha... Cumhuriyet Halk Partisinin içine ne 
karışıyorsunuz? iki tane insan var. Sol düşün
ceye s aıhibolmayanları tenzih etmek lütfunda bu
lunuyorsunuz. Arkadaşlar, bu basittir, küçük
lüktür, ayıptır. (O. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

FUAT AZMÜOĞLU (Kütahya) — Karıştı
rın bakalım, ne olmasını istiyorsunuz? (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Cumlhuriyet 
Halk Partisinin tek bir görüşü vardır; resmî 
görüşü: O da, «ortanın solu görüşü» Bir tek 
üyesini inançsız bulamazsınız. Yakında görecek
siniz. ima ettiğiniz bir nokta var. Nasıl şah
landığını göreceksiniz. (A. P. sıralarından gü
rültüler, «Hani nerede» sesleri.) 

, BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
yeter tamam. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi efen
dim; ve arkadaşımız çok yadırgadığımız bir 
şekilde birden bu kürsüye, 12 Mart sonrasının 
koşulları içinde, sanki yüce bir mahkeme, divan 
varmış, o vicdanın savcısı imiş gibi çıktı, dedi 
ki, «12 Martın sorumlularını arıyor arkadaşı
mız», öyle bir eda ile çıktı. Böyle büyücek, yü
ce bir divanda ve şöyle bir gösterdi (Eli ile C. 
H. P. sıralarını işaret ederek) «Sorumlular» di
ye... «12 Marta muhalefet kanadında olan yü
zünden gelindiğini» söyledi. Niçin olduğunu 
sonra söyleceğim. Yalınız birşey söylemek isti
yorum. Eğer 12 Marta bu yüzden geldiysek, 12 
Marta düşen Hükümetin adı niçin Adalet Par
tisi Hükümeti idi? Ve eğer yine bu yüzden gel-
diyseniz, hâlâ çoğunluktasınız; Parlamenter dü
zen var. Niçin Hükümette değilsiniz? Niçin de
ğilsiniz? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) Eğer böyle ise, bu savcı edalarını bıraka
lım. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Haa... Şimdi gelelim... 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Saye

nizde oldu, sayenizde bu millet çekiyor. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Son vazi

fenizi de iyi yaptınız. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi, doğ

rusu kendisine asıl yakıştıramadığımız bütün 
bunlardan fazla; konuşmalarında bir tek şey bu
labildik. O da, en sonunda da açıkça söyledi: 

«Askerî savcıların son iddianamelerindieki 
bazı noktalar...» 

Arkadaşımız bunu almak, bunu bir polemik 
üslûbu içinde evire çevire Cumhuriyet Halk 
Partisine kullanmak istedi. Şimdi, şahıs olarak 
yakıştıramadık, bir siyasî parti olarak da yakış
tıramadık. Arkadaşlar, biz burada halktan gel
miş, seçimle gelmiş, gücümüzü halktan alan ve 
birbirimizi savunan ve demokrasiyi sonuma ka
dar savunması gereken insanlarız. Şimdi... (A. 
P. sıralarından güültüler.) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bunun için mi ka
nunlara karşı konuşuyorsun? 

NECDET UĞUR (Sinop) — Şimdi, «iktidar
da tutucu ve muhafazakâr olan kadrolar, mu
halefette devrimci, ve ilerici ve Atatürkçü ol
muştur. Muhalefette milliyetçi ve muhafaza
kâr olan kadrolar, iktidara geçince din istismar
cısı, din ticaretçisi, mezar soyguncusu olmuş
tur.» Bunu Söylediği zaman, sizdiniz bu. Bura
ya çıkıp, biz bağırdık, «değilsiniz» diye. Bize 
düş'en bu idi. Çünkü, böyle olmadığınızı bili
yoruz. Nasıl olur da, o çok rahat tartışılabile
cek bir cümlesini alır ve bir siyasî partiye böy
le kullanmak tenezzülünde bulunursunuz, sa
yın Sözcü. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Gel 
beraber götürelim asalım. Neden bunda bizimle 
birlikte olmuyorsun 

BAŞKAN — Müdâhale etmeyiniz efendim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — İddianame 

cümlesidir okuduğum cümle; okuduğum cümle 
askerî savcınındır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Mesele ile ne 
alâkası var? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Tabiî var, 
tabiî var. Askerî savcının ne meselesi vardı da, 
bu şekilde bir grubu şey yaptınız. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Gel 
beraber olup, bunları asalım. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bir grubun 
resmî kararının, kurultay kararının bu konuda 
ne ilgisi vardı da, sözcünüz ele aldı. O zaman 
ses yok, şimdi ses var. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Bun
ların idamına mahkeme karar verdi. Sen gerek
çe veremezsin. 
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NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi ses 
var, oturun dinleyin. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Em
redersiniz beyefendi. 

NECDET UĞUR (Devamla) — TRT, Ana
yasa ve yasalar değişiklikleri olmuş. Yıllardan 
beri bu söylenmiş ve bakınız olmuş. 

Şimdi TRT, Anayasa ve diğer yasa değişik
likleri, 1961 Anayasasının gereklerini biz uy
gulamadık, siz bir Hükümettiniz; Hükümet ola
rak icraat yaptınız. Bu eksiklikleri sizin icraa
tıma sonunda siz tespit ettiniz. Biz iktidarı al
saydık, bunlara ihtiyaç kalmadan, bu memleke
ti anarşik duruma getirmeden yönetmeyeceğimi
zi ne biliyorsunuz? Kendiniz idare ettiniz ve so
nunda kendimiz eksiklikleri buldunuz; bunu 
söylüyorsunuz. Kaldı ki, bu elmanın yarısı... 
Hani elmanın öbür yarısı Sayın Öztürk? Bu 
anarşik olaylar bunlar. Bu anda, bu Meclisin 
üzerindeki «Demokles'in kılıcı», Anayasa deği
şiklikleri olmaktan çıktı, reformlar oldu. Neden 
söz etmezsin, duruyor orada kılıç. Onu söylüyo
ruz yıllardan beri, hâlâ niçin söylemezsiniz? 

H. AVNi KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Çı
karacağız bunları, bu şekilde çıkaracağız. 

NECDET UĞUR (Devamla) — «Çıkarama
yacaksınız» demiyoruz. Her çıkaracağınız ya
rarlı kanunda size minnettar oluruz, mutlu olu
ruz. Maksadımız sizinle yarış değil, hizmet... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
istismarcılara fırsat vermeden çıkaracağız. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi, gö
rüyorsunuz ki bu kadarla sadece savundum. 
6 yıllık bir muhalefet partisinin 6 yıllık bir ik
tidara söyleyeceği lâf mı yoktu? Söylemedik. 
Hem de ne dedi kendisi biliyor musunuz? «Sav
cılar, Yarigıtay savcıları yürümüşler» dedi. Se
bebi ne idi, Devletin gözönünde irtica şahlan
mıştı neden şahlandırdınız? 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Nerede irtica. 

BAŞKAN — Saym Kavurmacıöğlu, müda
hale etmeyin. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yaa, arka
sından yürüyüş değil, bundan bahseden sözcü 
üstelik Devlette görevli idi o zaman. 

Yine söyleceklerimiz çok şeyler var, ama 
söylemiyoruz. Bir şeyden, askerî savcıların ar

kasına girip, Cumthuriyet Halk Partisini ne suç
lamak mümkündür, C. H. P. ni ne yıldırmak 
mümkündür. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Millet 
hesabınızı görür. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu. 
NECDET UĞUR (Devamla) — C. H. P. 

50 yıllık bir Devletin kuruculuğunun sorumlu
luğunu taşıyan C. H. P. ni, Anayasa içinde ve 
kanun içimde, politikası doğrultusunda yıldıra
cak hiçjbir güç, Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
içinde yaşamıyor. Yaşamaması da lâzımdır, si
zin de böyle olmanız lâzımdır. Hani, gücünüzü 
halktan alıyordunuz? 

Onun için bırakınız bunları, biz hesabımızı 
görürüz. Karşımıza bu anda hesap görecek in
sanlar olarak çıkmayınız, biz kendi hesabımızı 
kendimiz de görürüz ve bilesiniz ki biz gücümü- f 
zü tarihten alırız, halktan alırız, inançlarımız
dan alırız. Gücünü bunlardan alanları yıldır
mak mümkün değildir ve bu grup şahlanacak-
tır, boşuna küçük hesaplar yapmayınız, bütün 
hesaplarınız da boşa çıkacaktır. 

Aslında konuşmamdaki maksadım açıktı, bir
takım demogoji yaptınız. Bu sıralarda, 5 sene 
10 ssne sonra başka Meclisler oturacak dedim. 
Elbette hep beraber oturacak değiliz ya. «Ada
let Partisi oturmayacak» demedim. Belki ço
ğunlukta olursunuz, gelirsiniz, kaybedersiniz, 
tekrar gelirsiniz ve iddia ediyorum ki, siz o 
zaman çoğunlukta olsanız bile siz o zaman böyle 
düşüneceksiniz. Çünkü toplumu değiştiremezsin. 
Olaylar değişir. Sen bu sosyal kanunlara hâkim 
olamazsın, elinde değildir, tarihte kimse ola
mamış, siz de olamazsınız. Böyle bir anda geride 
ukde bırakmayın geleceği tertemiz kuralım di
yoruz. insanlarla ilgimiz yok, Türkiye'nin ge
leceği ile ilgimiz var. Hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Tahmin ederim bundan sonraki 
müzakerat 1 nci madde üzerine gelmiş olur. 
Çünkü tümü üzerinde daha evvel söz alamadık
ları için Sayın Uğur'un cevabı gerekiyordu. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Zama
nında ikaz etmiş oLa idiniz öyle olmazdı. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel ikaz 
mümkün değildi tabiî, biliyorsunuz. Maddeye 
geçtik. O zaman tümünde konuşuyorlar, her 
şeyi kapsıyor. 

163 — 
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1 nci madde üzerinde Sayın Kubîlay îmer, 
buyurun. 

KUBÎLAY İMER (Konya) — Demokratik 
Parti Grubu adına. 

IBAŞKAN — Pardon, özür dilerim efendim. 
Demokratik Parti Grubu adına buyurun efen
dim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
M. KUBÎLAY İMER (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem Meclisin kıymetli milletvekilleri; 

Burada biraz evvel yapılan iki konuşma
dan tfönra Sayın Başkanın 1 nci madde üzerin
de görüşülmekte olduğuna dair hatırlatmasını 
gözönünde bulundurmak,- ama 1 nci maddenin 
kanunun esasını burada görüşülmekte olan mev
zuun temelini teşkil ettiğini de gene gözönün-
den uzak tutmadan konuşmalarımı grubum 
adına yapacağım. Bu konuşmalara başlamadan 
evvel, hepinizi Demokratik Parti Grubu adına 
hürmetle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, şu görüşülmekte 
olan mevzuun iyice anlaşılabilmesi ve tam bir 
vicdanî kanaatle hüküm verilebilmesi için ge
rek Meclisteki ımüzakeratm, gerekse bu müza
kerelere takaddüm eden Komisyon müzakerele
rinin yakandan bilinmesi lâzımdır. Burada mad
delere geçilmeden evvel hiçbir söz almamış, 
kanaatini izhar etmemiş olan Hükümet adına 
(Sayın Erim, maddelere geçildikten sonra bir 
beyanda bulundular. Dediler ki «İdamların kal
dırılmasını isteyen bir düşünce ve teklif de de
ğiliz, bu cihet Adliye Bakanı vekili, Dışişleri 
Bakanının açıkladığı gibidir.» Ve kendisi de 
aynı kanaati tekrar ettiler. Burada Komisyon
da konuşmuş bulunan ve Hükümet adına, Ba
kanlığı adına temsilen gelen bir yetkili memu
run konuşmasını âdeta tekzip ettiler. Komis
yonda bu mesele daha evvel idamların kaldı-
rlıması meselesi etrafında fikir ve kanaati so
rulduğu zaman, bu temsilci memur tarafından 
yazılı olarak beyan edildi ve dış ülkelerden, 
diğer devletlerden idamlar mevzuunda ne gibi 
hareket tarzı takibettiklerinin sorulduğunu, 
(bunlardan bir kısmından cevap geldiğini, bir 
kısmından da cevap gelmediğini ve bu husus
ta Hükümetin mehil talebettiğini belirtti. Bu
nun üzerine - Komisyon Başkanı buradadır -
iki sene evvel 1970 senesinde verilmiş bulunan 
(bu tekliflerden birisinin üzerinden bunca za
man geçmesine rağmen Hükümetin bu mevzu-
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da bir fikir ve kanaate varmamış olmasını, ge
rekli tetkikatmı yapmamış olmasını Komisyon 
Başkanı, Komisyon üyelerinin de tasvibi ile 
ciddiyetle bağdaştırmadığını açıkça ifade etti 
ve hatta bu arada orada bulunan sayın memur 
temsilci itham durumuna giren bazı arkadaş
ların bazı sözlerine de muhataboldu. O zaman, 
orada bulunanlarca kendisinin şahsan konuş-
ımadığı, Hükümetten verilen talimat üzerine ko
nuştuğu ifade edildi. Bunun etkileyici bir tara
fını da burada üzülerek ifade etmek isterim ki, 
Komisyonun mesaisinin 14.30'dan 20'yi 10 ge
çene kadar devam eden müddeti sonunda, mü
zakerelerin hitamında, bir Vekâletin en yüksek 
sorumlusunun bizatihi Hükümet Başkanının 
Komisyonda Hükümet namına temsilci olarak 
bulunan memura bu yolda beyanda bulunma
sını söylediğini açıkça şahitler önünde ifade 
etmiştir. Sayın Erim bu mevzuda ne buyurur
lar, bilmiyorum. 

O derece düşünüş ve kanaat içerisinde ol
mamışlardır ki; idamların kaldırılması teklifi 
mevzuunda, şimdi huzurunuza gelen ve bunlar
dan sonra konuşulan idamların infazı mesele
si geldiğinde, yine burada söyledikleri gibi, 
Hükümetin temsilcilerinden içişleri Bakanı 
«bu mevzuda bizim getirdiğimiz bir nokta yok
tur, bu işi Komisyon ve Meclis bilir» demiştir. 
Böylece gerek o memurun ifadesinden idamla
rın kaldırılması meselesi etrafında, gerekse idam
ların infazı meselesi etrafında Hükümetin bir 
düşünüş ve kanaatte olmadığını açıkça orta ye
re koymuştur. 

Bu nasıl Hükümettir ki, 12 Mart'tan bu yana 
olan hâdiseleri ve bugüne kadar Sıkıyönetimi 
devamlı surette orta yere getirir ve memleket
te birtakım tehlikelerin mevcudiyetinden, el
deki yılanların dışında içerde esas başı ezile
cek yılanların mevcudiyetinden bahseder de, 
böyle bir mevzuda kalkıp fikir beyanında bu^ 
lunmaz. Açıkça beyanda bulunmaları lâzımdır. 
Bunu memleketin, milletin, yani vatan ve ülke
nin ve Devletin kuvvet ve kudretiyle, hâkimi
yeti ve bekası ile bağdaştırıyorlar mı, bağdaş
tırmıyorlar mı açıkça söylesinler. 

Biz, burada Sayın Başbakanın tabiri ile, 
ırgalamadan konuşuyoruz. Açıkça konuşuyoruz, 
açıkça söylüyoruz. Burada bu kürsüde bun
ların açıklıkla bilinmesinde fayda vardır. 
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Muhterem arkadaşlarım, esasen biz bu Hü

kümetle anarşiye karşı mücadeleye girişileme
yeceği kanaati içerisindeyiz. Daha evvel de 
bunları ifade etmiştik. Çünkü; bu Hükümetin 
inandırıcı bir Hükümet olmadığını beyan etmiş
tik, ve reylerimizi o istikamette kullanmıştık. 
Koalisyon ortakları ve bu Hükümete rey veren
ler, bu Hükümetle beraber bunun mesuliyetini 
paylaşmak durumundadırlar. 

Burada koalisyon ortaklarının birbirleri 
ile çekişmesini tarih önünde, Meclis zabıtları 
önünde ibretle müşahade ettik ve dinledik. 

12 Mart öncesinin ve 12 Mart sonrasının so
rumluluklarının kimin üstünde kaldığını bura
da münakaşasına girişildi. Bizim bildiğimize 
göre, gerek 12 Mart öncesi hadiselerinin olu
şunda birinin iktidar, birinin muhalefet olarak 
sorumlulukları büyük mikyasta olduğu gibi, bu 
12 Marttan sonra koalisyon ortaklığı halinde de 
devam etmiştir. 

Muhterem Halk Partisi Sözcüsü; burada. «20 
sene sonraki bir meclisin şu gün hakkında, in
fazlar mevzuunda karar vereceklerin, bizi affe
deceklerinden» - aklımızda yanlış kalmadı ise -
bahis buyurdular, biz 20 değil, 200 sene bile geç
se komünistlerin Devlet, vatan ve mllet düş
manlarını affetmeyecek bir nesli ve nesilleri ye
tiştirmek çabası içerisindeyiz. (D, P. sıraların
dan, bravo, sesleri) Bu çaba içerisinde düşüne
ceğiz, yoksa birtakım kâbusları, bu milletin ak
lına bile getirmek istemediği hususları burada 
dile getirmek ve yarın şunlar bunu yapar, bunu 
yapar gibi birtakım farzımuhallerle uğraşmak 
her halde realitenin dile getirilmesi olmayacak. 

Muhterem milletvekilleri, komisyon müzake
releri sırasında idamların kaldırılması meselesi 
ileriye sürüldüğünde olsun, burada infazları 
mevzuu görüşülenlerin meselesi müzakere edi
lirken olsun o komisyonda söylediğim; başka
nından üyelerine kadar bu mevzuda benimle be
raber aynı istikamette infazların yapılması le
hinde oy kullananların da kabul ettikleri bir ci
het vardı ki bu, komisyonun, Meclise müzakere
ye sevk yazısında açıkça görülmektedir, Anaya
sanın 64 ncü maddesi. Bilindiği üzere infazlar 
mevzuu değil, ölüm cezasının kaldırılması ve 
hattâ değiştirilmesi 1924 Anayasasının 26 ncı 
maddesinde mevcut idi. Ama, 1961 Anayasası bu 
mevzuda, sadece ve sadece infaz veya ademi in

faz mevzuunda T. B. M. M. ne salâhiyet ver
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok yakın geçmiş
teki bir hususu, burada grup adına konuşur
ken hatırlatmak isterim. Anayasa değişikliği 
yapıldı; 1961'de yapılan Anayasanın bu defa de
ğiştirilmesi lâzımgeldiği noktasında teklif veril
di ve Hükümette de bu yolda idi. 64 ncü mad
dede idamların infazının T. B. M. M. ne aidol-
duğu noktası bulunduğuna göre, Anayasamız 
idamların mevcudiyetini kabul etmiştir. Bu ka
bul edildiğine göre, acaba komisyonda olsun, bu
rada olsun veyahut idam infazlarının, idam ce
zalarının kaldırılması yolunda teklif verenlerin 
olsun bu Anayasa değişikliği sırasında akılları 
nerede idi ve niçin teklif vermediler? (D. P sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Biz bu ciheti komisyonda açıkça belirttik. 
Samimiyetle bir mevzuu iddia ediyorsak, o za
man bunu orta yere koymak mecburiyetini his
setmek lâzımdır. Orada yine bahsedildi ve istit-
raden şu hususu zikredeyim; biz burada bir kı
sım konuşmacıların, sıkıyönetim mahkemeleri 
ve savcıları aleyhtarlarının, idamların kaldırıl
ması ve infazın durdurulması mevzuunda komis
yonda da, burada da aynı nakarat içinde konuş
tuklarını biliyoruz. Orada, komisyonda bir sa
yın üye, kanun teklifine imza atan bir partinin 
bir zamanlarki ileri geleni, yaşama hakkının 
mukaddes oluşundan bahsetti. Bu mevzudaki 
görüşümüzü beyan ederken dedik ki, yaşama 
hakkı mukaddestir; sosyal güvenlik içerisinde, 
sosyal adalet içerisinde insanların yaşama hak
kı mukaddestir. Ama, mukaddes olan yaşama 
hakkını orta yerden kaldırmak isteyenlerin hiç
bir zaman yanında olamayız; aksine karşısında 
olmamız lâzım. Hürriyetleri selbedici hürriyet
lere, hürriyet hakkı tanınamaz. Birisine hürri
yet vereceksiniz ki, o sizin hürriyetinizi orta 
yerden kaldıracak; ona hürriyet hakkı değil, 
yaşama hakkı da veremezsiniz. Yılanın yavrusu
nun büyümesine müsaade edenler, yılan kendi
lerini soktuğu zaman şikâyetçi olmak hakkına 
sahip değillerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
daha evvel dedikleri gibi, başı dışarda olan yı
lanlar mevcut. Biraz evvel vermiş olduğum mi
sal, zannediyorum kendisinin de iştiraki olan 
bir durum. Biz işte başı hâlâ Hükümetçe, ne hik
metse yakalanamayan yılanların kuyruklariyle 



M. Meclisi B : 58 10 . 3 . 1972 O : 1 

uğraşmak durumundayız ve o kadar uğraşıyo
ruz ki, bunun o kadar ehemmiyeti olmadığı hal
de, sanki bu memleketin geleceğinin emniyeti 
tehlikededir, sanki bu Devlet bunlar idam edi
lirse yıkılacaktır gibi bir endişeyi hâkim gibi 
görüyorum. Ama, aksine 146/1 nci maddeyle 
Ceza Kanununun hükmüne dayanılarak sıkıyö
netimde, gerek hazırlık safhasında, gerek ilk 
tahkikat, gerek son tahkikat, gerek temyiz ve 
gerekse tashihi karar safhasında tespit edilen 
bir husus var : Bugün infazı önümüze gelenler, 
Anayasayı tebdil ve tağyir ve meclisleri ıskat 
suçu ile ceza görmüşlerdir. Bu doğrudan doğ
ruya Türk Devletinin güvenliğiyle ilgilidir. 
Anayasanın son değişikliğinde; ülkenin bütün
lüğü, milletin bölünmezliği ve Devlet hâkimiye
tinin paraçlanmıyacağı, Devletin parçalanma
yacağı noktası anakaide olarak, espiri olarak, 
ruh olarak birçok maddelerde zikredilmiştir. 

O halde, aslolan, ülke ve milletiyle ve bir 
de hâikiimiyetdyle mevcudolan Devletin varlığı
nın muhafaza ve bekaisıdır; Türkiye Cumhu
riyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 
Bu lâfla, sözle olacak bir dunun değildir. O 
halde, burada esasen biz, daha evvel benim 
arz etmiş olduğum ve diğer konuşmacıların da 
bir kısmının belirttiği gibi cezanın veriliş şekli 
üzerinde münakaşa etmek durumunda değiliz. 
Çünkü, 1961 Anayasası kuvvetler ayrılığı sis
temini kabul etmiş ve kaza organını kendi için
de müstakil duruma getirmiştir. Bunun için
dir ki, Meclis, ancak verilen cezanın infazını 
kabul etmek veya etmemek durumuyla bu hu
susta bir karara bağlamaJk yetkisine kendisini 
sahip kılmıştır. Burada infaz veya ademî in
faz durumunu da bilmek lâzım, infaz veril
dikten sonra mesele kalmaz. Ama, ademî infaz 
verildikten sonra dahi bu şahısların idam hü
kümleri devam eder; ta ki, bir af gelip kaldır
sın, kaldırılmadığı müddet içerisinde devam 
eder. Bu durumda bizim burada tetkik edece
ğimiz mevzu, bunun memleket ve millet ger
çekleri bakımından incelenımJesidir. Biz, biraz 
evvel iburada maddelere geçilmeden evvel konu
şan arkadaşımın söylediği gibi, bu ülkenin bü
tünlüğüne, bu milletin varlığına ve bu mille
tin devamlılığına başkoymuş milliyetçi bir gö
rüş içerisinde ve komünist düşmanı olan bir 
partinin mensupları olarak, bu çeşit davra
nışlar karşısında elbetteki bunların tatbikinin I 

doğru olacağı kanaatindeyiz ve her zaman için, 
babamız da olsa bunu yapanları takip etmek 
ve cezaları tatbik etmek durumunu müdafaada 
devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli milletve
killeri; sözlerimi daha çok uzatacak değilim, 
ikısa kesmek niyetindeyim. 

Cezanın 3 vasfı vardır. Ceza üzerinde ile
ri sürülen bir husus vardır ki, bu hiçbir ceza 
hukuku prensibinde kabul edilmemiştir; bey
nelmilel olsun, millî doktirinde olsun. Ceza 
bir hınç vesilesi değildir. Cezanın 3 gayesi 
vardır: 

Birincisi; cemiyetin bozulan huzurunu ve 
sarsılan vicdanını rahata kavuşturmak. İkinci
si, yalnız suçu işleyeni değdi, onun dışında 
diğerlerini de; yani değil suç işleyeni onun dı-
şındakilerini de terbiye etmek, hukukun pren
sipleri içerisine sokmak ve nihayet bu tara-
fıyle cezanın önleyicilik vasfı vardır. Biz, bu
rada çıkarılan aflara karşı, «siz ikide bir af çı
karıyorsunuz; suçu işleyenler sonunda nasıl 
olsa tahliye oluyorlar; o halde verilen cezala
rın ne kıymeti var?» Düşünüşünü ortaya süren
leri gayet iyi biliyoruz. O halde, birtakım in^ 
fazları, hem de Devleti orta yerden kaldırmak 
isteyen, vatan ve millet düşmanı komünistle
ri, komünistlik suçuyla Sıkıyönetim mahke
mesince en son derecata kadar mahkûm olan 
ve bu durumları müsellem olanları affa tabi 
tuttuğumuz veyahut infazlarını yapmadığımız 
takdirde, bundan sonra Türkiye'de âdi suçlu
ların dahi - değil bunların, âdi suçluların da
hi- artık adam öldürme durumunda kendile
rini serbest sayacaklarını bugünden kabul et
meye mecburuz; bu şekilde, bu yolda bir düşü
nüş ve kanaatle infazlar kaldırılsın denilirse. 

Kaldı ki, biz dosyalarını da tetkik etmiş 
bulunmaktayız. Hali hazırda bu yılanların bir 
kısmının mahkemeleri de devam etmektedir. 
Söyledikleri söz şu: 

«Biz komünistiz, komünist eylemi yapaca
ğız ve bu Devleti devireceğiz.» 

Muhterem arkadaşlarım, şurasını hatırlat
mak isterim; 12 Martta vatanseverliğiyle, mil-
liyetçiliğiyle Türk Ordusu anarşi hareketleri
ne, karşı çıkmamış olsa idi, burada mesuliye
tini paylaşamadığı iki partinin, ama ikisinin 

I de derece derece, aynı derecede mesuliyeti 
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olan iki partinin, bu olan birtakım hâdiselere 
eğer Ordu el koymamış olsa idi, Meclis ola
rak varlığımızın olup olmayacağı noktasını, bu 
milletin varlığının olup olmayacağı noktasını 
dikkat ve itinayla düşünmek mecburiyetindesi
niz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Siz o sırada 
nerede idiniz? 

D. P. GRUBU ADINA KUBİLAY İMER 
(Devamla) — Geçmişin muhaselbesini eğer ya
parsanız, «Kabahat samur kürk olsa kimse sır
tına giymez» misali üzerinizden kabahati atma
nın değil, dünkü yapılan hatalardan müteneb-
bih olup bugün ve yarınki geleceği, Türk Mil
letinin, Türk ülkesinin ve Türk Devletinin mut
luluğu yolunda düşünmek gerekir. Bu yolda 
düşünürken, kanunların bir milletin düşünüş 
ve inançları istikametinde olduğunu da kabu
le mecbursunuz. Türk Milletinin düşünüş ve 
inanışı, bu çeşit vatan hainleririin ve birbirine 
hakaret olarak söyledikleri komünist denilen 
kimselerin, ne şekilde olursa olsun, gerek in
fazlarının durdurulması ve gerekse başka şe
kilde afları veya o husustan kurtulmaları şek
linde değildir; bilâkis cezaya muhatabolmaları-
dır. O halde, Türk Milletini, Türk ülkesini 
ve Türk Devletini düşünenler, Grulbolarak ka
naatimiz odur ki, bu yolda düşünenler, bu in
fazların tatbik edilmesini mantıkî, hukukî, millî 
düşünceler içerisinde kabul etmek mecburiyetini 
nefislerinde hissetmelidirler. 

Biz çeşitli fikirlere hürmetkarız, kimseyi 
her hangi bir töhmet altında bırakmıyoruz, nasıl 
herkes burada kendi düşünüş ve kanaatini açık-
lamışsa, biz de milliyet, millet, ülke, vatan ve 
Devlet hakkındaki düşüncelerimizi ve infazlar 
mevzuundaki kanaatlerimizi arz etmiş bulun
maktayız. Bu ölçüler içerisinde hepinizi Demok
ratik Parti Grubu adına hürmetle selâmlarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, mahkemelerden verilmiş ve kesinleş
miş olan ölüm cezaları konusunda Anayasanın 
verdiği bir yetkiyi kullanmak için fikirlerimizi 
söylemekteyiz. Bu sözlerimle şunu ifade etmek 
istiyorum; bu kürsüde konuşan birçok arkadaş
lar mahkemelerin yüceliğinden, millî menfaatle

re uygun karar verdiklerinden, bu kararlann 
yerinde olduğundan bahsettiler. Bunların üze
rinde tartışma yok ki, böyle bir edebiyata giriş
meye ihtiyaç olsun. Mahkemeler kararlarını ver
miş, derecattan geçmiş, kesinleşmiş, gelmiş. Eğer 
bununla, «Bunun üzerinde konuşulmaz, Meclis 
bunu tescil etsin.» denmek isteniyorsa bu, mil
let egemenliğini temsil eden Yüce Meclise bü
yük bir saygısızlıktır. Bu Meclis tescil meka
nizması değildir. Bu Anayasa böyle boş bir ga
ye ile bir hüküm getirip bunu 64 ncü maddesi
ne koymaz; eğer koymuş ise onun bir manası 
vardır; onun da manası açıktır: Mahkemeler 
karar verir, Temyiz tasdik eder, (eğer ölüm ce
zası ise) kesinleşen kararların uygulanmasına 
ancak Yüce Meclis karar verir, öyleyse biz yet
kimizin içinde bir işi yapmaktayız. Bunun lehin
de konuşanlar da, aleyhinde konuşanlar da Ana
yasanın verdiği bir yetkiyi kullanmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, ölüm cezası üzerinde 
birçok arkadaşımız bilgi verdiler. Bu bilgiler 
doğrudur. Genel olarak 1867'de Portekiz'de baş
lamıştır, Portekiz'de idam cezası kalkmıştır. Bu 
çağa, bugüne gelinceye kadar genel eğilim, ölüm 
cezasının kaldırılması yolundadır. Hiç kimse
nin bunu inkâra gücü yetmez. Bu kürsüden in
kâr etse bile, hakikatler bu kürsünün dışında 
dünyanın üzerinde durur ve her zaman gelir 
başlarına çarpar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada üzerinde 
duracağımız mesele şudur : Biz genel olarak 
idam cezasının üzerinde bir konuşma yapabili
riz, bir de bunun içinde özel surette siyasî nite
lik taşıyan suçlarda ölüm cezası üzerinde konu
şabiliriz. Bugün bu konuda en muhafazakâr olan 
ülkeler bile -meselâ İngiltere, en son Kanada -
genel olarak idam cezasını kaldırmıştır. 

Ancak, bazı özel haller, meselâ görev başın
daki polisi, Devlet kuvvetlerini, gardiyanları öl
dürmek gibi veyahut harp hukuku tatbik edil
mesi gibi hallerde ölüm cezası vardır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi böyle olunca bi
zim buradaki durumumuz nedir? 

Ben kişisel olarak - eskiden beri düşüncem 
bu tarzdadır - şunu düşünmekteyim : Ölüm ceza
sı bir gün Türkiye'de de kalkmalıdır, tüm ola
rak kalkmalıdır; ama bunun istisnaları olmalı
dır. Görev başında bulunan polise, Hükümet 
kuvvetini temsil edenlere, gardiyanlara, yani 
bu türlü vazifeleri ifa edenlere karşı ve daha 
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başka kategorileri ayrı tutmak suretiyle ölüm 
cezasını, değil siyasî suçlardan, normal suçlardan 
da kaldırmak gerekir. 

Genel olarak cezayı biz niçin veririz? Toplu
mu korumak için veririz. Bugün de konuştuğu
muz konu bu. Toplumumuzda anarşi olayları 
çıkmıştır, bir 12 Mart hadisesi meydana gelmiş
tir, kurulan partilerüstü bir Hükümet, tarafsız 
bir Hükümet bu olayları büyük ölçüde önlemiş
tir. Bu Hükümetin ilân ettiği örfî İdare ve örfi 
idare mahkemelerinde verilen bu cezaların infa
zına biz burada karar vereceğiz veya vermeyece
ğim. Aynı şekilde bunu düşünürüz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün kabul edilmek
tedir ki, bir kimseyi öldürdüğünüz anda o kim
se için artık hiçbir şey kalmamaktadır, yani o 
kimseye ceza vermeniz bahis mevzu değildir. O 
ölüm gider; ama toplumda, «Bu kimse öldürül
müştür, beni de bir gün bundan dolayı öldüre
bilirler.» düşüncesi /ile cezayı verdiğimiz iddia 
edilir, farz ve kabul edilir. Bunun üzerinde de 
istatistiklerle yapılan geniş araştırmalarda şu 
neticeye varılmıştır : öldürme sebepleri çeşitli 
kaynaklardan gelmektedir. Eğer adam ruh has
tası ise sizin yapacağınız, söyleyeceğiniz hiçbir 
şey ona fayda getirmemektedir. 0,1 kişiyi, 2 ki
şiyi, 5 kişiyi de öldürmektedir; bu suçu işle
mektedir. Ne yapacaksınız? Bunu alacaksınız 
zararsız hale getireceksiniz. Bugün de burada 
suçlan işleyen kimselerin toplum için önemli 
olan noktası, cemiyete bir daha çıkamayacak 
hale getirilmeleri, zararsız hale getirilmeleridir. 
öldürdüğünüz takdirde - şu anda ıstırap duyu
yorlar veya duymuyorlar, ailelerin ıstırabı bir 
tarafa - cezalar infaz edildiği anda onlar için ar
tık her şey bitmiş olacaktır. 

Bugün yine yapılan araştırmalarla görül
mektedir ki, ölüm cezalan müebbed hapse çev
rilen mahkûmların birçoğu intihara teşebbüs et
mektedirler. Çünkü o ağır bir cezadır. Ebedi
yen hapiste kalmak, ağır şartlar getirmek... Mo
dern ceza hukukunda, ölüm cezasından müebbet 
hapse çevirmede hücre cezasının vesairenin d? 
değişik tatbiki istenmektedir, daha ağır bir tat
bik istenmektedir. Binaenaleyh, müebbet hapis 
cezası vermek onlar için daha vahim ve ıstırap 
verici bir hal olmaktadır. 

Şimdi bu noktada şunu ifade etmek istiyo
rum : Mahkemelerimiz yetkilerini kullanıp ka
nunlarımıza uygun olarak idam cezasını vermiş

lerdir ve bu kararlar huzurunuza gelmiştir; 
idam cezası üzerinde biz de fikrimizi söylemek
teyiz. 

Şimdi elimizdeki hadiseye bakalım Elimiz
deki hadisede 3 sanık hakkında 146 ncı madde
nin 1 nci fıkrasına göre hüküm tesis edilmiştir, 
yani cebren Meclisi ortadan kaldırmak ve rejimi 
değiştirmek suçu isnadedilmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, bizim şu yakın tarihi
mizde bu suçlar ilk defa olmuş değildir. 1960' 
ta aynı madde kullanılmış, yani 146 ncı madde
nin 1 nci fıkrasına göre ceza verilmiştir. 1964'te 
Talât Aydemir ve arkadaşları için verilen hüküm 
de 146 ncı maddenin 1 nci fıkrasına göre olmuş
tur. Şimdi huzurunuza gelen 3 mahkûmun ce
zası da keza 146 ncı maddenin 1 nci fıkrasına 
göre verilmiştir. 

Şimdi bunlann bir tanesi yapıldığı zaman, 
yani 1960'ta verilen karar bahis mevzu olduğu 
zaman, «Bunlar siyasî suçlulardı, asılmamalan 
lâaımgelirdi, hükümlerin infaz edilmemesi lâ-
zımgelir.» tezi söylenmişti. O zaman benim de 
mensubu bulunduğum ve benim adıma da konu
şan - benim Genel Başkanım olduğu için - Sa
yın İnönü, siyasî suçlardan dolayı bu infazlann 
yapılmamasını savunmuştur. Biz de şimdi bura
da aynı şeyi savunmaktayız. Yani, bizim, siyasî 
bir parti olarak tutumuzda - o partinin bir men
subu olarak kişisel fikirlerimi söylemekteyim -
tutarsızlık yoktur; ama dün şunlar asıldığı za
man, şunlara ölüm cezası tatbik edildiği zaman, 
onlar siyasî suçlulardır, ondan sonra gelenler de 
yine siyasî suçlulardır - bazılanna göre - ondan 
sonra gelenler, yani bunlar, siyasî suçlu değil
dirler, bunlar komünisttirler; öyleyse biz komü
nistlere ayn muamele yapalım görüşünü bir hu
kuk adamı olarak, bir hukukçu olarak kabul et
meye imkân göremiyorum. 146 ncı maddenin 1 
ci fıkrası dediğiniz zaman onun içine 146 uru 
maddenin 1 nci fıkrasına ne girerse onlar girir. 
Sayın Demirel gibi ben de ifade edeyim «Bunun 
içine ne giriyorsa onlar girer, onun dışındaki hiç
bir şey bunun içine girmez.» Binaenaleyh, birin
cisi de, ikincisi de, üçüncüsü de; hepsi 146'ya 
l'dir, Anayasayı tağyir ve ihlâl suçudur... 

Değerli arkadaşlarım, ben dosyayı başından 
sonuna kadar dikkatle okumaya çalıştım. Bura
ya çıkan arkadaşlardan «Bu, siyasî suç değil» 
diyen oldu mu pek fark edemedim? Olduysa on-
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lara tabiî cevap vermek isterim. Askerî Yargı
tay tasdik kararının 19 ncu sayfasında meşhur 
İtalyan Cezacısı Majno'dan da bahsedilerek, bu
nun vasfının siyasî olduğu yazılı bulunmaktadır. 

Bugün Türk hukukunda siyasî suçun hıı- ta
rifi yok ise de, bilim alanında siyasî suçların ta
rifi vardır; Devlet idaresi aleyhine işlenen suçlar 
açıkça siyasî suçlardır. Bunlar da tamamen si
yasî suçtur. 

Şimdi ben elimdeki bu notlan okumayaca
ğım, Sayın Seyfi öztürk beyin, Sayın Fethi Te-
vetoğlu beyle birlikte yaptıkları Türk Ceza Ka
nunundaki değişiklik teklifinin, yani siyasî suç
lara ölüm cezası verilememesi hakkındaki tek
lifin gerekçesini okuyacağım, öbür notlara lü
zum yok, gayet güzel toplamışlar, düzenlemişler; 
ben de katılıyorum. 

«Siyasî suçlar; maksat, gaye ve neticeleri iti
bariyle hiç bir zaman adi suçlarla bir mütalaa 
edilemezler. (Talât Aydemir dosyalarının bura
ya geldiği sırada yapılmış bir kanun teklifidir.. 
tam metni bu) Bu sebepledir ki, adi suçlardan 
ayrı bir hukukî statüye tabi tutulmaları zaru
reti vardır. Siyasî suç mefhumunu iki şekilde 
anlamak gerekir : 

A) İhlâl edilen hukuk, siyasî olduğu za
man, 

B) Fiil, siyasî bir gaye ile işlendiği zaman 
suç siyasîdir. Ceza Kanunumuz, siyasî suç fa
illeri hakkında birçok maddesinde ölüm cezası 
tayin etmiştir. Bugüne kadarki, tatbikat gös
termektedir ki, siyasî suç faillerinin infaz olu
nan ölüm cezaları sosyal bünyeyi tahribetmek-
te, cemiyet huzurunu bozmakta, geriye, telâfi
si, imkânsız zararlar bırakmaktadır. (Bende
nizin fikri değil, Seyfi öztürk Beyin ve Fethi 
Tevetoğlu Beyin gerekçesinden okuyorum). 

Modern ceza ilmî, bir cezada mevcudolması 
gereken vasıfların nelerden ibaret olduğunu 
tadadetmiştir. Ceza, failin fiilinin ağırlığı ve 
suçlunun mesuliyet derecesi ile mütenasip olma
lı ve ıslah gayesine yönelmelidir. 

Halbuki, ölüm cezası ıslah yerine failin ha
yatını ifna ederek onun tasfiyesi cihetine git
mektedir. Her ne kadar ölüm cezasının artık 
ıslahı kabil olmayanlara tatbik olunacağı fara
ziyesi ileri sürülmekte dse de, âdi suçlar için 
varit gibi görülen bu mütalaanın ahlâkî reda-
ati olmayan siyasî suçlara teşmili kabul olamaz. 

Bir kere, siyasî suç faillerinin inandıkları fikir 
ve felsefenin mücerret, ceza yoluyle ıslahı bahis 
konusu değildir. 

Kaldı ki, ölüm cezası çok kere şahsı öldür
mekte; fakat fikri yaşatmaktadır. Fikirleri öl
dürmek, tesirsiz kılmak ise, ceza mevzuatının 
dışındaki tedbirlerle ancak mümkün olabil
mektedir. Ölüm cezalarının ıslah edici fonksi
yonu olmasa dahi, korkutucu ve önleyici etkisi 
olduğu akla gelen bir ihtimaldir. 

Bu ihtimal dahi, siyası suçlar için mesnetten 
mahrum kalmaktadır, inandığı bir fikre hiz
met için, fiilî irtikap edenlerin umumiyetle 
korku hassaları kaybolmuştur. 

Diğer taraftan, ekseriyetle siyası suçlarda 
failin, sadece şahsî ihtirasla, hasis ve süfli men
faat saikiyle hareket ettiği de iddia ve ispat 
olunamaz. 

Siyasî ihtirasın takdir edileceği, niyetin iyi 
veya kötü olduğunun isabetle nasıl tayın olu
nacağı halen çözülmemiş bir problemdir. 

Bu gerçeklerdir ki, tarihin ve milletlerin 
çok kere asılanı rahmetle andığı görülmüştür. 
Tatbikatta insanların var olduğu günden beri 
siyasî suç faillerinin giyotinde başlarını kopar
mışlar, ateşte yakmışlar, çarmıha germişler, as
mışlar, ancak siyasî suçu bir türlü ortadan kal
dıramamışlardır. 

Fransa'da terör devrinde bu ceza geniş öl
çüde tatbik edildiği halde, fiilî önleme şöyle 
dursun, halkta bıkkınlık ve tiksinti yaratmış, 
suçlulara karşı bir acıma hissi doğurmuştur. 
Haklarında ölüm cezası verilmiş pek çok kimse 
ise, bir müddet sonra şerefli ve vatansever ki
şiler olarak yadedilmişterdir. 

Siyasî suçlardaki infazlardan sonra duyu
lan acıma hissi, âmme vicdanım bu suçlarda 
ölüm cezasının reddettiğini sarahaten göster
mektedir. 

Memleketimizde yakın tatbikat, infazlardan 
evvel ölüm cezalarının infaz olunmaması için 
başta CKMP. olmak üzere diğer bütün partilerin, 
çeşitli teşekküllerinin vâki davranışları; umumî 
reaksiyonlar göstermiştir ki, Türk âmme vic
danı siyasî suçlarda ölüm cezasını kesin bir şe
kilde şiddetle reddetmektedir. 

Şu hale nazaran mevzuatımızı bünyemize 
uygun hale getirmek zarureti kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. Son yüz yıl gelişim içinde 
ceza hukuku, ölüm cezalarını terke yönelmiştir. 
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Bu ceza ile ilgili olarak Avrupa Konseyi tara
fından, Profesör Mark Ancer'e hazırlattırılan 
rapora göre, ölüm cezasını halen tatbik eden 
memleketlerin adedi son derece azalmıştır. 
Avusturya, Danimarka, italya, Norveç, Holan-
da, Batı Almanya, isveç, isviçre, Finlandiya, 
Portekiz ve San Morino ölüm cezasını resmen 
ilga etmiş memleketlerdir. 

Bu memleketlerden italya (Madde 27) ve 
Almanya (Madde 102) ölüm cezasının yasak 
edildiğini bir anayasa hükmü haline getirmiş
tir. 

Belçika, Lüksemburg ve Monako devletleri 
ise, hukuken ölüm cezasını muhafaza ettikleri 
halde, fiilen bu cezayı hiç tatbik etmemişler
dir. 

ölüm cezasını halen muhafaza eden memle
ketler ise; Fransa, ingiltere, Türkiye ve İspan
ya'dır. Yunanistan ölüm cezasını muhafaza et
mekle beraber, Anayasalarının 18 nci madde
sinde, bu cezanın âdi suçlara verilebileceği, si
yasî suçlara tatbik olunamayacağı tasrih edil
miştir. 

ingiltere'de ölüm cezası çok istisnai haller
de tatbik edilmekte olup, meselâ isköçya'da, 
1945 yılından beri hiç tatbik edilmemiştir. Si
yasî suçların ölüm cezasiyle cezalandırılması 
Mussolini italya'sı, Hitler Almanya'sının baş
vurduğu totaliter tedbirlerdendir. Meselâ ital
ya'da 1889'da ölüm cezası kaldırılmış olduğu 
halde, 1926 senesinde Difesa Dello Stato isimli 
Kanun ile, siyasî suçlar için ölüm cezası kabul 
edilmiştir. Uzun tartaşmalara yol açan bu olay 
sırasında, ölüm cezasını müdafaa eden müfrit 
hukukçulardan Mussolmi'e bağlı ve ahiren 
onun Adalet Bakanı olan De Marsico dahi ölüm 
cezasını, ceza hukuku ve ilim açısından müda
faa edememiş, ölüm cezasının sadece Mussolini 
Rejiminin kurtulabilmesi için şart olduğunu 
savunabilmiştir. 

Demokratik düzeni ve fikirleri yok eden 
bu kanundaki hükümler sonradan bize intikal 
ederek ceza kanunlarımızda yerini almıştır.» 
Bendenizin fikirleri değil. 

«Faşist italya yıkıldıktan sonra 22 Ocak 
1948 - 18 . 9 . 1944 tarihli kanunlarla ölüm ce
zası derhal kaldırılmıştır. Kaze, Nazi Alman

ya'sından da geniş tatbikatını bulan ölüm ce
zası diktanın yıkılmasiyle birlikte bu sefer ana
yasa hükmüyle meriyetten kaldırılmıştır. J 

Harb halerini istisna eden bu memleket, 
ölüm cezalarından en çok ıstırap duyan bir 
beldedir. 

Hülâsa, siyasî 'suçlarda ölüm, cezası, cezanın 
gayesini aşan bir tatbikattır, cezıa ıda ifrattır. 
Siyasî suç mefhumuna bağlı siyasî tor infaz za-
mıaınla ihatıa 'halimde tezahür «darae, telâfisi im
kânsız neticeler husule getirir. Kendi kudretin
den emin olan bir devletin, bu suçlar için hâlâ 
ölüm cezasını muhafaza gayreti lamcak intikam 
hissiyle izah olunabilir. 

Orta Çağın tkısas anlayışına benzeyen böyle-
sıiıne bir hissin, modern Türkiye kanunlarında 
yecri olmamak icabefder. Cezanın gayesi, suçla 
bozulan cemiyet huzurunu iade etmektir. 

Siyasî suçlarda ölüm, ceaası ise; âmme vic
danında tepki yapmakta, acıma hissi cemiyet 
huzurunu bozmaktadır. Bütün şiddet ve inti
kam devrinden bugün çok uzaklarda bulunmak
tayız. Demokrasiyle şiddet politikası mücadele 
halindedir. Millet vicdanunda <en büyük teminatı 
bulan demokrasiyi hiçbir şiddet yıkmaya, sars
maya muktedir olamayacaktır. 

Rejimleri saydırmanın da, sevdirmenin de, 
yolu, 'şiddet yolu değildir. Müellif Rons, ölüm 
cezasını, zayıfların kuvvet gösterisi olarak tav
sif 'etmektedir. 

ıSiyasî suçlarda ölüm cezasının, siyasî zaru
ret gerekçesiyle izaha çalhşmak ceza hukuku an
layışı ve demokrasi fikri ile asla bağdaştırıla-
maz. Seyfi öztürk sonradan da Fethi Tevetoğ-
lu buna katılmıŞ'liMrdır. 

Değerli arkadaşlarım, görülmektedir ki, bi
zim asıl sıkıntımız, bu tarafta olduğu zaman 
böyle, o tarafa geçince öyle, belki bu tarafa ge
çince böyle konuşanlardandır, asil sıkıntımız 
bu... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — -Cumhuriyet 
Halk Bar tisinin tutumu da öyle. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Samimiyetle 
bir fikri savunanlardan hiçbir şikâyetimiz yok
tur. Rejim böylelerinin sırtında yükselir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Reyini söy
le. 

Simidi şunu gördünüz, ne beklenir böyle bir 
arkadaştan? Asgarî susması beklenir, ama o 
susma kudretini de bulamamıştır. Neden bula
madığının takdirini size bırakıyorum.. 

BAŞKAN — 1 noi madde, Sayın Seyfi öz
türk değil. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — 1 nci madde
yi söylüyorum, 

Değerli ıarkadaşlarım, bu gerekçe, bu kanun 
teklifi Talât Aydemir ve larkadaşları meselesi 
buraya gelmeden evveli Meclise verilmiştir. Bu
rada iSayım Cevat Odyakmaz arkadaşımız, bu-
-gün iSaym Bülent Eoevit'in söylediği gibi, oma 
benzer bir şekilde evvelâ şu kamum teklifi - Sa-
yım Bülent Ecevit'im söylediği dana da başka
dır - görüşelim demiştir. Komisyondan geçmiş, 
reddedilmiş de olsa Umumî Heyete intikal et
miş bir kanun teklifi vardır. 

Halbuki, 'Sayın ISeyfi öztürk 'arkadaşımızın 
teklifi Komisyonda henüz konuşulmadığı halde, 
Sayın Cevat Odyakmaz arkadaşımız haklı ola
rak - ben de katılıyorum kendilerine - kalkmış 
demiştir ki, Meclisimizde böyle bir kanun var
dır, eğer bu kanun kabul edilirse, neticeye te
sir edecektir, ondan dolayı evvelâ bu kamun ko
nuşulsun, dediği halde komuşulmamıştır. 4 kişi
den 2 simin infazıma, 2 sinin de infaz edilmeme 
sine karar verilmiştir. 

Şimdi, bizim siyasî hayatımızdaki... 
MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 

Sayın Ülker, nasıl oy kullandın omu söyle? 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Benim oyumu 

mu soruyorsunuz? 
MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 

Evet. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — O zaman ben 

idam lehine oy verdim. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Niye bir öyle, 

bir böyle konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, şimdi şunu ifade etmek istiyorum; si
yasî suçlar için, siyasî suçlara ölüm cezası verûl-
memesi hakkımda, burada bahis mevzuu olan 
bir kamun teklifidir. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Böyle adam
ların yüzümden bu hale geldik. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen, 
biran evvel müzakeratı devam ettirelim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım... 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerine teveccüh 
buyurursanız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, Sayım 
Başkan. 

Bugün... 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — O si
zin kanaatiniz. Anarşistleri asalım, mı, asmaya
lım mı? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kem'dine göre 
konuşuyorsun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz kemdinize 
göre bir terane tutturmuşsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Hun, müdahale etmeyi
niz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kendinize 
göre bir terane tutturmuşsunuz, herkesim de 
sizin o plâk gibi söylediğiniz her sözü, kabul 
edeceğini zammediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, komünist, anarşistlere 
cesa veriliyor ve eğer biz burada şu veya bu 
?eki)de oy kullanırsak, anarşistleri 'desteklemiş 
veya desteklememiş oluruz anlamıma alıyorsu
nuz. Değil mi? Ben size başında söyledim. Eğer 
böyle olsa idi, Anayasa getirir de Meclisin tak
dirine bırakır mıydı? Her gelen idam hükmün
de bir suç vardır. Her gelen idam hükmünde 
bir suç olduğuna göre, hem de ağır bir suç... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, rica etsem, tümü
nün müzakeresi bitti, 1 nci maddeyi müzakere 
ediyoruz. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Efendim, sa-
ta^yorlar, konuşturmuyorlar ki. 

BAŞKAN — Tabiî geniş bir konuşma. 1 mci 
maddeye rücu edin dedik. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bir ölüm -ce
zasını gerektiren bir fül buraya geldiğine göre, 
o ölüm cezasını kabul edenler, reddedenler ola
cak. Kabul etmeyenler, o fule taraftar, komü-
mist olacak; ırza g<&çms taraftarı olacak, ne ola
cak, buna herkes güler... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) —- Millet niye 
her güm gülüyor? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz kemdiniz 
de gülersiniz buna. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
Sayım hatip siz de... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, burada üzülerek beyan etmek isterim. 
Bazı arkadaşlarımız, geme 1 nei madde ide ilgi
li olarak Avrupa insan Hakları metninim öldür
meye cevaz verdiğini, şu şu şu haller arasında, 
ayaklanma isyan halinde de öldürme olabilece
ğimi ifade ettiler. 
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Bir defa bizim konumuzun bununla doğru
dan doğruya bir ilgisi yoktur. Anayasamız da, 
merî mevzuatımızda, yürürlükte olan kamumla-
rmuzda idam cezası varsa, Meclisin tasdikinden 
geçeceği yazılıdır. Bunun münakaşa edilecek bir 
tarafı yoktur. Ama bendenizin, kanaati, oradaki 
Avrupa İnsan Hakları metninin o, 4 fiknasın
dan 1 ncisi buraya kabili tatbiktir. Yani bir 
mahkeme tarafından verilmiş bir infaz enirinim 
adam 'öldürme suçu teşkil etmeyeceğimi söylü
yor ki, gayet tabiîdir. Ama, isyan ve ayaklanma 
halimde, at©} ©dikliği anda kullanılabilecek bir 
yetkiden bahsedilmiştir. Ben, buradaki halin, o 
haille hiçbir ilgisi olduğu kanaatinde değilim. 
Burada mankamelerdeın verilen hükümlerin suç 
teşkil etmeyeceği hakkındaki metin vardır. 
ama,,.. 

&ÜHC-ÖB HUM (Sakarya) — Ne biliyorsun 
ki? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Maddeyi bil
diğim için konuşuyorum zaten. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa insan Hakla
rı Sözleşmesinde böyle bir madde olmasına rağ
men, birçok memleketlerin idam hükmünü kal
dırdıkları, bir kısmında da idam hükmü var
ken tatbik 'eıtmediikleri bilinen ıbir hakikattir. 

Şimdi, Sayın Baıksüt, bir noktaya daha te
mas ettiler; «Bazı arkadaşlar bu 3 malhkûmun 
işlediği fiiller arasında adanı öldürme yoktur, 
bundaın dolayı müebbet hapse çevrilebilir fikri 
ifade edildi» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, gerçek de böyledir 
- karardan çıkardım özetleri - belli fiilleri işle
mişlerdir. Sıralanmıştır iddianamede ve mahkû
miyet kararında; bunların arasında gerçekten 
adam öldürme fiili yoktur. Polise ateş etmek, 
banka soymak v. s. gibi ağır suçlar vardır. Ama, 
bir hukukçu olarak ki, hukukçu olmaya 4a hiç 
lüzum yok, /basit, yalm bir mantıkla soruyorum 
sise, Türk Ceza Kanununa göre komünizm pro
pagandası yapmak, yahut faşizm propagandası 
yapmak, yahut ırkçılık yapmak veyahut de
mokratik rejime ayları herhangi bir fiili yap
mak belli cezalarla, en fazlası on senıeyi aşma
yan cezalarla muhataptır. 

Binaenaleyh, burada konuşan arkadaşlarım, 
siz şunu mu demek istiyorsunuz? «Bunlar mah
kemede, «biz komünistiz, demişler. Eliımize fır
sat geçti, bunlardan intikam alalım, burada öl
dürelim.» Böyle diyemezsiniz. Sayın Meclis,.. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, mahkemeler bu 
idam kararını vermiş, çok rica ederim... 

REŞİT ÜLKER Davamla) — Bunu böyle 
diyemeyiz arkadaşlar. Diyenlere söylüyorum, 
demeyenlere yok sözümüz. 

GÜNGÖR HüN (Sakarya) — Yuh sana 'be!.. 
İn aşağı, in!... 

REŞİT ÜLKER (Davamla) — Bemıi buraya 
sen getirmedin, beni getiren indirir. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Halk Kurtuluş 
Ordusunu kim kurdu? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bir arkadaşımız «'Halk Kurtuluş Or
dusunu kim kurdu?» diye soruyor. Ben size baş
ka bir şey söylüyorum. (Siz zannediyorsunuz ki, 
burada idam cezası komünistliktıen veırildi. De
ğil arkadaşlar. Burada verilen idam cezası, 
Türk Ceza Kanununun 146'ya birinci fıkrası... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, acaba <bu cezayı 
tartışabilir miyiz, onu soracağım? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Cezayı tar
tışmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hangi sebeple verildiğini, şu 
sebeple verildiğini ifade ediyorsunuz efen
dim. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Sayın Baş
kan, rica ederim, siz de farkındasınız ki söyle
diğiniz sözün bununla bir ilgisi yok, istirham 
ederim. 

Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve 
tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül 
etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıskata veya 
vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs 
edenler idam cezasına mahkûm olurlar. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ceza 
Kanununda ne diyor?.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz de hukuk
çusunuz, anlıyorsunuz ama bağırıyorsunuz, işi
nize öyle geldiği için. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sen de öyle 
konuşuyorsun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) —- Şimdi demek 
istiyorum ki, eğer 146 ncı maddenin 1 nci fıkrası 
olmasa idi, mabekemece sevk maddesinin içinde, 
öbür suçlardan teker teker ceza verilip toplamı 
alınacaktı, belki de onun neticesi idam çıkmaya
caktı, bunu biliyorsunuz. 

Binaenaleyh, burada bir hüküm tesis eder
ken siyasî kanaatlere göre, kendi indî muta-
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lâalannıza göre bir şey veremezsiniz, vermeme
lisiniz, vermemeliyiz. 

1960 da 146 ya l'den mahkemeye verilenler 
için siyasî kanaatleri şöyledir, böyledir diye 
düşünülmemesi lâzımgeür idiyse, 1964 te «bun
lar komünist midir, faşist midir, milliyetçi mi
dir?» diye bir ayıran yapılmadan, «Bunlar 146 
ya l'i ihlâl etmişler midir, etmemişler midir?» di
ye düşünmüşsek, bugün de önümüze gelen hâ
disede, «Bunlar 146 ya l'i ihlâl etmişlerdir, bun
ların ayrıca komünist olması, faşist olması, hi
lafetçi olması neticeyi değiştiren bir husus de
ğildir. Bunun üzerinde durarak Meclis olarak 
hüküm tesis edersek eğer, «Bunlar komünisttir, 
biz bu komünistleri bu fırsattan istifade ile 
yok edelim.» diye düşünürsek, adalet verme 
mevkiinde olan Meclis olarak, Türk vatandaşı 
olup da komünist olan, ırza geçen, bedbaht ha
le gelen ıstıraplı vatandaşlara da adalet ver
me mevkiinde bulunan Meclis olarak, yanlış 
bir iş yapanz; bunu arz etmek istiyorum. 

İBiz bir prensibi, 1960 yıllarındaki hâdisede, 
146 ncı maddenin birinci fıkrası ile ilgili ola
rak nasıl vazetmiş isak, 1964 te ve daha sonra 
da aynı şekilde düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bunları, kendi öz siyasî kanaatlerinden dola
yı değil, suçlarından dolayı mahkeme teker te
ker incelemiş, hükmünü vermiş. Böyle hareket 
etmek durumundayız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağ
lamak istiyorum. 

«ölüm cezası lehinde rasyonel sebepler» ad
lı bir kitap vardır. Yazarı, Alman profesörlerin
den Adolf Susderheim. Bu zat ölüm cezasına ta
raftar. Demin ifade ettiğim gibi, ben de ölüm 
cezasının kaldırılmasına taraftarım ama, Dev
let güvenlik kuvvetlerini, polisi gardiyanı öldü
ren ve buna benzeyen hallerde, harb halinde 
falan, ölüm cezasının kalması lâzmıgeldiğine 
şahsen inanmaktayım. Bu profesör de daha yet
kili olarak buna inanmış; bakınız kitabın giriş 
kısmında bir ibare var. Adam bütün eser bo
yunca ölüm cezasının verilmesini söylüyor ama, 
siyasî suçlarda ölüm cezasının kaldırılması ko
nusunda tam bir fikir birliği vardır. O dahi, 
siyasî suçlarda ölüm cezasının kaldırılmasına 
taraftardır. 

Değerli arkadaşlarım, «ÖBu siyasî suç mu
dur?» diyorsunuz mütemadiyen. Deminden beri 
hep siyasî suçun ne olduğunu, Sayın öztürk'-

ün çok güzel, hakikaten güzel gerekçesini oku
mak suretiyle - ki hakikaten güzeldir, samimî 
Söylüyorum, başka bir niyetle değil, - bu gü
zel gerekçede ifade edildiği gibi, Yargıtayın 
kararında da ifade edildiği gibi ortada bir si
yasî suç vardır. 

Şmdi değerli arkadaşlarım, Sayın Paksüt'te 
açıkça ortaya koydular, dediler ki, «Biz bu ka
rarı verirken toplumumuzu düşünmek mevkiin
deyiz. Bu aldığımız kararla topluma yararlı ola
caksak başka türlü bir karar veririz, topluma 
yararlı olmayacaksak bir başka türlü karar 
verebiliriz. Bu kararımız siyasî bir karardır.» 

Ben kendilerine katılıyorum. Evvelâ pek ke
nara bırakılan bu durumu ortaya koydum; or
tada bir siyasî suç vardır. Eğer tereddüt edili
yorsa, Anayasa Komisyonumuz vardır, Adalet 
Komisyonumuz vardır, bu suç siyasî midir, de
ğil midir, uzmanlar bulursunuz, yurt dışında bu
lunur, tetkik ediniz, ettiriniz; ama siyasî suç 
ise ki benim kanaatim siyasî suçtur, Sayın öz-
türk bey ile aynı kanaatteyiz. 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Benim tasa
rıma rey vermemişsiniz o zaman, reddedilmiş. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şimdi bu suç siyasî midir, değil midir? 
Siyasî suç ise, o zaman düşüneceğiz, Türk Dev
leti, Türk Devletini temsil eden Yüce Meclis 
bir siyasî tercih kullanacaktır. Kudretini gös
termiştir, anarşist hareketlerde bulunanları, 
memleketi birbirine katanları ve nihayet Par
lamentosuyla bütün memleketi bir 12 Marta ge
tirenleri ki bunlar üzerinde ittifak vardır; bom
ba atmışlardır, banka soymuşlardır, hiç kimse 
bunları müdafa edemez, memlekete zarar ver
dikleri ortadadır. Ama.. (A. P. sıralarından an
laşılmayan bir müdahale..) 

Değerli arkadaşlarım, siz kendinize göre 
değerlendiriyorsunuz hadiseleri. Benim burada 
bulunduğum veya dışarıda bulunduğum müd
detçe sizlerin bütün politikanız, memleketin 
böyle en hayatî meşelerinde, «Bakalım bize iler
de, seçimde ne yarar» diye düşünürsünüz, ondan 
sonra başımıza felâketler gelir. Hep böyle dü
şünüyorsunuz. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» ses
leri.) 

Ben böyle düşünmüyorum, samimiyetle siz ar
kadaşlarıma bir şeyi anlatmak istiyorum, ama 
siz beğenirseniz veya beğenmezsiniz. Burası bir 
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form, burada anlatmayacağız da kuliste mi an
latacağız. 

KEMAL KAYA (Kars) — Avrupa Konse
yinde anlat. Oraya gittikten sonra değiştin, biz 
sınıf arkadaşıyız, biliriz birbirimizi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Avrupa Kon
seyinde de anlatırız tabiî. 

Değerli arkadaşlarım, bu tutumlarınız bana 
kızdığınızı gösteriyor ve bana da öyle bir his ge
liyor ki, doğru bir şey söylüyorum zannediyo
rum. 

Şimdi bizim burada vereceğimiz tercih ka
rarı şudur: Bunların suç işlediklerinde, mah
kûm olduklarında, cemiyete zarar verdiklerin
de hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ancak bunlar 
Türk Milletinin içinden çıkmıştır ve diğer bir 
kısmı da halen mahkemelerdedir. Burada iki yol 
tutulabilir; ya bunlar bu milletin çocukları de
ğildir, bunlar vatan hainidirler, suç işlemişler
dir, binaenaleyh bunları yok edelim ve cemiyeti 
böyle koruyalım. Bir tez budur. 

(Bir de bunun yanında şu tez vardır: Türk 
Devleti güçlüdür. Bunlar bu topluma zarar ver
mişlerdir, bomba atmışlardır, üniversiteleri ça
lıştırmamışlardır ama, bunun böyle olmasında 
çeşitli sebepler vardır. Bir taraftan dış kay
naklardan eğitilmişlerdir, oralara gitmişlerdir; 
biz Devlet olarak bu eğitmeleri, oralara git
meleri önleyememişiz. Onlara gitmişler, oralar
da silâhlanmışlardır. Mahkeme kararları öyle 
yazıyor; ellerindeki 14 lük silâh başka bir mem
leketten, bir kamptan getirilmiştir. Bunlar bir
takım ortamlardan istifade etmişlerdir; ikti
dar - muhalefet olarak vazifeler tam yapılma
mıştır. Bunun neticesinde memlekette birta
kım kargaşalıklar çıkmıştır. Bir tarafın eline 
silâh verilip polis tarafından korunurken, 
öbür taraf bilmem ne edilmemiştir. Bunlar ken
dilerinde cesaret bulmuşlardır ve içlerinde, 
«(Biz bu Devleti yıkabiliriz.» hissini duymuşlar
dır. Bundan ise toplum zarar görmüştür ve bun
da bizim de kusurumuz vardır. Bu gibi ve bun
lara benzer kimseleri bu cemiyetin içinde baş
larını koparmak suretiyle değil, onlara müeb
bet ceza vermek suretiyle, ebedi, kuvvetli, öl
meyecek Türk Devletinin gücünü gösterelim ve 
bütün vatandaşlara da bu Devlet kuvvetlidir, 
bu Devlet yumruğunu indirir, isterse asar, is

terse müebbet hapse çevirir, duygusunu verdi
ğimiz zaman bu cemiyet nasıl bir neticeye 
ulaşır, bunu düşünmemiz lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, siyasî suçlar 
hakkında sizlerin ve bütün milletin 1960 dan 
beri savunduğu, savunduğunuz ve savunduğu
muz tezleri bir araya getirirsek bunun üzerin
de ciddiyetle düşünmek lâzımgeldiğini kabul 
edersiniz. Lütfen kabul buyurun, bizim burada 
aldığımız kararlarla şahıslarımıza ait bir hususu 
halletmiyoruz, Türkiye'nin geleceği üzerinde 
tasarrufta bulunuyoruz. Biz, Türkiye'yi bir 
anarşi memleketi olarak görmek istemiyoruz. 
İnsanlarının huzur içinde yaşadığı, güçlü Türk 
Devletinin kudretini gösterdiği, kanunları çiğ
neyenleri yakalayıp adaletin pençesine tes
lim ettiği, idam hükümlerinin verildiği ve fa
kat yeri gelince de bu genç insanların hata 
edebileceklerini düşünen, geniş ufuklu, tole
ranslı insaflı bir Devlet, bir Meclis olarak gö
rünmek bardır. 

Bu tercih, hepinizin vicdaniyle başbaşa ka
larak, işimize gelen veya gelmeyen şeklinde 
değil, vicdan mulhasebesiyle yapılmalıdır. Her
kes birbirini tanıyor, hepimizin siyasî mazisi 
ve geleceği aşağı yukarı belli. Ama burada 
kendi tarihimiz içinde önemli bir kararı ver
mek üzereyiz. Ben, İnsan Haklan Komisyonun
da bulunmuş olan Sayın Nihat Erim Beyden 
de, Sayın Paksüt te bunun üzerinde ısrarla du
ruyorlar, bu kadar önemli bir konuda, bizi 
o İnsan Hakları Komisyonunda şerefle temsil 
etmiş bir arkadaşımızın, Sayın Başbakanımızın 
da bu meseleyi incelemesi ve fikrini söylemesi 
düşüncesindeyim. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, buyu
runuz efendim. 

MUACMİMER ERTEN (Manisa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu konunun müzakeresine başladığımız saat 
15,00 ten beri bu çatı altında gelecek nesille
rin ibretle okuyacağı pek çok konuşma din
ledik. Bilhassa Sayın Adalet Partisi sözcüsü
nün kendisini kaybederek burada yaptığı ko
nuşmayı gelecek nesiller ibretle okuyacaklar-
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dır. (A. P. sıralarından, «asıl kendisini kaybe
den sizsiniz», sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada yapılan konuşmalarda birçok konu

lar birbirine karıştırıldı. İdama mahkûm edilen 
insanların savunulması ile ilgili olarak anar
şiye taraftar mısınız, komünizme taraftar mı
sınız g'hbi tamamen demagojik mahiyette ko
nuşmalar yapıldı. Konuyu birbirinden ayırmak 
lazımdır. 

Biz Anayasamıza göre sosyal hukuk Dev
letine inanmış fikirlere sahibiz. Binaenaleyh, 
Anayasa düzeni içinde Türkiye'de yapılacak 
bütün reformlar kanun düzeni içinde yapıla
caktır. O halde, anarşiyi tasvibetmek diye bir 
şey düşünülemez. İdam hükmünün infaz edi
lip edilmemesi hakkındaki mütalaa başka şey, 
bunun anarşiyle ilgili olup olmadığı ayrı bir 
konudur. Bu konuda mahkeme karar vermiş, 
(Bizim Anayasamıza göre kaza hakkı mahke
melerce icra edilir) hüküm verilmiş ve Anaya
sanın 64 ncü maddesine göre idam hükmü ol
duğu takdirde bunların infaz edilip edilmeyece
ği Meclise gelmektedir. 

Burada biz, toplum yararı bakımından, bu 
idam hükümlerinin infaz edilip edilmeyeceği 
hususunda bir siyasî tercih yapma durumun
dayız. Binaenaleyh, mahkemenin suçluluk ka
rarı üzerinde bir tartışma bahis konusu de
ğildir. Ama pek çok konuşmacı arkadaşım bun
ları birbirine karıştırarak, âdeta suçluluğu or. 
tadan kaldırıyormuş gibi bir telâşın içinde ce 
vaplar vermeye kalktılar. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Hep aynı 
lâflar. Telâş eden sizsiniz. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Bizde 
hiçbir zaman telâş olmadı, çok şükür. Ama te
lâş edenleri biz çok gördük, akıbetlerini de bili
yoruz. 

MESUT HULKi ÖNÜR (Çanakkale) — 
Devleti korumak var. Daha doymadınız değil 
mi? 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Haklı 
olsanız yerinizden müdahale etmezsiniz. Bu mü
dahaleleriniz ne kadar haksız olduğunuzu orta
ya koymaktadır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz çok rica 
ediyorum. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; kimin neye doymadığı ortadadır. 
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i Saat 15,00'ten beri biran evvel su insanların 
ölüme gidip, gitmemesi konusunda telâşın kim
de olduğu ortadadır. Ne olacak Pazartesi günü 
müzakere etsek? 

Devleti korumak olup olmadığına da biraz 
sonra geleceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada yapılan konuşmalarda bir arkadaşı

mız dedi ki; «Komünistleri mi himaye ediyorsu
nuz? Bilelim, bunu savunanlar komünistlerle 
beraber mi, değil mi?» gibi bir mesele ortaya 
attı ve sonra da, «Bu ister siyasî suç olsun, is
ter âdi suç olsun, Devletin bekası konusudur. 
Binaenaleyh, Devletin bekâsını korumak için 
idam cezaları infaz edilmelidir» özet olarak böy
le söylediler, idam- cezasının infazına karşı 
olanları da âdeta bu anarşik hareketlerle, komü
nist olanlarla berabermiş gibi garip ve ortaçağ 
zihniyeti ile izah edebileceğim bir fikre saplan
dılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben aksini iddia edeceğim, işte bu zihniyet

tir ki, memleketlere komünizmi getirmiştir. Po
lis tedbirleriyle, ceza tedbirleriyle bunların ön
lenmediği tarihî gerçekler arasındadır. Rusya'
ya komünizm nasıl geldi? Tarihi okuyanlar çok 
iyi bilirler. Çarlar zamanında Sibirya'ya sürü
lenler, idam edilenler, komünizmi önleyebildiler 
mi? Ama onların arkasından kitaplar yazıldı, 
eserler yazıldı ve onlar kahraman haline geti
rildi yavaş, yavaş komünizm Rusya'ya geldi. Ni
ye bu gerçekleri unutup, polis tedbirleriyle bu 
olayları önleyebileceğimize inanıyoruz? 

Bu zihniyettir ki, komünizm tehlikesini mem
leketlere getirebilmiştir. Bu zihniyette olan in
sanların komünizme hizmet ettiklerini, aksine 
ben bu kürsüden söylemek mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Niçin siyasî suç veya siyasî suç değil diye 

tartışıyoruz? Çünkü; demokrasi ile idare edilen 
memleketlerde siyasî suçlardan idam cezaları 
genellikle kaldırılmıştır. Yalnız bugün dünyada 
dikta rejimi ile idare edilen memleketlerde si
yasî suçlardan idam cezaları yapılmaktadır 
Türkiye demokratik bir devlettir o halde siyasî 
suçlardan idam cezasına karşı olmak en tabiî bir 
durumdur. 

«Ceza Kanununda siyasî suçlarla ilgili hü
küm yok» dedi bir sözcü arkadaşımız. Ceza Ka-

[ nununun 9 ncu maddesinde suçluların iadesi ko-

175 — 



M. Meclisi B : 58 1Û . 3 . İ972 O : 1 

nusu ile ilgili olarak siyasî suçlardan bahsedil
miştir... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Anlaşmaya 
bağlıdır. Tarifi yok. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — 9 ncu 
maddeyi açar okursunuz, siyasî suçluların ne 
şartlar altında iade edileceği veya edilmeyeceği 
hakkında Türk Ceza Kanununun 9 ncu madde
sinde hükümler konmuştur. Siyasî suçların ne 
olduğu hususu da ilme bırakılmıştır. Siyasî suç 
diyor, Ceza Kanunu 9 ncu maddesinde. Ama siz 
kürsüye gelip, Ceza Kanununda böyle bir hü
küm yoktur diyebiliyorsunuz. Ceza Kanunumu
zun 9 ncu maddesinde siyasî suçlardan bahse
dilmiştir. Bunun ne olduğunun tarifi ilme bıra
kılmıştır. ilimle de bunun tarifi yapılmıştır. 

Objektif sistem diye bir sisteme £öre siyasî 
suçlar tasnif edilmiştir ve bu sisteme göre, suç 
ile ihlâl edilen menfaat Devletin mevcudiyeti ve 
teşkilâtına taallûk etmekte ise siyasî suçtur. 
Sübjektif sisteme göre; fail siyasî saik ile hare
ket etmiş ise o suç siyasîdir. Siyasî suçlar Dev
letin siyasî intizamına karşı işlenen suçlardır. 
Bu iki sistemi birleştiren bir düşünce tarzıdır 
bu ve siyasî suçlara mürtebit suçlar diye bir baş
ka tasnif yapılmıştır; siyasî bir maksat ve gaye 
zımnında işlenen âdi bir suç mürtebit siyasî suç 
sayılmıştır ve bunlar da siyasî suçların kaderi
ne tabi kılınmıştır. 

En son İtalyan Ceza Kanununda bu gayet 
açık bir şekilde izah edilmiştir : «Devletin si
yasî bir menfaatini veya vatandaşın siyasî bir 
hakkını ihlâl eden suç, siyasî suçtur. Kısmen 
veya tamamen siyasî saiklerle işlenmiş âdi suç
lar da siyasî suç sayılır.» Gerek objektif siste
me göre, gerek sübjektif sisteme göre bu işle
nen suçların, bugün önümüzde bulunan ve mü
zakeresini yaptığımız suçların siyasî suç oldu-
ğunda şüphe yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birçok arkadaşlarım okudular, üstünde faz

la durmayacağım, ama bugün ceza hukukunda 
değerli eserler vermiş olan Sayın Profesör Fa
ruk Erem gerek yabancı mehazlardan, gerek 
Türkiye'deki gelişen durumdan yararlanarak 
burada geniş bir bahis ortaya koymuştur. Bu
rada niçin siyasî suçlarda idam yapılmamalı
dır, unsurlarını saymış uzun, uzun. Vaktinizi al
mamak için kısaca arz edeceğim: 

En önemli konulardan birisi olarak amme
nin tasvibi konusunu ele almış. Siyasî suçlarda 
ölüm cezasının âmmenin mutlak tasvibine bağ
lanabilmesi mümkün olamamaktadır. Ne kadar 
gerçek olduğu ortadadır. Şu Mecliste dahi sa
bahtan beri yapılan müzakerelerde, nasıl iki 
fikrin en kuvvetli bir şekilde savunulduğu orta
ya çıkmaktadır. İlimde yazılan bu gerçek şu 
Meclis huzurunda dahi saat 15,00 ten beri ce
reyan etmektedir. Bunun unsurları olarak da 
kamuoyunun değişir oluşu ortaya konmakta
dır. Siyasî suçta vuzuhsuzluk sebebiyle idam
ların yapılmaması ortaya konmaktadır ve bu
nun sonunda (demin bir arkadaşım bir kısmı
nı okudular, ben tamamını okuyayım) büyük 
Devlet admı Guizzot şunları söylemiş, bu ko
nuda: «Eğer bir iktidar bir adamın öldürülme
si ihtiyacında ise, hakikaten böyle bir ihtiyaç 
mevcut ise, o halde bu iktidar kötüdür.» 1822'de 
söylenmiş bir lâftır.» Siyasî suçlulara ölüm ce
zasında iktidarın aradığı şey adalet değil, sa
dece kendi emniyetidir. Fakat aradığını bula
maz, aramadığını bulur» Guizzot 1822 tarihinde 
yazdığı kitabının önsözünde kanaatini şöyle 
açıklamıştır: «ifrattan nefret ederim, zira ifrat 
yalandır. Bugün siyasî suçlarda ölüm cezası
nın tek müdafii kalmıştır; korku.» 

Diğer bir unsur olarak ilim adamları siya
sî suçu ölüm cezasının önleyemeyeceğini orta
ya koymaktadırlar ve bir ilim adamı: «Siyasî 
suç müphem kaldıkça, siyasî suçluyu haklı gö
renler daima mevcudolacaktır. Kendinin haklı 
da görülebileceği inancı içinde olanları ölüm 
cezasının korkutacağını, dolayısıyle bu cezanın 
müsakbel suçları önleyeceğini zannetmek hata 
olur.» Bizim için bugün ilimde ortaya konan en 
önemli unsur; cemiyette huzur sağlama lüzu
mudur. Yani idam cezalarının cemiyette huzur 
yerine, huzursuzluk sağladığını ilim ortaya 
koymaktadır. 

Buradaki ifadeyi aynen okuyorum: «Ceza 
mutlaka cemiyette bir İhtilâfa son vermelidir. 
ISiyasî suçlarda ölüm cezası hakkında en tanın
mış eseri yazan Devlet adamı Guizzot daha o 
tarihlerde şu fikirleri ileri sürüyordu: Siyasî 
bir infazdan sonra âmme sükûnunun daha iyi 
teminat altına alındığı, Hükümetin kendini da
ha emniyette hissettiğine hiç kimse inanmakta
dır. Bilâkis kuvvet ve emniyetin geleceğine 
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daha az itimat etmektedir. Hükümet infaz 
eder, halk infazı görür, fakat her ikisi de bir 
şey kazandığına inanmamaktadır. Âmme vic
danı münhasıran siyasî fiillere ölüm cezasının 
tatbikini reddeder. Bu vicdan, ölüm cezasının 
bu sahada faydalı olmaktan ziyade, zararlı 
(olduğuna kanidir. Büyük Fransız İhtilâli ge
tirdiği hürriyet fikirleri ile tarihe geçti, fakat 
tatbik ettiği ölüm cezaları yüzünden asırlar 
sonrası vahşete yakın suçlu bir hareket sayıl
mıştır. 

Bir kimsenin öldürülmesinde belki öldüren 
bakımından haklı sebepler mevcudolabilir, fa
kat bundan bir kan davası doğarsa menşe de 
kimin haklı, kimin haksız olduğunu kanunlar 
aramamaktadır. Bu itibarla haklı sebeplerle 
dahi sosyal bir kan davasına vesile olmamak 
lâzımdır.» 

Beşinci unsur olarak, siyasî suçlarda af 
yetkisi ele alınmıştır Ve ilim adamlarının or
taya koyduğuna göre, hiç bir siyasî suçlu öm
rünün sonuna kadar hapisanede kalmamıştır. 

Bilim adamları söylüyorlar, tetkik etmişler 
ve sonunda §u hükme varıyorlar: 

«Mahkeme kararıyle sabit olan bir siyasî 
suçun affına, suçlular cezasız kalmamalıdır iti
razı karşı kor. Fakat cezasızlıktan ne anlaşıla-
cğını tayin icabeder. ölüm cezası yerine veri
len müebbet ağır hapse cezasızlık demek için 
bu cezanın ne olduğunu bilmemek lâzımdır.» 

Yani, idam cezası vermiyorsunuz ama, mü
ebbet ağır hapse çeviriyorsunuz; müebbet ağır 
hapis cezasının ne ağır bir ceza olduğunu bilme
yenler belki bunu savunabilirler diye, bilim 
adamları ortaya koyuyorlar. 

Değerli arkadaşım, kısa olarak ele aldığım 
bu konular ortaya koymaktadır ki, ilim adam
ları artık siyasî suçlardan idamın cemiyete fay
da yerine zarar getirdiğini iddia etmektedirler. 
Binaenaleyh, önümüzde siyasî suç bulunduğu
na siyasî suçlarda idamın cemiyete huzur de
ğil, huzursuzluk getirdiği, iHm adamlarının gö
rüşleriyle tespit edilmiş olmasına göre, toplu
mumuzun gelecekteki huzuru bakımından bu
nun üzerine dikkatle eğilmemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî suç olmanın, ya
nında, bu suçlar hangi ortamda işlenmiştir, bu
nun üzerinde durmak lâzım. 

Bazı arkadaşlarımız, bunlar dile getirildiği 
zaman, «Bunları bırakalım, bunların faydası 

yok; geçmişin muhasebesinin hiç bir kimseys 
faydası olmaz..» gibi sözler söylediler. Elbette 
fevkalâde zamanlarda bu gibi tartışmalara gir
mekten dikkatle kaçınmaktayız; ama bir ger
çeği tespt etmek için nasıl bir ortamda bu suç
ların işlendiğini ortaya koymak mecburiyetin
deyiz. Şunun için ortaya koymak mecburiyetin
deyim: ilim adamları ne diyorlar? Siyasî suç
larda infazın, âmme vicdanında derin yaralar 
açaJbilecğini ortaya koyuyorlar. O halde, âmme 
vicdanı hüküm verirken, bakacaktır: «Bu suç 
hangi şartlar içinde işlenmiştir; nasıl bir or
tamda işlenmiştir?» Eğer işlenen ortam, bu 
suçluları tahrik eden, bir ortam ise; bu suçlu
lara zemin hazırlayan, âdeta bir bataklık mey
dana getirilmiş, sivrisinekler meydana geliyor 
gübi bir ortam yaratılmışsa; bunlar idam edil
diği zaman asıl suçlu olanlar muhakeme edil
mez, bunlar idam edilirse, işte âmme vicdanın

da durmadan derin bir yara işler ve bu işleyen 
yaranın ne gibi sonuçlar doğuracağını kimse 
tahmin edemez. O bakımdan, nasıl bir ortam 
içerisinde işlenmiş olduğunun üzerinde durmak 
gerekmektedir. Yoksa, bir muhasebeye girmek, 
bir münakaşa açmak maksadiyle değil. 

Bu suçlar nasıl bir ortamda işlendi: Çok 
arkadaşlarım, benden evvel konuşanlar dile ge
tirdikleri için fazla üzerinde durmayacağım. 
Ama, kısaca bu suçların nasıl bir ortamda iş
lenmiş olduğunu, idamların infaz edilip edilme
mesi konusu tartışılırken ortaya koymaya mec
buruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasası, den
geli, güzel hazırlanmış bir Anayasadır. Bir ta
raftan siyasî hak ve hürriyetlere en geniş im
kânları açarken, öbür taraftan dengeli olarak, 
ekonomik ve sosyal haklara en geniş imkânları 
açmıştır. 

^ LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — 44 maddesi 
değişti. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Değişti, 
ama özü muhafaza edildi. Değişenler onun özün
de büyük bir değişiklik getirmedi; siyasî hak
lar devam ediyor, mevcuttur; sosyal ve ekono
mik haklar da değiştirilmek istenmiştir ama 
değişmemiştir; özü muhafaza edilmiştir. 

O halde siz, siyasî hakları en geniş anlamiy-
le tanıyacaksınız - ki 1961'den sonra kabul edi
len kanunlarla siyasî hak ve hürriyetlere en 
geniş şekliyle yer verilmiştir - ama Anayasanın 

- 177 — 



M. Meclisi B : 58 10 . 3 . 1972 O : 1 

gerektirdiği reformlar yapılamadığı için; bir 
taraftan siyasî haklarla cemiyette en geniş hür
riyetler kullanılarak toplumun önüne meseleler 
serilirken, gerekli reformlar yapılamadığı için 
toplumda bunalım gittikçe artmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir memlekette hem 
ıgelişmieyi sağlayacaksınız, millî gelirin artışını 
sağlayacaksınız, ama gerekli reformları yapa
madığınız için gelir dağılımındaki adalet git
tikçe alt gelir tabakaları aleyhine gelişecek; 
bu memlekette, bu toplumda huzursuzluklar 
gittikçe artacaktır; hiçbir polis tedbiri bunu 
önlemeye yetmeyecektir, işte 1965'ten sonra 
Türkiye'de cereyan öden olay budur. 

Anayasanın gerektirdiği reformların, sos
yal ve ekonomik hakların süratle gerçekleştiril
mesi gerekirken, 1965'ten sonra bu durmuştur 
ve toplumda 1965'ten sonra iş başına gelen ik
tidar bu reformları yapmamak için direndiği 
kanaati toplumda uyanmıştır, yerleşmiştir ve 
bir mücadele başlamıştır. 

Bu hakların gerçekleştirilmesi için masum 
olarak başlayan mücadele, iktidarın tutumu, 
Devlet güçlerini bitaraf kullanmaması sonucu 
yavaş yavaş bir anarşi haline gelmiştir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hangi top
lumda?. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Ger
çekler ortada.. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Siz de 
ortadasınız.. 

MUAMBÎER ERTEN (Devamla) — Gizle
meniz mümkün değil.. Meclis zabıtlarında yazı
lı. Birçoklarına kendiniz oy verdiniz. 

...Ve 1971 Martına geldiğimiz zaman toplum 
huzursuzdur; toplum ekonomik ve sosyal hak
ların, reformların gerçekleştirilmesi sebebiyle 
bir huzursuzluğa girmiştir; anarşik olaylar al
mış yürümüştür. 

Baştaki hükümet, Devlet gücünü bitaraf 
olarak kullanacağı yerde, hoşuna giden tarafı 
himaye etmiştir, hoşuna gitmeyen tarafı Devlet 
kuvvetiyle ezmeye kalkmıştır, işte Devlet kuv
vetini böyle kullanmaya başladığınız zaman, 
- Genel Başkanımız birçok vesilelerle konuşma
larında iktidarın başını yarmaya çalışmıştır, 
ta 1967'de 1968'deki olaylarda; fakat bu uyarı
lar hiç tesir etmemiştir - Devlet kuvvetleri bu 
şekilde kullanılmış ve memleket bir anarşinin 

kucağına atılmıştır. Asıl o zamanki iktidar bun
dan mesuldür. 

O iktidarın mesuliyetini bir tarafa atacak
sınız, iktidarın başındaki bir Başbakan çıkacak, 
«Demokraside biraz anarşi var,» diyecek ve 
memleket 12 Martın eşiğine gelecek, anarşi 
başlayacak, karşılıklı çatışmalar, öldürme olay
ları başlayacak; Devlet kuruluşları Hükümete 
karşı yürüyecek... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Çıkaran sizsi
niz Muammer Bey... 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Yürü
yen Yargıtay üyeleri, yürüyen Danıştay üyele
ri, yürüyen üniversite profesörleri kendilikle
rinden mi sokağa çıktılar? Dünyanın neresinde 
görülmüştür? Ama onları sokağa dökecek ka
dar, olayları o hale getirdiniz ki, niçin kendi
nizde aramıyorsunuz?.. (A. P. sıralarından «Siz, 
siz» sesleri) 

Memleketi anarşiye getirdikten sonra, 12 
Mart Muhtırası geldikten sonra, herşey unutu
lacak ve bütün bunların mesulü olarak üç ki
şiyi idam etmek için uğraşacağız? 

Muhterem arkadaşlarım, âmme vicdanında 
derin yaralar açacaktır. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Halinize 
bakın. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, müdahale et
meyin efendim. (A.P. sıralarından müdahale
ler). 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Ne ka
dar çırpmsanız faydası yoktur. Zaman geçtikçe 
göreceğiz; bu çırpınmalarınız endişelerinizi ör
temeyecektir. Hepimiz göreceğiz, yaşayan in
sanlarız, bu Meclis çatısı altında çok olaylara 
şahidolduk. Böyle bağıranların ne hallere düş
tüğüne biz bu Parlamentoda çok müşahede et
tik. Onun için, olayları yaşadıkça göreceğiz,; 
kimin haklı kimin haksız olacağı çok yakın za
manda görülecektir. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — öyle ko
nuşma, senin de oğlun var ingiltere'de. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Evet, 
oğlum üç tane çocuğum var; bir baba olarak 
konuşuyorum aynı zamanda. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Adalet Partisi 
sözcüsü burada konuşurken korkunç bir zihniye
ti ortaya koydu: Ortanın solu kol, kanat gerdi, 
işte Genel Başkanının sözünü alarak, sathı mail
de kaya kaya bu noktaya kadar geldik diye... 
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Bilmiyorum Adalet Partisi buna sonradan tam 
katılacak mı? Alkışlarla katıldılar ama. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Tamamen 
katılacak,.. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bu, korkunç bir zihniyetin ifa
desi kanaatimce.. Şu bakımdan: Demokratik re
jimlerde, meşru, Anayasa içindeki sol olmadık
ça bir demokratik rejimden bahsedilemez. Ana
yasa sınıfı içindeki solu suçladığınız müddetçe, 
yalnız o partileri suçlamakla kalmıyorsunuz; 
demokratik rejime karşı bir hareketin içine gi
rişiyorsunuz. Anayasanın sınırları içindeki solu 
tahribe çalıştığınız müddetçe demokratik rejim 
yara alacaktır. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Ece-
vit'i niye suçluyorsunuz? Yep yeni bir nazari
ye, yep yeni bir fikir... 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Öz-
türk, grup sözcümüz size cevabını verdiler; 
onun için ben cevap vermeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, solu, Anayasa içinde
ki solu suçlayan bir zihniyet, demokratik reji
me karşı yönelmiş olan bir zihniyettir. Onun 
için tehlikesine işaret etmek istedim. Ama, de
mokratik sol, Anayasa sınırları içindeki solu 
ortadan kaldırmaya, tahribetmeye kimsenin gü
cü yetmeyecektir. Buna uğraşanlar, beyhude 
gayretlerinin netice vermeyeceğini şimdiye ka
dar görmüşlerdir, bundan sonra da görecekler
dir. 

Bugün burada idam cezaları vesilesiyle, - ki 
idam cezalarının infaz edilip edilmemesi ayrı, 
bir konu, demokratik solun bir memlekette iş
leyip işlememesi ayrı bir konudur, ama bu ve
sileyle nasıl bir zihniyet ortaya çıkmakta oldu
ğu, hortlamakta olduğu müşahede edilmiş bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, en büyük bir tehlike 
de, meşru solla gayri meşru solu birbirine ka
rıştırmak suretiyle suçlamaktır. Bu suçlama de
vam ettiği müddetçe, memleketin, geleceğimizin 
ne kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya ge
leceğini izah etmeye lüzum yoktur. O bakımdan, 
bugün bu olay vesilesiyle Adalet Partisi sözcü
sü, dervişin fikri ne ise zikri de odur kabilinden, 
dervişin fikri ne ise zikri de odur kabilinden, 
maksadını ortaya koymuştur. Ama bu, boşuna 
bir gayrettir. Hiçbir zaman, Anayasa sistemi 
içindeki demikratik rejime yönelmiş hareket

ler Türkiye'de muvaffak olmamıştır, bundan 
sonra da muvaffak olmayacaktır. Bu gibi hare
ketlere tevessül edenlerin daima hüsranla kar
şılaştıkları bundan böyle de hüsranla karşıla
şacakları bir tarihî gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu geç zamanlara ka
dar her şeye takdimen öncelik, ivedilikle bu me
seleyi konuşmuş bulunuyoruz. Ama, tekrar, bir 
çok arkadaşların kararlı olduklarını görüyo
rum. Ama, sözlerime son verirken bir kere da
ha, bu kararlılıktan vazgeçerek vicdanlarınıza 
hitabetmek istiyorum. Bu, toplumumuzun gele
ceği büyük huzursuzluklara sebebolacak bir 
olay olarak görünmektedir. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) Sana göre. 
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Bana 

göre öyle, siz de yakın zamanda gerçekleri gö
receksiniz, ne olduğunu öğreneceksiniz. O bakım
dan, Devletimizin geleceği, Türk toplumunun 
selâmeti için yeni bir olay, yeni bir kahraman 
yaratmayalım; vicdanlarımıza müracaat ederek 
kararlılığımızdan çıkarak burada selâmetle bir 
neticeye ulaşalım. Vereceğiniz karar bunları 
suçluluktan çıkarmıyor, sadece ölüm cezasını 
müebbet hapse çevirmiş olacaksınız. Bununla, 
suçluluktan kurtulmuş olmayacaklar. Ama ölüm 
cezası vermekle bunları kahraman yapacaksı
nız ve bunlar hakkında toplumumuzda gelecek
te yeni huzursuzluklara sebebolacağma ben ina
nıyorum. Ama toplumumuzun gücü birçok şey
leri önlemeye muktedirdir, vicdanlarınıza tekrar 
müracaat ederek, bir baba olduğumuzu da dü
şünerek karar veriniz. 

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

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim, 
buyurun efendim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (C S. Cumhur
başkanınca S. Ü.) — 'Sayın Başkam, değerli 
milletvekilleri; 

Gecenin bu geç saatinde tekrar kürsüye çık
mak mecburiyetinde kaldığım için özür dilerim. 
Ama, bir cmceki konuşmamda aydınlattığımı 
zannettiğim konuda bazı sözcüler, tekrar iza
hat istediler. Başka vesilelerle de söylediğim 
gibi, Türkiye büyük bir komplo karşısında kal
mıştır. 

Türkiye'yi bölmek ve parçalamak, demokra
tik rejimi, Türk Devletini yıkmak için silâhlı 
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mücadeleye çıkmış olanlar vardır. (Sıkıyönetim, 
bunöarı tespit «derek, zararsız haile geıtdrmsk ve 
suçluları muhakeme etmek için ilân edilmiştir. 
önümüze gelem kanun tasarısı, 'bu suçlulardan 
birkaçına ait (bulunmaktadır. Yetkili mahkeme, 
kılı kırk yararak, tartlar hakkındaki hükmünü 
vermiştir. 

Bu hükmün dmfaz eidiilllp edilmemesine ait 
kararı Anayasamıza göre, Yüce Parlaımeınto ve
recektir. Parlamsıntcinun 'takdir .hakkına kullan-
ımasına Hükümetin etki yapması doğru olmaz. 
Tatbikat da böylsdir. Bu sebeple Hükümet ola
nak ıbu müzakerelere müdahale etmedik. Mıaıh-
kûmiyet sabepjleırl meydandadır. Memleketin 
şartlaın da mıalûmunuzdur. Bunların aşığı altın
da karar verilmesi ıem uygun tarz olur. Kanarın 
olumlu veya olumsuz tecelli etmesi hiıçibiır fev
kalâdelik yaratmaz. Büyük Meclis takdir hak
kını kullanırken, Anayasanın 64 ncü maddesi 
yapılırken hangi unsurlar düşünülmüşse, o un
surların serbestliği ilcinde Büyük Meclis takdir 
hakkını kuTıaımacaktar. Hükümet, Büyük (Mecli-
siın takdiri üzerimde herhangi bir suretle etki 
yapmak is tsmefinektedir. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Efendim?.. . 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Sayın Başbakandan bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Kürsüden indiler efemıdim. Da

ha evvel olsaydı... 
(Demokratik Parti sıralarından gürültüler) 
Buyurun efenldim, sorun. 
MUSTAFA IKUBİLÂY İMER (Konya) — 

Sayın, Başkan, grup adıma konuşmamız sırasın
da da beyan. ettik; verıllletn, idamllarm kaldırıl
ması mevzuundaki teklifler 'hususunda Komis
yonda meselenin müzakeresi sırasında oraya ge
len Bakanlık temsilcisi, bizatihi (Sayın Başbaka
nın 'dış devletlere bu mevzuu sorduk, omların bir 
kısmımdan cevap geldi, diğerlerinden cevap gel
medi, !bu bakımdan mehil isteyin dedtiğû ve idam
lar mevzuunda Hükümetin (bir kararı yoktur 
şeklinde bizatihi telkin yaptığı, talimat verdi
ği ve orada Bakanlık tsmısıükiisi olan zatın bu 
talimat igereğince konuştuğu ifade edi3!mjsı>tiır. 

İkincisi, (bugün görüşük'n dsnf aızlıar meselesin
de de yime aynı şekilde «Bu hususta fikriimıiz 
yoktur» şeklinde konuşmuştur. Ama fbuna rağ
men açıkça, idamlar meselesindeki teklifin ge
riye bırakümaJsı yolunda oradaki bakanlık tem-

silci'sd d,uruimundaki memur konuşmuş ve bu hu
sustaki talimatı ıSayım Bıadbci-ian ibiizzat vermiş
tir ve bu husus Komisyonca da biliıımakt>edir. 
Acaba bu yolda Ibir talimat vermiş mildir, ver
memiş midir? 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (C. ıS. Cumhur
başkanınca S. Ü.) — ıSayın Bıaşkan, Başfaakan, 
Adaılet Bakanlığı namına 'Komisyonda bulunan 
sata hiçbir talimat vermemıiiştcır. 

Başbakan, Adalet Bakanccıa, demf.n fourada 
konuşulan şekilde itaftimat vermektir. Bunun hi
lâfında îbeyan olursa ya zühul etmişlerdir veya 
talimatı aşmışlardır. 

BAŞKAN — ISbrunuz ceıva^ıanıdarümıştır. 
Sıym Hüseyin Abıbas, buyurun. 

HÜSEYİN ABBAJS (Tokat) — iSıramı Sayın 
Akmümcu'ya veriyorum. 

BAŞKAN — Hüsamettin Akmumcu. Buyu
run efeninim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

idam kanarlarının infazı ile alâkalı olarak 
suç mahiyeti itibariyle siyasî midir, değil midir? 
Bunun münakaşasını yaparak, suça siyasî vasıf 
izafe ederek idamların infazının geri bırakılması 
yolunda kanaatlerin izhar edildiğine şahit ol
duk. Ve yine burada, işlenen suçların bazı şart
lar altında cemiyeti bu suç işlemeye teşvik ettiği 
kanaatlerinin söylendiğine şahit olduk. 

Memleketimiz bir hukuk Devleti olma gay
reti içindedir. Memleketin içerisinde iktisadî ve 
içtimaî sıkıntıların hal çaresi, elbette M, hukuk 
nizamını zorlayarak, hukuk kaidelerini çiğneye
rek anarşi yolundan hal cihetine gitmek de
ğildir. Bu memleket içerisinde her hangi bir fik
rin sahibi olan bir şahıs, kanunların çizdiği hu
dutlar içerisinde o fikrini söylemek, telkin etmek 
hakkına sahiptir. Aksi kanaatleri tethişle, te
rörle sindirmeye çalışmak, elbette ki, bu mem
lekette demokratik hayatın gidişine son verme 
maksadına matuf olarak kabul edilmesi icabe-
den bir düşünüş olur. 

Dünya milletleri içerisinde siyasî suçluları 
idam cezasından uzaklaştıran hukukî mütalâala
rın, memleketimiz içerisinde tatbik edileceği dü
şüncesini ileri sürmek, içerisinde yaşadığımız 
olağanüstü şartlan bilmemezlikten gelmek ma
nasını taşır. Memlekette anarşi, çok seneler ev
vel başladı. Son senelerde şiddet kazandı. Mem-
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leket içerisinde elbette ki, içtimaî, iktisadî birta
kım sıkıntılar, ıstıraplar vardı, bunalım olarak 
vasfediliyordu. Ve bu bunalımın çare ve se
beplerini biz memleket meselelerini açıkça orta
ya koyarak, bunun münakaşasını yaparak, izah 
yoluna hiçbir zaman gitmedik, gidemedik maale
sef. 

Evet, bazı şahıslar, bazı gençler idama mah
kûm oldular. Haddizatında onlarla beraber ma
nen idama mahkûm olanlar da var. Onların fi
kir babaları var. Onları bu vasata itenler var, 
bu memlekette. Eğer bir memleketin gençliği 
manevî değerlerden mahrum olarak yetiştirilir-
se, o memleketin millî müesseselerine bağlılığı 
gençlik içerisinde zaafa uğratılırsa elbette ki, o 
memleketin gençliği heyecanını başka yollarda 
kanalize etmek ister. Dikkat edilirse, bu anarşik 
hadiselerin içerisinde ilahiyat Fakültesinin, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün adı karışmamıştır. 
Ama bizdeki gelip geçen hükümetler, ferdi ah
lâk bakımından, islâm ahlâk ve faziletine daya
nan Türk ahlâkını daima geri plana itmişler, si
zi Garbın örnek insanı haline getireceğiz diye 
kozmopolitlik yolunda alabildiğine büyük bir 
gayret içine düşmüşlerdir. 

Bugün memleketimizde sömürüden bahsedili
yor, vurgundan bahsediliyor, soygundan bahse
diliyor. Bunun için, bu şartlar altında anarşik 
hareketlerin başladığı ve inkişaf ettiği söyleni
yor. Eğer bu memleketteki sömürü, bu memle
ketteki vurgun, bu memleketteki soygun üzerine 
eğilinirse bunun sebeplerini gençlerin hareketin
de aramamak lâzım. O gençleri bu yola sevk 
eden sistemin ve sistemi benimseyenlerin içeri
sinde iaramak lâzım gelir. Dikkat edilirse, bu 
memlekette ele alınmayan bir mesele var. Ko
münistleri gıdalandıran, onlara fikir babalığı 
yapan, onları ikiye, üçe bölüm, Türk gençliğinin 
yekvücut bir manzara arz etmesine mani olan, 
millî fikriyatın önüne çıkan bir masonik zihni
yet var. 

Şimdi, bu gençler niçin sömürüden şikâyetçi 
oluyorlar diyoruz. Vurgun var, soygun var, re
formların yapılması lâzımgelir diyoruz. Re
formlar üzerine ciddî şekilde eğilmemiz lâzım-
gelirken, reformların köküne bir türlü inemiyo
ruz. ilk yapılacak reform maarifte olacaktır. 
Ama marifte yapılacak reform, imam hatiplerin 
ilk kısmını kaldırmak, yüksek islâm enstitü
lerine giden yolu iki sene tıkamakla olmaya-
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I oaktır. Bu, tamamen masonik bir zihniyettir. Biz 
4 Ağustosta içişleri Bakanı aleyhine verdiğimiz 
gensoru bütün bunları bir bir izah ettik. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, lütfen 1 nci 
maddeye gelmenizi rica edebilir miyim? 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Evet, 1 nci madde... Niye niye, bu gençler bu 
hale düştüler, neden millî bağlarından koptu
lar, neden birer Türk milliyetçisi olarak bu 
memlekette kanunların bahşettiği haklar içeri
sinde kalamadılar? Bunun sebebini araştırmak 
lâzım. Halk Partisi Sözcüsü itirafı zünub olmak 
üzere çıktı, «kabahat hepimizindir» dedi. Bu 
sözde yerden göğe kadar hakkı var. Evet, ka
bahat hepimizin, müştereken ve müteselsilen 
hepimizin. Onun için ben deminki sözlerimi söy
ledim. 

Ciddî olarak meselelerin üzerine eğilinmiyor. 
Meseleler yalnız ve sadece fikir zemininden 
uzaklaştırılarak mültaâa ediliyor. Bu memleket
te zulmedecek, kendi kardeşine kurşun sıkacak, 
kendi ordusuna, mensubu olmakla iftihar ede
ceği şerefli ordusuna nasıl oluyor da kursun sı
kabiliyor. Bu hâdiselerden evvel Barış Mecmu
amda okumuştum. «Orta Do^u Teknik Üniver
sitesine gittim. Oranın rektörü, Nazım Hikmet 
köşesinin yapılmasına ses çıkarmıyordu...» 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Rektörün 
ismi ne? 

HÜSAMETTİN AKMUMCU ^Devamla) — 
Orada sosyalist fikir kulüpleri faalivette bulu
nuyordu,» diyor. Kendisini ikaz ettim, «Fikir 
hürriyeti var, gençleri bırakın demokratik zih
niyet içerisinde yetişsinler» dedi. «Bundan çok 
müteessir oldum» diyordu. 

O rektörün adı Kemal Kurdaş'tı. Bu, kart ve 
anaç bir masondu. Millî duyguların gıdalanma-
«nnı bu memlekette istemiyordu. Onun için bu 
•avrı takınmıştı arkadaşlar. 

Arkadaşlar, evet bir idamın infazına dahi 
rıza göstermek hakikaten insanın yüreğini par
çalıyor. Derin ıstıraba ve eleme gark ediyor. 

Demin arz ettiğim gibi, bu gençlerle beraber 
manen idama mahkûm olanlar var. Ve o manen 
idama mahkûm oluşun telâşı içerisinde de bir
birini itham edenler var. Ben, onlara hitabedi-
yorum. Diyorum ki, bu memlekette sömürü var
sa, üzerine eğilinilecek, millî gelirin tevziine 

| dikkat edilecek. Bu memleketin millî gelirine 
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yahudi, mason, rum, ermeni hâkim olmayacak. 
Bizzat Anadolu evlâdı Türkoğlu Türk hâkim 
olacak. Bizim istediğimiz bu, arkadaşlar. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Erbakan 
nerede, ondan haber ver? 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Erbakan'ı ne yapacaksın? Hasta, raporlu (A. P. 
sıralarından, gülüşmeler) 

Evet, «Erbakan dedin. Odalar Birliğinden 
Bakanlar Kurulu karariyle atılışının da sebebi 
vardır. Millî gelirin dağılmasını istiyor, Ana
dolu tüccarını ihracatçı, ithalâtçı yapmak isti
yordu. istanbul'daki 5 - 10 yahudiniıı, masonun 
iktisadî hayatımızdaki hâkimiyetine son vermek 
istiyordu. 

BAŞKAN — Lütfen 1 nci maddeye gelelim 
Sayın Akmumcu. Yani Meclis miktarı kâfi te
nevvür etti. Lütfen sözü 1 nci maddeye intikal 
ettirelim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Şimdi 1 nci maddeye geliyorum. Bu idama 
mahkûm edilenler bilerek, isteyerek bu suçu 
irtikâbetmişlerdir. Onların niyet ve gayeleri 
Türkiye'nin meselelerini komünizmi hakim kı
larak halletme yoludur. Onların içerisinde ken
disini nedamet hissine kaptıran bir teki yok
tur. Mahkem elerdeki ifadelerinde devamlı 
olarak, «Biz Mao'cuyuz, biz Lenin'ciyiz. biz 
komünistiz, biz bu yoda kanımızın son damla
sına kadar mücadelede kararlıyız» diyorlar. 

İşte meselenin düğüm noktası burada. Eğer 
bu siyasî suçtur, infazı tehir edelim veya idam 
cezasını infaz etmeyelim, düşüncesini ortaya 
atanlar, bunların duydukları nedameti de bu 
kürsüden ileri sürebilselerdi, o zaman nispî ola
rak belki haklılıkları teemmül edilebilirdi. 
Ama bunlarda bir nedamet hissi dahi teşek
kül etmemiş, beyinleri masonlarmki gibi tama
men yıkanmış, bağlanmış. Komünizmden vaz
geçmiyor, Devletin temel nizamlarını yıkmak 
istiyor. Bu Devlete hayat hakkı tanımak is
temiyor. Türk Devletinin mevcudiyeti onu 
rahatsız ediyor. Mesele burada. Bunun için ne 
kadar ıstırap da duysak, suçun vasfı ne kadar 
siyasî de olsa, biz mahkemenin vermiş olduğu 
kararı, idam yolundaki kararı hiçbir zaman 
müebbet hapse tahvil edelim düşüncesinden 
hareket edemeyiz. Meseleleri his ve heyecan 
planından uzak olarak mütalaa etmek mecbu
riyetindeyiz. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Âmin, âmin. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

«.îmin» demeyin, amini bir istihza vasıtası ola
rak kullanmayınız. 

Şimdi burada diyorlar ki, «idamlar bir ne
tice, fayda temin etmeyecek, faydalı bir ne
ticesi olmayacak, idamların faydalı bir neti
cesi olabilmesi için, meselenin fikrî yönüyle 
de ele alınması lâzım gelir. Eğer Meclis idam
lar hususunda karar verir ve askerî mahke
menin idama mahkûm ettiği bu şahıslar, idam 
edilirse, bundan sonra çıkacak hadiselerle 
memlekete göz dağı vermek, bir nevi tehdit 
havası içerisine girmek netice üzerine mües
sir olamayacaktır.» 

Davletimiz ya bekasını temin edecek dere-
rede kuvvetlidir veya zaaf gösterecek derece
de kuvvetinden kaybetmiştir. Biz, Devletimi
zin zaafa uğradığı kanaatmda değiliz. Devle
timiz kuvvetlidir, fakat kuvvetliliği dolayı-
siyle de atıfette bulunacak değildir. Bu mem
lekette suç işleyenler elbetteki cezalarını gö
receklerdir. En ufak, cüzi, mahallî bası fevri 
hadiseler bu kürsüye getirilmiş, memlekette 
umumî bir irtica havasının doğduğu iddiasıyla 
saatlerce bu kürsü meşgul edilmiştir. Eğer 
bunların yerine, bu eli tabancalı anarşistlerin 
yerine, Devlet hayatına kasdeden bu zalimle
rin yerine bunların yaptıklarının yüzde biri
ni birkaç saf Müslüman irtikabetmiş olsaydı, 
derhal bu kürsüden idam edilmeleri lâzımge-
lir, bunun münakaşası dahi zaittir diye nice 
parlak nutuklar dinlerdik. Hadiseleri tek ta
raflı olarak mütalaa etmeyelim. Hadiseleri bü
tünü ile ele alalım. 

Hani körleri toplamışlar fili nasıl görü
yorsunuz demişler. Bacağını tutan «dikme 
gibi» demiş, kulağını tutan «çarşaf gibi» de
miş, kuyruğunu tutan «Sopa gibi» demiş, Biz, 
meseleyi bir kör olarak ele almayalım, Gö
ren olarak fili bütünüyle görelim. Gövdesiyle, 
kulağı ile vücudu ile bütünüyle görelim. İşte 
meselenin mühim noktası burada. 

Memleketin her türlü iktisadî, içtimaî dert
lerine çare bulmak için Mecliste müzakereler 
yapılacak, reform kanunlarının içtimaî fay
dası veya zararı burada münakaşa edilip karara 
bağlanacaktır. Bunun münakaşası sokakta ol-

, mayacaktır; bunun münakaşası tabancalarla 

— 182 — 
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yapılmayacaktır, bunun münakaşası hiçbir za-
mn dinamitlerle müesseseler patlatılarak ya-
pılmayaraktır. 

Bunun için dünyanın diğer milletlerinde si
yasî suçlular idam cezasına mahkûm edilmiyor
lar veya mahkûm edilseler de bu ceza infaz 
edilmiyor diye ortaya atılan düşünceyi hareket 
noktası yapmak baştan sona kadar hatalıdır. 
İdamlar yapıldığı takdirde ondan sonra Devle
tin kuvveti zaafa mı uğrayacaktır ki, çıkacak 
hadiseleri önleyemesin. Niye ömleyemesin? Ön
lemeyecek ne var? 

Bugün millet olarak komünizmin yanında 
bulunan kaç kişiyi görebilirsiniz. Dikkat edi
niz, mağara hayatı yaşayan, ekmeğine katığı 
zor bulan, yolu olmayan, suyu olmayan, hatta 
yolunu kendisi yapan köylüye, Devlet bütçesin
den burada operalara, bale mekteplerine para 
ayrılırken para ayrılmıyor. Köylüye kendi ke-
seseinden okul yaptıran zihniyet var. Sırtında 
taş taşıtan zihniyet var, imeceye koşan zihni
yet var. Evvelâ bu zihniyetten bu memleketi 
uzaklaştıralım. Başkasında görmek istediğimi
zi kendimizde arıyalım evvelâ. Ama dikkat edin 
onlar anarşi yoluna teşebbüs ve tevessül edi
yorlar mı? Benim okulum yok, benim suyum 
yok, benim yolum yok diye miting meydanları
nı dolduruyorlar mı? Anarşi yoluna gidiyorlar 
mı, yağmacılığa kalkıyorlar mı, banka soyuyor. 
lar mı? Hayır, ama onları tutan bir tek sebep 
var, o da iman. Mesele imana gelir dayanır. 
İmanlı nesiller hiçbir zaman anarşiye tevessül 
etmezler; ama imanlı nesillerden de korkan züm
reler var. Memleketi sömürenler, vurguncular, 
soyguncular imanlı nesillerden hoşlanmazlar, 
onlar isterler ki, milletin sırtından geçinelim, 
tufeyli sınıfını devam ettirelim arzusu içinde
dirler. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — 1 nci mad
deyi mi görüşüyoruz? 

BAŞKAN — Tamam, bağlıyorum efendim. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

1 nci maddeyi konuşurken, burada yapılan ko
nuşmalarda denildi ki, birtakım şartlar altında 
bu gençler bu yollara tevessül etmişlerdir. Ya
ni şartların mevcudiyeti idam cezalarının infa
zına mani olucu bir tahfif sebebidir. Bu fikri 
ileri sürdüler. Biz de bu fikrin karşısında oldu
ğumuzu söylüyoruz. 

Bu zaman içerisinde bulunduğumuz şartlar 
taJhfif selbebi olamaz. Nasıl, milletimiz tahammül 
ve sabır gösteriyorsa ve o tahammül sabrının 
mükâfatımı zamanla alacaksa, biz de o gençlere 
aynı şeyleri söylüyoruz. Artık Türk siyasî haya
tında millî şahsiyetimizi iktisaba mecbur ve 
mükellefiz. Bizim millî şahsiyetimiz üzerine göl
ge düşürmememiz gerekir. Millî hüviyet içinde 
hareket edeceğiz. Vatandaştır diye yabancı par
mağını, YaJhudi oyununu, Mason, Ermeni oyu
nunu ortaya koymayacağız. Bu memleket Bernar 

'Naum'lann Mığırdıç Şellefyamların memleketi de
ğil, Türkün memleketidir. Bunu böyle bileceğiz. 
Türklüğün prensiplerini ve milletin ulviyetini 
kabul edenlere bu memlekette yaşama hakkını 
tanıyacağız. Bunun dışında olanlara yaşama 
hakkını kanunların bahşettiği nispette tanıya
cağız. Eğer kanunlar içtimaî fayda noktasın
da noksan ve mahzurlu ise onların da buradan 
telafisi cihetine gideceğiz. Kanunlarımızı içti
maî bünyemize uygun hale getireceğiz. 

Burada, sözlerime son vermeden evvel bir 
noktaya da temas etmek istiyorum. O nokta da 
şudur: 

Demin, Sayın Başbakan bu kürsüden, Mec
lisin salâhiyetleri üzerinde etkili olmamak ar
zusunda bulunduklarını ifade ettiler. Biz, böy
le bir düşüncenin makul olacağı kanaatimde de
ğiliz. Eğer, Sayın Başbakan bu mevzuda Hükü
met olarak kanaatlerini izlhar etmiş olsalardı, 
memnun olurduk. Acaba, bu mevzuda Hükümet 
ne kanaattedir? Onu da bilmek isterdik. (A. P. 
sıralarından hatibe bir pusula gönderildi.) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Pusulayı 
oku. 

HÜSAMETTİN AKMGUMCU (Devamla) — 
Pusulayı mı oku diyorsunuz? Onu da okuyayım, 
onu da. 

«Adalet Partisi oylarına bir mümin olarak 
nasıl ihanet ettin? Onu da söyle» (Bütün sıra
lardan gülüşmeler, D. P. sıralarından alkışlar.) 

Müsaade edin de onu da söyleyeyim, madem 
arzu ediyorlar... 

BAŞKAN — Sayım Akmumcu... 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

Ben, Adalet Partisinin oylarına ihanet etmedim. 
(Gürültüler ve anlaşılamayan müdahaleler.) 
Adalet Partisinin lider kadrosuyla rey verenle
rin arasındaki uçurumu gördüm, (D. P. sırala-
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randan «Bravo» sesleri) Milletin yanında yerimi 
aldım. (A, P. sıralarından gürültüler, anlaşıla
mayan müdahaleler.) Hemşerim de bilirler. 
Yine, nitekim eğer böyle olmamış olsaydı; Ma
sonluk hakkındaki gensorumda Adalet Partisi 
Grubu adına konuşmamayı tercih etmezlerdi, 
neden koınuşmadılar Beynelmilel Masonluğun 
kendilerini himaye edeceğine mi inandılar? 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, Sayın Ak
mumcu... 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
O himayeyi bulamayacaklar. Gruplar adına bu
rada konuşma yapmayan hiçbir parti o hima
yeyi bulamayacak. Türk millî iradesinin nasıl 
tecelli edeceği görülecek. Bu memlekette ko
minizin, Masonluk, Siyonizm tasfiye edilecek. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Türkün 
mukadderatına Türk hâkim olacak. İşte ben 
onun için ihanet etmedim, milletimin yanında 
yer aldım. Müminin yeri de milletinim yanıdır. 
(D. P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
A. P. sıralarından gürültüler ve anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

BAŞKAN — Tamam efendim, maddeye rica 
edeceğim, maddeye. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Vicdan huzuru içinde bu hesabımı veriyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde... 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

Onun içim arkadaşlar, biz burada karşılıklı ola
rak birbirimizi itham etmeyelim. 

Meseleleri hissî olarak görmeliyim, siz beni, 
ben sizi itham etmeyelim. Mesele fikirlerdedir, 
ithamda değildir. 

Yalnız en çıkar yolu; millî menfaatlerimiz 
yolundan, Devletimizin bekası yolundan, en 
mâkûl yolu kabul edelim. Hiçbir zaman hisleri
mizin tesiri altında kalarak... 

BAŞKAN — Birinci maddeyi rica edeceğim 
Sayın Akmumcu veyahut bağlayın. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Efendim, mesele siyasî suç mahiyetindedir, o 
halde Parlamentonun atıfetine mazhar olsunlar, 
bakalım belki ileride bu millet mukadderatmda, 
yirmi sene sonra onlar da bizimle beraber vazi
fe görürler düşüncesinden hareket etmeyelim. 
Türk istikbalini düşünüyorsak; bugünkü ola
ğanüstü şartları en olağan ve normal hale ifra
ğa mecbur ve mükellefiz, işte ben bunun içiın 
söz aldım, bunun için konuşuyorum. (A. P. sı-

ı ralarından müdahaleler) Bu itibarla, suçun vas
fı siyasîdir noktasından hareket etmeyelim. Yal
nız ve sadece millî menfaatlerimiz noktasından 
hareket edelim. Vicdani kanaatinizin bu yoilda 
tahassül etmesi en büyük dilek ve temennim
dir. 

Saygılarımla. (D. P. ve M. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Üç adet kifayeti müzakere tak
riri gelmiştir, okutuyorum efendim. 

(Sayın Başkanlığa 
Madde üzerindeki görüşmelerde konu aydın

lığa kavuşmuştur. Müzakerelerin kifayetini arz 
ederim. 

Hatay 
Ali Yılmaz 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Sayın Celâl Kargılı ve Sayın Meh
met Ali Aybar'm aynı mealde olmak üzere iki 
takriri vardır, ikisini de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 

hakkındaki tasarının birinci maddesinin son 
cümlesinin; 

«işbu ölüm cezaları yerine getirilemez» bi
çiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı hakkındaki ka

nun tasarısının birinci maddesinin son cümle
sinin; 

«işbu ölüm cezaları yerine getirilmez» biçi
minde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Sayın Aybar, Sayın Kargılı, 
ikinizin de takriri aynı mahiyettedir. Sayın 
Kargılı'ya Aybar veya Sayın Aybar'a Kargılı 
katılırsa birisini muameleye koyacağım efen
dim? 

CELÂL KAHGILI (içel) — Sayın Aybar'a 
katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar'ın... 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ayrı 

I ayrı muameleye koyun. 

184 — 



M. Meclisi B : 58 İO . 3 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, bir şey mi dediniz 
Sayın Aybar? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ayrı 
ayrı oylayın. 

BAŞKAN — Birini muameleye koyduktan 
sonra diğeri de aynı maihiyette olduğu için Ge
nel Kurula arz edemem efendim. Aynı iş için 
iki karar alınır mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Renkle
ri aynı, ikisini "birden oylayalım. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı'nın takririni tek
rar okuyorum. 

(İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKJNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?... 
Katılmıyor. 
CELÂL KARGILI (içel) — izah için söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, izah mı edecek

siniz takririnizi? (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

CELÂL KARGILI (içel) —Evet. 
BAŞKAN — İzah meydanda, yani bir fıkra

nın çıkarılması beyefendi. Bunun izahı yok, çok 
rica ederim. 

CELÂL KARGILI (içel) — içtüzüğe gö
re... 

BAŞKAN — içtüzük bu hakkı veriyor size; 
ama Başkanlık saat bakımından rica ediyor. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Nesini 
izah edecek, lüzum var mı? 

BAŞKAN — Efendim, kısaca konuşacak, 
çok rica ediyorum, buyurun. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayım Başkan, 
birinde «getirilemez» diyor, birinde «getiril
mez» diyor. Bunlar ayrı ayrıdır. Teamül ya
ratmayınız. 

BAŞKAN — Var, teamül var. Aydemir. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Öyle şey ol

maz Saym Başkan. 
BAŞKAN — Var, Sayın Çakmak tetkik et

tik, Aydemir'in şeyinde var. Nitekim, iki ta
nesi bu suretle şey olmuş. Var tatbikatı. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — «Getiril
mez» başkadır, «getirilemez» başkadır, ikisi bir 
mânada değildir efendim. Tashih etsinler. 

BAŞKAN — Peki Sayın Sezgin, kısaca izah 
etsinler efendim. 

Buyurun Sayın Kargılı, kısaca izah edecek
siniz. 

CELÂL KARGILI (içel) — Evet efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bu kadar aceleciliğin, milletimize ve mem

leketimize hayır getirmesini... (A. P. sıraların
dan «Ne aceleciliği?» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN* — Beyefendi, takririnizi izah edin, 
acelecilik değil. Saat 24,00, 10 saatten beri mü
zakere devam ediyor, nesi acele bumun? (A. P. 
sıralarından anlaşılamayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın Kargılı, siz takririnizi kısaca izah 

ediniz. 
Sayın Kargılı, devam edin efendim. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Biz, burada bir saat, yarım saat, on dakika 

konuşmalara tahammül edemiyoruz; ama bu 
konuşmalarımızın sonunda üç insanın can ver
mesi veya vermemesi mevzuubahistir. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Saygısızlık etme, 
ayıp. Bize ahlâk dersi verme. Bu kadar da ol
maz. 

(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Takririnizi izah edin efendim. 
Niye psikolojik konuşuyorsunuz? Kısaca izah 
ediın; niçin söz istediniz? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Takririmi 
izaha gerek görmüyorum. Çünkü, ben burada 
saatlerce de izah etsem, bu kadar önfikirle 
hareket eden kimselerin bulunduğu bir toplum
da, takririmi izahtan vazgeçtiğimi bildirir, Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kabul 
etmiyor. 

Sayın Kargılı'nın takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Aybar'm da takririnin aynı mahiyette 
olması hasebiyle muameleye koymuyorum. (D. 
P. sıralarından «Aynı değil» sesleri.) 

TALÂT ASAL (Samsun) — Biri «getirile
mez» demektedir ki iktidar ifade eder, biri «ge
tirilmez» dir. Aynı değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Aybar'ın takriri, Sayın Kargılı'nın takriri 
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mahiyetinde takrir olması hasebiyle oya koymu
yorum. Madem istiyorsunuz onu da konuştura
lım, peki efendim. 

Sayın Aybar'm takririne katılıyor mu ko
misyon?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?... 
Hükümet katılmıyor... 
Kısaca izah edecek misiniz ©fendim? 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Evet. 
(A. P. sıralarından «Ne lüzumu var Sayın 

Başkan» sesleri.) 
BAŞKAN — Beyefendi, geliyor zaten, yola 

gelmiş. 
SABRi KESKİN (Kastamonu) — Beyefen

di yeri yok. 
BAŞKAN — Adımını atmış, yolda efendim. 

Sayın Keskin, sinirlenmeyiniz. Saati iyi görmü-
yorİ3unuz. 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Sayın 
Başkan, yola gelmezler onlar. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Burada, üzerinde uzun saatlerden beri gö
rüştüğümüz konu, üç gencin idam sehpasına 
gönderilip gönderilmemesi meselesidir. 

SABRi KESKİN (Kastamonu) — Kurtar 
şimdi anları, kurtar şimdi. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — His
lerle takdir bir arada yürütülürse; bundan doğ
ru bir neticeye varmak mümkün olmaz. Hisle-
rimıizden tecrit olmuş bir durumda idam cezala
rının infazına izin verip vermemenin, toplumu
muzun yüce menfaatlerine uygun düşüp düşme
diğine vicdanî kanaatlerimizle oy vereceğiz. 

FUAT TÜRKOĞLU (Van) — Sende vic
dan olsa onların yerine kendini götürürsün 
ipe. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — An
cak, vicdanî kanaat demek, keyfî bir karara var
mak değildir. Hiç şüphesiz vicdanî kanaate gö
türecek birtakım objektif delillere bu kara
rımızı dayandıracağız. (A. P. sıralanndan «izah 
et, izah et» sesleri.) 

Hukuk nazariyatında, uygar toplumların 
tatbikatında, bu gibi ahvalde nasıl hareket edil
diğini helsabedeceğiz, kararımızı ona göre vere
ceğiz, bu bir. 

10 . 3 . 1972 O : 1 

ikincisi; memleketimizin uzun bir gelecek
teki menfaatlerini bugünden hesabetmeye çalı
şacağız. Eğer, bunları bir tarafa iter de bu hu
susta bir karar verirsek; bu kararımız, keyfî 
bir karar olmaktan öteye geçmez. 

Ben şuna inanıyorum ki, bu üç genci idam 
sehpasına göndermekte, Türkiye'nin hiçbir men
faati yoktur. (A. P. sıralarından «Sana göre 
yok tabiî» sesleri) Türkiye'nin hiçbir menfaati 
olmadığını, eğer kararınız idam cezalarının in
fazına müsaade etmek istikametinde tecelli eder
se, Türkiye'nin bunda hiçbir menfaati olmadığı
nı çok yakın bir zamanda hepimiz göreceğiz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ne göreceğiz be, 
ne olacak? 

FUAT TÜRKOĞLU (Van) — Tehdit mi edi
yorsun? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, takririn izahı mı bu? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, şurasını çok iyi bilelim ki, 
bir sosyal akımla, zor kullanarak mücadele edil
mez. 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Ne zor 
kullanması, millet gidiyor be. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Zor, 
ancak akla, mantığa hizmet ettiği zaman netice 
verir. Aksi halde kullandığınız silâh geri teper. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aybar, siz takririnizi 
izah edin, telkinde bulunmayın. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Baş
ka bir nokta da şu: Burada alelacele bir hü
küm verirken, idam sehpasına gönderdiğimiz 
bu gençlerin analarımın, babalarının, yakınları
nın istirapmı da düşünmek durumundayız. 
(A. P. sıralarından, «Şimdiye kadar neredey
din?» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, müdahale 
etmeyiniz... 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Hırs
la kalkanlar, hırsla bağırıp çağıranlar haksız 
olduklarını bu davranışlarıyle ortaya koyuyor
lar. 

Yine düşünelim; benim verdiğim tak
rir ölüm cezalarının uygulanmaması için
dir. Elbetteki bu gençlere ceza (verile
cektir. Ölüm cezası uylgulanmzsa bu gemıç-
ler hapiste kalacaklardır. (A. P. sırala
rından, «üç gün sonra da kaçacaklar» sesleri, 
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gürültüler) Bunlar hapishanede vicdan muha
sebesi yapacaklardır ve Türkiye'ye üç genci 
idam sehpasına göndermekle hizmet edilmeyece
ği, edilemeyeceği hepimizce bilinmek lâzımgelir. 

Takriri bunun için verdim. Ellerimizi vic
danlarımıza koyun vereceğiniz kararı düşüne
lim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Aybar'ın takririne komis-

yoın ve Hükümet katılmıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Bir takrir vardır; maddenin fıkra fıkra oy
lanmasına mütedairdir. Yani üç hükümlü hak
kındaki kararın ayrı ayrı oya arzı istenmekte
dir. 

Takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Kanun tasarısının 1 nci maddesinde isimleri 
yazılı hükümlülerin ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesine dair madde metninde yazılı hükmün 
oylanmasının ayrı ayrı yapılmasını, neticenin 
de ayrıca tüm olarak oylanmasının yapılması
nı, bir yanlışlığa meydan verilmemesi için, is
tirham ediyorum. 

Komisyon adına 
Sinop 

Hilmi Biçer 
BAŞKAN — Takrirle Deniz Gezmiş, Yusuf 

Aslan, Hüseyin inan'm ölüm cezalarına çarptı
rılması hakkındaki kararın ayrı ayrı oylanma
sı ve bilâhare de tüm maddenin tekrar oya arzı 
istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Deniz Gezmiş, YuJsuf Aslan ve Hüseyin İnan 
hakkındaki metni ayrı ayrı okutup oylarınıza 
arz edeceğim, bilâhare de 1 nci maddeyi ayrıca 
oylarınıza arz edeceğim. 
Deniz G-ezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'm 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesi
nin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 -1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî 
Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı Kararıyle tashihi karar tale
bi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 ta
rih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü ile 
T. C. Kanununun 146/1 maddesi uyarınca ölüm 

cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Sicilli nü
fusta Erzurum Ilıca Nahiyesi Özlük köyü, hane 
27, cilt 5 ve sayfa 129 da kayıtlı Oemiloğlu Mu
kaddes'ten doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş 
hakkındaki işbu ölüm cezaları yerine getirilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'ın 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457-1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî 
Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı Kararıyle tashihi karar talebi 
reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 ta
rih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü ile 
T. O. Kanununun 146/1 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Sicilli nü
fusta Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsa-
ray köyü, hane 21, cilt 13/2 sayfa 88/114 te ka
yıtlı Beşiroğlu Mediha'dan doğma 1947 doğum
lu Yusuf Aslan hakkındaki işbu ölüm cezaları 
yerine getirilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'm 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî 
Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı Kararıyle tashihi karar tale
bi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 ta
rih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü ile 
T. C. Kanununun 146/1 maddesi uyarmca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Sicilli nü
fusta Kayseri Sanz ilçesi Bahçeli mahallesi, ha
ne 31, cilt 2, sayfa 45 te kayıtlı Hıdıroğlu Sel-
ver'den doğma 1949 doğumlu Hüseyin inan hak
kındaki işbu ölüm cezaları yerine getirilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üç oylamamız, 1 nci maddede yer almış bu
lunan üç ölüm cezasına aidolup, ayrı ayrı oyla
rınıza arz edildi. 

Şimdi, 1 nci maddenin tümünü okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyla-
rnııza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünün açık oya sunulması tekli
fi vardır. Kanunun tümü açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Sayın Yılmaz son sözü mü istiyorsunuz? 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Evet. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi?... 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde aleyhte buyu

run. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Oylama

ya geçtik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylamadan sonra son sözü vere

meyeceğim için... Son sözü vereyim, ondan son
ra oylamaya geçeyim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ölüm cezalarının infazına izin vermek veya 
vermemek Yüce Meclisin yetkisi dahilindedir. 
10 saatten beri bunun münakaşası yapılmakta
dır. 

Biz şahsen, Yüce Meclisin bir atıfette bulu
nup, iktisadî, sosyal şartlanın birkaç seneden 
beri Türk gençliğini bir bunalıma sürüklediği 
gerekçesinden hareketle, bunun müebbet hapis 
şeklinde infazı cihetine gidilmesinde zaruret ol
duğu kanaatindeydik. Öyle görülüyor ki, bu 
böyle tecelli etmeyecektir. 

Tecelli şekli ne olursa olsun> memleket için 
hayırlı olmasını temenni ediyoruz, fakat mühim 
olan, bu konuşma vesilesiyle bilhassa A. P. söz
cüsünün ortaya koymuş olduğu korkunç zihni
yettir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

I BAŞKAN — Efendim, kanunun müzakeresi 
bitti. Tümünün leh ve aleyhinde... Faydalıdır, 
zararlıdır; bitti o müzakere... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Siz 
iktidar olacaksınız. Bu hâdiseler olduğu zaman 
muhalefet görevini yapacak, ikaz edecek, dev
rin Sayın Başbakanı, «Bu normal hâdiselerdir» 
diyecek. «Bizi tuzağa düşüremeyeceksiniz» di
yecek; 27 Mayıstaki hareketlere benzetmek su
retiyle, «Bizi tuzağa düşüremeyeceksiniz» diye
cek. 

Ondan sonra 12 Marta gelinecek. Hâdiselerin 
üzerinden bir sünger çekeceksiniz. Daha evvel 
bu nevi suçların kaldırılması için kanun teklif 
edeceksiniz, ondan sonra da çıkıp bu kürsüde 
keklik gibi öteceksiniz ve sanki bu Meclisi 
uyutmak maharetini göstereceksiniz. (A. P. sı
ralarından gürültüler) Bu mümkün değil... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, son söz biliyor
sunuz, yani... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Ev
velâ siyasî ahlâka sığmaz bu hâdise. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

I BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz... 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Si

yasî ahlâka sığmaz bu mesele... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sözünüzü kes

tim. Son söz kabul edilen kanunun leh ve aley
hinde. (X) siyasî partinin, (Y) siyasî partinin 
veya, filân hatibin değil, kanunun... Çok rica 
ederim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Gö
nül arzu ederdi ki, hiç değilse Seyfi Öztürk Bey 
bu mevzuda konuşmuş olmasaydı ve bu kadar 
tenakuza da bu partiyi sürüklememiş olsaydı. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından gürül-
I tüler.) 
j BAŞKAN — Açık oylamaya geçiyorum efen

dim. 
(Ad okunmak suretiyle oylar tespit olundu.) 
BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi

yorum. Açık oylamaya 279 sayın milletvekili ka
tılmış; 238 kabul, 53 ret, 6 çeMnser oy çıkmış
tır. Meclisimizce kanun teklifi kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

13 Mart 1972 Pazartesi saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I ı (Kapanma saati : 0,55) 
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VI - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Iıamamcıoğlu'mm, 6187 sayılı Kararnamenin 
uygulanmasına dair Başbakandan soru önergesi, 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Dev-
res'in yazılı cevabı. (7/317) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Barakan tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ©derim. 

Hamdi Hamamcıoğiu 
G. F. Afyon Milletvekili 

«6187 sayılı kararnıametde kabul edilen yan-
lüj vıe millî menfaatlere aykırı görüşün Hazine
ye büyük zararlar verdiği petrolle ilgiM Meclis 
Araştırması sonucunda matematik bir kesinlik
le ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Raporun basılıp Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine ve Hükümete ulaştırnıhnasından 
buyana uzunca bir zaman geçtiği ve bu duru-
mıın düzeltileceği hakkında bazı resmî beyan
larda bulunulduğu halde, yabancı petrol şirket
leri lehine ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi 
aleyhine hatah uygulama devam etmektedir. 

Bu duruma derhal son verilmesi konusunda 
Başbakanlıkça ne yapılmıştır? Hatada niçin ıs
rar edilmektedir.» 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 112/1 - 359/2 - 72/ 
Gen. ilş. MÜŞ./267 - 07861 

23 . 2 . 1972 
Konu : Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Hamdi Hamamcıoğiu'nun yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-

l ü p ; 11 . 11 . 1970 gün ve 7/317 - 2412/17144 
sayılı yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun «6181 sayılı Kararnamenin 
uygulanması» na mütedair Başbakanlığa tevcih 
ettiği yazılı soru önergesinin, Bakanlığımızı il

gilendirmesi dolayısjyle tarafımızdan incelene
rek cevaplandırılması Başbakanlık makamınca 
uygun görülmüş olup, mezkûr soru 'önergesi ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Nezih Bevres 

Afyon Milletvekili Sayın Hamdi Hamamcıoğ
iu'nun, 6181 sayıh Kararnamenin uygulanması

na dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru : 
6187 sayıh Kararnamede kabul edilen yanlış 

ve millî menfaatlere aykırı görüşün Hazineye 
büyük zararlar verdiği petrolle ilgili Meclis 
Araştırması sonucunda matematik 'bir kesinlik
le ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Raporun basılıp Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine ve Hükümete ulaştırılmasından 
bu yana uzunca bir zaman geçtiği ve bu duru
mun düzeltileceği hakkında bazı resmî beyan
larda bulunulduğu halde, yabancı petrol şirket
leri lehine ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi 
aleyhine hatah uygulama devam etmektedir. 

Bu duruma derhal son verilmesi konusunda 
Başibakanhkça ne yapılmıştır? Hatada niçin ıs
rar ©dilmektedir? 

Cevap : 
YazUı soru önergesinde '6187 sayıh Kararna

meden söz edilmekle beraber, yazanın tümü iti
bariyle ifade ettiği anlamdan 6181 sayıh Ka
rarnamenin kastedilmek istenildiği (anlaşılmış
tır. 

6181 sayıh Kararnamedeki aksaklıklar iıse 
1 . 9 . 1970 tarihli ve 7/1241 dle 7/1242 sayıh 
Kararnamelerle giderilmiş ve mezkûr kararna
melerin Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımıza ver
diği yetkiye istinaden, 21 . 7 . 1971 günlü, 
13902 sayıh Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ 
ile benzin, gazyağı ve motorindeki indirim nis
petleri Ataş Rafinerisi için % 18'e ipraş Rafi
nerisi için'% 11'e yükseltilmiştir. 

Billgüerinize saygılarımla sunarım. 
Enerji ve Tabiî Kaymaklar 

Bakanı 
Nezih Bevres 
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2. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Colakoğ-
lu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce veya bağ
lı kuruluşlarınca verilen reklâmlara ve alınan 
personele dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nezih Bevres'in yazılı cevabı. 
(7/617) 

17 . 6 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı soruların, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca yazılı olarak oemplan-
dınlmasına aracılığınızı dilerim. Derin saygıla
rımla, 

Şinasi Çalıakoğlu 
Gasiaıitep Milletvekili 

1. — 31 Analık 1969 tarihinden 15 . 6 . 1971 
tarihine kadar, Etibank Genel Müdürlüğünce 
veya bağlı kuruluşlarınca, Ihangi dergi, gazete 
veya kitaba reklâm verilmiştir? Verilişlerindeki 
tercih nedenleri neleredir? ödenen ücret tutarı 
dergi, kitap ve gazete adlan, itibariyle nedir? 

2. — K&klâmliarın verilmesinde, Bıasın ilân 
Kurumu yasasına veya bu yasaya göre verilmiş 
karar ve çıkarılmış yönetmeliklere uyulmuş 
mudur? Uyulmjaımaş ise sebebi nedir? Uymayan
lar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mı
dır? 

3. — Bu süre içinde, (Gündıelik gazeteler 
dışında) hangi gazete, dergi ve kitaba abone 
ücreti ödenmiştir? Tutarı nedir? 

4. — 31 . 12 . 1971 tarihinden 15 . 6 . 1971 
tarihine kadar Etibank Genel Müdürlüğün.e alı
nan : 

A) Maden Yüksek Mühendisi, 
B) Maden Mühendisi, 
C) Elektrik Yüksek Mühendisi ve Mühen

disi, 
D) Makina Yüksek Mühendisi ve Mühen

disi, 
E) Jeolog ve topoğraf, kaç kişidir? Bunlar 

dışında kaç idarî personel alınmıştır? Bu perso
nelin löğretim durumu nedir? Kaçı kadın (kaçı 
erkektir? (Bu dönem içinde alınmış olup da 
türlü nedenlerle aynlmış veya Tek Kurumuna 
ayrılmış olanlar dahil) Hizmete alınmış bu per
sonelden kaçı sanat okulu veya ısanat enstitüsü 
mezunudur? Bunlar, bankanın hangi seksiyon
larında görevlendirilmişlerdir ? 

5. — Yüksek Mühendis, Mühendis ıgibi tek
nik lejifâmanlar dışında, idarî personel olaraik 
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alınmış olanların göreve girişlerinde, usulüne 
uygun ilân yapılmış mıdır? Yapılmamışsa ne
den yapılmamıştır? Yasa Ihükümlerıkiıö uygun 
olarak giriş sınavı açılmış mıdır? Hangi tercih
lere göre hangi gerekçe ile hareket edilmiştir? 

6. — Ayın dönem içinde, bankaya kaç kız 
sanat enstitüsü mezunu alınmıştır? Bunların lise 
mezunlarına tercihi nedeni nedir? 

7. — Bu idarî personelden kaçının açıktan 
tayini yapılmıştır? Kaçı daha önce herhangi bir 
kurumda çalışırken ahnmiişitır? Kaçı daha önce 
herhangi bir kurumda çalışmıştır? 

8. — Etibank 'Genel Müdür idarî Yardımcı
sı Şeyda Odyakmı&z'Hi gerek raporlu hasta veya 
gerekse herhangi bir nedenle göreve gelmediği 
gün sayısı nedir? Mesai «saatleri esaSma uy
muş mudur? Uymamış ise hakkında herhangi 
bir işlem yapılmış mıdır? 

Bu genel müdür yardımcısının, igöreıve (başla
dığı günden sbu yana, özel işleri için Karabük'e 
açtığı şehirlerarası telefon ücreti tutarı nedir? 
Bu ücret banka tarafından mı ödenmiştir? 

T. 0. 
Enerji ve Tabii Kaynak

lar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 
ilişkiler Müş avisrliği 

Sayı : 112/1 - 419/1 - 72/ 
Gen. ilş. MÜŞ./351 

10077 
3 . 3 . 1972 

Konu : Gaziantep Mil
letvekili iSayın Şinasi 
ÇolaJkoğlu'nun yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 21 . 6 . 1971 gün ve 7/617/3912/ 

23143 sayılı yazınız. 
b) 28 . 2 . 1972 ,gün ve 112/1 - 419/1 - 72/ 

313 sayılı yazımıza ek. 
Başkanlığınızdan telef omla talelbedilen; Ga

ziantep Milletvekili Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun 
«Etdlbaaik Genel Müdürlüğünce veya bağlı ku
ruluşlarınca verilen reklâmlara ve alman perso
nele» dair yazılı soru önergesi eklerinden birer 
nüsha daha ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Nezih Devres 
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Gaziantep Milletvekili Sayın Şinasi Çolakoğlu'-
mun Etibank IGenel Müdürlüğünce veya "bağlı 
kuruluşlarınca veriledi reklâmlara ve alınan per
sonele mütedair 17 . 6 . 1971 tarihli yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 
Soru : 1. 
31 Aralık 1969 tarihimden 15 . 6 . 1971 tari

hine kadar, Etibank Genel Müdürlüğünce veya 
bağlı kuruluşlarınca, hangi dergi, gazete ve ki
taba (reklâm verilmiştir? Verilişlerindeiki tercih 
nedenleri nelerdir? ödenen ücret tutara dergi, 
kitap ve gazete adları itibariyle nedir? 

Cevap :1. 
31 Aralık 1989 tarihinden 15 . 6 . 1971 tari

hine kadar, Etibank Genel Müdürlüğü ve bağ
lı kuruluşlarınca reklâm verilen dergi, gazete 
ve kitapların isimleri ile bu dergi, gazete ve ki
taplara ödenen reklâm ücretleri, adları itibariy
le tespit olunarak tanzim ©dilen lisıte ilişikte
dir. (Ek : 1) 

Bunlar için özel bir tercih nedeni mevcut 
bulunmamaktadır. Ancak bazı hallerde, Etibaıı-
kın çeşitli fajaMyefeıinin yürütülmesi ve kolay
laştırılması ile ilgili olarak bu müesseseye ya
rarlı olma hususu gözönünde bulundurulmuş
tur. 

Soru : 2. 
Reklâmların verilmesinde, Basın ilân Kuru

mu yasasına veya bu yasaya göre verilmiş ka
rar ve oıkarılmış yönetmeliklere uyulmuş mu
dur? Uyulmamış ise sebebi nedir? Uymayanlar 
hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Cevap : 2. 
Gıenel olarak Etibank Genel Müdürlüğü ta

rafından ilân ve reklâmların verilmesinde; 
neşredilecek sürekli yayının Basın - İlân Kuru
mu aylık listesine daıhil alması halinde, mezkûr 
kurum aracılığı ile işlem yapılmıştır. Ancak; 
bir defaya mahsus olmak üzere veya (belirsiz za
manlarda yayınlanan broşür, albüm, kitap gibi 
yayınlana kurum aracılığından geçirilmeden 
reklâm verilmesi şeklinde bir uygulama olmuş
tur. Bu uygulama, Basın - ilân Kurumunun teş
kiline dair 195 sayılı Kanunun 38 nci madde
sine göre teşekkül eden Yönetim Kurulunun 
28 . 2 . 1967 tarihli kararman 4 ncü maddesi ile 
ilân verecek müesseseye tanınan takdir salâhi
yetinin, 

«özel broşür ve almanaklara» reklâm verile-
bülmesini kapsadığı düşünülerek yapılmıştır. 

Bilâhara; Basın - İlân Kurumunun adı geçen 
genel müdürlüğe vaki bir açıklaması üzerine, 
Etibank Genel Müdürlüğünce her ne suretle 
olursa olsun Basın - ilân Kurumu aracılığı ol
madan reklâm ve ilân verilmemesi yoluna gidil
miştir. 

Ayrıca Bakanlığımızın Etibank Genel Mü
dürlüğüne muhatap 3 . 10 . 1970 tarih ve 
04/5138/980 sayılı yazısı ile bu konuda verdiği 
talimat da dikkate alınarak Etibank Genel Mü
dürlüğünde, ilân ve reklâm verilme durumu ile 
gazete ve dergilere abone olunması ve kitap sa-
tınalınması usulleri, Etibank Yöneitim Kurulu
nun 30 . 4 . 1971 tarihli toplantısında tezekkür 
edilerek karara bağlanmış ve bu karar gere
ğince ; 

Bankacılık bölümleri haricinde günlük iş 
hayatının icabatfairdiği ilânlar dışında reklâm 
verilmesi usulü kaldırılmış bulunmaktadır. 

Dağıtılması mukarrer olan ilân ve reklâm 
tahsisatında bir depasman mevcudolmadığı ve 
reklâmlarla ilgili yukarda arz edilen tedbirlere 
tevessül edilip buna göre uygulamaya devam 
edilmekte olduğundan, ilgililer hakkında her
hangi bir işlemin yapılmasına mahal görülme
miştir. 

Diğer taraftan bakanhğımızoa, reklâm ve 
ilân verilmesi esaslarının yönetmelikte tespiti 
için bir tasarının hazırlanarak incelenmek üze
re bakanlığımıza gönderilmesi hususunda Eti
bank Genel Müdürlüğüne talimat yazılmıştır. 

Soru : 3. 
Bu süre içıimde, (Gündelik gazeteler dışında) 

hangi gazete, dengi ve kitaba abone ücreti 
ödenmiştir? Tutarı nedir? 

Cevap : 3. 
31 . 12 . 1969 - 15 . 6 . 1971 tarihleri (arasın

da; abone olunan gazete ve dergiler ile satınah-
nan kitapların ve bu suretle abone ücreti ve ki
tap bedellerimin müfredatını gösterir listeler 
ilişiktedir. (Ek : 2) 

Mezkûr listelerin tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere, çeşitli dergi ve gazetelere yukarda be
lirtilen tarihler arasında, abone ücreti ve kitap 
bedeli olarak 266 011 TL. ödenmiştir. 

Soru : 4. 
31 . 12 . 1969 tarihinden 15 . 6 . 1971 tarihi

ne kadar Etibank Genel Müdürlüğüne alman : 
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A) Maden Yüksek Mühendisi, 
B) Maden Mühendisi, 
O) Elektrik Yüksek Mühendisi ve Mühen

disi, 
D) Makina Yüksek Mühendisi ve Mühen

disi, 

E) Jeolog ve Topoğraf, kaç kişidir? Bun
lar dışımda, kaç idarî personel alınmıştır? Bu 
personelin öğretini durumu nedir? Kaçı kadın 
kaçı lerkekbir? (Bu dönem içinde alınmış olup 
da, türlü nedenlerle ayrılmış veya TEK Kuru
muna ayrılmış olanlar dahil) Hizmeıte alınmış 
hu personelden kaçı sanat okulu veya ısanat 
enstitüsü mezunudur? Bunlar bankamın hangi 
seksiyonlarında görevlendirilmişlerdir. 

Cevap : 4. 
31 . 12 . 1969 - 15 . 6 . 1971 tarihleri arasın

da Etdibank Genel Müdürlüğüne tayin olunan 
Maden, Elektrik, Makina Mühendis ve Yüksek 
Mühendisleri ile Jeolog ve 'Topoğraflaıran adedi
ni, bunların dışında hizmete alman idarî perso
nelin adsıdi, öğrenim durumu, cinsiyeti; hizme
te alınanlardan sanat okulu veya sanat enstitü
sü mezunu olanlar ve bütün hu personelin Etd-
bankın hangi bölüm ve şubelerinde görevlen
dirildiklerini gösterir listeler ilişiktir. (Ek : 3) 

Soru : 5. 
Yüksek Mühendis, Mühendis gibi teknik ele

manlar dışında, idarî personel olarak aknımış 
olanların göreve girişlerinde, usulüne uygun 
ilân yapılmış madır? Yapılmamışsa neden yapıl
mamıştır? Yasa hükümlerine uygun olarak giriş 
sınavı açılmış mıdır? Hangi tercihlere göre han
gi gerekçe üe hareket edilmiştir? 

Cevap : 5. 
Etdibank memur ve müstahdemleri talimat

namesinin 18 ncd maddesinin D/I bölümü hük
müne göre banka merkezi ile şube teşebbüs ve 
büroları memur ve müstahdemlerinin tayin ve 
nakil işlemleri; Genel Müdürün veya ilgili per
sonelin bağh olduğu Genel Müdür Muavininin 
havalesi veya direktifleri üzerine, personel şu
besi müdürlüğünce düzenlenen mucip müzekke
resinin, personel müdürlüğünün ve personellin 
bağlı bulundukları genel müdür muavinin mu
vafık mütalaasını müteakip genel müdürün ve
ya görevlendireceği genel müdür muavininin 
tasvibi ile tekemmül etmektedir. 

Bu usul, bir formalite olmaktan ziyade tayin 
işlemi esnasında çeşitli kademelerin muvafaka
tinin alınmasını teminen öngörülmüştür. Bu iti
barla tayin işlemlerinde, ilân ve müsabaka im
tihanı gilbi formalitelerin İktisadî Devlet Teşek
külleri için faydalı olmayan tarafların iyüieştd-
rilmesi ve uygulamada koşullara göre pratMeş-
tirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu şekilde yapılan tayin işlemlerinde de mü
lakat şeklinde bir sınav behemehal yapılmak
tadır. 

Soru : 6. 
Aynı dönem içinde, bankaya kaç kız sanat 

enstitüsü mezunu alınmıştır? Bunlamn üse me
zunlarına tercihi nedeni nedir? 

Cevap : 6. 
Aynı dönem içinde Etdibank Genel Müdürlü

ğüne tayin olunan Kız Sanat Enstitüsü mezun
larının adedi 21'dir. Lise ve muadili okul me
zunları arasımda bir tercih yapılmamaktadır. 

Soru : 7. 
Bu idarî personelden kaçının açıktan tayini 

yapılmıştır? Kaçı daha önce herhangi bir ku
rumda çahşarkem alınmıştır? Kaçı daha önce 
herhangi bir kurumda çalışmışlar? 

Cevap : 7. 
(Ek : 3) No. lu listenin tetkikinden ide anla

şılacağı üzere; aynı dönem içinde Etübanfca ta
yin olunan personelim 950 adedi açıktan, 142 
adedi ise naklen tayin olunmuşlardır. Açıktan 
tayin olunan elemanların 46 adedi mecburî hiz
metlidir. 

Soru : 8. 
Etibank Genel Müdür idarî Yardımıcısı Şey

da Odyakmaz'ım gerek raporlu hasta veya ge
rekse herhangi bir nedenle göreve gelmediği 
gün sayısı nedir? Mesai saatleri esasına uymuş 
mudur? Uymamış ise hakkında herhangi bir iş
lem yapılmış mıdır? 

Bu Genel Müdür yardımcısının, göreve baş
ladığı günden bu yana, özel işleri içim Kara
bük'e açtığı şehirlerarası telefon ücreti tutarı 
nedir? Bu ücret ıbanika tarafından mı ödenmiş
tir? 

Cevap : 8. 
Etibank Genel Müdür idarî Yardımcısı Şey

da Odyakmaz'ın, yine aynı dönem içimde; 
13 gün senelik izinli, 
11 gün sıhhî mezumiyetilıi, 
34 gün Ankara dışında görevli, 
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Bulunduğu ve mesai saatlerine ımyetkâr 
olmadığına dair sicil dosyasında herhangi bir 
kayda Taşlanmadığı, Etdibank Genel Müdürlüğü
nü temsiılen çeşitli konulardaki toplantı ve ko
misyonlarla katılmak üzere Genel Müdürlük dı
şında vazife gördüğü tespit -olunmuştur. 

Anılan Genel Müdür Yardımcısı Şeyda Od-
yakmas'ın 9 . 10 . 1969 - 22 . 7 . 1971 tarihleri 
arasında İdarî Genel Müdür Yardımcısıne ait 
111624 No. lu telefonla ıKaraJbük Demir Çelik 
İşletmelerine ait Karabük 10 No. lu telefonla 
yaptığı konuşmaların aidödi 2'dir Bunlar için 
Etibank tarafından cem'an 22 TL. ödenmiştir. 
Bu konuşmaların özel maksatla yapılıp yapılma
dığını tespit etmek mümkün olmamakla 'bera
ta*, mezkûr Genel Müdürlüğün yine bir kamu 
kuruluşu olan Karabük Demir Çelik işletmeleri 
ile bir seneden fazla bir süre aninde 2 adet res
mî muhaverede bulunması normal görülmekte
dir. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 
Nezih Devres 

Not : Bu tezkereye ilişik dosya müfredatı, 
kesafeti sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlana-
madığından, aslı dosyasına konmuş olup, bir su
reti de soru sahibine verilmiştir. 

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, son 
günlerde tutuklanan ve göz altına alınan öğret
menlere dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/621) 

MiHet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Sayın Başbakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 19 . 6 . 1971 

Uşak Milletvekili 
Âdal Turan 

Cumhuriyetin kuruluşundan Demokratik 
döneme, 27 Mayıs Devriminden 12 Mart muhtı
rasına kadar, bütün ulusal ve devrimci atılım
ların yanında yer alan aydınların arasında, mu
hakkak ki, dikkati en çok çeken öğretmenlerdir. 

Atatürk ilkeleri ve Anayasal düzenin sağlam 
savunuculuğunu, sadık koruyuculuğunu, cesur 
uygulayıcılığını zinde güçlerle birlikte yine öğ

retmenler yapmıştır. Hatta bu yüzden sürül
müşler, sövülmüşler, dövülmüşler; dahası kan 
ve can vermişlerdir... 

Son* olarak, ülkemizin özlemini duyduğu re
formların yapılması ve anarşinin önlenmesini 
isteyen Türk Silahlı Kuvveıtlerdnin sesini; köy, 
kent bütün Türkiye'ye duyuran, müjdeleyen 
yine bu eğitim ordusu olmuştur. 

Ne yazık ki, bütün bunlara rağmen tarsün yi
ne tekerrür etmiş; birçok illerde, büyük çoğun
lukla yine olan öğretmenlere olmuştur ve ol
maktadır. Her ne kadar gözaltına almamların 
çoğu hemen çıkarıhyorsa >da; bunun izlerini, 
kamuoyunun hafızasından çıkarmak kolay ol
mayacaktır. En korkuncu, kutsal saydığımız 
eğitim - öğreıtdım mesleği tamiri güç yaralar al
maktadır. Hele «tedirgin edici tutuklamalar» in 
özellikle tüm aydınlara yöneltilmesi; her devir
de kazançlı çıkan oportünist grupların iltifat 
görür olması daha da üzücüdür. Zira Türkiye'
de öteden beri halka aydın düşmanlığı aşılayan
lar, zevklerinden dört köse olmaktadırlar... 

12 Mart muhtırası, ülkemizi kötü çıkmazlara 
sürükleyen siyasal güçlere verilmiş bir ihtar 
idi. Nitekim Hükümetin 226 kırmızı oyu bekle
meden istifa ediş nedeni budur. Fakat aynı ik
tidarın 5442 iS. K. a göre illerde temsilcisi olan 
valilerde yapılan değişiklik tatmin edici değil
dir. Hatta reformun anlam ve amacına ters dü
şen yüksek yetkili diğer yöneticiler 'de, aynı an
layış içinde ve aynı kadro ile görevlerine (devam 
etmektedirler. Bu durumun, reform ve tek ta
raflı işleyen istihbarat müesseselerine kadar her 
alanda ve her çeşit uygulamada sakıncalar ya
ratacağı muhakkaktır. 

Burada Millî Eğitim ile ilgili bir gerçeğe 
parmak basmak yerinde olur: 

Boykot nedeniyle aynı iktidarın bazı vali
leri, onbinlerce öğretmeni hışımla mahkemeye 
sevk etmiş; beraat ettiklerini öğrenince de, kin
dar niyetlerle susmak zorunda kalmışlardı. Bu 
sefer gözaltına alınanların çoğunlukla öğret
menlerden olması, anlamlı ve dikkat çekicidir. 
Kuşkularımızdan birisi de, aynı valilerin o za
man tahakkuk ettiremedikleri niyetlerindi, bu
gün gerçekleştirme gayreti içinde görünmeleri
dir. 

Açıkçası öğretmenlerimiz, ağır tehdit ve te
dirginliklerin yükü altonda, devamlı ezilmekte
dirler. 
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Gerçek olduğuna inandığımız bu durumlar 
karşısında : 

1. — Sayın Başbakanın vsuütüküıene gönderdi
ği genelgede, yukardan beri arza çalıştığımız 
kuşkuların etkisi var mıdır ve görüşlerimizde 
bm haklı bulmakta mıdırlar? 

2. — Bugüne kadar Ihanıgi illerde, kaıç öğ
retmen, hangi gerakçıe dile gözaltına aknimış ve
ya tutuıklanmıştır? 

3. — Hükümet, eski zıd görüşlere sahip üst 
yöneticilerle, programındaki reformları ne de
receye kadar gerçeMeştirebilecektir? Bu kadro
larda değişiklik düşünülmekte midir? 

4. — Ulusumuzu bugünkü anarşik duruma 
getiren bazı kişi ve örgütlerin yanında, siyasal 
iktidarın ve bugün ortada görünmeyen bazı 
kuruluışkirın suçu yok mudur? 

T. O. 22 . 2 . 1972 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 47/1510 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 6 . 1971 tarih ve 7/621 - 3920/ 

29234 sayılı yazınız. 
Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, tutuklanan 

ve gözaltına alınan öğretmenlere ilişkin 
19 . 6 . 1971 tarihli yazılı soru 'önergesinin ceva
bı iki nüsha olarak eklice sumılmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Eriım 

Biaşbakan 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm tutuklanan ve 
göz altına alınan öğretmenlere ilişkin 19.6.1971 

tarihli yazılı sonu önergesinin cevabadır. 
12 Mart Muhtırasından sonra, şartlar göaö-

nimde bulundurularak valiler ve yetkili diğıeır 
yöneticiler arasında gerekli görülen değişiklik
ler yapılmıştır, önergenizde bahsedildiği gibi, 
görevde olan valiler ve yetkili yöneticilerin tu
tum ve davranışlariyle öğretmenlerin ağır teh
dit ve tedirginliklerin yükü altında ezilmekte 
olduğuna ilişkin iddiaları doğrulayıcı herhangi 
bii' durum mevcut değildir. 

Bugüne kadar iller itibariyle kaç öğnetmıen 
tutuklanmış ve gözaltına alınmıştır sorusuna, 

mahkemelerin çalışma usulleri ve her gün deği
şen dâva duruşmalarının sonuçları itibariyle ve 
bakılmakta olan bir davanın sonncnnu etkMe-
memıek batanımdan gerekli ıtalginüı verileımeye-
ceği tabiîdir. 

Ayrıca ikinci Hükümet programı ile birlikte 
mütalâa edilmesi öngörülen hıirinei Hükümet 
programının eğitim reformu ile ilgili ibölümjü-
ne «öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin görev
lerini huzur içinde yapalbilmelerM sağlamak 
üzene her türlü tedbir alınacak, çalışıma güven-
hğin sarsılmasına izin verilmeyecektir.» kaydı
nın konulmuş olması görüşümüzün ve kararımı-
zm hedefini göstermektedir. 

Başbakanlık genelgesi, İsrail Başkonsolosu
nu kaçıran zor/balarla bir pazarlığa girişileme
yeceğini belirten ve bunların isteklerine cevap 
olmak üzere yayınlanan Hükümet Başkanlığı 
bildirisinin, olayın yarattığı nefret havası için
de, yanlış anlaşılmasını önleyici ve uygulamaya 
ışık tutucu nitelik taşımaJktaidır. Nitekim içişle
ri Bakanlığınca da aynı amaçla bir genelge ya
yınlanarak idare ve zabıta makamları uyarıl
mıştır. Ancak bu genelgeler, öğretmen toplulu
ğuna karşı girişilmiş bir haskı hareketinin var
lığının görülmesi nedeniyle değil, genel anlam
da yapılacak mücadelede uygulayıcılara bazı 
ölçüler vermek ve suçsuz vatandaşların tedir
gin edilmesine yol açabilecek felemkrden kaçı
nılması yolunda bir uyanda bulunmak amaciyle 
yayınlanmıştır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan1 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Nihat Erim Hükümeti kuruluşundan bugüne 
kadar tâyin ve nakil edilen Devlet personeline 
dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı (7/670) 

Yüksek Başıkanhğa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başıbakanca 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini say
gı ile arz ederim. 

12 . 8 . 1971 
İhsan Ataöv 

Antalya Milletvekili 

1. Hükümeti kurduğunuz tarihten bu güne 
kadar Devlet kadrolannda ne kadar personel 
nakledilmiş ve yeniden tâyin yapılmıştır? 
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2. Bu tayinler için verilmiş olan sürekli 
ve geçici yolluk miktarı kaç liraya baliğ olmuş
tur? 

3. Tayin ve nakiller konusunda kaç perso
nel Danıştaya başvurmuş, ne kadarı ne şekilde 
karara bağlanmıştır? 

4. Hükümeti devraldığınız zaman Bakan
lıklarda kaçar müşavir vardı, her Bakanlığa 
ilâve kaçar müşavir tayin edilmiştir? 

5. Yukardaki hususların Bakanlık ve mü
esseseler itibariyle ayrı ayrı bildirilmesi?. 

T. O. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-66/1514 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 8 . 1971 tarih ve 7/670-4217/32095 
sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Hükü
metin kuruluşundan bu yana tâyin ve nakledi
len Devlet personeline ilişkin 12 . 8 . 1971 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Nihat Erim 
Başbakan 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Hükü
metin kuruluşundan bu yana tâyin ve nakledi
len Devlet personeline ilişkin 12 . 8 . 1971 ta

rihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Hükümetin kuruluşundan bu yana tâyin ve 
nakledilen personele ilişkin olarak Bakanlık
lardan alman bilgiler ekte sunulmuştur. 

Nihat Erim 
Başbakan 

Not : Bu tezkereye ilişik dosya müfredatı, ke
safeti sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlana-
madığından, aslı dosyasına konmuş olup, bir 
sureti de soru sahibine verilmiştir. 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya Elma Tarım Satış Kooperatifinin borç
lanma sebebine dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/719) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

4 . 10 .1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

330 sayılı Amasya Elma Tarım 
peratifi borç listesi : 

Satış Koo-

Lira K. ödemenin yapılacağı yerler 

51 969 05 

12 000 00 

9 990 50 
4 981 00 
1 800 00 
5 000 00 

3 080 00 
17 246 00 

le ilâcı bedeli 
3 647 75 

Müstahsıla 1970 yılı mahsulü 
bedeli. 
Ürgüp Ortahisar depolarına nak
liye bedeli. 
Personel alacakları. 
S. S. K. Sigorta primleri. 
Özel idare büro kirası. 
Amasya Ziraat Odasına borç 
nakit alınmıştır. 
Kasa bedeli. 
Bayer tarım ilâçlarına mücade-

olarak. 
Huzur hakları depo kirası. 

109 718 73 Toplam. 

1. 330 sayılı Amasya Elma Tarım Satış 
Kooperatifinin son durumu böyle olduğuna 
göre, Birliğe bağlı kaç kooperatif vardır bu 
kooperatiflerin durumu nedir? 

2. Her kooperatifin durumunu ayrı ayrı 
belirtmek suretiyle Birliğe ne kadar mahsul 
teslim etmiştir. Elma Birliği bu kooperatif
lere ne kadar ödeme yapmış? Yine ayrı ayrı 
belirtmek suretiyle hçr kooperatife ödenecek 
borcu ne kadardır? 

3. 1972 yılı mahsulünü satışa arz eder du
ruma gelen elma müstahsili, 1971 yılı mahsul 
bedelini hâlâ alamayışının üzüntüsü içerisinde
dir. 330 sayılı Amasya Elma Tarım Satış Koo
peratifine ve diğer kooperatiflere müstahsıla 
ödenecek olan borçlarını Birlik ne zaman öde-
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yecektir. Nakit temini için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

4. — Birliğin kâr yerine zarar veya borç
lanmasına sebebiyet veren unsurlar neler ol
muştur? Elma Birliğinin yekûn borcu ne ka
dardır. Kooperatifçiliğe büyük ümit ve gönül 
bağlamış Türk müstahsilinin ümidini kesme
meleri, kooperatifçiliği teşvik etmeleri bakı
mından Elma Birliği her hangi bir tedbir almış 
mıdır? 

T. O. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-129/1512 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 10 . 1971 tarih ve 7/719-4488/34345 

sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 

Amasya Elma Tarım Satış Kooperatifinin borç
lanma sebebine ilişkin 4 . 10 . 1971 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabı iki nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Nihat Erim 
Başbakan 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya 
Elma Tarım Satış Kooperatifinin borçlanma 
sebebine ilişkin 4 . 10 . 1971 tarihli yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

1. Elma Tanım Satış Kooperatifleri Birli
ğine 77 kooperatif bağlı bulunmaktadır. Halen 
Birliğin kooperatiflerden 8 476 973 lira alaca
ğı vardır. Bu alacak, kooperatiflerin mahsul 
alımları ile satışlan arasında meydana gelen 
zararlardan, ilk kuruluş masraflarından ve koo-
pertiflere alman demirbaş eşya, ambalaj mad
deleri ile tasnif makinalan bedellerinden ileri 
gelmiştir. 

2. 330 sayılı Amasya Elma Tarım Satış 
Kooperatiflerine, Birliğin her hangi bir bor
cunun bulunmadığı, aksine Birliğin gönderdi
ği 186 695,60 lira krediden mezkûr kooperatife 
borçlu durumdadır. Ayrıca 2834 sayılı Kanu

na istinaden Birliğe ödenmesi gereken serma
ye taahhüdünden, Kooperatif ancak 460 lira 
gibi bir miktar tediyede bulunmuştur. 

3. Birliğin kredi temininde güçlüklerle kar
şılanmakta olduğu, bu güçlüklerin geçmiş yu
lar zararlannda ileri geldiği, Birliğin olumlu 
safhada olan ihracat teşebbüsünün kredi temi
ninde yardımcı olacağı, kredi temin edilmesi 
halinde 1972 yılı mahsul alımlarında bulunula-
bileceği, 

Birliğin, kâr yerine zarar etmesinin sebebi
nin ortak kooperatiflerinin ekseriyetinin dü
şük ve kalitesiz mahsul vermesinden ileri gel
diği, Birlikçe kooperatifçiliğin teşviki için, 
rantabl çalışmayan kooperatiflerin tasfiyesine 
çalışılarak, durumun olumlu yönde gelişmesine 
çalışıldığı anlaşılmıştır. 

Nihat Erim 
Başbakan 

6. —• Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya üine bağlı köy arazilerinin sulanır hale 
getirilmesine dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres ile Köy İşle
ri Bakanı Cevdet Ayhan'ın yazılı cevapları 
(7/732) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar ve Köy İşleri bakanlan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile rica ederim. 

Vehbi Meşhur 
Amasya Milletvekili 

Arazilerinin sulanır hale gelmesi, mevcut su-
lannın havuz, gölet veya kanal yapmak suretiyle 
israfının önlenerek değerlendirilmesi için müra-
caatlannın bulunduğunu, yazılı veya sözlü ola
rak bize de intikal ettirilen aşağıda isimleri ya
zılı olan köylerimizin son durumlan hangi safha
dadır? Amasya D. S. i. Başmühendisliği ile Top-
raksu Başmühendisliklerinde müracaatları bulu
nan, bu köylerimizin müracaatlan hakkında ne 
gibi işlem yapılmıştır? Projeleri ve etütleri ya
pılan köylerimiz hangileridir? 1972 yılı inşaat 
programında hangi köylerin yer alması düşü
nülmektedir? 
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Amasya Merkez ilce köylerinden G. Hacıköyü 

Boğa köyü 
Sarıcevizler 
Tuzluca! 
Ortaköy 
llgazi 
Halifeli 
Keşlik 
Sevincer 
tlyas köyü 
Aktaş 
Mer. Kışlacığı 
Akdağ Bucağı 
Kızseki 
Kayacık 
Beke 

Gümüş merkez 
Hamamözü 
Gölköyü 
Omarca 
Korkut 
Kırca Sondaj 
Kızıroğlu sondaj 
Çiftçoğlu sondaj 
Kızılcaören 
Çiftli Bağlıca 
Sallar 

Göynücek 

Bekdemir 
Çulpara 
Sağırçayı 
Ayvapmar 
Yassıkışla 
Musaköyü 
Bulduklu 
Asar 

Su 

Taşlıyurt 
D. Başalan 
Eraslan 
Bayırlı 

luova 

Sazlıca 
Alıcık 
Diphancı 
Elmayolu 
Demirpmar 
Oymak 
Kamışlı 
Balgöze 
Saraycık 
Çatalkaya 
Alişar 
Hanz 

Merzifon 

Çakar - balıklı bent 6 köyle 
Aksungur 
Bahcekent 

ilgili 

Taşova ilçesine bağlı 

Mülbükü 
UlukÖy 
Hüsnüoğlu. 
Devre 
Tekke 
Karabük 
Çümbükü 
Kınkharman 
Gürsu 
Yenidere, Gemibükü, Cılkıdır 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 14.2.1972 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 112/1-383/2-72/ 

Gen. il§. Müş./191 05954 

Konu: Amasya Milletvekili 
Sayın Vehbi Meghur'ım ya
zılı soru önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü; 9 . 11 . 1971 ffün ve 7/732 - 4590/35308 sayılı 
yazım.*. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
«Amasya iline bağlı köy arazilerinin sulanır ha
le getirilmesi» ne mütedair yazılı soru önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
«Amasya iline bağlı köy arazilerinin sulanır 
hale getirilmesine» mütedair yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 

Soru : 
Arazilerinin sulanır bale gelmesi, mevcut 

sularının havuz, gölet veya kanal yapmak su
retiyle israfının önlenerek değerlendirilmesi 
için müracaatlarının bulunduğunu, yazılı veya 
sözlü olarak bize de intikal ettiren aşağıda 
isimleri yazıh olan köylerimizin son durumları 
hangi safhadadır? Amasya DlSi Başmühendis
liği ile Topraksu Başmühendisliklerinde müra
caatları bulunan bu köylerimizin müracaatları 
hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Projeleri 
ve etütleri yapılan köylerimiz hangileridir? 
1972 yılı inşaat programında hangi köylerin 
yer alması düşünülmektedir.? 

Amasya merkez ilçesi köylerinden : Boğa-
köyü, Sıracevizler, Tuzluçal, Ortaköy, ilgazi, 
Halifeli, Keşlik, Sevincer, ilyasköyü, Aktaş, 
Mer. Kışlacığı, AJkdağ Bucağı, Kızseki, Kaya
cık, Beke. 

G. Hacıköyü ilçesi köylerinden : Gümüş-
merkez, Hamamözü, Gölköyü, Omarca, Korkut, 
Kırcasondaj, Kızıroğlu, Çiftoğlu, Kızılcaören, 
Çiftlibağlıca, Sallar. 

Göynük ilçesi köylerinden : Bekdemir, Çul-
para, Sığırçayı, Ayvalıpınar, Yassıkışla, Musa-
köyü, Bulduklu, Asar. 

Suluova ilçesi köylerinden : Taşlıyurt, D. 
Başalan, Eraslan, Bayırlı. 

Merzifon ilçesi köylerinden : Sazlıca, Alıcık, 
Diphacı, Elmayıolu, Demirpınar, Oymak, Ka
mışlı, Balöze, Saraycık, Çatalkaya, Alışar, Ha
rız, Çakal - Balıklı - Bent 6 köyle ilgili, Aksun-
gur, Bahçekent. 

Taşova ilçesine bağlı köyler : Mülbükü, Ulu-
köy, Hüsnüoğlu, Devde, Tekke, Karabük, Çam-
bükü, Kırkharman, Gürsu, Yenidere, Gemibü-
kü, Cılkıdır. 

Cevap : 
Önergede aidi geçen köylerden bir kısmına, 

Köy işleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdür
lüğünün programlarında yer almış olduğu gö
rülmüştür. Bakanlığımıza bağlı Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne intikal edenlerin ise 
münferiden veya proje kapsamında olmak üze
re çeşitli kademelerde etüdü yapılmıştır. 

Yapılan ilk etütler özellikle köy yerleşim 
merkezleri dikkate alınarak değil, susuz ara
zileri sulama gayesiyle yapılmaktadır. Sula
ma etütleri yapılan proje sahaları içerisine ise, 
yazıda bahsi geçen köyler arazisinin girip gir
mediği veya ne kadarının girdiği belli olmadı
ğından, etütleri yapılan köyler meyanında 
sarih bilgi vermek kabil olamamaktadır. Bu
nunla beraber bahsi geçen köyler ve civarında
ki Devlet Su İşlerinin münferit ve proje kap
samındaki etütlerinin durumu aşağıdadır. 

1. Merkez ilçesi : 
a) Sevincer köyü : Topraksu Genel Mü

dürlüğü programlarındadır. 
b) ilyas köyü : Konu; «Amasya - Merkez -

Karaköprü, Kavakçayın (Dadı) ve ilyas köy
leri arazisinin pompajla sulanması» adı altında 
1971 yılı planlama programımızda yer almak
tadır. Yapılacak etütler neticesinde, konu 
rantabl bulunduğu taktirde, bütçe imkânları
na bağlı olarak, inşaat programlarının, tanzi
minde gözönıünde bulundurulacaktır. 

c) Boğaköyü : Konu Topraksu Genel Mü
dürlüğünün 1971 yılı istikşaf etüt programında
dır. 

d) Sıracevizler : Mezkûr köy arazilerinin 
yerüstü ve yeraltı suyu yönünden sulanması 
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konusu DSİ Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 
Yapılan inceleme neticesinide, köy ve çevre ara
zilerinin jeolojik ve hidrolojik karakterleri do-
layısiyle, bu civarda yeraltı suyu temininin 
mümkün olamıyacağı kesin olarak belirlenmiş 
ve ekonomik olaibilecek bir gölet imkânı da 
bulunamamıştır. 

Diğer taraftan konu, Topraksu Genel Mü
dürlüğünün 1971 yılı istikşaf etüt programın
da yer almaktadır. 

e) Ortaköy - Halifeli : Konu, Topraksu 
Genel Müdürlüğü programlarmdadır. 

h) Yazıda Göynücek ilçesi bölümünde gös
terilen Bulduklu ve Musa köyleri, merkez ilçe
ye bağlıdır. Bu köylerde Bulduklu köyü arazi
sinin «Alsancak Projesi» istikşaf etütlerinde 
tespit olunan Doğantepe ve Mecitözü barajları 
ile, Musa köyü arazisinin ise, «Çayköyü köyü 
projesi» meyanındaki Çayköy regülâtörü ile su
lanması öngörülmüştür. 

Bunlardan Mecitözü barajının plânlaması 
ikmal edilmiş, diğerlerinin planlama etütleri 
ise ileriki yıllarda yapılacaktır. 

i) I - Tuzluçay (Somaköyü): Konu «Amas
ya - Merkez - Zarabucağı - Tuzluçal köyü civa
rının hidrojeolojik etüdü» meyanmda incelen
miş ve sondajla istifadeye arz edilebilecek yer
altı suyu bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrı
ca, gölet imkânı araştırılmış uygun bir yer 
bulunamamıştır. 

Diğer taraftan, 1972 yılında istikşafi kade. 
meide etüt edilecek olan Ortaköy göleti ile bir
likte Tuzluçal köyü arazisinin Karakavak de
resinden sulanması konusu da tetkik edilecek
tir. 

II - İlgazi köyü : Konu, Topraksu Amasya 
Ekibi Başmühendisliğinoe tetkik edilmiştir. 
Alınan bilgiye göre, Köyceğiz ile Ergazi köyü 
arasındaki ihtilâf nedeniyle proje sahasına gi-
rilememektedir. 

III - Kayacık (Kovay) - Kızseki - Keşlik 
köyleri : Konu, sulama suyu ihtiyacı 500 
LT/sn. den az olması nedeniyle Topraksu Ge
nel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

IV - Beke köyü : Bugüne kadar DSİ Genel 
Müdürlüğünce bu köyde her hangi bir çalışma 
yapılamamıştır. 

Mahallinde yapılan araştırmada, bir gölet 
yeri bulunmuş ise de, bu gölet yerinin jeolojik 
yönden de etüdü gerekmektedir. 1972 yılında 

yapılan jeolojik etüt neticesinde, bulunan yer 
uygun görüldüğü takdirde istikşaf çalışmaları
na geçilecektir. 

V - Merkepcilaşlacığı köyü : Konu, «Amas
ya Suluovanın hidrojeolojik istikşaf raporu» 
meyanmda incelenmiş ve sondajla istifadeye 
arz edilebilecek yeraltı suyu bulunmadığı tes
pit edilmiştir. 

Diğer taraftan, adı geçen köy arazisinin 
taşkından korunması konusu da bahis konusu 
olduğundan, her iki mevzu 1972 yılında etüt 
edilecektir. 

VI - Akdağ bucağı (Zana) : Konu, «Amas
ya - Taşova - Zana arasındaki arazilerin Yeşil-
ırmaktan pompajla sulanması» meyanmda is
tikşafi kademede etüt edilmiş ve planlama ka
demelinde de etüldü gerekli görülmüştür. Ra
porun hazırlanmasını müteakip yapılacak tet
kik neticesinde konu rantabl bulunduğu taktir
de, inşaat programlarına alınması için gerekli 
işlemlere tevessül edilecektir. 

2. Gümüşhacıköy ilçesi : 
a) Kiziroğlu - Çiftoğlu - Savlar - Gümüş-

merkez : 
Adı geçen köyler arazisinin, «Gümüşhacı

köy projesi» istikşaf çalışmalarında tetkik edi
len Gümüşhacıköy baraj ve regülâtörü ile su
lanması öngörülmüş olup, planlama çalışmaları 
ileriki yıllarda yapılacaktır. 

b) Çitli (Çitlibağlıca) : Adı geçen köy 
arazisinin «Dövenci - Alıcık projesi» istikşaf 
çalışmaları meyanmda tespit olunan çitli köy 
ve Doğancı barajları ile sulanması öngörül
müştür. Mezkûr barajların planlama çalışma
ları ileriki yıllarda yapılacaktır. 

c) Hamamözü : Hamamözü köyü arazisi
nin Hamamözü deresinin sulanması konusu ev
velce etüt edilmiş ve neticede sulama suyu ih
tiyacı 500 LT/sn. den az olduğu tespit edildi
ğinden konu, DSİ Genel Müdürlüğünün 
16 . 12 . 1960/6446 sayılı yazısıyla Topraksu 
Genel Müdürlüğüne intikâl ettirilmiştir. 

(d) ve (e) maddeleri : 
I - Kırca köyü : 1961 yılında «Amasya -

Gümüşhacıköy - Saraycık ve civarının hidroje
olojisi raporu» meyanmda incelenmiş ve son
dajla istifadeye arz edilebilecek yeraltı suyu 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 

II - Korkut köyü : «Amasya - Merzifon ve 
Gümüşsüyü ovalarının planlama kademesinde 
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hidrojeolojik etüidü» mey anında incelenmiş ve 
sondajla istifadeye arz edilebilecek yeraltı su
yu bulunmadığı tespit edilmiştir. 

III - Ormarca - Korkut - Kizılcaören ve Göl
köy köyleri : Mezkûr köylere, gölet yer tes
piti için gidilmiş, fakat kar nedeniyle çalışı-
lamamıştır. Mevsimin müsaidolduğu ilk fırsat
ta konu yerinde tetkik edilecektir. 

3. Göynücek ilçesi : 
a) Bekdemir - Çulpara - Ayvalıpmar (Şe-

refter) : 
Adı geçen köyler arazisinin Mecitözü bara

jı, Karayar regülâtörü, Çimenli ve Yenköy 
barajı ile sulanması öngörülmüştür. 

Bunlardan Mecitözü baraj ve Karayar re*-
gülâtörünün planlama çalışmaları tamamlan
mış, ancak 1971 yılı icraat programlarına alı
namamıştır. Diğer barajların planlama etütle
ri ise ileriki yıllarda yapılacaktır. 

b) Sığırçayı : Adı geçen köy arazisinin su
lanması için Tekke deresi üzerinde bir gölet 
inşası konusu evvelce etüt edilmiş ve 1 317 de
kar arazinin sulanması rantbl bulunmamıştır. 

Keza, Sığırçayı köyü Kayalık boğaz dere
si Boyalık mevkiinde bir baraj inşası konusu da 
evvelce etüt edilmiş ve 155 dekar arazinin su
lanması yine rantabl bulunmamıştır. 

c) Yassıkışla : Mezkûr köy arazisinin su
lanması için Çorak mevkiinde bir gölet 
yapılması konusu evvelce etüt edilmiş ve 
neticede sulama suyu ihtiyacı 500 LT/sn. 
den az olduğu tespit edildiğinden konu DSi'nin 
12.6.61/2878 sayılı yazısıyle Topraksu Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

d) I - Asar köyü : Adı geçen köy arazi
sinin sulanması konusunda bugüne kadar her
hangi bir çalışma yapılmamıştır. Kar nede
niyle mahalline gidilemediğinden, mevsimin 
müsaidolduğu ilk fırsatta konu tetkik edile
cektir. 

4. iSuluova ilçesi : 
a) Eraslan ve Bayırh : Adı geçen köyler 

arazisinin «Suluova projesi» istikşaf çalışma
larında tespit olunan Merzifon - Yedikır baraj
ları ve Çeltek regülâtörü ile sulanması öngö
rülmüştür. Mezkûr barajların planlama çalış
maları devam etmekte olup, 1972 sonunda ta
mamlanması programlaştırılmıştır. 

b) I - Taşlıyurt köyü : Konunun Toprak
su Genel Müdürlüğünün 1971 yılı inşaat prog

ramında olduğu, köylü yardımı tahakkuk et
mediğinden işaatının yapılmamış olduğu tes
pit edilmiştir. 

II - Derebaşalan köyü : Mezkûr köy ara
zisinin Derinöz çayı kıyısındaki cüzî bir kıs
mı, «Tersakan - Çekerek Projesi» istikşaf ça
lışmaları sırasında etüt edilen Derinöz barajı
nın sulama sahasına girmektedir. Ancak, adı 
geçen baraj, istikşaf kademesindeki etütlere 
jeolojik nedenlerle elimine edilmiş bulunmak
tadır. 

5. Merzifon ilçesi : 
a) Sazlıca - Aksungur (Gemerez) - Bahçe-

kent (Narınca) - Saraycık: Adı geçen köyler 
arazisinin, «Suluova projesi» istikşaf çalışma
larında tespit olunan Karatepe, Yakupköy ve 
Merzifon barajları ile sulanması öngörülmüş
tür. Mezkûr barajların planlama çalışmaları 
devam etmekte olup 1972 yılı sonunda tamam
lanması programlaştırılmıştır. 

b) Alıcık - Diphacı - Ehnayolu^ (Aşağı 
Şamlba) ve Demirpınar (Samba) : Mezkûr köy
ler arazisinin «Devenci - Alıcık - projesi» me-
yanında tespit olunan Çitliköy ve Dövenci ba
rajları ile sulanması öngörülmüş olup, planlama 
çalışmaları ilerki yıllarda yapılacaktır. 

c) Kamışlı : Konu, Topraksu Genel Mü
dürlüğü programlarındadır. 

d) Balgöze (Emert) : Adı geçen köy ara
zisinin planlama çalışmaları tamamlanmış bu
lunan «Tanrıvenmiş projesi» meyanında Gök-
çebel deresi üzerinde inşası gerekli görülen 
Tanrıvermiş barajı ile sulanması öngörülmüş 
olup, ileriki yıllar inşaat programlarının tan
ziminde nazarı itibara alınabilecektir. 

e) Çatalkaya (Gelingiras) : Adı geçen köy 
arazisinin Merzifon barajı ile sulanması öngö
rülmüş olup bu hususta (a) maddesinde gerek
li bilgi verilmiştir. 

f) Alişar : Mezkur köy arazisinin sulan
ması konusu evvelce etüt edilmiş ve neticede 
sulama ihtiyacının 500 LT/sn. den az olduğu 
tespit edildiğinden konu, DSi'nin 13.3.61/1271 
sayılı yazısıyle Topraksu Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirilmiştir. 

g) I - Oymak köyü : Adı geçen köy ara
zisi, Planlama çalışmaları devam etmekte 
olan «Merzifon projesi» kapsamına girmekte
dir. Planlama çalışmalan neticesinde, teknik 
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ve ekonomik yönden yapılabilir bulunacak üni
teler, bütçe imkânlarına bağlı olarak inşaat 
programlarının tanziminde nazarı itibara alına
caktır. 

II - Gümüştepe (Harız) köyü arazisinin su
lanması ve Çakallı bent : Konuların incelenme
si için mahalline gidilmiş, fakat kar nedeniyle 
çalışılamamıştır. Mevsimin müsaidolduğu ilk 
fırsatta gerekli tetkikler yapılacaktır. 

6. Taşova ilçesi : 
a) Mülkbükü - Gemibükü - Çalkıdır : Adı 

geçen köyler arazisinin sulanması konusu 
«Amasya - Taşova - Gemilbükü - Mülkbükü ve 
Cılkıdır köyleri arazisinin Yeşilırmaktan pom
pajla sulanması» adı altında planlama kademe
sinde etüt edilmiş ve 642 ha. arazinin sulanma
sı rantabl bulunmuş olup, ileriki yıllar inşaat 
programlarının tanziminde nazarı itibara alına
bilecektir. 

b) Uluköy (Sonuisa) : Luköy ovasının su
lamaya elverişli topraklarının sulanması konu
su «Uluköy projesi» adı altında planlama ka
demesinde etüt edilmiş ve Destek çayı üzerin
de inşa edilecek Uluköy barajı ile mezkûr ova
da 1 208 ha. arazinin sulanması rantabl bulun
muştur. 

Ancak, baraj yerinin jeolojik balkımdan 
problemli olması dolayısıyle, ilâve etütlerin ya
pılmasına intizaren ileri safha çalışmaları erte
lenmiştir. 

c) Devre : Konu, Topraksu Genel Müdür
lüğü programlarmdadır. 

d) Tekke : Tekke bucağı Eleik deresi Ka-
zanocağı mevkiinde yapılacak bir göletle 340 
dekar arazinin sulanması konusu evvelce etüt 
edilmiş ve rantabl bulunmamıştır. 

e) Karabük - Yenidere - Çambükü (Megel-
libükü) : Mezkûr köy arazisinin sulanması ko
nusu «Amasya - Taşova - Zana arasındaki ara
zilerin Yeşilırmaktan pompajla sulanması» al
tında istdkşafi kademede etüt edilmiş ve plan
lama kademesinde de etüdü gerekli görülmüş
tür. 1971 yılı planlama programımızda bulu
nan ve etütlerin ikmalini mütaakıp, konu 
rantabl bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına 
bağlı olarak, inşaat programlarının tanzimin
de gözönünde bulundurulacaktır. 

f) I - Hüsnüoğlu köyü : Konu, sulama su
yu ihtiyacı 500 LT/sn'den az oluşu nedeniyle 

Topraksu Genel Müdürlüğünü ilgilendirmek
tedir. 

II - Kırkharman köyü : Bugüne kadar DSt 
Müdürlüğünce herhangi bir çalışma yapılma
mıştır. Mahallinde gölet imkânı araştırılmış 
ise de, topağrafik yönden uygun bir rezervuar 
bulunamamıştır. 

Diğer taraftan, sulama suyu ihtiyacı 500 
LT/sn.'den az olması nedeniyle konu, Topraksu 
Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

III - Gürsu (ikizce) köyü : Mezkûr köy 
arazisinin sulanması için gölet konusunun Top
raksu Teşkilâtınca incelendiği, sondajların 
müspet çılkmaması nedeniyle jeolojik yönden 
elimine edildiği tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, sulama suyu ihtiyacı 500 
LT/sn.^den az olması nedeniyle konu, Toprak
su Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 3293 

13 . 12 . 1971 
Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 11 . 1971 gün ve 7-732/4590-35308 

sayılı yazınız. 
Amasya iline bağlı köy arazilerinin sulanır 

hale getirilmesine dair Amasya Milletvekili Sa
yın Vehbi Meşhur tarafından sunulan ve ilgili 
yazınızla bir sureti de Bakanlığıma tevdi olu
nan yazılı soru önergesine cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cevdet Aykan 

Köy İşleri Bakanı 

«Amasya iline bağlı köy arazilerinin sula
nır hale getirilmesine dair Amasya Milletvekili 
Sayın Vehbi Meşhur tarafından sunulan ve Mil
let Meclisi Başkanlığının 9 . 11 . 1971 gün ve 
7-732-4590-35308 sayılı yazılariyle bir sureti de 
Köy İşleri Bakanlığına tevcih olunan yazılı so
ru önergesinin cevabıdır : 
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Amasya iline ait sulama suyu temini konu
sunda Bakanlığımıza müracaatları intikal eden, 
•köylerin müracaatlarına binaen yapılan islam 
sonuçları. 

Amasya - Merkez - Boğazköy : Etüdü ikmal 
edilmiş olup sulama suyu kaynağı M. Kışlacığı 
köyü ile ihtilaflı olduğundan her hangi bir te
sis planlaması uygun görülmemiştir. 

Amasya - Merkez - ıSıracevizler : 1971 yılı 
küçüksu işleri istikşafi etüt programında yer 
alma'kta olup etüt neticesi beklenmektedir. 

Amasya - Merkez - Tuzluçal : Etüt edilerek 
yapılan ekonomik analiz hesaplamaları sonucu 
konu ekonomik bulunmamıştır. 

Amasya - Msrkez - Ortaköy : İstikşafi ka
demedeki etütler ikmal edilmiş olup planlama 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

Amasya - Merkez - Ilgazi : Etüt ikmal edil
miş olup Köyceğiz köyü arazisi içerisinde bent 
inşasına muhalefet ettiğinden tesis planlaması 
mümkün olamamıştır. 

Amasra - Merkez - Halifeli : Konu ils ilgili 
olarak DİBİ Genel Müdürlüğünce Deliçay üze
rinde Zigala mıntakasında rezervuar inşası için 
etütler yapılmakta olduğundan teşkilâtımızca. 
bir işlem yapılmamıştır. 

Amasya - Merkez - Ssvinçer : Yapılan etüdü 
sonucu DSİ Genel Müdürlüğünce terfili sulama 
sistemine ait etüt ve proje çalışmaları yapıldı
ğı anlaşılarak teşkilâtımızca yapılmakta olan 
etütlere son verilmiştir. 

Amasya - P/Ierkez - llyas : Etüt ikmal edil--
miş olup yapılan ekonomik analiz hesaplama
ları sonucu konu ekonomik bulunmamıştır. 

Amasya - Merkez - Merkepcikışlacığı : 1971 
yılında proje bedeli olan 72 472 T.L. dan çiftçi! 
katkısı çıkarıldıktan sonra kalan 46 524 T.L. 
mahalline 'gönderilmiş olup proje uygulaması 
yapılmaktadır. 

Amasya - Merkez - Kızseki : Etüdü tamam
lanarak proje hazırlanmış olup, projenin ön
gördüğü çiftçi katkısı temin edildiği ve Devlet 
katkısı içinde Devlet Planlama Teşkilâtınca tah
sisat tefriki mümkün olduğu takdirde proje 
uygulaması 1972 yılında yapılacaktır. 

Amasya - Merkez - Kayacık : Etüt edilerek 
yapılan ekonomik analiz hesaplamaları sonucu 
(konunun ekonomik olmadığı tespit edilmiştir. 

Amasya - Merkez - Beke : Yapılan etüt so
nucu Devlet yatırımını gerektirir bir durumun 
olmadığı tespit edilmiştir. 

Amasya : G. Hacıköy - Gümüş Nah. : Etüt 
edilerek yapılan ekonomik analiz hesaplamaları 
isonucu konu ekonomik bulunmamıştır. 

Amasya - G. Hacıköy - Hamamözü : Etüt 
edilerek Devlet yatırımının gerektirir bir du
rumun olmadığı tespit edilmiş gerekli teknik 
yardımın yapılabileceği mahallinde ilgililere du
yurulmuştur. 

Amasya - G. Hacıköy - Gölköy : İstikşafı ka
demedeki etütler ikmal edilmiş olup planlama 
etütlerine devam edilmektedir. 

Amasya - G. Hacıköy - Kırca : Yapılan etüt 
sonucu su kaynağının kifayetsiz olduğu tespit 
edilerek her hangi bir tesis planlaması uygun 
görülmemiştir. 

Amasya - G. Hacıköy - Çiftlilbağlıca : Etü-
dedilmisş olup yapılan ekonomik analiz hesap
lamaları sonucu tesis ekonomik bulunmamıştır. 

Amasya - Göynücek - Ayvalıpmar : Etüde-
dilerek müspet görülmüş ise de su kaynağının 
müştereken kullanıldığı Musa - Çivi, Terzi, Ay
valıpmar (Şereftan) köyleri ile Başpmar köyü 
arasında ihtilâf vukubulduğundan planlama ça
lışması yapılamamıştır. 

Amasya - Göynücük - Musa : Etüdedilerek 
müspet görülmüş ise de su kaynağının müştere
ken kullanıldığı Musa, Çivi, Terzi, Ayvalıpmar 
(Şereftan) köyleri ile Başpmar köyü arasında 
ihtilâf vukubulduğundan planlama çalışması 
yapılamamıştır. 

Amasya - Göynücek - Yassıkışla - Etüdedile-
rek Aşar deresinin ıslahı gerektiği tespit edil
miş ve konu ilgisi dolayısıyle Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına (DSÎ Genel Müdürlü
ğü) intikal' ettirilmiştir. 

Amasya - Suluova - Taşlıyurt : 1971 yılında 
proje bedeli olan 26 842 T.L. dan çiftçi katkısı 
çıkarıldıktan sonra kalan 14 554 T.L. mahalli
ne gönderilmiş olup proje uygulaması yapıl
maktadır. 

Amasya - Suluova - D. Başalan : Etütler ik
mal edilmiş olup sulama suyu temini konusu
nun halli Ladik ilçesine bağlı D. Başalar köyü
ne komşu köylerle D. Başalan köyü arasındaki 
su kaynağının kullanılması ile ilgili ihtilâfın 
halline intizar etmektedir. 
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Amasya - Suluova - Eraslan : Yapılan etüt 
sonucu uygun planlamanın bir kaç köyü kap
sar şekilde Gümüşçayın su temini şeklinde ya
pılması gerektiği tespit edilmiş ve konu kapasi
te itibariyle teşkilâtımız çalışmaları kapsamı dı
şında bulunmuştur. 

Amasya - Suluova - Bayırlı - istikşafı kade
medeki sulama etütleri ikmal edilmiş olup jeo
lojik ve temel sondaj etütleri müspet sonuç ver
diği takdirde konuya yatırım programlarında 
yer verilebilecektir. 

Amasya - Taşova - Mülkbükü : Bent yeri 
Çılgıdır köylüleri ile ihtilaflı olup Teşkilâtı-
mızca daha önce inşa edilmiş olan kanalın, Des
tek çayı kapalı geçidinin onarım projesi hazır
lanmaktadır. 

Amasya - Taşova - Devre : İstikşafı kademe
deki etütler ikmal edilmiş olup planlama çalış
maları devam etmektedir. 

Amasya - Taşova - Tekke : Etüdü ikmal edi
lerek yapılan ekonomik analiz hesaplamaları 
sonucu konunun ekonomik olmadığı tespit edil
miştir. 

Amasya - Taşova - Karabük : Teşkilâtımızca 
hazırlanan 76 106 T.L. keşif bedelli proje uy
gulaması yapılmıştır. 

Amasya - Taşova - Kırkharman - Konu ile 
ilgili olarak yapılan istikşafı etütlerin gelişti
rilmesine lüzum görülerek bu yolda TOPRAK-
ISU Samsun XI. Bölge Müdürlüğüne talimat se
rilmiştir. 

Amasya - Taşova - Gürsu : Konu ile ilgili 
olarak yapılan istikşafî etütlerin geliştirilmesi
ne lüzum görülerek bu yolda TOPRAKSU Sam
sun XI. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Amasya - Taşova - Yenidere : Etüdü ikmal 
edilmiş olup yapılan ekonomik analiz hesapla
maları sonucu konunun ekonomik olmadığı tes
pit edilmiştir. 

Amasya - Taşova - Gemibükü : Bent yeri 
Çılgıdır köyü ile ihtilaflı olup Teşkilâtımızca 
daha önce inşa edilmiş olan Karanın, Destek ça
yı kapalı geçidinin onarımı projesi hazırlan
maktadır. 

Amasya - Merzifon - Alacık - Teşkilâtımızca 
hazırlanan 56 358 T.L. keşif bedelli proje uy
gulaması yapılmıştır. 

Amasya - Merzifon - Diphacı : Etüdü ikmal 
edilerek yapılan ekonomik analiz hesaplamaları 
sonucu tesis ekonomik bulunmamıştır. 

Amasya - Merzifon - Kamışlı : Etüdü ikmal 
edilmiş olup, planlama çalışması devam etmek
tedir. 

Amasya - Merzifon - Sar aycık : İstikşafî ka
demede sulama etütleri ikmal edilerek jeolo
jik etüdün gerekliliği tespit edilmiş ancak etüt
lere devam edilebilmesi için su kaynağının müş
tereken kullanıldığı, Kamışlı ve Saraycık köylü
leri arasındaki ihtilâfın hallinin gerektiği 
Amasya Valiliği kanaliyle ilgililere duyurul
muştur. 

Amasya - Merzifon - Balgöze : Teşkilâtımız
ca hazırlanan 41 477 T.L. keşif bedelli proje 
uygulaması yapılmıştır. 

Amasya - Merzifon - Çatalkaya : İstikşafı 
kademedeki sulama etütleri ikmal edilmiş olup, 
jeolojik etüdün gerektiği tespit edilerek jeolo
jik etüt neticesine intizar edilmektedir. 

Amasya - Merzifon - Harız : İstikşafî kade
medeki sulama etütleri ikmal edilmiş olup jeo
lojik etüdün gerektiği tespit edilerek jeolojik' 
etüt neticesine intizar edilmektedir. 

Amasya - Merzifon - Alişar : İstikşafı kade
medeki sulama etütleri ikmal edilmiş olup jeo
lojik etüdün gerektiği tespit edilerek jeolojik 
etüt neticesine intizar edilmektedir. 

1972 yılı programında yer alacak olan 

Amasya iline ait konular 

Sahası Yatırım 

Amasya-Merzifon-Çayibaşı 
(1972) 60 430 
Amasya-Taşova-Mercimek, 
Çaydibi (1972-1973 100 900 
Amasya-G. Hacıköy-Merkez 
(1972-1973) 320 2 400 

7. — Af yan Kardhisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Dazkırı Kaymakamı Şefik Kal-
kan'ın yolsuzluğu hakkındaki tahkikata dair so
ru önergesi ve Başbakan Nihat Eriın'in yazılı 
cevabı (7/746) 

M. Meclisi iSayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
rica ederim. 3 . 11 . 1971 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 
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T. B. M. Meclisi postanesinden, Sayın Baş
bakana 10 . 6 . 1971 gün ve 10931 sayılı telg
raf çekerek Dazkırı Kaymakamı Şefik Kalkan'-
m yolsuzluğu hakkında tarafsız bir tahkikat is
temiştim : 

1. Şikâyetimin dikkate alınmayışının sebe
bi nedir? 

2. Şikâyetime müspet menfî cevap verilme-
yişi, İçişleri teşkilâtında bir sorumsuzluk zihni
yetinin mevcudiyetine işaret sayılmaz mı? 

3. Yukarıda arz ettiğim şikâyet dikkate 
alınmış ise, kimler şahidolarak dinlenmiş ve 
tahkikatı kim yürütmüştür? 

T. C. 
[Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-51/1511 
23 . 2 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 , 11 . 1971 tarih ve 7/746-4630/ 

35552 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 

Dazkırı eski Kaymakamı M. Şefik Kalkan'a 
ilişkin 3 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuş
tur, 

(Saygıyle arz ederim. 
Prof Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, Daz
kırı eski Kaymakamı M. Şefik Kalkan'a ilişkin 
3 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

önergede bahsedilen Kaymakamın halktan 
zorla para topladığı, bilet ve kitap sattığı hak
kındaki iddia incelettirilmiş; konunun Cumhu
riyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak ta
rafından yazılan «Dazkırı Pansiyon Yaptırma 
Derneği» ne hibe edilen «İlçemiz Dazkırı» Adlı 
Kitabın bu dernek yararına satılmasından iba
ret olduğu anlaşılmıştır. Kitap Kaymakam ta
rafından değil, sözü geçen dernek tarafından 
satılmıştır. Kaymakamın zorla kitap satması ve 
para toplaması söz konusu olmamıştır. 

Ayrıca Afyon Valisinin bizzat yaptığı ince
leme neticelerine göre, Dazkırı İlçesi Kızılören 
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köyü ile Bozan Köyünde görevli iki öğretmenin 
aşırı sol fikriyatı benimsemiş kimselerden ol
dukları, bunların mahkeme kararıyle evlerinde 
yapılan arama sonucu elde edilen yasaklanmış 
mevkutelerle birlikte Kaymakamlıkça Sıkıyöne
tim Makamlarına sevk edildikleri, bunun üzeri
ne öğretmenlerin kaymakamı sağcılıkla suçla
maya kalkıştıkları, kaymakamın sağcılıkla da 
hiç bir ilgisi bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 1972 
yılı Bütçesinin açılışız olarak kapanması için 
düşünülen tedbirlere dair soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erim ile Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in yazılı cevaplan (7/756) Başbakanlığa 
ve Maliye bakanlığına gönderilmiştir. (7/756) 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ma

liye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

11 Kasım 1971 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Geçtiğimiz Eylül ayının 16'sında bir basın 

toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'e Bütçenin 50 milyar T.L. sına vardığı 
yolundaki haberlerin doğru olup olmadığı so
rulmuştur. O gün Maliye Bakanı Ergin, bu tip 
haberlerin başına bir çok işler açtığından ya
kınmış ve gazetecileri, «Bir defa parayı nere
den bulacağız? Sonra zaten enflâsyonla müca
dele ediyoruz, bu durumda ne yapabiliriz? So-
rularıyle cevapladıktan sonra bu yoldaki ha
berleri yalanlamıştır. 

Ancak, Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Mü
dürlüğü yetkililerinin 15 Ekim. 1971 günü iti
bariyle yaptıkları ve 9 Kasım günü Yüksek 
Planlama Kurulu toplantısında ele alınan son 
tahmin ise Maliye Bakanının bir ay önce söyle
diklerinin aksini göstermektedir. Bu tahmine 
göre, 1971 yılı Gider Bütçesi 49 635 milyon T.L. 
sı olarak saptanmış, Gelir Bütçesi ise 40 009 
milyon T.L. sı olarak tahmin edilmiştir. Buna 
gflre Bütçe açığı 9 626 milyon T.L. sı olarak 
bulunmuştur. 

Yıl sonuna göre bütçenin gelir ve gider ra
kamları yetkililerce aşağıdaki biçimde tahmin 
edilmiştir : 
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Bütçe giderleri 

1. Başlangıçta Bütçeye verilen 
2. Ek ve olağanüstü ödenek 
3. Otomatik ödenek 

Toplam 

4. Malî yıl sonuna kadar veril
mesi düşünülen 

Milyon T.L. 

ti 38 472 
2 186 
1 214 

41 872 

7 763 

Toplam 49 635 
Bütçe gelirleri tahmini 40 009 
Bütçe açığı tahmini 9 626 
Bütçe açığı olarak talimin edilen bu 9 626 

milyon T.L. sının ancak 4 milyar T.L. lık kıs
mının Bütçe tasarrufları ile önlenebileceği, ge
ri kalan 5,6'lık kısmın ise Hazine imkânlarıyle 
karşılanacağı, yani açık olarak kalacağı belir
tilmiştir. 

Başlangıç bütçesine ilâve olarak istenen 11,1 
milyarlık ek ödenek, 1960 yılından bu yana gö
rülen en yüksek rakamdır, öte yandan, malî yıl 
sonuna kadar verilmesi düşünülen 7,8 milyar 
T.L. lık ödeneğin de muhtemelen bir kısmı ve
rilmeyecektir. Bu ek ödenek içinde bulunan ve 
2,5 milyar T.L. sı civarında ağırlığı olan Perso
nel Kanunu yan ödemeleri ile Personel Kanu
nunun bazı hükümlerini değiştiren kanun için 
gerekli ödemeler, yapılacak Bütçe tasarrufları 
içine alınarak muhtemelen 1972 malî yılına kay
dırılacaktır. Böylece yılan hikâyesine dönmüş 
olan Personel Kanunu askıya alınmış olacaktır. 

1971 yılı Bütçe açığı 9 626 milyon T.L. sı 
olarak tahmin edildiğine göre, 1972 yılı Bütçe
sinin açıksız kapanması için düşünülen tedbir
ler ve reformların gerçekleştirilmesi için baş
vurulacak tedbirler nelerdir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 17 . 2 . 1972 
Sayı : 77-66/1381 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 11 . 1971 tarih ve 7/756-4663/ 

35811 sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 1971 -1972 
yılları Bütçelerine ilişkin 11 . 11 . 1971 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

îçsl Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1971 - 1972 
yılları Bütçelerine ilişkin 11 . 11 . 1971 tarihli 

yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
1971 yılı Bütçesinin açıksız kapanması ile 

ilgili hususlar Sayın Maliye Bakanı tarafından 
cevaplandırılmış bulunmaktadır. 

1972 yılı Bütçesinin denk bir şekilde bağ
lanması için gerek hükümetimiz gerek Bütçe 
ve Plan Karma Komisyonu ve Parlamentomuz
ca üzerinde titizlikle durulmuş ve durulmakta
dır. Bu safhada tasarıyı denklik yönünden eleş
tirmenin yerinde olmayacağı tabidir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 17 . 2 . 1972' 

BÜ3YEKO : 111121-16-4750 

Konu : içel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın 11 . 11 . 1971 tarihli yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar Müdürlüğü) 
îliği : 24 . 11 . 1971 tarihli ve 4663/35811-

7/756 sayılı yazınız. 
1971 yılı Bütçesinin denk olarak kapanması 

için düşünülen tedbirlerle ilgili olarak îçel Mil
letvekili Celâl Kargılı tarafından verilen 
11 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi ceva
bı aşağıda belirtilmiştir : 

1. 1971 yılı Gider Bütçesinin 49 milyar 635 
milyon, Gelir Bütçesinin ise ancak 40 milyar 9 
milyon lira olduğu ve dolayısiyle 1971 yılı Büt
çe açığının 9 milyar 626 milyon liraya ulaştı
ğı şeklindeki iddia kamu gelir ve giderleri ile 
ilgili olarak halen Bakanlığımızda mevcut bilgi
lere tetabuk etmemektedir. Bu bakımdan, bu 
konuda çeşitli çevreler tarafından ileri sürülen 
rakamların Maliye Bakanlığında resmen kamu
oyuna intikal ettirilmediği müddetçe doğru ve 
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kesin rakamlar olarak değerlendirilmesi ülke 
ekonomisi açısından faydalı olmamaktadır. Bu
nun yanısıra, kamuoyunun yanıltılmaması açı
sından trend açığı, bütçe açığı ve nakit açığı 
kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerek
mektedir. 

2. Bütçe uygulamasının memleketin genel 
ekonomik dengesini olumsuz bir yönde etkile
mesini önleyecek tedbirlerin zamanında alına
bilmesi maksadiyle, konsolide gider ve gelir 
bütçesi trendleri muritazaman izlenmekte ve 
değerlendirilmekte olup, elimizdeki veriler 1971 
yılı Bütçesinin genel ekonomik dengeyi zedele
yebilecek ölçüde bir açık vermesinin bahis ko
nusu olmadığını göstermektedir. 

3. Halihazır rakamlar 1971 yılı gelir tahsi
latının 1971 yık Bütçesinde öngörülen gelir 
tahminlerinden 1,5-2 milyar lira daha fazla 
gerçekleşeceğini işaret etmektedir. Diğer ta
raftan, 1971 gider bütçesinin revize gelir tah
minlerinin üzerinde gerçekleşmesini önlemek 
amacıyle : 

a) Muhtelif genel ve katma bütçeli kuru
luşlardan gelen ödenek talepleri titizlikle ve 
her şeyden önce «bütçe denkliği» açısından de
ğerlendirilmektedir. 

b) 1971 yılı Bütçe Kanunu ile verilen öde
neklerde azamî tasarrufu sağlaması için gerek
li tedbirler alınmaktadır. 

Arz olunur. 
(Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

9. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, Afyon ili îhsaniye ilçesi istasyonuna 20 
tonluk bir kantarın monte edilip edilmeyece
ğine dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakam Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/765) 

M. Meclisi ÎSayın Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sanayi Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

ISüleyman Mutlu 
Afyon Milletvekili 

Afyon ili îhsaniye ilçesi istasyonunda Pan
car kantarınız ancak bir kaç ton tartmakta 

olup, traktör ve kamyon ile gelen pancarı vası
tası ile tartacak güçte değildir. 1972 yılı pan
car alım mevsiminde yetiştirilmek üzere Yirmi 
tonluk bir kantarı monte etmek imkânınız var 
mıdır? 

T. C. 
(Sanayi ve Ticareti 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazi 

îşleri Bürosu 14 . 2 . 1972 
Sayı : 9/49 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 29.11.1971 
gün, Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
nün 7/765 ve 4692/35987 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'-
nun Afyon ili îhsaniye ilçesi istasyonuna 20 
tonluk bir kantarın monte edilmesine dair yazı
lı soru önergesine bakanlığımızın cevabı iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mesut Ere2 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun Afyon 
ili îhsaniye ilçesi istasyonuna 20 tonluk bir 
kantarın monte edilmesine dair yazılı soru 
önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

cevabıdır. 

Uşak Şeker Fabrikasının Afyon Bölgesine 
bağlı bulunan îhsaniye İstasyonundaki tesel
lüm kantarının son 5 yıllık pancar tartı durumu 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Kampanya döneminde günlük 30 -100 ton 
arasında pancar tesellümü yapan îhsaniye kan
tarı 4 ton çekerindedir. Son yıllarda köylü elin
de bulunan hayvanla çekilir vasıtaların kısmen 
traktörle çekilir hale gelmesi nedeniyle, 5 tonun 
üzerinde tartı yapan kantarlara ihtiyaç duyul
maktadır. 

Bu zorunluluğu gören Türkiye Şeker Fab
rikaları A. Ş. 51 il hudutlarına dağılan 380 ci
varında mevcut kantarların çoğunu mahallî ih
tiyaçlara göre 20 ve daha yukarı tonajda tartı 
yapabilen kantarlarla değiştirmiştir. 
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Üretim sahalarında, halen 3 - 5 ton çekerin
de bulunan araba kantarlarının da 20 ve daha 
yukarı tonajdaki kantarlarla değiştirilmesi işi 
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğün
ce öncslik derecesine göre programa alınmıştır. 

İnsaniye Kantarının, adına yapılan pancar 
üretimine ve kampanya süresince yapılan gün
lük pancar tesellümüne nazaran, diğer bölge
lerde çok daha fazla üretim ve günlük pancar 
tesellümü yapan küçük araba kantarları bulun
duğundan, İnsaniye kantarının değiştirilmesine 
öncelik verilememiştir. 

Bununla beraiber, yukarıda arz edildiği gibi, 
yapılan program ve tahsisat imkânları dahilin
de İnsaniye kantarının da değiştirilmesi düşü
nülmektedir. 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Köy 
Adet 

10 
10 
10 
9 

10 

Çiftçi 
Adet 

415 
511 
171 
424 
599 

Ekim 
Dönüm 

2 195 
1 713 
1 147 
1 760 
2 319 

Rekolte 
Ton 

4 553 
4 545 
2 889 
3 546 
7 000 (Tahminî) 

10. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, Afyon ili Dazkırı ilçesinin A. Yenice kö
yüne içme suyu getirilmesine dair soru önergesi, 
ve Köy İşleri Bakam Necmi Sönmez'in yazılı ce
vabı (7/767) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Köy İşleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. 15 . 11 . 1971 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Afyon ili Dazkırı ilçesinin A. Yenice köyün
de hem köy hem de okul susuzdur. 

1. Bu köy içme suyuna ne zaman kavuştu
rulacaktır? 

2. YISE'nin daha önce vermiş olduğu su 
pompası ne zaman tamir ettirilebilir? Veya ye
ni bir santrifüj verilmesi imkân dahilinde mi
dir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 16 . 2 . 1972 
!Sayl : 317-01373 

Konu : Afyon Karahisar Milletve
kili Süleyman Mutlu'nun yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 11 . 1971 gün ve 7-767/4094-45989 

sayılı yazı. 
Afyon Kaarhisar ili Dazkırı ilçesine bağlı 

A. Yenice Köyüne içmesuyu getirilmesine dair 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu tarafından sunulan ve ilgi yazıyle de ce
vaplandırılmak üzere Bakanlığıma tevcih olu
nan 15 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergele
rinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy* İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Necmi Sönmez 

Afyon Karahisar ili Dazkırı ilçesine bağlı 
A. Yenice köyüne içmesuyu getirilmesine dair 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu tarafından sunulan ve Millet Meclisi 
Başkanlığının 29 . 11 . 1971 gün ve 7-767/ 
4694-45989 sayılı yazılanyle Köy işleri Bakan
lığına tevcüh olunan 15 . 11 . 1971 tarihli yazı
lı soru önergelerinin cevabidir : 

1. Afyon Karahisar ili Dazkırı ilçesine bağ
lı Aşağı Yenice, Yukarı Yenice ve Yüreğil 
köyleri bir grup içinde birleştirilmiştir. 

Bu grup köylerine, Dazkırı ilçesine ait 25 
İt/sn. sarfiyatlı drenajdan 2.60 İt/sn. lilk su, 
îçmesuyu Tahsis ve Tevzi Komisyonunun 
11 . 2 . 1965 gün ve 4 sayılı kararı ile tahsisi 
edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak Dazkırı Belediyesi, gruba isale edi
lecek 2.60 İt/sn. lik suyun verilmemesi ve kara
rın iptali için Danıştay nezdinde itirazda bu
lunmuş; Danıştay 8. Daire itirazı reddederek 
Esas No. : 1967/1996, Karar No. : 968/1212 ve 
30 . 3 . 1968 günlü kararı ile 2.60 İt/fen. lik 
suyun grup köylere verilmesini tasdik etmiştir. 

Aşağı Yenice Köyü Muhtarlığının müracaa
tı üzerine, konu valilikçe mahallinde yeniden 
tetkik olunmuş, Dazkırı Belediye Başkanlığı su
yun azalması nedeniyle verilmesinin sakıncalı 
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olduğunu, bu sebeple Yukarı Yenice sınırları 
dahilinde bulunan suyun isale edilebileceğini 
(beyan etmiştir. 

Konya YISE VII. Bölge Müdürlüğünce yeni
den hazırlanan istikşafî etüt raporuna göre, 
gruba; Yukarı Yenice Köyü hudutları dahilin
de bulunan Müdüroğlu Kuyusu menbaınm isa-
lesi öngörülmüş ise de Yukarı Yenice Köylü
lerinin muhalefet etmesi üzerine bu projenin 
de tatbikatına girişilememiştir. 

Neftice olarak, halen içmesuyu bulunmayan 
Aşağı ve Yukarı Yenice köyleri ile Yüreğil Kö
yüne içmesuyunun aşağıdaki şekilde temin edi
lebileceği tespit edilmiş ve istikşafı etüt çalış
malarına başlanmıştır. 

Buna göre; 
a) Yukarı Yenice Köyüne Müdüroğlu Ku

yusu menbaı münferit olaraJk isale edilecektir. 
b) Aşağı Yenice ve Yüreğil köylerine ise, 

grup olarak; açılacak sondaj kuyusundan içme
suyu temin edilecektir. 

2. 1961 yılında DISÎ Genel Müdürlüğünce 
açılmış bulunan sondaj kuyusu, Acıgöl'e yakın 
açıldığından suyu tuzlu olup üzerindeki mine-
P'olis marka pompa da arızalı bulunmaktadır. 

Yeniden açılacak sondaj kuyusunun karak
teristiklerine göre, yeni bir pompa tahsis edile
cektir. 

11. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, 
1971 - 1972 ders yılı içinde açılan ilk, orta ve 
lise okulları ile bu okullara alınan öğrenci mik
tarına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/774) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla müsaadelerinize arz ede
rim. 

17 . 11 . 1971 
Edirne Milletvekili 

ilhami Ertem 

2. Ortaokul, lise, akşam kız sanat okulları, 
kız sanat ortaokulları, kız enstitüleri, pratik sa
nat okulları, erkek sanat enstitüleri, teknisyen 
okulları, ilköğretmen okulları, ticaret liseleri 
ile imam - hatip okullarına ne kadar öğrenci 
kaydedilmiştir? 

Yeni kaydolan öğrencilerden ne kadarı han
gi okullarda parasız yatılı ve bursludur? 1970 -
1971'de ilkokullar ile ortaokul ve denklerinden 
mezun sayısı nedir? 

3. İlköğretim dahil hangi branşta ne kadar 
öğretmen yeniden öğretmenliğe atanmıştır? 

4. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
ortaokul ve liselerin hangi sınıflarına, kaçar 
parasız yatılı öğrenci alınmıştır? 

5. Bakanlıkça yeni yüksek okul açılmış 
mıdır? Açılmış ise isimleri ve açılış yerleri ne
relerdir? 

6. 1971 yatırım programında mevcut birin
ci maddedeki okullardan ihaleleri yapılanların 
yerleri ve okul isimleri nelerdir? 

7. 1970 - 1971 ders yılında lise ve lise den
gi meslek ve sanat okullarından kaç öğrenci me
zun olmuştur? 

8. 1971 - 1972 ders yılında üniversitelere, 
Akademilere, Eğitim Enstitülerine, Yüksek İs
lâm Enstitülerine, diğer yüksek okullara kaç 
müracaat olmuş, kaç yeni öğrenci kaydolun-
muştur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 16 . 2 . 1972 
iSayı : 00075 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 11 . 1971 tarih ve 7/774-4710/ 

36037 sayılı yazıları. 

Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 1971 -
1972 ders yılı 'içinde açılan ilkokul, ortaokul ve 
liseler ile bu okullara alman öğrenci sayısına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz edeılm. 
Millî Eğitim Bakanı 

İsmail Arar 

Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 1971 -
1972 ders yılı içinde açılan ilkokul, ortaokul ve 
liseler ile bu okullara alınan öğrenci sayışma 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1971 -1972 ders yılında : 
1. Hangi il, ilçe, kasaba ve köyde ortaokul, 

lise, akşam ortaokulu ve lisesi, köy kadınları 
gezici kursu, akşam kız sanat okulu, kız sanat 
ortaokulu, kız enstitüsü, pratik sanat okulu, 
erkek sanat enstitüsü, teknisyen okulu, ilköğ
retmen okulu, ticaret lisesi açılmıştır? 
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1. 1971 - 1972 öğretim yılında 27 lise, 86 j 
ortaokul, 2 akşam lisesi, 1 kolej açılmıştır. 

Yeni binalarda bütün sınıfları ile açılan lise
ler : 

Okulun adı (Okulun bulunduğu yer) 
Diyarbakır Lisesi (Diyarbakır - Merkez 

«Tek devreli» 
Mevcut ortaokullar lise haline getirilerek 

yalnız birinci sınıfları ile açılan liseler : 

Suluova Lisesi (Amasya - Suluova) 
Demetevler Lisesi (Ankara - Yenimahalle) 
Çubuk Lisesi (Ankara - Çubuk) 
Ardanuç Lisesi (Artvin - Ardanuç) 
Burhaniye Lisesi (Balıkesir - Burhaniye) 
Alaca Lisesi (Çorum - Alaca) 
Karakocan Lisesi (Elâzığ - Karakocan) 
Horasan Lisesi (Erzurum - Horasan) 
Atatürk Lisesi (İçel - Mersin) 
Kartal Lisesi (istanbul - Kartal) 
Küçükköy Lisesi (istanbul - Küçükköy) 
Göle Lisesi (Kars - Göle) 
Arapkir Lisesi (Malatya - Arapkir) 
Doğanşehir Lisesi (Malatya - Doğanşehir) 
Nusaybin Lisesi (Mardin - Nusaybin) 
Malazgirt Lisesi (Muş - Malazgirt) 
Devrim Lisesi (Samsun - Merkez) 
Maçka Lisesi (Trabzon - Maçka) 
Pertek Lisesi (Tunceli - Pertek) 
Keban Lisesi (Elâzığ - Keban) 
Gediz Lisesi (Kütahya - Gediz) 
Fener Lisesi (Zonguldak - Merkez) 
Yunak Lisesi (Konya - Yunak) 
Kadınhanı Lisesi (Konya - Kadınhanı) 
Göksün Lisesi (Maraş - Göksün) 
Çaykara Lisesi (Trabzon . Çaykara) | 
Denizli Akşam Lisesi (Denizli - Merkez) \ 
Samsun Akşam Lisesi (Samsun - Merkez) j 
Ankara Atatürk Koleji (Ankara - Merkez) i 
1971 - 1972 öğretim yılında açılan ortaokul

lar : 

A) Üç sınıfı birden açılan ortaokullar : 
Okulun adı (Okulun bulunduğu yer) 
Şehit Süleyman Ortaokulu (Balıkesir - Ban

dırma) 
Mustafa Kemal Ortaokulu (Çanakkale -

Merkez) 
Merkez Ortaokulu (Çankırı - Merkez) 
Muttalip Ortaokulu (Eskişehir - Merkez -

Muttalip kasabası) I 

Karabağlar Ortaokulu (İzmir - Merkez -
Karabağlar semti) 

Dumlupmar Ortaokulu (Konya - Merkez) 
Akşehir Merkez Ortaokulu (Konya - Akşe

hir «Akşehir Ortaokulunun ikiye ayrılması ile») 

Merkez Ortaokulu (Maraş - Merkez) 
Mithatpaşa Ortaokulu (Sakarya - Adapa

zarı) 
Ünye Ortaokulu (Ordu - Ünye «Lisenin or

ta kısmı ayrılmıştır.») 
Dörtyol Merkez Ortaokulu (Hatay - Dört

yol) 
Çapa Ortaokulu (istanbul - Şehremini «Şeh

remini Lisesinin orta kısmı ayrılmıştır.») 
Atatürk Ortaokulu (Tokat - Turhal) 
B) Yalnız birinci sınıfları açılan ortaokul

lar : 
Çukurova Ortaokulu (Adana - Merkez) 
Kırmıtlı Ortaokulu (Adana - Osmaniye -

Kırmıtlı Köyü) 
Kösreli Ortaokulu (Adana - Ceyhan - Kös-

reli Köyü) 
Harmanlı Ortaokulu (Adıyaman - Gölbaşı -

Harmanlı Köyü) 
Esençay Ortaokulu (Amasya - Taşova -

Esençay Köyü) 
Aydmlıkevler Ortaokulu (Ankara - Altın

dağ - Aydmlıkevler semti) 
Güven Ortaokulu (Ankara - Yenimahalle) 
Çalışanlar Ortaokulu (Ankara - Yenima

halle) 
Namıkkemâl Ortaokulu (Ankara - Kırık

kale) 
İstiklâl Ortaokulu (Ankara - Polatlı) 
Atatürk Ortaokulu (Antalya - Merkez) 
Faruk Tugaylıoğlu Ortaokulu (Antalya -

Merkez) 
Salur Ortaokulu (Balıkesir - Manyas - Sa

kır Köyü) 
Dodurga Ortaokulu (Bilecik - Bozüyük -

Dodurga Kasabası) 
Merkez Ortaokulu \( Bilecik - Merkez - is

tasyon semti) 
Sancak Ortaokulu (Bingöl - Merkez - San

cak Bucağı) 
Kozluca Ortaokulu (Burdur - Merkez Koz

luca Köyü) 
Cemilbey Ortaokulu (Çorum - Merkez Ce-

milbey Bucağı) 
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Başpınar Ortaokulu (Çorum - Osmancık -
Başpınar Köyü) 

Çıkrık Ortaokulu (Çorum - Mecitözü - Çık
rık Köyü) 

Araş Ortaokulu (Erzurum - Horasan - Araş 
kasabası) 

Sakçagöze Ortaokulu (Gaziantep - islâhiye -
Sakçagöze Köyü) 

Salkım Ortaokulu (Gaziantep - Nizip - Sal
kım Köyü) 

Uluyatır Ortaokulu (Gaziantep - Nizip -
Uluyatır Köyü) 

Aktepe Ortaokulu (Hatay - Hassa - Aktepe 
Köyü) 

Yiğityolu Ortaokulu (Hatay - Altınözü -
Yiğityolu Köyü) 

İsparta Ortaokulu (İsparta - Merkez) 
Yalova Ortaokulu (istanbul - Yalova) 
Kaynarca Ortaokulu (İstanbul - Kartal -

Kaynarca) 
Bostancı Ortaokulu (istanbul - Kadıköy -

Bostancı semti) 
Söğütlüçeşme Ortaokulu (istanbul - Bakır

köy - Küçükçekmece) 
Haznedar Ortaokulu (istanbul - Bakırköy) 
Ataköy Ortaokulu (İstanbul - Bakırköy -

Ataköy) 
Bayrampaşa Ortaokulu (istanbul - Fatih -

Bayrampaşa semti) 
Silivrikapı Ortaokulu (istanbul - Fatih) 
Bağarası Ortaokulu (izmir - Foça - Bağa

rası Kasabası) 
Damal Ortaokulu (Kars - Hanak - Damal 

Kasabası) 
Yakınsu Ortaokulu (Kars - Çıldır - Yakın-

su Kasabası) 
Hasköy Ortaokulu (Kars - Ardahan - Has-

köy Kasabası) 
Emirbey Ortaokulu Kars . Posof - Emirbey 

Köyü) 
Karaurgan Ortaokulu (Kars - Sarıkamış -

Karaurgan Bucağı) 
Şıhlı Ortaokulu (Kayseri - Develi - Şıhlı 

Köyü) 
Çakıllı Ortaokulu (Kırklareli - Vize - Ça

kıllı Köyü) 
Çayırova Ortaokulu (Kocaeli . Gebze - Ça-

yırova Köyü) 
Gökpmar Ortaokulu (Konya - Yunak -

Gökpmar Köyü) 

Kurtuluş Ortaokulu (Kütahya - Merkez) 
Maltepe Ortaokulu (Kütahya - Merkez) 
Paşaköy Ortaokulu (Manisa - Saruhanlı -

Paşaköy) 
Hacırahmanlı Ortaokulu (Manisa - Saru-

hanlı. Hacırahmanlı Köyü) 
Mecidiyeköy Ortaokulu (Manisa - Akhisar-

MecidiyekÖyü) 
Kümbet Ortaokulu (Maraş - Elbistan) 
Düzbağ Ortaokulu (Maraş - Pazarcık - Düz-

bağı Köyü) 
Nurhak Ortaokulu (Maraş - Elbistan - Nur-

hak Kasabası) 
Sürgücü Ortaokulu (Mardin - Savur - Sür

gücü Köyü) 

Acıgöl Ortaokulu (Nevşehir - Merkez - Acı
göl Kasabası) 

Karacaşar Ortaokulu (Nevşehir - Gülşehir-
Karacaşar Köyü) 

Darboğaz Ortaokulu (Niğ-de - Merkez - Dar
boğaz Köyü) 

Erenler Ortaokulu (Sakarya - Adapazarı -
Erenler Kasabası) 

Slnanoğlu Ortaokulu (Sakarya - Karasu -
Sinanoğlu Köyü) 

Taflan Ortaokulu ı (Samsun - Merkez - Taf
lan Köyü) 

Şerefiye Ortaokulu Sivas - Zara - Şerefiye 
Bucağı) 

Merkez Ortaoklu (Tekirdağ - Merkez) 
Bereketli Ortaokulu (Tokat - Reşadiye -

Bereketli. Köyü) 
Yalıköy Ortaokulu (Trabzon - Vakfıkebir -

Yalıköy) > 
Işıklar Ortaokulu (Trabzon - Akçaabat -

Işıklar Köyü) 
Darıkent Ortaokulu (Tunceli - Mazgirt -

Darıkent Kasabası) 
Edremit Ortaokulu (Van - Merkez - Edre

mit Kasabası) 
Bahadm Ortaokulu (Yozgat - Sorgun - Ba-

hadm Köyü) 
Yenikonak Ortaokulu (Sinop - Ayancık -

Yenikonak) 
Merkez Ortaokulu (Samsun - Merkez) 
Birgi Ortaokulu (İzmir - ödemiş - Birgi) 
Danişmentgazi Ortaokulu (Sivas - Merkez) 
1971 - 1972 öğretim yılında yeniden ilköğ-

retmen okulu açılmamıştır. 
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Teknik öğretim : 
Kız teknik : 
Gezici kadın kursları 
Mevcut 1 547 kursa ilâveten yeniden 31 kurs 

açılmış ve aşağıda açıManan illere dağıtılmıştır. 

in 

Ankara 
Aydın 
Bolu 
Elâzığ 
istanbul 
İzmit 
İzmir 
Manisa 
Sakarya 
Nevşehir 

Yeniden verilen 
kurs sayısı 

7 
4 
2 
3 
3 
3 
5 
2 
1 
1 

Akşam Kız Sanat okulları 
Okulun yeri (Adı) 
Bursa (Orhangazi Akşam Kız Sanat Okulu) 
Sakarya (Akyazı Akşam Kız Sanat Okulu) 
Nevşehir (Gülşehir Akşam Kız Sanat Oku

lu) 
Trabzon 

Okulu) 
Ankara 
Nevşehir 

lu) 
Ordu (Gölköy Akşam Kız Sanat Okulu) 
istanbul 

Okulu) 
istanbul 

lu) 
İstanbul 

Okulu) 
istanbul 

lu) 
. istanbul 

Okulu) 
İstanbul 

lu) 
Rize Çayeli Akşam Kız Sanat Okulu) 
Rize (Fındıklı Akşam Kız Sanat Okulu) 
Hatay (Kırıkhan Akşam Kız Sanat Okulu) 
Yozgat (Yerköy Akşam Kız Sanat Okulu) 
Ankara (Hasanoğlan Akşam Kız Sanat 

Okulu) 
Sivas (Şarkışla Akşam Kız Sanat Okulu) 

(Vakfıkebir Akşam Kız Sanat 

(Çubuk Akşam Kız Sanat Okulu) 
(Uçhisar Akşam Kız Sanat Oku-

(Siyavuşpaşa Akşam Kız Sanat 

(Ümraniye Akşam Kız Sanat Oku-

(Alibeyköyü Akşam Kız Sanat 

(Safraköy Akşam Kız Sanat Oku-

(Bayrampaşa Akşam Kız Sanat 

(Cihangir Akşam Kız Sanat Oku-

Amasya (Suluova Akşam Kız Sanat Okulu) 
Denizli (Yatağan Akşam Kız Sanat Okulu) 

(Acıpayam ilçesine bağlı kasaba) 
Ankara (Olgunlaşma bünyesinde A. K. S. 

Okulu) 
istanbul (Olgunlaşma bünyesinde A. K. S. 

Okulu) 
Antalya (Kız Enstitüsü bünyesindeki A. 

K. S. Okulu) müstakil hale getirildi. 
Manisa (Akhisar Kız Ens. bünyesindeki 

(A. K. S. Okulu) müstakil hale getirildi. 

Kız enstitüleri : 
Bursa (Gemlik Kız Ens.) 
Siirt (Batman Kız Ens.) 
Edirne Uzunköprü Kız. Ens.) 
İstanbul Levent Kız Ens.) 
Zonguldak Karadeniz Ereğlisi 
Bursa (Karacabey Kız Ens.) 
Muğla (Fethiye Kız Ens.) 
Muğla (Bodrum Kız Ens.) 
Kars (Ardahan Kız Ens.) 
Çanakkale (Biga Kız Ens.) 
Kız Sanat Ortaokulları : 
Urfa (Birecik K. S. Or. Okulu) 
Sinop (Boyabat K. S. Or. Okulu) 
Denizli (Buldan K. S. Or. Okulu) 
Olgunlaşma Enstitüsü : 
Adana (Olgunlaşma Ens.) 
Erkek Teknik : 
Sanat enstitüleri : 
1. Tavşanlı (Kütahya) 
2. Seydişehir (Konya) 
3. Sungurlu (Çorum) 
Pratik Sanat okulları : 
1. Suruç (Urfa) 
2. Sürmene (Trabzon) 
3. Zara (Sivas) 
4. Karamürsel (izmit) 
5. Karapınar (Konya) 
6. Erciş (Van) 
7. Silvan (Diyarbakır) 
8. Şereflikoçhisar (Ankara) 
9. Tatvan (Bitlis) 

1971 - 1972 öğretim yılında açılan ticaret li
seleri : 

Okulun yeri (Adı) 
iskenderun (Akşam Ticaret Lisesi) 
Rize (Akşam Ticaret Lisesi) 
Salihli (Akşam Ticaret Lisesi) 
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Ankara 11. (Akşam Ticaret Lisesi) 
Elâzığ (Akşam Ticaret Lisesi) 
Trabzon (Akşam Ticaret Lisesi) 
Beyoğlu (Akşam Ticaret Lisesi) 
2. 1971 - 1972 öğretim yılında okullara kay

dedilen öğrenci sayısı : 
Ortaokullar 320 710 
Akşam ortaokulları 3 184 
Kolej - I. , 1 019 
Liseler 85 308 

Akşam liseleri 2 398 
Kolej - II 666 
Öğretmen okulları 15 164 
tmam - hatip okulları 11 644 
Teknisyen okulları 1 671 
(Sanat enstitüleri 25 802 
Pratik sanat okulları 1 282 
Kız sanat ortaokulları 10 444 
Kız enstitüleri 5 817 
Akşam kız sanat okulları 48 020 
Ticaret liseleri 15 784 

Bu öğrencilerden parasız yatılıların sayısı : 
Kolejlerin hazırlık sınıflarına 134 
Ortaokul 1. sınıflarına 733 
Lise 1. sınıflarına 189 
Öğretmen okullarına 9 532 
imam - hatip okullarına 689 
Erkek sanat enstitülerine 1 155 
Teknisyen okullarına 283 
Kız enstitülerine 216 
Burslu öğrencilerden : 
Teknisyen okulları 615 
Kız enstitüleri 250 

1970 - 1971 Öğretim yılında ilk ve orta dere
celi okullardan mezun olan öğrenciler : 
ilkokullar 747 802 
Ortaokullar 140 242 
Akşam ortaokulları 1 270 
Kolej - I. 852 
Liseler 38 069 
Akşam liseleri 384 
Kolej - II 407 
öğretmen okulları 13 466 
İmam - hatip okulları «I. ve II. devre» 6 422 
Sanat enstitüleri 10 172 
Kız sanat ortaokulları 4 700 
Kız enstitüleri 3 013 
Akşam kız sanat okulları 29 661 
Gezici kadın kursları 36 800 
Ticaret liseleri 3 408 

3. Yeni atanan öğretmenler : 
ilköğretim 15 525 
Ortaöğretim 2 381 (11.12.1971 tarihine kadar) 
Öğretmen okulları 333 
Teknisyen okulları 38 
'Sanat enstitüleri 202 
Pratik sanat okulları 47 
Kız enstitüleri, kız sanat ortaokulları 
akşam kız sanat okulları, gezici ka
dın kursları, anaokulları 601 
Ticaret liseleri 93 

4. Bu yıl yeniden alman parasız yatılı öğ. 
rencilerin sınıfları üzerine dağılımı şöyledir : 
Hazırlık 134 
Ortaokul I. 737 
Ortaokul II. 148 
Ortaokul III. 82 
Lise I. 189 
Lise II E d. 10 
Lise II Fen 6 
Lise III Ed. 4 
Lise III Fen 2 

5. 1971 - 1972 öğretim yılında Adana ve 
Gaziantep Eğitim enstitüleri öğretime açılmış
tır. Gazi Eğitim Enstitüsünün yabancı .dil bö
lümleri «Yabancı Diller Eğitim Enstitüsü» adı 
altında bağımsız bir enstitü haline getirilmiş
tir. 

6. 1971 yılı Bakanlığımız Ortaöğretim Ge
nel Müdürlüğü Yatırım programında, 1971 -
1972 öğretim yılı açılan okullardan yalnız Muş -
Malazgirt Lisesi 12 derslikli yeni bina yapımı 

] ile Bingöl Merkez ıSancak Bucağı Ortaokulu ik
mal inşaatı mevcuttur. Bu öğretim yılında açı
lan diğer okullardan bir kısmı Bakanlığımızca 
geçmiş yıllar programlariyle başlatılan ve inşa
sı tamamlanan binalarda, bir kısmı da mahallen 
temin edilen geçici binalarda hizmete girmiştir. 
Geçici binalarda açılan okulların yeni binaları 
ileriki yıllar programlarına alınacaktır. 

Yeniden açılan ilk öğretmen okulu bulun
mamaktadır. Ancak, geçmiş yıllarda faaliyete 
geçirilen Besni, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çankırı, 
Elâzığ, Erzincan, Muş ve Manisa - Demirci ilk 
öğretmen okullarının geliştirilmelerini hedef 
alan projelerinin ihalesi 1971 yılı döneminde 
gerçekleştirilmiştir. 

Bursa Sanat Enstitüsü tevsii inşaatı 
Rize Yapı Sanat Enstitüsü pansiyon binası 

ikmal inşaatı 
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Adana Motor Sanat Enstitüsü ikmal inşaatı 
Muş Sanat Enstitüsü Pansiyon binası inşaatı 
Kırşehir Sanat Enstitüsü trafo binası inşaatı 
İstanbul - Gültepe Sanat Enstitüsü toplantı 

salonu ikmal İnşaatı 
Nevşehir Sanat Enstitüsü ikmal inşaatı 
İstanbul Balıkçılık ve Su Ürünleri Sanat 

Enstitüsü ikmal inşaatı 
Adıyaman Sanat Enstitüsü pansiyon binası 

inşaatı 
Erzurum Yapı Sanat Enstitüsü pansiyon bi

nası inşaatı 
Bilecik Sanat Enstitüsü Süsleme Taşçılığı 

Atelyeleri ikmal inşaatı 
Giresun - Şebinkarahisar Pratik Sanat Oku

lu inşaatı 
Konya Sanat Enstitüsüne bağlı pratik sanat 

okulu inşaatı 
Edirne - İpsala Kız Sanat Enstitüsü İkmal 

inşatı 
Erzurum Kız Enstitüsü binasının noksanla

rının tamamlanması 
Çanakkale Kız Enstitüsüne yeni bina yapımı 
Gaziantep Kız Enstitüsü bina onarımı 
Giresun Kız Enstitüsü yeni bina yapımı 
Kars Kız Sanat Enstitüsü yeni bina yapımı 
Zonguldak - Ereğli Kız Enstitüsü ikmal in

şaatı 
Zonguldak - Karabük Kız Enstitüsü ikmal 

inşaatı 
Kastamonu Ticaret Lisesi bina inşaatı 
Kars Ticaret Lisesi bina inşaatı 
Kırşehir Ticaret Lisesi bina inşaatı ihaleleri 

yapılan inşaatlardır. 
İhalesi yapılmak üzere olan liseler : 
Zonguldak Ticaret Lisesi 
Adapazarı Ticaret Lisesi 
Manisa Ticaret Lisesi 
Tevsii inşaat halinde olan ticaret liseleri : 
Konya Ticaret Lisesi 
Bursa Ticaret Lisesi 
Aydın Ticaret Lisesi 
7. Bu sorunun cevabı 2 nci soruda verilmiş

tir. 
8. Eğitim enstitülerine 67 815 öğrenci ada

yı müracaat etmiş, bunlardan 3 286'sınm kaydı 
yapılmıştır. 

Yüksek islâm enstitülerine 1 813 öğrenci 
adayı müracaat etmiş, seçme imtihanları sonun
da 650 öğrenci kaydedilmiştir. 

Akademiler ile resmîleşmiş yüksek okullara 
1971 - 1972 öğretim yılında 13 509 öğrenci alın
mıştır. öğrenciler birden fazla öğretim kurum
larına aynı zamanda müracaat ettiklerinden ke
sin müracaat sayısı bilinememektedir. 

1971 - 1972 öğretim yılında üniversitelere 
müracaat eden ve kabul edilen öğrenci sayısı 

Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Orta Doğu Tek. Üni. 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Tek. Üni. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Karadeniz Tek. Üni. 

Müracaat 
eden 

14 000 

2 702 
2 367 

Kaydedilen 

2 877 
985 

1 441 
3 890 
1 031 

164 
1 540 

863 
4 566 530 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile ilgili reformlara 
dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı (7/777) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş

bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

24 . 11 . 1971 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Hükümet programının en önemli kesimle
rinden biri de hiç şüphesiz Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanhğıyle ilgili refomlardır. Bu 
refomların gerçekleşmesi gecikmektedir. Oysa 
bu reformların öncelikle ele alınması, Türkiye'
nin kalkınmasında en az toprak reformu kadar 
önemli bir yeri işgal etmektedir, öte yandan, 
bu reformların gerçekleştirilmesi istendiği tak
dirde, uygulanması bakımından büyük güçlük
lerle karşılaşılmayacaktır. 

Nihayet, basından öğrendiğimize göre Ba
kanlıkça bu konuda hazırlanan reform tasarı
ları Başbakanlığa verilmiş bulunmaktadır. Bu
na rağmen, parti liderlerine gönderdiğimiz bir 
mektup dışında Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile 
ilgili reformların gerçekleştirilmesi konusunda 
hiçbir beyanınıza raslanmamıştır. Bu durum 
karşısında bu reformlarla ilgili gelişmelerin 
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aydınlığa kavuşturulması amacıyle aşağıdaki 
sorularımızın cevaplandırılmasında büyük ya
rarlar görmekteyiz. 

1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 51e ilgili re
formlar gerçekleştirilecek midir? Şayet bu re
formlar gerçekleştirilecek ise, bu iş ne kadar-
lık bir süre içerisinde sonuçlandırılabilecek-
tir?. 

2. Bu reformların gerçekleştirilmesini en
gellemek için iç ve dış baskılar mevcut mudur? 
Mevcut ise, bu engelleme çabaları karşısında 
alınmış veya alınması düşünülen tedbirler ne
lerdir? 

3. Bu reformların gerçekleşmesinin Türki
ye'ye hiçbir yarar sağlamayacağına ilişkin iç 
ve dış çevrelerce hazırlanan bazı raporlar, pro-
pogandalar ve şifahî bilgiler Başbakanlığa tür
lü kanallardan iletilmiş midir? iletilmiş ise, 
Başbakalıkça bunlara karşı verilen cevap ve 
alınan tedbirler neler olmuştur? 

4. Türkiye Büyük Milet Meclisi kulislerin
de yabancı firmalarla ilişkisi olduğu bilinen ba
zı kimselerin bu reformların gerçekleştirilmesi 
aleyhinde hummalı bir gayret gösterdiklerine 
ait söylentiler sizce de bilinmekte midir? 

5. Bu reformları gerçekleştirmek için mü
cadele etmiş veya mücadele veren kişiler hak
kında yapılan olumsuz propoganda ve faaliyet
ler sonucunu, böyle kişilerin tasfiyesi sağlana
rak bu reformların dejenere edilmek tehlikesiy
le karşı karşıya bırakılmış olduğuna dair ka
muoyundaki mevcut yaygın tereddütlere siz de 
katılmakta mısınız? Katılmamakta iseniz, bu 
tereddütleri ortadan kaldırıcı ne gibi çabaları
nız olmuştur? 

6. ingiltere Kraliçesinin Türkiye'yi ziya
reti günlerinde yetkililer arasında Boraksla ilgi
li görüşmeler yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu 
görüşmelerin seyri ne yönde olmuştur? 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17 . 2 . 1972 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-66/1378 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 . 11 . 1971 tarih ve 7/777/4725-36230 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar ile ilgili reformlara ilişkin 

24 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ile ilgili reformlara ilişkin 
24 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

Millet Meclisinin üçte dkiyi aşan çoğunluğu 
ile kabul edilmiş bulunan Hükümet Programın
da yer alan reform konularının gerçekleştiril
mesi için gereken kanun tasarıları hazırlanmak
ta ve peyderpey Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmaktadır. Bu arada Maden Reformu 
kanunu tasarısı Millet Meclisine sevk edilmiş
tir. Programda yeralan diğer reformlara ait 
tasanlar da en kısa zamanda sunulacaktır. 

Reformların gerçekleştirilmesini engelleye
cek herhangi bir baskı söz konusu değildir. İn
giltere Kraliçesinin Türkiye'yi ziyareti sırasın
da dki ülke yetkilileriyle boraks konusunda bir 
görüşme de yapılmamıştır. 

Hükümetimiz reformları gerçekleştirmeye 
kararlı ve bunun takipçisi olduğundan birer 
söylentiden ibaret bulunan tereddütlere katıl
mıyoruz. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

13. — İçel Miletvekili Celâl Kargılının, gö
revini kötüye kullanmak iddiasiyle yargılanmak
ta olan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Mü
dürünün, bu görevinden el çektirilmeyin nedeni
ne dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'-
in yazılı cevabı (7/780) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
25 . 11 . 1971 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Sayın ihsan Topaloğlu'nun Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı günlerinde, Türkiye Kö
mür işletmeleri Genel Müdürlü Behzat Piruz'-
un, müfettişlerin yaptığı tahkikat neticesinde 
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hazırlanan rapor uyarınca, görevini kötüye kul
landığı tespit edilmiş ve konu savcılığa intikal 
ettirilmiştir. Savcılık, Behzat Finiz ve Genel 
Müdürlük yetkilileri hakkında görevini kötüye 
kullanmak iddiasiyle Ankara 4 ncü Asliye Ce
za Mahkemesinde dava açılmıştır. Bahzat Finiz 
ve arkadaşlarının müesseseyi büyük zararlara 
soktukları iddia edilmektedir. Halen dava de
vam etmektedir, ancak sanık durumundaki Ge
nel Müdür ve arkadaşlan görevlerini muhafaza 
etmektedirler. 

Bu durum karşısında, yapılan yargılamanın 
neticesinin tam olarak aydınlığa kavuşması ba
kımından, bu şahısların görevlerini muhafaza 
etmelerinde sizce sakıncalar yok mudur? Bu, 
TKİ nin, dolayısiyle Hazinenin çıkarlarını ko
rumak yönünden tehlikeli bir durum göster
mekte midir? 

Nitekim, Petrol Ofisi Genel Müdürü Saim 
Sarıgönlü hakkında de müfettiş raporlarına da
yanılarak bir dava açılmış bulunmaktadır. Gö
rülmekte olan bu dayava P.O. müdahil olarak 
katılmakta, sanıklardan tazminat istemektedir. 
Bu olayda Sarıgönlü görevinden alınmıştır. Bu 
koşullarda, aynı şekilde görevini kötüye kul
landıktan iddiasiyle iki genel müdür hakkında 
dava açılmış iken, birinin görevinden alınıp, 
diğerinin görevini muhafaza etmesi hukuk dev
letine ve eşitlik ilklerine uygun düşmekte mi
dir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 17 . 2 . 1972 

Sayı : 77-66/1379 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 11 . 1971 tarih 7/780-4736/3671 

sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, görevini 
kötüye kullanmak iddiasiyle yargılanmakta 
olan Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Ge
nel Müdürüne ilişkin 25 . 11 . 1971 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabı iki nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

içel Miletvekili Celâl Kargılı'nın, görevini kö
tüye kullanmak iddiasiyle yargılanmakta olan 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Mü
dürüne ilişkin 25 . 11 . 1971 tarihli yazılı so

ru önergesinin cevabıdır 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun bazı 

yetkilileri hakkında ileri sürülen ve bir dava 
konusu olan iddiaların mahiyetine göre, ilgili
leri eldeki dava neticelenmeden görevlerinden 
uzaklaştırmak için bir zaruret görülmemiştir. 

Aynca, görülmekte olan bir dava hakkında, 
davayı herhangi bir suretle etkilemek için bir 
açıklamada bulunulamayacağı, Anayasamızın 
132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça 
belirtilmiştir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak - Karabük motorlu tren seferlerin
dekî izdihamın önlenmesine dair soru önergesi 
ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danısman'ın yazılı ce
vabı (7/792) 

3 . 12 . 1971 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Sırasıyle yazık sorulanının Sayın Ulaştırma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi saygılanmla dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Soru : 
1. Zonguldak Merkez PTT binası geçen yıl 

bitmiş olmasına rağmen otomatik telefon muha
beresi tam bir çıkmaz içindedir. Yetkililere ge
çen yıl sorulanlara verdikleri cevaplar gerçek
leşmemiştir. 

Böylece : 
a) Bu il merkezindeki santral esaslı tamir 

neden yapılamıyor, yahut ne zaman yapılacak
tır? 

b) Abone sırası bekleyenlere hangi yılda 
sıra gelebilecektir? 

c) Yeni santral montajının geciktirilme se
bebi nedir? 

2. Zonguldak - Karabük arası motorlu tren 
seferlerindeki izdihamın önlenmesi ne zaman 
mümkün olabilecektir? 

a) Halka tahsis edilen banliyö vagonlan, 
hattın açılışından bu yana en eski vagonlardır. 
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Günden güne artan nüfus ve is hacmi karşısın
da, vagon adedinin artırılması ve eski vagonla
rın değiştirilmesi için düşünülen nedir? 

3. Zonguldak Limanına Denizyollarının Ka-
radenize giden ve dönen vapur postaları yete
rin çok altında uğratılmaktadır. Hareketli ve 
bir gurbet şehri olan bu limana daha çok posta 
vagonunun uğraması düşünülüyor mu? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 7.2.1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1712 -1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 14 . 12 . 1971 tarih ve 7/792 - 4811/36668 
sayılı yazılarına : 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in ya
zılı soru önergesi cevabıdır. 

Zonguldak merkezi yeni binasına 2 000 hat
lık santral kurulduktan sonra eski binadaki 1 400 
hatlık teçhizat servis dışı edilecek ve bu san
tralin 400 hatlık kısmından faydalanılarak 
1 000 hatlığı revizyona tabi tutulduktan sonra 
2 000 Tik santrala ilaveten yeni binada monte 
edilecektir. 

Zonguldak Santralında 31 . 12 . 1956 tari
hine kadar olan normal talepler karşılanabilmiş-
tir. Kasım/1971 sonu itibariyle 1 476 bekleyen 
talep bulunmaktadır. 

2 000 hatlık yeni santralın servise verilme
sini müteakip 1969 yılı 6 ncı ayına kadar olan 
normal talepler ve 1 000 hatlık ilavenin servise 
verilmesini müteakip da muhtemelen bugünler
de karşılanabilecektir. 

Yeni 2 000 hatlık santral mevcut iş progra
mına göre 1 . 3 . 1972 tarihinde montajına baş
lanıp 30 . 10 . 1972 tarihinde ikmal edilerek 
muhtemelen Kasım/1972 ayının ilk haftaların
da servise verilebilecektir. Müteakiben de eski 
binadaki teçhizattan 1 000 hatlık kısmı naklen 
montajına 1 . 11 . 1972 tarihinde başlanarak 
28 . 2 . 1973 tarihinde ikmal edilerek hizmete 
konulacaktır. 

Zonguldak - Karabük - Zonguldak arasında 
her gün karşılıklı olmak üzere bir dizi ile mo
torlu tren işletilmektedir. Karaelmas moto tre
ninin işlediği günlerde Karabük - Zonguldak -
Zonguldak arasında çift dizi olarak sefer etmek
tedir. Elde fazla dizi olmadığı için ikinci bir di
zinin buraya tahsisine imkân bulunamamıştır. 

Zonguldak - Gökçebey arasında çalışmakta 
olan 805 - 814 banliyö tren dizisinde bulunan 2 
adet birinci mevkili vagonlar 1925, 5 adet ikinci 
mevkili vagonlar 1948, 2 adet ikinci mevkili va
gonlar 1968; 

Zonguldak - Çaycuma arasında çalışmakta 
olan 807/810, 809/812, 811/814, 813/816 No. lu 
banliyö tren dizisinde bulunan iki adet birinci 
mevkili vagonlar 1925, 8 adet ikinci vagonlar 
ise 1948 inşa tarihlidir. 

1925 inşa tarihli vagonlar, fabrikadan tamir
den vagon çıktıkça peyderpey bu trenlerden 
alınacaktıı. Esasen yolcu vagonlarının ömrü 
40 - 50 senedir. 

Denizcilik Bankası T. A. Ortaklığmca 1972 
yılı için tertiplenmiş ve Banka Yönetim Kurulu 
tasvibinden geçerek bütün acentalarma ve aynı 
zamanda yabancı turizm seyahat acentalarına da 
dağıtılmış olan programlar meyanında bulunan 
Karadeniz hattında; 

1972 senesinde haftada bir Ege tipi gemiler
le yapılacak Hopa sürat postası seferinin 5 gün
de çevrilmesi gerekmektedir. Bu programda 
yer alan iskelelerde kalış süreleri yolcu ve yük 
alıp vermeye ancak kâfi gelmekte, bazı haller
de ise, yeterli dahi olamamaktadır. 

Bütün bir yıl her hafta çevrilecek bu posta 
gidiş ve dönüşlerinde Zonguldak Limanına uğ
ratıldığı takdirde bir kısım limanların varış ve 
kalkış saatlerinde değişiklik olacak ve İstan
bul'a muvassalat saati gecikecektir. Böyle ol
makla beraber, bilhassa yaz sezonunda artan 
yolcu trafiği muvacehesinde bu postaya bir is
kele daha ilâvesi yolcu izdihamını artıracak ve 
bununla birlikte diğer iskelelerin yolcu konten
janlarından kısıtlama yapılmasına sebebiyet ve
recektir. Ayrıca, Zonguldak'a gidiş - dönüş uğ
ratılması halinde her seferde 18 200 TL. sı ci
varında liman masrafı ödenmesi de gerekecek
tir. 

Her sene olduğu gibi 1972 senesinde de yaz 
aylarında artan yolcu ve turistik faaliyetleri 
karşılayabilmek gayesiyle İzmir Gemisi ile haf
tada bir Haziran/1972 başından Eylül/1972 so
nuna kadar devam edecek ikinci bir sürat pos
tası konmuştur. Bu postanın Karadenizin diğer 
limanları ile iltisakını sağlamak amaciyle Zon
guldak iskelesi programının yalnız gidişine ilâve 
edilebilmiştir. 
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1971 senesinde İzmir Gemisiyle yapılan bu 
postanın 11 seferinde Zonguldak Limanındaki 
hâsılat 88 441 TL. olmasına karşılık masraf 
toplamı 116 102 TL. smı bulmuştur. Mezkûr pos
ta dönüşte de Zonguldak'a uğratıldığı takdirde 
beher sefer için 9 100 TL. munzam liman mas
rafı ödenmesi lâzımgelecektir. 

1972 yılı iç hat tarifeleri arasında Karadeniz 
hattında yer almış bulunan ve bir kısım ara is
kelelerin de bulunduğu Cide postasiyle iki haf
tada bir, bütün bir sene yapılan seferlerde Zon
guldak Limanı gidiş ve dönüşlerde yer almış 
bulunmaktadır. 1971 yılında tatbik edilmiş Cide 
Postasının üç seferinde Zonguldak iskelesinin 
1 830 TL. lık hâsılatına mukabil 15 400 TL. lık 
masraf ihtiyar edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca şu hususlara da işaret etmeyi zaruri 
görmekteyim. 

A) Bilindiği üzere, ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının, 

a) 1970 yılı programı icra planının 340 sa
yılı tedbirinde, «Denizcilik Bankası işletmeleri 
arasında en büyük finansman açığı veren Deniz
yolları İşletmesinin zarar nedenlerini önlemek 
için gerekli tedbirler alınacak, bu arada uzun 
mesafelerde tarifeli seferlerden vazgeçilerek 
kurvaziyer seferlere ağırlık verilecektir.» 

b) 1971 yılı programı icra planının 232 sa
yılı tedbirinde de, «En çok zarar edeninden baş
lamak suretiyle zarar eden hatların bir an önce 
kapatılması ilkesi gerçekleştirilecektir.» şeklin
deki tedbir tavsiyeleri ile, 

B) Denizcilik Bankası T. A. Ortaklığının 
faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar hesapları üze
rinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulun
ca düzenlenmiş bulunan raporlarda da, külfet 
yükleyecek verimsiz iskelelerin sefer program
larına ithal edilmemeleri mealindeki temennileri 
hizmetlerin aksatılmasına müncer olmayacak 
bir anlayış içerisinde incelenmekte ve gerekli 
tedbirlere tevessül olunmaktadır. 

Keyfiyeti arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 
^5, — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 

Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilâf sebebiy
le Hükümetin izleyeceği politika hakkında Parla
mentoya bilgi verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/796) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zık olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

Pakistan ve Hindistan arasındaki siyasî ihti
lâfın silâhlı bir çatışmaya dönüştüğü ve bu ihti
lâfın çok yönlü bir gelişme gösterdiği günümüz 
ortamında Hükümetimizin bu ihtilâfla yakınen 
ilgilendiğini müşahede etmekteyiz. 

Pakistan ve. Hindistan arasındaki bu çatış
ma konusunda, her iki tarafın müttefiki olan 
devletleri de içine alacak bir yayılma ve geniş
leme ihtimaliyle karşı karşıya bulunulduğu böy
le bir dönemde, Türkiye'nin izleyeceği yanlış bir 
politika sonucu, bir emirvaki ile karşılaşmaması 
için bu konu üzerinde Hükümetin büyük bir has
sasiyetle durması gerekmektedir. 

Bu nedenle, Pakistan ve Hindistan arasında
ki mevcut ihtilâfta, Hükümetin izlemekte oldu
ğu ve bundan sonra izleyeceği tutum hakkında 
Parlamentoya izahat verilmesinde sayısız yarar
lar olduğu inancındayız. Hükümetinizin bu ko
nuda izlediği politika hakkında en kısa zamanda 
Parlamentoya izahatta bulunmasını düşünmekte 
misiniz? 

T. C. 
Başbakanlık 12.2.1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 77 - 66/1123 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i lgi: 14 .12 .1971 tarih ve 7/796-4826/ 

36795 sayılı yazınız. 
Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilâf se

bebiyle Hükümetin izleyeceği politikaya ilişkin 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 6 . 12 . 1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Hindistan ile 
Pakistan arasındaki ihtilâf sebebiyle Hüküme
tin izlediği politikaya ilişkin 6 . 12 . 1971 tarih

li yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Hindistan - Pakistan anlaşmazlığı ve çatış
ması ile ilgili olarak Türk Hükümetinin görüşü 
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7 . 12 . 1971 tarihinde basma verilen bir demeç
le aynen şu ifadelerle açıklanmıştı. 

«Hindistan - Pakistan anlaşmazlığı ile ilgili 
görüşlerini Türkiye Hükümeti şimdiye kadar çe
şitli vesilelerle ve çeşitli kademelerde açıklamış 
bulunmaktadır. Bu görüşlerde bugün de her 
hangi bir değişiklik olmamıştır. Görüşlerimizi 
şöylece özetlemekte fayda vardır : 

Doğu Pakistan sorunu, Pakistan'ın bir iç so
runudur. Binaenaleyh hiçbir yabancı devletin, 
kendi görüşlerini silâh zoruyla Pakistan'a empo
ze etmek suretiyle bu soruna çözüm yollan ara 
mak hakkı yoktur. 

Hindistan - Pakistan anlaşmazlığının diğer 
bir veçhesini de mülteciler sorunu teşkil etmek
tedir. Bu sorunun Hindistan'ı birinci derecede 
ilgilendiren bir sorun olduğu inkâr edilemez. An
cak, bunun çözüm yolu da, şüphesiz ki, silâh yo
lu değildir. 

Bu itibarla, bölgede ateş - kes yapılarak, iş
gal edilmiş topraklar derhal tahliye edilmelidir. 
Doğu Pakistan ve mülteciler sorunlarına ancak 
bu şart yerine geldikten sonra taraflarca siyasî 
çözüm yolları bulmak mümkün olabilecektir.» 

Bu demeçte yer alan görüşler ve prensipler, 
yalnız Pakistan ile aramızdaki sıkı bağların bir 
ifadesi olmakla kalmıyordu. Bu görüşler ve 
prensipler Devletler Hukuku ve Birleşmiş Mil
letler prensip ve ilkeleri ile de tam bir uyuşma 
halinde idi. Nitekim, bu demeçten hemen sonra, 
7 Aralık 1971'de, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun, Pakistan - Hindistan çatışması hak
kında 11 olumsuz ve 10 çekimsere karşı 104 oy 
gibi ezici bir çoğunlukla aldığı kararın aynı gö
rüşlerden ve prensiplerden mülhem olduğunu 
görmekle kıvanç duyduk. 

Diğer taraftan, 16 Aralık 1971 tarihli yeni 
Hükümet programında da, hatırlanacağı üzere, 
Pakistan'ın durumu hakkında şu ifadelere yer 
verilmiş idi : 

«Müttefikimiz Pakistan'ın, içinde bulunduğu 
olağanüstü şartlardan Hükümet ve millet olarak 
büyük üzüntü duyuyoruz. Bu dost ve kardeş ül
kenin millî bütünlüğüne yönelen tehlikelerden 
basan ile kurtulmasında Türkiye kendisine des
tek olmaya çalışacaktır.» 

Hindistan - Pakistan çatışması karşısındaki 
görüşlerimizin esaslarını böylece belirttikten 
sonra, Pakistan'ın toprak bütünlüğünün muha

faza edilmesi ve çatışmalann durdurulması için 
neler yapmış olduğumuz hakkında bilgi vermek 
isterim : 

Faaliyetlerimiz, büyük çoğunluğu ile, diplo
matik alanda olmuştur. Doğu Pakistan'da Hü
kümet kuvvetleri ile Doğu Pakistanlılar arasın
daki çarpışmalar sırasında, yabancı müdahale
ler karşısında yer aldık ve bu nevi müdahaleler
den kaçınılması için Hindistan ve büyük devlet
ler nezdinde sürekli teşebbüslerde ve uyarmalar
da bulunduk. Dostumuz ve müttefikimiz Pakis
tan'a milletlerarası alanda elimizden geldiği nis
pette destek olmaya çalıştık. Teşebbüslerimiz 
sona ermiş değildir. Gerektiğinde yeni teşeb
büslerde bulunuyoruz ve bulunacağız. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

16. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'm, 
Hac mevsimi dolayısıyle vatandaşlarımızın Hacca 
gitmelerine izin verilip verilmeyeceğine dair soru 
önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı ceva
bı (7/802) 

18 . 12 . 1971 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Başbakan tarafından cevaplandınlmasını arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Mevlüt Yılmaz 

Balıkesir Milletvekili 

1. Hac mevsimi geldi. Müslüman vatandaş
larımız bu dinî vecibeyi yerine getirmek mak-
sadıyle Suudi Arabistan'a gitmek için sabırsız
lanmaktadırlar. Şu ana kadar Hükümet tarafın
dan Hacca müsaade edilip edilmeyeceği hakkın
da herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Bu 
yıl Hacca izin verilecek midir? İzin veriimeye-
cekse sebebi nedir? Bu doğru mudur? 

2. Bazı vatandaşlanmız pasaport almak 
için ilgililere başvurduklarında kendilerine pa
saport verilmemesi için birtakım zorluklar çı
kartıldığı hakkında yaygın söylentiler vardır. 

3. Hacca Hükümetçe müsaade edilecekse va
kit daraldığı için hemen bugünlerde resmî bir 
açıklama yapılmasına lüzum var mıdır? 

4. Hacca izin verilecekse hacı adaylannın 
gitmesine karayoluyle, mı, yoksa hava yoluyle 
mi müsaade edilecektir? 
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5. Onbinlerce vatandaşımız hacce etmek ga
yesi ile yurt dışına gideceğine göre, rahatça 
gidip gelmeleri için ve rahatça hac ibadetleri
ni yapabilmelerini temin bakımından Hükü
metçe ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
(Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 12 . 2 . 1972 

Başkanlığı 
Sayı : 77-186/1122 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 23 .12 . 1971 tarih ve 7/802-4903/37346 

sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'm, hac 

mevsimi dolayısıyle vatandaşlarımızın hacca 
gitmelerine izin verilip verilmeyeceğine iliş
kin 18 .12 .1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başjbakan 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın, Hac 

mevsimi dolayısıyle vatandaşlarımızın Hacca 
gitmelerine izin verilip verilmeyeceğine iliş
kin 18 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 

Hac maksadıyle Suudi - Arabistan'a karayo-
luyle gidip gelmenin, vatandaşlarımızın genel 
sağlıklarının korunması ve bu yolculuğun yo
rucu ve meşakkatli olması dikkate alınarak 
havayoluyle gidilmesine Bakanlar Kurulunun 
10 . 11 . 1971 tarih ve 7/3477 sayılı Karariyle 
izin verilmiştir. 

Hacca gidecek vatandaşlarımızdan isten
mekte olan sağlık kurulu raporu, beynelmilel 
aşı belgesi ve portörlük raporlarının hacı aday
larında bir külfet olarak telâkki edilmesiyle 
bu belgeler alınırken birtakım zorluklar çıka
rıldığı söylentileri bu düşünceden ileri geldiği 
kanısını doğurmuştur. 

Hac dolayısıyle vatandaşlarımızın sağlıkla
rının korunması ve diğer ihtiyaçlarının gide
rilmesi amacıyle Kızılay Genel Başkanlığınca 
bir seyyar hastane ve 26 kişilik sağlık ekibi, 
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca da 3 dok
tor ve 10 sağlık memurundan kurulu bir ekip 
Hacca gönderilmiştir. 

Ayrıca hacı adaylarının Suudi - Arabistan'a 
gidiş ve dönüşlerini temin gayesiyle Türk Hava 
Yolları Ononim Ortaklığınca muntazam hava 
seferleri düzenlenmiştir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

17. — İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy'un, 
Yeni Ortam adlı derginin kapatılış nerenlerine 
dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı. (7/805) 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı ol
manızı rica ederim. 

24 . 12 . 1971 
İstanbul Milletvekili 

Bahir Ersoy 

Soru : 
«Yeni Ortam» adlı (Haftalık Siyasal Aktua-

lite Dergisi) 20 Kasım 1971 gün ve 4 numaralı 
sayısının kapağında (Kanun dışı baskılar pro
testo ediyor ve... Dergiyi kapatıyoruz) diye ya
zıyor. 

İç sayfalardan deriginin Vatan Matbaacı
lık A.Ş. basıldığını ve 35 bin satış yaptığını, ay
rıca; 

(...Geçen haftanın başında Yeni Ortamın ba
sıldığı Vatan Matbacılık A.Ş.'nin İdare Müdü
rü Fuat Ergin, İstanbul Sıkıyönetim Komutan
lığına davet edilmiş ve Adlî Müşavir Deniz Hâ
kim Albay Turgut Akan tarafından kendisine 
ikaz yapılmıştır. 

İkazın mahiyeti açıkça şudur: 
Albay Turgut Akan, Fuat Ergin'e, Yeni Or

tamın Vatan Matbaacılık A.Ş. de basılmasını 
mahzurlu gördüğünü söylemiştir. 

(... Fuat Ergin, Albay Turgut Akan'a «Aca
ba bu uyarınızı bana yazılı olarak tebliğ eder-
misiniz Albayım?» demiş. Turgut Akan «Size 
herhangi bir tebligatta bulunmuyorum. Sade
ce dikkatinizi çekiyorum cevabını vermiştir.») 
diye bilgi verilmekte ve nihayet (...ve derginin 
bundan böyle Vatan Matbaasında dizilip, ba-
sılmayaeağı, Nezüh Demirkent - Müessesenin 
asıl sorumlularından - tarafından Yeni Ortam 
sorumlularına bildirilmiştir) denmektedir. 

Baskıyı sağlamak için yapılan teşebbüsle
rin sükutla karşılandığı anlatıldıktan sonra 
dergi sahibi Kemal Bisalman'ın Albay Tur-
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gut Akan'a çektiği protestonun metnini ya
yınlamakta ve buna da cevap verilmediğini yaz
maktadır. 

Nihayet bastıracak matbaa bulamamak yü
künden Yeni Ortam Dergisinin kapatılmak zo
runda kalındığını öğreniyoruz. 

1. Albay Turgut Akan'a aidolan ve 1402 sa
yılı Sıkıyönıetlim Kanununu ilgilendirmesi ge
reken hareket doğru mudur? Doğru ve kanu
na dayanıyorsa konuya resmiyet vermek, eğer 
dergi 1402 sayılı Kanuna veya ilişkilerine ay
kırı yayın yapmışsa tatbikatta emsalleri gibi 
işlem görmesi gereksmezmiydi? 

2. Bu hareket Anayasamıza uygunmudur?. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 11 . 2 . 1972 

Sayı : 77-182/1110 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : 28 . 12 . 1971 tarih ve 7-805/4947/37609 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy'un, Yeni 

Ortam adlı derginin kapatılış nedenlerine iliş
kin 24 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy'un, Yeni 
Ortam adlı derginin kapatılış nedenlerine iliş
kin 24 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 

İstanbul'da yayınlanan Ortam haftalık siya
sal aktüalite dergisi, Sıkıyönetim İdaresinin 
basınla ilgili 2 numaralı bildirisine aykırı ha
rekete ısrarla yönelmiş bulunduğundan İstan
bul Sıkıyönetim Komutanlığının 6 . 10 . 1971 
gün ve 1971/113 sayılı Kararına istinaden 1402 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince yayı
nı süresiz olarak yasaklanmıştır. 

Sıkıyönetim Komutanlığından alınan bilgi 
şudur : 

Yayınlanması yasaklanan Ortam dergisi, 8 
Kasım 1971 talihinde isminin basma «Yeni» de
yimini de ilâve etmek ve sadece yazı işleri 
Müdürünü değiştirmek suretiyle aynı yazar 
kadrosunu muhafaza ederek yayına başla

mıştır. Bu derginin 1, 2 ve 3 ncü sayıları göz
den geçirilmiş, hatta müsamaha ile karşılanmak 
istenmiş ise de, kapatılan ve yayımı yasakla
nan «Ortam» dergisi ile aynı paralel ve aynı 
tutumda olduğuna kanaat getirilmiştir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 ncü 
maddesinin (d) fıkrası, Sıkıyönetim Komutan
lığına, basılması ve neşri yasaklanan kitap, 
dergi, gazete, broşür ve afiş gibi bilcümle mat
bu evrakı basan matbaaları kapatmak yetki
sini tanımış bulunmaktadır. Bu yetki hükmü 
karşısında «Yeni Ortam» dergisinin baskı işle
mini yapan Vatan Matbaacılık A.Ş.'nin hiçbir 
istifsara lüzum kalmadan kapatılması müm
kündür. Ancak böyle bir netice arzu edilme
miş ve ilgililerin dikkatleri çekilmiştir. 

«İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Adlî Mü
şaviri Dz. Hâkim Alb. Turgut Akan, 1402 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine göre, Sıkıyönetim 
Komutanlığından aldığı kanunen suç teşkil 
etmeyen bir emri ifa etmiştir» Basın Kanunu
na göre matbaa sahiplerinin de sorumluluğu 
göz önüne alınarak, Askerî bir hiyerarşi için
de kanuna aykırı olmayan bir emrin matbaa 
saihibi temsilcilerine nakledilmesinin mevzua
tımıza ve Anayasamıza aykırı bir yönü yok
tur. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

18. — Maraş Milletvekili îbrahİ7)i Öztürk'ün, 
Cumhurbaşkanımızın 22 . 12 . 1971 tarihli Milli
yet Gazetesine vermiş olduğu demecine dair soru 
önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı ceva
bı (7/806) 

(Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Katma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygiyle arz ve rica ederim. 

24 . 12 . 1971 
Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk 

Soru : 
12 Mart Muhtırası, memleketin 12 Mart 1971 

ortamına sürüklenmesinin başlıca sorumlusu 
olarak, Demirel Hükümetini gösterir mahiyet
te idi. Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Baş
bakan Nihat Erim'in son zamanlara kadar vâki 
çeşitli ve tasvipkâr beyanları da bu görüş isti
kâmetinde idi. 
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Sayın Cumhurbaşkanının 22 Aralık 1971 ta
rihli Milliyet Gazetesinde çıkan ve şu ana kadar 
tekzibedümeyen çok önemli özel demeci ise, 
memleketin 12 Mart ortamına sürüklenmesin
den dolayı hükümetlerin ve dolayısiyle bu ara
da Demirel hükümetlerinin suçlanamayacağı 
şeklinde yeni ve büyük yankı yapan bir gö
rüş ortaya koymaktadır. 

!Bu yeni görüş, herkesçe benimsendiği tak
dirde, 12 Marta vâki olan ve memleketi geldi
ği uçurum kenarından kurtaran haklı bir ha
reket olduğuna inandığımız 12 Mart Muhtıra
sının izah etmek çok güçleşecektir. 

Bu güçlüğü doğuran ve Sayın Cumhurbaş
kanından sadır olan son beyanın ifade ettiği 
yeni görüş sorumlu Hükümet tarafından da be
nimsenmekte midir? 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-13/1142 

(Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 28 . 12 .1971 tarih ve 7/806-4948/37618 

sayılı yazınız. 
Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Sa

yın Cumhurbaşkanımızın 22 . 12 . 1971 tarihli 
Milliyet Gazetesine vermiş oldukları demece 
ilişkin 24 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunul
muştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 22 . 12 . 1971 tarihli Mil
liyet Gazetesine vermiş oldukları demece iliş
kin 24 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 

12 Mart Muhtırası metni ve Sayın Cumhur
başkanımızın önceki beyanları ile son defa 
Milliyet Gazetesinde çıkan sözleri hiçbir yo
ruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. 

Kişisel yorum tarzının başkalarınca da ay
nen paylaşıldığı varsayımına dayanılarak, on
lardan da bu yorumu esas alarak düşünceleri
ni söylemesini istemek, objektif kıstaslarla 
bağdaştınlamayacağı için bu hususta herhangi 

bir şey ifade etmeyi usullere uygun görmemek
teyim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

19. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, An
kara - İstanbul demiryolu ile karayolunun ne za
man çift yol gidiş - geliş) yapılacağına dair soru 
önergesi, ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman ile 
Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı 
cevapları (7/809) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Aralık 1971 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve 
Ulaştırma bakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Ankara - İstanbul demiryolu ile karayolu
nun gidiş - geliş olarak çift yol yapılması ar
tık zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. Bu 
konudaki çalışmalar hangi safhadadır?. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 3 . 2 . 1972 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. : 17/1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gemel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 7/809-4960/37727 sayılı yazıları : 
Ankara - İstanbul Demiryolu ile karayolu

nun ne zaman çift yol (Gidiş - geliş) yapılaca
ğına dair îçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi cevabıdır; 

Ankara - İstanbul güzergâhında H. Paşa -
Gebze ve Sincan - Kayaş banliyö mıntıkaları hâ
len çift hat olarak çalıştırılmaktadır. 

Gebze - Arifiye 2 nci hat inşaatı ise, Bayın
dırlık Bakanlığınca yürütülmekte olup, inşaa
tın bitiminde elektrifikasyon TCDD tarafrn'dan 
yapılacaktır. 

Arifiye - Mudurnu - Esenkent arasında H. Pa
şa - Ankara irtibatını sağlayacak yüksek stan
dartlı ve kısa bir demiryolu inşası konusu, Ba
yındırlık Bakanlığınca etüt edilmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Rafla Danışman 

Ulaştırma Bakanı 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 227 

Konu : İçel Milletvekili Ce
lâl Kargılının yazılı sorusu. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1972 gün ve 7-809/4960-37727 

sayılı yazınız. 
Ankara - İstanbul demiryolu ile karayolunun 

ne zaman çift yol (Gidiş - geliş) olarak yapı
lacağına dair İçel Milletvekili Celâl Kargılı ta
rafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

1. Düşünülen Ankara - İstanbul çift hat 
demiryolunun İstanbul - Gebze ve Sincanköy -
Ankara araları çift hat olarak halen faal du
rumdadır. Gebze - Arif iye arasının çift hat ola
rak inşaatı devam etmektedir. Arif iye - Esen-
kent arasının büro çalışmaları yapılmış, arazi 
çalışmaları ise kısmen hazırlanmıştır. 

Düşünülen hattın fizibilite çalışmaları İn
giliz Hükümeti tarafından Cento Teknik Yar
dımı çerçevesinde ücretsiz olarak yapılacaktır. 
Yapılacak etüt çalışmaları, Ankara - İstanbul 
larasıaıda çeşitli ulaşım yollariyle yapılan ta
şımaların ekonomik mukayesesini, müstakbel 
trafik tahminlerini ve özellikle, yapılması dü
şünülen elektrikli çift hat demiryolunun eko
nomik ve teknik fizibilitesi konularını kapsa
yacaktır. 

Çalışmaların Türkiye'de yürütülecek kısmı 
için İngiliz Hükümetince görevlendirilen Mü
şavir Firma 1972 Ocak ayı içinde görevine baş
lamıştır. 

Firma, Ankara - İstanbul arasında gerek 
mevcut demiryolu üzerinde, gerekse Bakanlı-
mızca tespit edilen ve kısmen çalışmaları ta
mamlanmış güzârgâh veya daha başka güzer
gâhlar üzerinde incelemeler yapacaktır. 

Yapılacak çalışmaların sonucuna ve duru
munun ilgili yatırımcı kuruluşlarca yeniden 
değerlendirilmesine göre uygulamaya geçile
cektir. 

2. Ankara - İstanbul yolunun İstanbul - İz
mit arasında ekspres yol inşaatı devam etmek
te olup 65 kilometrelik kısım beton asfalt 
kaplamalı olarak 4 şeritli bölünmüş yol haline 
getirilmiştir. Bu kısımdaki nihaî beton asfalt 
tabakası 1972 yılında tamamlanacaktır. 

Ayrıca Kartal, Maltepe ve Cevizli kavşakla
rı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bostancı 
tünel varyantımın yapımı devam etmektedir. 

Ankara'dan itibaren 15 - 54 kilometreler 
arasının 4 şeritli bölünmüş yol haline getiril
mesi hususu Üçüncü Beş Yıllık Planda teklif 
edilmiştir. 

Ankara'dan itibaren 54 ncü kilometre ile 
İzmit arasının 4 şeritli bölünmüş yol haline 
getirilmesi hususu etüt edilmektedir. Bu kısım 
trafik ihtiyaçları ve finansman imkânlarına 
göre ele alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder öztekin 

Bayındırlık Bakanı 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, kü
çük köylerin, büyük tarım işletmeleri çevresin
de birleştirilmelerinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim 
ile Köy İşlen Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı 
cevaplan (7/812) 

25 . 12 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sa
yın Köy İşleri Bakam tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Ülkemiz az nüfuslu dağınık bir köy yapısı
na sahiptir. Nüfusun üçte ikisinden fazla bir 
kısmını teşkil eden köylü kitlesi, 65 bin dağınık 
yerleşme biriminde yaşamaktadır. Oysa, Falih 
Rıfkı Atay'ın 19 Nisan 1970 günltü «Dünya» 
Gazetesinde yazmış olduğu gibi, Atatürk'ün 
ideali, Türk Köylerini beş yüz, yedi yüz elli ve 
bin evli okullu, dispanserli, akarsulu birlikler 
haline getirmekti. Günümüzde Atatürk'ün bu 
ideali çok daha kaçınılmaz bir zorunluluk ha
line gelmiş bulunmaktadır. Bu ufak köylerin, 
büyük tarım işletmeleri çevresinde birleştiril
mesi, kötü yerleşme bölgelerinde kurulmuş da
ğınık köylerin tasfiyesi ve orman köylerindeki 
fazla nüfusun ihtiyaç duyulan bölgelere akta
rılması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır 
ve ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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T. O. 
Başbakanlık 3 . 3 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar , 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 66/1882 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 1 . 1972 tarih ve 7/812-4963/37734 

sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, küçük 
köylerin büyük tarım işletmeleri çerçevesinde 
(birleştirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin 25 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuş
tur. 

ıSaygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, küçük köy
lerin büyük tarım işletmeler çerçevsinde birleş
tirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin 25 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi

nin cevabıdır. 

önergeniz aynı zamanda Sayın Köy işleri 
Bakanına yöneltilmiş bulunduğundan, bu ko
nuda Köy İşleri Bakanlığınca verilen cevaba 
ilâve edilerek bir husus bulunmamaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

T. C. 
Köy İşleri Bakanı 23 . 2 . 1972 

Tetkik ve Plan - Koord. Kur. Bşk. 
Sayı : 91/148 

01686 

Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 . 1972 gün ve M. M. Genel Sek
reterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/812-4963/37734 
sayılı yazınız. 

Küçük köylerin, büyük tarım işletmeleri 
çevresinde birleştirilmesi, kötü yerleşme bölge
lerinde kurulmuş olan dağınık köylerin tasfi
yesi ve orman köylerindeki fazla nüfusun ihti
yaç duyulan bölgelere aktanlması üe ilgili ola

rak İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 
verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Prof .Dr. Necmi Sönmez 

içel Milletvekili Celâl Kargılı, tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen 25 Aralık 
1971 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı. 

Küçük köylerin, büyük tarım işletmeleri 
çevresinde birleştirilmesi, kötü yerleşim bölge
lerinde kurulmuş dağınık köylerin tasfiyesi ve 
orman köylerindeki fazla nüfusun ihtiyaç duyu
lan bölgelere aktarılması konusunun, geniş kap-
samiyle «Köylük Alanda Fiziksel Yerleşimin 
Düzenlenmesi ve Tarımsal iskân Projesi» nite
liğinde mütalâa edilmesi gerekmektedir. 

III - Beş Yıllık Plan döneminde uygulanmak 
üzere hazırlanan bu projeye göre; 

1 .Yerleşim yeri elverişsiz olan köylerin; 
kendi hudutları içerisinde en uygun yeni bir 
yerleşim yerine nakli ile ilgili olarak gerekli 
etütlerin ve planlamanın yapılması ve bu me-
yanda 76 köy ünitesinin demonsratif mahi
yette araştırma uygulaması suretiyle naklinin 
gerçekleştirilmesi, 

2. Altyapı hizmetleri pahalıya mal olacak 
köylerde yapılacak etütler sonunda tespit edile
cek köylerden 20 sinin demonsratif mahiyette 
araştırma uygulaması olarak uygun bir yere 
nakledilmeleri, 

3. Bulundukları yerden nakilleri zorunlu 
görülen orman köylerinden 25'inin naklinin 
gerçekleştirilmesi, 

4. Devletçe inşaatı tamamlanacak 6 bara
jın göl sahasını terk edecek 17 köyden 1 700 
ailede 8 500 nüfusun nakil ve iskânları 

5. Yurdumuzda mevcut göçebelerden 2 100 
ailenin istihdam ve iskân edilmeleri, 

Sağlanacaktır. 

6. Kırsal alan dağınık yerleşim birimleri, 
nicelik ve nitelikleri itibariyle gerek tarım 
ekonomisi içerisinde, gerekse Türkiye'nin sos-
yo - ekonomik konjonktüründe .büyük ölçekte 
olumsuz etkilerde bulunmaktadır. 

Türkiye'deki dağınık yerleşim birimlerinin, 
dağınıklığı oluşturan faktörler ve Türkiye'nin 
sosyo - ekonomik gelişimine ait projeksiyonlar 

I dikkate alınarak, optimal bir düzenlemeye ka-
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vuşturulmasınm çok sıhhatli etüt edilmesi ve 
planlanması gerektiğinden, bütün köylerimizi 
kapsamak üzere Bakanlığımızca yapılmış olan 
köy envanter etütleri bu konuda bir derlemeye 
tabi tutulmuştur. 

III ncü Beş Yıllık Plan döneminde de bu 
yenden gerekli etütlere devam edilmek suretiy
le, her türlü etütleri tamamlanarak birleştiril
mesi sosyo - ekonomik bakımdan uygun görü
len 38 köyde demonstratif araştırma uygula
ması yapılması planlanmıştır. 

7. II nci Beş Yıllık Planın 1972 yılı prog
ramında, çeşitli kamu kuruluşlarınca tespit edi
len ayrı kriterlere göre köye yöneltilen hizmet
lerin farklı yerleşim yerlerine dağılmasını önle
mek ve hizmetlerin belirli merkezde toplan
masını sağlamak için Köy İşleri Bakanlığının 
yürütücülüğünde ilgili Bakanlık ve Kuruluş
lar «Hizmet ve yatırımlarının niteliklerini de 
gözeterek ortak kriterler geliştirecekler ve elde 
edilen sonuçları program dönemi içinde DPT'ye 
vereceklerdir» denilmektedir. 

Esasen daha önce Bakanlığımızca köy geliş
me merkezleri ile ilgili olarak seçim kriterleri
nin saptanması çalışmalarına başlanılmış bu
lunmaktadır. Bu kriterlerin ilgili kuruluşlarla 
müştereken tetkikinden sonra nihai ve ortak 
kriterler tespit edilecektir. DPT Müsteşarlığın
ca da gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 
II ncü Beş Yıllık Plan döneminde bu merkez
ler seçilerek hizmetler yukarda belirtilen ted
birin kapsamına göre götürülecektir. 

Bakanlığımızca hazırlanan ve ilişikte sunu
lan proje DPT Müsteşarlığınca uygun görül
düğü ve projenin finansmanı sağlandığı tak
dirde, çeşitli konularda yukarda kısmen be
lirtilen hedeflere ulaşılmasına çalışılacaktır. 

1972 yık çalışma programı döneminde kul
lanılmak üzere «İskân düzenleme ve köy geliş
me merkezlerinin kurulması» adlı projeye 1 mil
yon TL. ödenek verilmiş ve bu miktar Karma 
Bütçe Komisyonunda 10 milyon TL. ilâvesiy
le 11 milyon TL. na çıkarılmıştır. 

EBu ödenekle önceki yıllarda önetütleri ta
mamlanmış ve 1306 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesi kapsamına giren dağınık, altyapı hiz
metleri pahalıya mal olan, yerleşim yeri elve

rişsiz köylerde uygulama çalışmaları yapıla
caktır. 

Not: Bu tezkereye ilişik kitap, kesafeti 
sebebiyle Tutanak D erg esinde yayımlanamadı-
ğından, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti 
de soru sahibine verilmiştir. 

21. — İçel MilletveJcili Celâl Kargılının, Do
ğu'da uygulanan «Sosyalizasyon» denemesine 
dair soru önergesi, ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Cevdet Aykan'm yazılı cevabı (7/816) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 
Doğu'da «Sosyalizasyon» denemesinin bek

lenen sonucu vermemiş olması karşısında, bu ve 
diğer doktorsuz bölgelerimizde doktorlarımı
zın, mahrumiyet tazminatı verilerek, belirli sü
relerle mecburî hizmete tabi tutulmaları düşü
nülmekte midir? 

Dr. Cevdet Aykan 
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

314 8 . 2 . 1972 
Konu : İçel Milletvekili Sayın 
Celâl Kargılı'nm, soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 3 . 1 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/816 - 4967/37728 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın

dan verilen yazılı soru önergesine cevabım ek
tedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın yazılı soru 
önergesinle cevabım 

ıSoru : Doğu'da «Sosyalizasyon» denemesi
nin beklenen sonucu vermemiş olması karşısın
da, bu ve diğer doktorsuz bölgelerimizde dok
torlarımızın, mahrumiyet tazminatı verilerek, 
belirli sürelerle mecburi hizmete tabi tutulma
ları düşünülmekte midir? 
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Cevap : Asistanlık dönemini bitirerek yeni 

mütehassıs olarak hekimlerimize bir yıllık mec
buri hizmeti getirecek kanun tasarısında, Mil
let Meclisi Sağlık Komisyonu bir düzeltme ya
pacak mecburi hizmetin Tıp Fakültelerini biti
ren pratisyen hekimlerimize de uygulanmasını 
öngörmüş ve Bakanlığımız da bu görüşe iştirak 
etmiştir. 

Bu duruma göre hekimlerimizi yurt düze
yine dengeli dağıtmak imkânı olacak ve mah
rumiyet bölgelerinde çalışacak olanlara da 
şüphesiz daha fazla yan ödemeler yapılma im
kânları sağlanacaktır. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Deniz Gezmi§, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan İn ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Kanu
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Abdurrahnıan Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubagı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtıif Ensıarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlham i Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samıet Güldogan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinislî 
Rıfkı Danışman 

Naci Gaciıroğlu 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismuet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

fflSTANBUL 
İbrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Ferruih tBozlbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman Özer 
Akgün Silivrili 
İsmail Haikkı Tekinel 
Naini'e İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Aruıç 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nibad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaea 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin ' 
Mustafa 'Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kulbilay İmer 
îhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARIttN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurımaeıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal ( 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki KÖseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SÎNOP 
Hilmi Bâçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim KarahaMl 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaızova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bininctoğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Sdâhattin Güven 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
B^hri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlv 
Kevni Nedimoğlu 
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ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğiu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BİLECİK 
Mehmet Erffül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

SAMSUN 
Nihat Kale 

TRABZON 
Cevat Küçük 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Hamıdi Hamamcıoğlu 

AĞRI 
AbdÜLkerim Bayazıt 

[Reddedenler] 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

İbrahim öktem 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GİRESUN 
l.Kayhan Naipoğiu 

HATAY 
M. ıSait Reşa 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Necdet Uğur 
Reşit ülker 

[Çekim 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 

KARS 
Osman Yeltekin 

[Oya kaüh 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Orhan Okay 
Mustafa Ustündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

lerler] 
ELÂZIĞ 

Hayrettin. Hanağası 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

nayanlar] 

Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
1 "h san A \s\ öv 
J-likîClLJ. _ ü V<X\J V 

Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
İl yas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
"\7" 1 A l i 

Yılmaz Alpaslan 
TOKAT 

İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
KemaÖ. Ziya öztürk 
Fikret Turhangil 
(Bşk, V.) 

M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altumbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
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Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BURDUR 
Mehmet özfoey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gfülsen 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behaat Eğilli 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

/ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
I. Hüseyin încioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(L A.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Turhan ö zguner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Ism,ail Arar (B.) 
Eşref Derinçay 
İbrahim! Elmalı 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Leibit Yurdoğlu 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Burhanettfin Asııtay 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsan 
öoş/kun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Ketmial önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NalM Üner 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

[Açık üy 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KONYA 
irfan Baran 
Necmettin Enbakan 
Sezai Ergun 
Sadi Koçaş 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Velii Bakırh 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca -
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

elikler] 
Kocaeli 1 
Malatya l 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 8 

! SİİRT 
1 Zeki Çeliker 

Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Orhatn Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Tusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uızuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğau 
Celâli Ahmeıt Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Gün er 
Cahit Karaikaş 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan. ve Hüseyin İnan'm ölüm cezalarının, yerine getirilmesine dair kanunum 

ADANA 
Cevdet Akçak 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali CaviU Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüaaımettin Urftt 

ADIYAMAN 
M. Z«fei Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Emin PaJksüt 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

açık oylamasına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 297 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : ?>:> 
Çefeinserler : 6 

Oya 'katılmayanlar : 145 
Açik üyelikler : 8 

(Kabul edilmiştir) 

[Kabul 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdam 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevrut Yıknaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kimtay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zelkiye Gülsen 

edenler] 
Me»uft HulM onur 
Refet Sezgîin 

ÇANKIRI 
Arif Totyahoğlu 

ÇORUM 
Yalkup Çağlayan 
Kemal Deınirer 
Abduırrahman Güter 
İhsan Tomibuş 
Arslan Topçulbagı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Dund 
Hasan Korkmazean 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhamıi Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samfct Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgitn 
Rasira Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

F. Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet l*mj©t Angı 
Orhanı Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Ş«mıs«ttin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğtüş t 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgıutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Kös e oğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
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Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
ismail Hakkı Teikinel 
Nakne ikbal Tokgöz 
A. 'Turguil Topaloğlu 
Hasan Türk ay 
Mehmet Yandımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın Özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhaaı Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kuhilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmem 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

M. Zekeriya Kürşad 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurralıim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasum Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kırathoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Haımdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erdi Mcçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı ' 
NaiSz Yavuz Kurt 
Hüseyin ûzalp 
Bahattin Uzunoğ]u 

ismet Yalçmer 
SİNOP 

Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaaı 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova, 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan B&rineioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nödimoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADFfAMAN 
Kâmil Kııtkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KÂRAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
ibrahim Cüceoğlu 

A. Sakıp Hiç erimez 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzfean 
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ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıoıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Ay bar 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 

Necdet Uğur 
Reşit Ülfcer 

İZMİR 
Şeref Baikşık 

KARS 
Turgut Arta e 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 

KONYA 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

Mustafa Kaftan 
MANİSA 

Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MUŞ 
Nennin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Gül&y 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

KARS 
Osman Yfltekin 

SAMSUN 
Nihat Kale 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHÜSAR 
Haımdi Hamaımcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Bir git 
Sinan Bosna 
Oamanı Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 

Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz . 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 
GİRESUN 

î. Kayhan Naipoğ'lu 

[Oya kattlmtyanlar] 
BURDUR 

Mehmet özb©y 
BURSA 

Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğkı 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. ' 

ÇORUM 
Ali Naki UTusoy 

DENİZLİ 
İlhan Acıkalım 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septiogiu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ADANA 
Emir H. Postacı 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

BALIKESİR, 
Salih Zeki Altunbas 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergiil 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

V.) 

ERZURUM 
Selçuk Erverdâ 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğiu 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Muhittin Sayın 
M. Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(İ. Â.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Öızdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 
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İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Lehit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Bu rh antettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
îhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orbon 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naibi Üner 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan ATçargil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

1 KONYA 
irfan Baran 

! Neemettin Erbakan (î.) 

NİĞDE 
M. Nuri Kodıamanoğlu 

ORDU 
S Sezai Ergun S Memduh Ekşi 
| Sadi Ivoeaş (1.) Ata Topaloğlu * 

KÜTAHYA 
Ali Brlbek 
ilhan Ersoy 
Kemal K&car 

Orhan Vural 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
MALATYA , r ."~~ . . . . E Mustafa Boyar ismet Inönu | , ~ ^ ,. ~-, •T TT , , rw »T o Kamran EvJıvaoerlu 

ismail Hakkı Şenguler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

srvAs 
Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztra'k 
Mustafa Sabri Sözeri 1 

(D î 
[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1. 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 3 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu ' 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(I. Â.) 

YOZGAT 
İsmail Haıfekı Akdoğan 
Celâd Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karaka§ 

ısa^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

38 Nöt BİRLEŞİM 

10 . 3 . 1972 ıCuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 ankadasmın, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
taran teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
mfisyonlanndan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge-
•çjuA Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihli : 3 . 9 . 1971) 

X 2 . - 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 istanbul 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 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfifcoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'un affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (ıS. Sayısı : 161, H61 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtıma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu 'teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maiddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet SenaJtosu İstanbul Üyesi 
Eifat Öztürkç.ine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



7. — (Buldur Milletvekili Melunet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında (kanun teklifi, ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (0. iSayıları : 361 ve 361 
e 1 nei elk) (Dağıtmja tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili 'Ahmet Buldaınlı'-
nın, Türk Ceza iKJajnuııunuın değişik 449 ncu 
maddesinin 2 ınoi (bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Kamfisyonu raporu (2/449) 
(S. iSayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — iSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, IDevlıett memurlarının disiplin 
cezalarımın affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu rapora (2/135) <(ıS. ̂ Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nei ek) '(Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur «Milletvekili Mehmıet Özbey'in, 
Türlk Ceza IKanununual 455 nci anıaddesinin 1 ncd 
fıkrasının değiştirilmesi hakkımda kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . -6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekilli Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . «6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cıuımhuriyet (Senatosu Tunceli Üyesi 
ArsLan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci taıaddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi (hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 inci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi (hakkında kanun teklifi ve Millî Sa-
vunıma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci elk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — fltçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Ttürfk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerimin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Ikanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nei ek> 
([Dağıtıma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı-
yaiman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin (tadiline dair kanun telkMfi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (;S. Sayılan : 37& 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağutma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cuımhuriyet Senatosu Ststaınıbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, 1076 sayılı ihtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fılkrasının değiştirilmesine dair 
Ikanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru ı(2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Sa lh Taiı-
yeri'nin, 13 Mart 132® tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 inci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/000.) (S. 'Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16. 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1030 tarih ve 15'80> sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nei maddelerinin 
değiştirilmesi Ihakkmda kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) <S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadim ,-

ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar EJamı-
mmuaı bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı mıaöMelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 



6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nei ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

,X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ata öv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet kıo-
misyoaıların'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşMMne ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birimci fıkrası «K» ıbendinde 
değişiMik yapılması hakfcıaıda ikanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Mîllî Eğitim 
ıkomisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye (birinci ek) (Birinci dağıltma tarihi : 
23.8.1971, ikâojci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
mıaddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kayoafklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971;. 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 

195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi öömlekpı-
nar köyü hane 1, dilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehımetoğlu, Necibetâen 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık 'tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı 'köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılımiası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) ('S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
ıbağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 



14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa -73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
dnı Damirbağ'ın ölüm. cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo
mu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma taTÖıhleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

T5. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma,, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selânıi Kodalîn 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (IS. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tariflileri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1072) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
FuLmaiz ve 17 arkadaşının, Anikara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci >ek) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesilnin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir' fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Mi l î Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci! ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 inci .ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardia Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun

ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'num, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avııi Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması ıhakkm-
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi - . 4 . 2 . 1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

X 24. — 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

25. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

26. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Milî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

X 27. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
ve diğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesi
nin yasaklanmasına dair Andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa-

-rısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/484) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 2 .1972) 



28. — Çalışına Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanununun 8G4 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nei 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân ko-
misyonlarıni&an seçilen 4 er üyeden kurulu (68) 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/607) (S. 
Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1972) 

•29. — Bursa MJillöfcveikili Sadrettkı Çanga ve 
Nail Atlı'nm, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/614) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . ÎL972) 

30. — Deniz Gezmiş, Yusuf Asilan ve Hüseyin 
tnan 'm ölüm cezalarına çarptırılmasına dair 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/744) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1972) 

3.1. —Bartın ile/esinin Bsenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbalkanlik tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi •: 8 . 3 . 1972) 

32. — Artvin İli Bonçjka ilçe'si Göneışen kö
yünün Sdilmiye •maihafllesini'n hane 1, cilt '1'3 ve 
ısayfa 92 numarasında nlüfuls sicilide kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa 'nm ödüm cezasına çarptırıl
masına 'dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalett 
Komisyo'nıı raporu (3/984) (S. Sayısı : 5111) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 8 . H972) 

(Millet Meclisi 58 nci Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarına çarp
tırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3 /744) 

T. C. 
Başbakanlık 9.2. 1972 

Özlük ve Yazı İşleri : 5/4 - 729 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Sıkıyönetim, Komutanlığından alınan 31 Ocaik 1972 gün ve AD. MÜŞ. 1972/392.7. sayılı 
yazıda, Türk Ceza Kanununun 146/1 maddesini ihlâl suçumdan hüikümlü bulunan Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'a ait mahkûmiyet ilâmı ile bu hükme mesnet teşkil eden dâva dos
yasının fotokopilerinin gönderildiğine temas edildikten sonra, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 244 ncü maddesinin 3 noü fıkrası gereğince, ölüm cezala
nma yerine getirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına vabeste bulunduğu belirtüe-
rek gereğine delâlet ediimıesi istendiğinden, dM pusulasına bağlı 4 karton dosya ve iddianame ile 
gerekçeli hüküm, Askerî Yargıtay Başsavcılığının toebliğnamesi ve Askerî Yargıltay 2 nci dairesi
nin onama ilâmının, Anayasanın 64 noü maddesi gereğince ilişikte sunulduğunu saygı ile arz 
«ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Adalet/ Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 7.3.1972 
Esas No: 3/744 
Karar No: 34 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir, tebdil 
veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata veya vazife
sini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etimekten sanık, Erzurum Ilıca nahiyesi Özlük köyü, hane 27, 
cilt 5 ve sayfa 129 da nüfus siciline kayıtlı Cemil oğlu, Mukaddes'ten doğma, 1947 doğumlu De
niz Gezmiş ile, Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray köyü, hane 21, cilt 13/2, sayfa 88/114 
te nüfus siciline kayıtlı Beşir oğlu, Mediha'dan doğma, 1947 doğumlu Yusuf Arslan ve Kayseri Sa-
rız ilçesi Bahçeli mahallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 te nüfus siciline kayıtlı, Hıdır oğlu, Selver'-
den doğma, 1949 doğumlu Hüseyin İnan'ın hareketlerine uyan T. C. K. nun 146/1 maddesi uya
rınca ölüm cezasıyle mahkûmiyetlerine dair Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askerî Mah
kemesinden verilen 9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hüküm, Askerî Yargı
tay 2 nci Dairesinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile ke
sinleşmiş ve tashihi karar talebi de, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 1972/187 -
38 sayılı karariyle reddedilmiş bulunduğundan, bu işe ait dosya Başbakanlığın 9 . 2 . 1972 tarih ve 
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5/4 - 729 sayılı tezkeresine ekli olarak 9 . 2 . 1972 tarihinde Komisyonumuza tevdi «dilmekle tetkik 
edilip müzakere olunmuştur. 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere sanık Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan ve Hü
seyin İnan'm; Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağ
yir, tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata ve
ya vazifesini yaptaalktan msen'e celbren teşeıfabüs etmek suçlarım işlemiş bulundukları anlaşılmış ol
duğundan, Komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanık Deniz Gezmiş ile Yusuf 
Arslam ve Hüseyin înan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin. 
Yüce Meclise sunulmasına ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 6 . 3 . 1972 tarihinde karar veril
miştir. 

Gereği yapılmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul Sivas 

1. Hakkı Tekinel Tevfik Koraltan 

BİıÜfes 
K. Mümtaz Akışı'k 

Müzakerede (burundu 
Oylamada ıbulunım'adı 

Gümüşane 
Mustafa Karaman 

Kırşdhir 
Cevat Eroğlu 

Kütalhiya 
Fuat Azmioğlu 

öorum 
İhsan Tombuş 

İçel 
Mazhar Arıkan 

Konya 
İrfan Baran 

Müzakerede [bulundu 
Oylamada bulunmadı 

Mardin 
E. Kemal Aybar 

Kâtip 
Sinop 

Hilmi Biçer 

Elâizığ 
Mölıiriöt Aytüğ 

Müzakerede bulundu 
Öyîaımrada (bulunmadı 

İçel 
Kabul 

Söz bakkılm saklı 
Turhan Özgüner 

Konya 
Kubilay İmer 

Niğde 
Muhalifim. 

Söz 'hakkım mahfuzdur 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

Artvin 
A. Naci Budak 

Müzakerede bulundu 
Oylalmada bulunmadı 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
/ . Hakkı Alaca 

Konya 
Orhan ökay 

Müzakerede bulundu* 
Oylamada ıbulüranadı 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

^Müzakerede bulundu 
Oylamada bııluntaadı, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 509) 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnanhn ölüm cezalanmn yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 10 . 1 . 1972 tarilh ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 .1972 tarilh ve 
1072/187 - 98 sayılı Karariyle tashihi karar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1. No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü ile 
T. 0. K. nun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Sicilli nüfusta Er
zurum Hıca Nahiyesi özlük Köyü, hane 27, cilt 5 ve sayfa 129 da kayıtlı Cemiloğlu Mukaddes'ten 
doğma 1947 doğumlu Deniz Geziniş, ile Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kussaray Köyü, hane 21, 
cilt 13/2 sayfa 88/114 te kayıtlı Beşiroğlu MedihaHan doğana 1947 doğumlu Yusuf Arsüan ve 
Kayseri Sarız ilçesi Bahçeli mahallesi1, hane 31, cilt 2, sayfa 45 te kayıtlı Hıdıroğlu Selver'den 
doğma 1949 doğumlu Hüseyin İnan hakkındaki işbu ölüm cezaları yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 509) 




