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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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— 540 



M. Meclisi B : 70 29 . 4 .1975 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Pazartesi 

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/284) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonlarına) 

Teklifler 
7. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/381) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan Komisyonlarına) 

8. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Teklif i (2/382) (Plan 
Komisyonuna) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Sıvılan-
dırılmış Petrol Gazı Üretim, Dağıtım ve Satışı Hak
kında Kanun Teklifi (2/383) (içişleri, Adalet, Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan Komisyonlarına) 

Yazılı sorular 
10. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 

Gaziantep Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/513) 

11. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/514) 

12. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nîn, 
A. B. D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hartmann ile 
yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/515) 

13. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
kanlık tş Güvenliği Müfettişine ilişkin Çalışma Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/516) 

»m<^—<-• 

— 541 — 

28 . 4 . 1975 

Tasanlar 
1. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Hakkında Kanuna Ek Kanun Tasarısı 
(1 /279) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — 12.8.1971 Tarih ve 1468 Sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde Assubay Nasbedilenlere Giyecek ve 
Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı (1/280) 
(içişleri, Millî Savunma ve Plan Komisyonlarına) 

3. — Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Ve
rilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Ka
nuna Bağlı, Kara, Deniz ve Hava Ordusu Mensup
ları için Listelere ikişer Kalem Teçhizat Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/281) (içişleri, Millî Sa
vunma ve Plan Komisyonlarına) 

4. — 7471 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Su
bay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Assubayların 
Giyeceğine Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarı (1/282) (İçişleri, Mil
lî Savunma ve Plân Komisyonlarına) 

5. — 10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris'te İmza
lanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri 
Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/283) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonlarına) 

6. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
Yapılan Değişikliklere İlişkin Protokollerin Onaylan- | 



M. Meclisi B .: 70 29 . 4 . 1975 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Memduh Ekşi 

Dİ7AN ÜYELERİ : İdris Ankan (Siirt), îlhami Çetin (Yozgs 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 70 nci Birleşimini açıyorum. 

lî î . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Elektronik cihazla yoklama yapıla
caktır. Salonda hazır bulunan sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye var 
mı efendira? Yok. Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. 

Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz vardır; 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmenin, 
1966 Varto depremi tahribatının izlerinin ortadan 
kaldırılabilmesi yönünden derhal faaliyete başlanıl
ması hakkında gündem dışı konuşması ve İmar ve 
İskan Bakanı Nurettin Ok'un cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin gündem dışı söz is
tekleri vardır. 

Muş Milletvekili Sayın İleri Dikmen, 1966 Varto 
depremi olarak bilinen büyük doğu depreminin tah
ribatının izlerini ortadan kaldırma faaliyetlerine 
mevsim gereği, derhal başlanması temennisi için söz 
istemiştir; buyun efendim. 

Söz süresi beş dakikadır Sayın Dikmen. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Meclis İçtüzüğünün 60 ncı maddesi, gündem dı
şı konuşma talepleri için, Meclisin ıttılaına arz edile
cek ehemmiyeti ve aceleyi şart koşmaktadır. Yük
sek huzurlarınıza getirdiğim deprem konusunun bu 
-*erece ehemmiyetli olup olmadığının, takdiri, sizle
re ve dolayısıyle Sayın Hükümete ait olacaktır. 

1966 yılında, Varto depremi olarak bilinen, tah
ribatı büyük, şiddeti büyük bir depremin vukubul-
duğunu Hükümet üyelerinin bir kısmının belki unut
tuğunu tahmin etmekteyim. 

1966'dan 1973'e kadar 9 yıl, bir küçük oda bü
yüklüğündeki bir barakada insanlar oturmaktadır; 

bu memleketin insanları, sizlerden birer parça olan 
bir mıntıkanın insanları oturmaktadır. 

«Bir küçük oda büyüklüğünde» diyorum; aile 
efradı bu oda büyüklüğündeki yerde yatıp kalk
makta, ihtiyaçlarını temin etmektedir. Eski Başba
kanlardan birinin tabiriyle; bu muvakkat barakalar
da insanlar yaşamaz. Fakat, dokuz yıldan beridir 
ki, bu brakalarda insanlar yaşamaktadır ve bu in
sanlar ölçmedikleri için ölmemektedirler; dirençle 
sefaletle, ıstıraba mukavemet etmektedirler. 

Varto'da oturanlar, Hınıs'ta, Çat'ta, Karlıova' 
nın bir mıntıkasında, Muş ovasının iki nahiyesinde 
oturan insanlar ve Bulanık'ın bazı köylerinde oturan 
insanlar, hâlâ, Hükümetin yardımını bekler durum
dadırlar. 

Dokuz yıldır ümitle yaşamaktadırlar, zannediyo
rum ki, ümitlerinin son kalıntılarını da yiyip bitir
mek üzeredirler. 

İmar ve İskân eski Bakanlarından Sayın Ali To
puz bir gün Varto'ya geldiğinde kendisine demiştim 
ki: «Mensup olduğum bu partinin, Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarı, eğer bu teşrii dönemin sonuna 
kadar, bu ıstırabı halletmez, vatandaşı daimî konut
lara kavuştutmazsa, bir daha vatandaşın huzuruna 
milletvekili adayı olarak çıkmayacağım.» Bunu böyle 
ilân etmiştim. 

Yine Sayın Babüroğlu'nun hizmet döneminde, 
«Şayet mevsim gelip çattığında, güvendiğim insan-
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lar işbaşında kalır da siz bu işleri yapmazsanız, 
Varto halkını önüme katarak veya ben onların 
önünde Muş'a, Erzurum'a kadar yürüyeceğim. Bu 
ıstırabı radyo, matbuat vasıtasıyle bütün Türk halkı
na haykıracak ve ondan sonra istifa edeceğim.» de
miştim. 

Şimdi benim mensup olduğum parti mesuliyet 
mevkiinde değil. Hizmet aşkına güvendiğim Sayın 
Babüroğlu da işbaşında değil. Şimdi mesuliyet mev
kiinde bulunan A. P. lilere, A. P. nin Hükümetine 
ve dolayısıyle hepimizin Hükümetine sesleniyorum: 

Sizden Varto ve bu saydığım mıntıkaların halkı 
hizmet beklemektedir. Kar kalkmış, motorlu vasıta
lar işler durumdadır. Hizmet şu anda gidebilecek 
durumdadır. Varto'lulara, Hınıs'lılara, Çat'lılara, 
Karlıova'lılara, Muş ovasının insanlarına, Bulanık'-
lılara sizin söyleyecek sözünüz var mıdır? Ümitleri
ni yemiş, bitirmiş olan bu insanları bir 9 yıl daha 
bu muvakkat barakalarda sefaletle yüzyüze bıraka
cak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Dikmen süreniz bitiyor efen
dim. 

TEKÎN İLERİ DİKMEN (Devamla) — Vatan
daş sizden cevap bekliyor. Maruzatım bundan iba
rettir, saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İmar ve İskân Bakam Sayın Nurettin Ok cevap 

vermek üzere, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Tekin İleri Dikmen'in burada vâki beyan
larına en son cümlesinden başlamak üzere cevap arz 
etmek istiyorum. 

Bir aydan beri çalışmalarını sürdüren Hükümetin 
bir üyesi olarak, hemencecik cevabını arz edeyim ki, 
Sayın İleri Dikmen'in buradaki endişelerini bertaraf 
edici mahiyette yoğun bir çalışmanın içinde bulunu
yoruz ve ümit ediyorum ki öyle 9 yıl gibi uzun bir 
vâde beklemeksizin, bu yıl içerisinde Varto'da geçici 
binaların yerine asıl projeksiyonu tatbik etmeye baş
layacağız. 

Sayın arkadaşlarım, 1966 yılında Doğu Anadolu' 
da meydana gelen deprem âfetinin izlerinin silinmesi 
için yapılacak çalışmaların temel ilkeleri ve önplan-
laması; 7 . 2 . 1975 gün, 2391 sayılı onay ve eklerin
de; ayrıca 7 . 2 . 1975 gün, 2392 sayılı genelgede be
lirlenmiş bulunmaktadır. Beş yılda tamamlanması dü
şünülen bu projenin, 75 dilimi ile ilgili olarak, şu nok
talarının Yüce Heyetinize arzını gerekli görüyorum. 

1975 yılında inşaata başlanacak 54 köyün ihale 
grupları tespit edilmiştir. Keşif özetleri, tip sözleşme
ler, eksiltme şartnameleri, ilânlar hazırlanmış, özel 
şartnamelerin daktilo işleri bugünlerde bitmek üze
redir. 10 . 4 . 1974 tarihinde Bakanlık katına sunul
muştur, tetkik edilerek bugünlerde onaylanmış bulun
maktadır. 

Demek ki, bu yoğun çalışmalar sırasında konu 
üzerinde fevkalâde derinden ve fevkalâde spesifik 
mahiyette incelemeler yapılmış, geçmiş günlerin ge
tirmiş olduğu birçok hususun inceleme konusu ya
pılmak suretiyle sürat kazanması ve inşaat mevsimi
nin başlamak üzere bulunduğu şu günlerde gerçek
leşmesini sağlamak için harekete geçilmiş bulunmak
tadır. Bu projenin, 1975 diliminde yer aldığı, uygu
lama programının onaylanması, tahmin ediyorum, 
Sayın İleri Dikmen'i olduğu kadar Yüce Meclisimi
zi de ferahlatmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, âfet bölgelerindeki yol
ların yapımı ile ilgili olarak 10 . 4 . 1975 tarihinde 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile bir protokol imza
lanmıştır. Bu protokol gereğince Karayolları Genci 
Müdürlüğüne, 1975 yılında ve protokolün imza tari
hinden sonra 57 milyon lira âfet fonundan ödenecek 
ve karayolları, daha önce hazırlanmış bu protokol 
gereğince işe süratle girişecektir. 

Deprem bölgesindeki diğer kuruluşlar hizmetleri
nin koordone bir çalışma ortamı içinde gerçekleştiril
mesi konusunda, Başbakanlığın ilgisi bu noktada bil
hassa gerekli görülmüş ve sağlanan bu ilgi ile Ba
kanlıkça, ilgili 13 bakanlığa, bu koordinasyon mese
lesini süratle gerçekleştirmek üzere gerekli görülen 
13 bakanlığa, 20 Mart 1975 gün 1143 sayılı yazı ile 
gerekli talimatlar verilmiştir. Bu koordinasyonun 
sağlanmasında tip protokoller imzalanarak uygula
ma yapılması Âfetler Merkez Koordinasyon Kuru
lunca da uygun görülmüş ve kurulda alınan karar 
gereğince bir tip protokol taslağı hazırlanmış bulun
maktadır. Bu taslak, kurulun bu ay içinde yapaca
ğı toplantının gündemine alınmıştır. 

Projenin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan 
personelin nitelik ve sayısı tespit edilmiştir. Bu tek
nik eleman gücünü temin etmek için, süratle çalış
malarımızı devam ettirmekteyiz. Aslında bu bölgede 
süratle meselelerin hallinde en büyük sıkıntı ve güç
lüğümüz, şu anda teknik personel sorunudur. Bu me
seleler için kesif bir çalışmanın içerisindeyiz. Teknik 
elemanın Türkiye'deki kendisine has sorunları ve ken
disine has özellikleri Yüce Meclisçe malûmdur. Tür
kiye'de yalnız İmar ve İskân Bakanlığı nezdinde de-
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ğil, tüm teknik bakanlıklarda teknik eleman fıkdanı, 
teknik elemana duyulan ihtiyaç, maalesef Türkiye' 
de meselelerimizin hallinde çok sıkıntı yaratmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1571 sayılı Kanunla ku
rulan ve projenin finansmanını sağlayacak olan dep
rem fonuna 1974 ve 1975 yılında yatması gereken 
paralara, bütçe kanunlarına konan bir madde ile Ma
liye Bakanlığınca el konulmuş bulunmaktadır. Gece 
gündüz yapmış olduğumuz çalışmalarda, bu konu, 
karşımızda, usul yönünden, formalite yönünden aşıl
ması fevkalâde güç bir barikat halinde görülmekte
dir. Bunu, usul ve formalite yönünden aşmanın yo
lunda çalışıyoruz. Umuyorum ki bu meseleyi, yani 
354 milyon lira civarında kendisini gösteren bu açı
ğı bir hal yoluna bağlamak için, bugünlerde bir ça
re bulacağız. Aslında Varto'da bu sene bu uygula
maya başlayacağız. Gönül arzu ederdi ki - yine im
kânlarımızı zorlamaktayız, - Hınıs'ta, Bingöl'de, 
Karlıova'da da buna müşabin bir uygulamaya başla
mış olalım. Varto'da başlayacağımız bu uygulama, 
diğer bölgelerde de birtakım değişik anlamlara yol 
açmaktadır. Bu imkânları da ne şekilde temine çalı
şacağız? Varto'ya başladığımız sırada; araştırıp, hiç 
olmazsa asgarî ünite yönünden Hınıs'ta, Bingöl'de, 
Karlıova'da da büyük çapta bir girişim yapamamış 
olsak dahi, burada projeksiyonları bitirip, yapacağı
mız işi tespit edip, vatandaşa somut öneriler halinde 
bildirmeyi gerekli görüyoruz. 

Elbette, yıllarca geçici barakalarda yaşayan Do
ğu Anadolu'daki bu çileli vatandaşlarımızın, Hükü
metin çok hassasiyetle izlediği, bilhassa yoksun ve 
dar gelirlilere dönük, sosyal ve ekonomik politikası 
içerisinde, umuyorum, geçmiş yaralarını kapatacak 
şekilde, bu sene Varto halkını, orada yaşayan vatan
daşlarımızı memnun edecek bir girişimde bulunaca
ğız. 

Bu duygularla Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
inşallah Varto'nun bu yıl içerisinde daimî iskân üni
telerinin temelini atmak bu Hükümete nasip olacak
tır. Teşekkürler ediyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, son 

günlerde cereyan eden iç siyasî olaylar hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Son iç siyasî olaylarla ilgili olarak, 
Balıkesir Milletvekili Sayın Cebe, söz istediniz; buyu
runuz efendim. 

Süreniz beş dakika efendim. 

NECATI CEBE (Balıkesir) — Sayın milletvekil
leri, Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi 
Koalisyon Hükümetinin bilinen nedenlerle istifa et
mesinden sonra, kendilerine «komando» adını veren 
yasa dışı güçlerin, yeni deyişle «yardımcı güçlerin» 
etkinlikleri giderek arttı. 

Okullara, öğrenci yurtlarına, öğretmen lokallerine 
saldırmada üstlerine kimse gelemez. Pusu kurmada, 
yol kesip adam dövmede de öyle. Sokak ortalarında, 
işlek caddelerde yaylım ateşi açar, sonra da toz olur
lar. 

«Milliyetçi Cephe Hükümeti» nin güvenoyu aldığı 
günün akşamında, Afyon Öğretmenler Lokalini; «Gün 
bizim günümüzdür» naraları ve ateşli silâhlarla ana -
baba gününe çevirmişlerdir. Arkalarında bir ağır ya
ralı ile tavana ve duvarlara saplanmış mermi çekir
dekleri bırakarak çekip gitmişlerdir. Arkalarında ya
ralı ve mermi çekirdekleri bırakmışlardır, ama iz bı-

Bunlar etkinliklerini, çok benimsedikleri milliyet
çi - toplumcu ideolojiyi, yani nasyonal sosyalizmi, 
Anayasamızda belirtildiği gibi, söz, yazı, resim ile ve
ya başka araçlarla açıklamak ve yaymak amacına 
yöneltselerdi, eleştirilebilirler ama suçlanamazlardı. 
Ne var ki, bunlar kendi düşüncelerini başkalarına 
zorla kabul ettirme yöntemini, kendileri gibi düşün
meyenleri kaba kuvvetle ezme yöntemini, âdeta dav
ranış ilkesi yapmışlardır. Silâhlıdırlar; silâhları, tor
nadan çıkma sopadan ve zincirden, bıçak, şiş ve ta
bancaya kadar uzanmaktadır. Bir yerde bir toplantı 
ya da yürüyüş olmaya görsün, hafif de olsa sol ko
kusu aldılar mı, oradadırlar. Toplantı ya da yürüyü
şün yasalar uyarınca düzenlenmiş olması hiç de önem
li değildir. «Baskın basanındır» derler, basarlar. Sal
dırılarda genellikle izledikleri taktik; «vur - kaç» tak
tiğidir. Ara sıra yakalanırlarsa da, çoğu kez izlerini 
kaybederler. Yürüyüş kollarına saldırırlar. Bu tür sal
dırılardan kadın yürüyüşçüler bile masum kalamaz
lar. 

Grev kırıcılığı yaparlar, işçi ücretlerindeki artı
şın, patron kârını azaltacağından kaygılandıkları için, 
ya da maliyetleri yükselteceğini bildikleri için, belki 
de bilmedikleri için, greve ve grevci işçilere karşı iyi 
gözle bakmazlar. Sendikanın sarısına, patrondan ya
na olanına bayılırlar. 

Kitapevlerini ve sergileri basmak, ellerine geçir
dikleri gazeteyi, dergiyi, kitabı parçalamak ve yak
maktan özel bir zevk alırlar. Tiyatro salonlarına kar
şı da aşırı ölçüde duyarlıdırlar. Saldırı işgüdüleri ka-
banr, saldırmadan edemezler. 
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rakmamışlardır. Yollarını kesip sopa, bıçak ve zin
cirlerle komaya sokuncaya kadar dövüldükleri öğret
men sayısı az değildir. Altı gün önce Amasya Eğitim 
Enstitüsü Müdürü ismet Gülyiyen'i, Ankara'nın gö
beğindeki Yeni Garajlarda bıçakla komaya sokmuş 
ve hiçbir iz bırakmadan gitmişlerdir. 

En büyüklerinden, Devlet kuvvetlerine yardımcı
lık görevini resmen ve de açıkça alalıberi kutsal uğ
raşlarını her gün biraz daha artırarak 24 Nisana gel
mişlerdir. tşçi Abdi Göneni'n ölümü, çok sayıda öğ
rencinin yaralanması ve gözaltına alınmasiyle sonuç
lanan 24 Nisan saldırısında, «yardımcı güç» olarak 
üstlendikleri görevi başariyle yerine getirmişlerdir. 
Ulusal egemenlik gününün 55 nci yıldönümünden bir 
gün sonra, sınıfsal egemenlik uğruna kan dökmüş
lerdir. Ertesi gün de Maltepe'de, ünlü Yükseliş Kole
jinin önünde, trafiğin yoğun, insanın bol olduğu bir 
saatte güpegündüz silâhlarını konuşturmuşlar; bir ni
ne ile iki yaşındaki torununu ağır biçimde yarala
mışlardır. Küçük Burçin dün ölmüştür. 

Sayın milletvekilleri, durum sanıldığından da ağır
dır ve sorun şudur: Demokrasi işleyecek midir, işle
meyecek midir? Demokrasi işleyecekse her türlü dü
şünce özgürce tartışılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, süreniz bitiyor efendim, 
lütfen toparlayınız. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Düşünce yasağı, 
kitap yasağı, piyes yasağı olmayacak, düşüncelerin
den ötürü hiç kimse aşından ekmeğinden edilmeye
cek, aç açık bırakılmayacak, sokaklarda kurşunlan-
mayacaktır. Demokrasi olacaksa, hiç kimse, hiçbir 
örgüt unsuz ekmek istercesine jdüşünce özgürlüksüz 
demokrsi istemeyecektir. 

Dahası var; hukuk devleti işleyecekse, yasaların 
egemenliği mutlaka sağlanacak, Devleti ayakta tuta
bilmek için, yasa dışı sorumsuz güçlerin desteğine 
muhtaçmış gibi gösteren yan güç uygulamasına, yar
dımcı güç uygulamasına son verilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, süreniz bitti efendim. 
Rica ediyorum, son cümleyi söyleyin. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Hemen bağlıyo
rum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, unutulmamalıdır ki millî 
birliğin ekonomik, sosyal ve kültürel gereklerine sırt 
çevirip millî birlik nutukları atmak, pabucu çoktan 
dama atılmış, demode bir milliyetçilik görüşüdür. Bu
gün en bilinçsiz olanlar bile, köy sahibi ağa ile top
raksız köylünün, eşit haklara sahip vatandaşlar ola
rak, bir arada özgürce ve kardeşçesine kıyamete ka

dar yaşayabilecekleri masalına inanmıyor. Bugün ilk
okul çağındaki çocuklar bile, köpeğinin doğum gü
nünde düzenlediği ziyafet için 700 bin lira harcaya
bilen tütün tüccarının hanımı ile... 

BAŞKAN — Sayın Cebe, rica ediyorum, sözünü
zü kesmek mecburiyetinde bırakmayın beni efen
dim. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz ama, rica ediyorum. 
NECATİ CEBE (Devamla) — Çocuklarının do

ğum gününü bile bilmeyen onbinlerce tütün üreticisi 
ana arasındaki uçurumu görüyorlar. Çocuklar ve 
gençler bu uçurumun nasıl doğduğunu ve nasıl gi
derilebileceğini biliyorlar; henüz bilmeyenler ise öğ
reniyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Cebe, sözünüzü keseceğim 
efendim. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Bu öğrenme sü
recini, bu uyanma sürecini hiçbir güç durduramaya
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, sözünüzü kestim efen
dim. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Saygılar. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

3. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in bir Ame
rikan gazetesine vermiş olduğu demeç hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş, Dışişleri Ba
kanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in bir Amerikan 
gazetesine vermiş olduğu demeç hakkında söz istediniz, 
buyurunuz efendim. 

Süreniz beş dakikadır Sayın Güneş, rica ediyo
rum yardımcı olun. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri;; 

Yüce huzurlarınıza «Milliyetçi Cephe» nin oluş
turduğu Demirel Hükümetinin Dışişleri Bakam Sa
yın İhsan Sabri Çağlayangil'i, halkımızın temsilcisi 
olan sizlere şikâyet etmek için çıkmış bulunuyorum. 

İhsan Sabri Çağlayangil, Amerikan dergisi olan 
New York Times Gazetesine verdiği bir demeçle, 
Amerika'nın silâh ambargosu yüzünden silâhlı kuv
vetlerimizin manevra yapamaz hale geldiğini ifade et
mekle Türk milletinin şerefli ordusunun ve mensup
larının güvensizlikle acz içinde oldukları anlamını 
dünya kamuoyuna duyurmak zehabına kapılmıştır. 
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Her ne kadar Sayın Sabri Çağlayangil, basına ikin- I 
ci bir demeç vererek «Ben böyle demedim, ilerisi I 
için böyle olabilir dedim.» diye tavzihte bulunmuş ise 
de, aynı anlamı taşımakta idi. Halbuki, İhsan Sabri 
Çağlayangil, bu görüşüyle yanılmıştır. Bu ifade ve I 
yargı thsan Sabri Çağlayangil'in ya Türk Ordusunun 
silâhlı gücünü bilmemesinden veya Amerikan dostla
rına bir nevi ödün verme niteliğine yönelmesinden ile
ri gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, millî, siyasî ve harp tari
himizi incelediğimiz zaman, tarihin hiçbir safhasında 
bir Türk devlet adamının, milletinin ordusunu, silâh 
gücünü dünya kamuoyunda bu derece küçük düşürme- I 
diğini görürüz. Beceriksizliğini göstermiştir; tarihler, | 
thsan Sabri Çağlayangil'in bu beceriksiz yanıtlarla I 
dolu Amerikan dergisine verdiği demeci yazmalıdırlar. 

Her ne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
güvenoyu alan bir bakan ise de, Sayın Dışişleri Ba
kanı Çağlayangil, şayet böyle bir demeci vermiş ise, I 
böylesi şerefli göreve lâyık olmadığını kamuoyuna 
göstermiştir. 

Türk Ordusunun komuta ve silâh gücünü, dünya | 
kamuoyu, tarihler boyunca görüp takdir ettiği gibi, | 
yakın tarihimizde ve yaşadığımız günlerde de, İstik
lâl Savaşında olduğu gibi, Kıbrıs Savaşında da gör
müş ve takdir etmiştir. I 

İhsan Sabri Çağlayangil, Yüce Türk milletinin 
ve şerefli Türk Ordusunun, Kurtuluş Savaşımızda 
düşmanın korkunç silâhlarına karşı, kırık dökük si
lâhlarla, kazma, balta ve sopalarla gittiklerini ve mu
zaffer olarak savaşı bitirdiklerini bilmelidir. 

işte, İhsan Sabri Çağlayangil Beyefendi, bir Dış
işleri Bakanı olarak ya bunu bilmiyor veya biliyorsa 
da yaşının icabı bir korkaklık, bir ürkeklik ve bir 
ümitsizlik içerisine girmiş sayılır. 

Değerli milletvekilleri, hatırlarsınız; Osmanlıların 
Birinci Dünya Savaşı yenilgilerinde dahi, Padişah 
Mehmet Vahdettin ve Damat Ferit Paşa'nın dışında j 

B) TEZKERELER VE 

1. — Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı I 
kuruluşların Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
na intikal ettirilmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezke- | 
resi. (3/384) I 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

hiçbir Türk paşası ümitsizliğe düşmemiştir. Hele Kur
tuluş Savaşında, Türk milleti, kendi olanakları, çoğun
lukla el yapısı silâhlarıyle yine düşmanlarını yenmiş, 
bağımsızlığını ve ülke bütünlüğünü korumuştur. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanız var. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitiyor efen

dim. 
İhsan Sabri Çağlayangil, şunu iyi bilmelidir : Or

dularımız güçlüdür; askerlerimiz, erinden tutunuz bü
tün silâhlı kuvvetler mensuplarımız cesurdur, kahra
mandır. Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin mensupları için
de tek bir kişi dahi «Amerika dış yardımı kesti, silâh 
amborgosu koydu» diye bir ümitsizlik içine girmemiş
tir. Güçleri artmıştır, eksilmemiştir. Yunanistan gibi, 
varsa daha birçok düşmanlarımızı yenebilecek silâh 
ve cephaneye sahibiz. 

İhsan Sabri Çağlayangil, askerlik sanatından ve 
stratejisinden anlamadığını bu demeciyle bir kez daha 
ispat etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sorarım İhsan Sabri Çağla-
yangil'e; Ambargo yüzünden Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin manevra yapamaz duruma geldiğini demeç olarak 
vermesinden sonra, acaba kamuoyunun bu görüşe kar
şı milliyetçi tepkisine kulak verdi mi? Ne diyor Türk 
kamuoyu? «Böylesi demeciyle Türk Silâhlı Kuvvetle
rini ümitsizliğe düşüren, silâh ve yedek parça yok
luğu içerisinde gösteren bu kişi, Dışişleri Bakanı ola
maz.» diyor. Hatta, Sayın Ecevit Hükümetinin Dışiş
leri Bakanı Sayın Turan Güneş'in sağlamış olduğu tu
tarlı dış politikamızda dahi bir gerilemenin, bu me-
yanda taviz verici bir dış politikanın izleneceği gö
rüşü içindedir halkımız. 

Amerikan basınına vermiş olduğu bu demeci ile 
kamuoyunun güvenini yitirmiş olan Sayın İhsan Sab
ri Çağlayangil'i, Yüce Türk ulusunun huzurunda Dış
işleri Bakanlığından istifasını vermeye çağırır, Yüce 
Meclisinizi saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

ÖNERGELER 

Sunuşlarımız var, arz ediyoruz efendim. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, bilgilerinize 

sunacağız efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 21 Nisan 1975 gün ve 
1/1-2396 sayılı yazısı. 
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1. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Toprak 
Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Ku
rumu Genel Müdürlüğü ile Yaş Meyve ve Sebze Mü
dürlüğünün, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğına bağlanması, 

2. Sözü edilen ünitelerin hizmet konularına iliş
kin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bunların ek ve 
değişikliklerine göre Ticaret Bakanına ve Ticaret Ba
kanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığına intikal ettirilmesi. 

Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
istinat eden ilgide kayıtlı teklifi üzerine, uygun görül
müştür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
2. — Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağ

lı bazı kuruluşların Ticaret Bakanlığına intikal ettiril
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/385) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 21 Nisan 1975 gün ve 
1/1-2397 sayılı yazısı.' 

Koy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı 
bulunan genel hükümlere tabi Kooperatifler, Tarım 
Kredi Koperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
bunların üst kuruluşları ile Halk Bankası ve Halk 
sandıklarının Ticaret Bakanlığına bağlanması; Baş
bakanın, 4951 sayılı Kanunun 1̂  nci maddesine isti
nat eden ilgide kayıtlı teklifi üzerine, uygun görül
müştür. 

Arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce heyetin bilgilerine sunulmuş
tur. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu 
Üyesi Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın bu 
görevden istifası ile boşalan üyeliğe Mardin Millet
vekili Talât Oğuz'un aday gösterildiğine dair Baş
kanlık tezkeresi. (5/29) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1598 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konu
su edilen ve birinci madde hükmü uyarınca Millet 
Meclisinin 18 . 3 . 1975 tarihli 53 ncü Birleşiminde 

okunup Yüce Meclisin bilgisine sunulan Kuzey At
lantik Assamblesi Türk Grupu Üyesi Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Kastamonu Milletvekili Sayın Hasan 
Tosyalı'nın bu görevden istifa etmesiyle, yerine Mar
din Milletvekili Sayın Talât Oğuz Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupunca 
aday olarak gösterilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüce heyetin bilgilerine sunulmuş
tur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı'nın Baş
kanlık Divanı üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/62) 

BAŞKAN — Divan üyeliğinden bir istifa dilek
çesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görülen lüzum üzerine Başkanlık Divanı Üyeli

ğinden istifa ediyorum. Keyfiyeti bildiririm. 
Saygılarımla. 28 . 4 . 1975 

Erzurum 
Dr. Zekâi Yaylalı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulmuş
tur. 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanında boşalmış bulunan bir 
Başkanvekilliği ve bir idareci üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlık Di
vanında boşalan bir Başkanvekilliği ve bir İdareci 
Üyelik için 2 sayın grupumuz adaylarını tespit etmiş 
bulunmaktadır. 

Başkanvekilliği için Demokratik Parti Sayın Gru-
pu Giresun Milletvekili Sayın t. Etem Kılıçoğlu'nu 
aday olarak önermektedir. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı olsun efendim. 
17 . 4 . 1975 tarih ve 68 nci Birleşimde, boş bu

lunan idareci Üyeliğe Millî Selâmet Partisi Grupun-
dan bir aday gösterilmesi istenmişti. Sayın grup, Er
zurum Milletvekili Sayın Zekâi Yaylalı'yı İdareci 
Üye adayı olarak saptamıştır. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun efendim. 
2. — Plan Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 

94 ncü maddesine uygun olarak yeniden kurulacak 
olan Millet Meclisi Plan Komisyonu üyelikleri için 
sayın gruplarımız adaylarını tespit etmiş ve adayla
rın listesi sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Şimdi adayları okutup Yüce Heyetin onayını ala
cağım efendim. 

Plan Komisyonu üyeleri aday listesi 

Adı ve Soyadı (35) Seçim Bölgesi 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

A. P. (16) 
Hayrettin Turgut Toker Ankara 
İsmet Sezgin Aydın 
Turgut Yücel Gümüşhane 
Ali İhsan Balım İsparta 
İbrahim Göktepe İçel 
Mustafa Parlar İstanbul 
Hayrettin Nakiboğlu Kayseri 
Sedat Akay Kocaeli 
İlhan Ersoy Kütahya 
Ahmet Karaaslan Malatya 
Hilmi Okçu Manisa 
Haydar Özalp Niğde 
Bilâl Taranoğlu Ordu 
Doğan Kitaplı Samsun 
Vahit Bozatlı Sivas 
Ömer Çakıroğlu Trabzon 

C. H. P. 
M. Şükrü Koç 
Hüdai Oral 
Orhan Yılmaz 
Ali Nejat Ölçen 
Metin Tüzün 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal Okyay 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Durakoğlu 
Yılmaz Alpaslan 

M. S. P. 
Abdurrahman Unsal 
Hasan Buz 
Cemal Cebeci 
Gündüz Sevilgen 
Hüseyin Abbas 

OD 
Aydın 
Denizli 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Malatya 
Malatya 
Sivas 
Tekirdağ 

(5) 
Adıyaman 
Elâzığ 
Kayseri 
Manisa 
Tokat 

D. P. (2) 
Sami Arslan 
Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize 
onayınıza sunuyorum. 

Denizli 
Kütahya 

sunduğumuz listeyi 

Kabul edenler... 
mistir. 

Kabul etmeyenler... Kabul edil-

Sayın milletvekilleri, Plan Komisyonuna İçtüzü
ğümüz ve Anayasamız uyarınca bir bağımsız sayın 
üyenin seçilmesi gerekmektedir. Aday olmak iste
yen bağımsız sayın üyelerin, Başkanlığa müracaat
larını rica ediyorum. 

Bağımsız üyenin seçimini bundan sonraki birleşim
lerde yapacağız. 

Sayın arkadaşlarım, seçimi yapılmış bulunan Plan 
Komisyonu, bugün saat 16,30'da, Bütçe Plan Ko
misyonuna tahsis edilmiş olan odada toplanacaktır. 
Seçilmiş bulunan sayın üyelerin belirttiğim yerde top
lanarak, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çimlerini yapmalarını rica ediyorum efendim. 

Gündemimizde bulunan kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşülmelerine geçeceğiz. Ancak, Plan Komis
yonu görev taksimi yapmadığı için, Plan Komisyo-
nuyle ilgili kanun tasarıları ve tekliflıerini görüşme im
kânından yoksunuz. 
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VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) (1) 

BAŞKAN — Birinci iş olarak İzmir Milletvekili 
Sayın Ali Naili Erdem ile, Cumhuriyet Senatosu 
Sayın izmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Millet
vekili Sayın Cemal Tercan ve dört arkadaşının, 117 
sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun, 46-52/3 
maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mah
kûm olan tütün ekicilerinin affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşülmesine 
geçiyoruz.; 

ilgili Komisyon?... Adalet Komisyonu temsilcisi 
arkadaşımız var mı efendim?.. Var. Sayın Öztunç 
buyurun. Hükümet?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEKEL 
TETKİK VE MURAKABE HEYETİ REİSl SUAT 
ÇETlN — Var efendim. 

BAŞKAN — Hükümet bir defa bulunmamış, yet
kilisiniz değil mi efendim? Yetki belgesi var. 
, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tekel Tetkik ve Mu

rakabe Heyeti Reisi Suat Çetin, Hükümet yetkilisi. 
Görüşmelere geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunda onayını
zı alacağım. Raporun okunmamasını isteyenler... 
Okunmasını isteyenler... Raporun okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

Sayın mfltetveifcilleri, Adalet Komisyonu bu ko
nuda ret kararı vermiştir. Bu hususu bilgilerinize 
sunuyorum. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim?.. Yok, 

Efendim ret raporunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece teklif Meclisimizce reddedilmiş olmak
tadır. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Baş
kan, bu nasıl iş anlaşılamadı efendim. 

(1) 68 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Efendim, raporu okutup okutma
ma hususunda Yüce Heyetten onay aldım ve okunma
ması hususunda karar verdiler. 

Adalet Komisyonu raporu, konunun Genel Af 
Kanunu ile halledildiğini düşünerek teklifin reddine 
karar vermiştir. Durum budur efendim. Yüce Heye
tinizce de bu husus onaylandı. 

2. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C .Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) 

BAŞKAN — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nun 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı, tezkeresi ve içişleri Komisyonu raporu ve 
Millet Meclisi metni üzerindeki görüşmelere geçiyo
ruz. 

içişleri Komisyonu sayın temsilcisi buradalar mı; 
efendim?.. Yoklar, içişleri Komisyonu hazır bulun
madığı için bu maddeyi geçiyoruz efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (1) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Abdul
lah Baştürk ve 10 arkadaşının 1086 saydı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?. Burada. Hükümet?. 
ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GE

NEL MÜDÜRLÜĞÜ TETKİK HÂKİMİ SALİM 
ÖZDEMİR — Sayın Başkan, gündem bize geç gel
diği için yetki belgesini hazırlayamadık. 

BAŞKAN — Efendim, bir defa zaten erteledik. 
Komisyon hazır olduğuna göre teklifi görüşebilece
ğiz efendim. 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Bu konuya ilişkin Adalet Komisyonu raporunun i 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyen- i 
ler... Raporun okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde buyurunuz Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — | 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, hepinizi saygı ile j 
selâmlarım. 

Sayın Baştürk ve arkadaşları Usulün 110 ncu mad
desine bir fıkra ilâvesini talep etmişlerdir. 

İlâvesi istenen fıkra şudur: «... iş yasalarından ve 
sözleşmelerden doğan her türlü hak ihtilâflarında 
ihtilâfa taraf olan işçi» 

Bu fıkra Anayasanın 12 nci maddesine aykırı düş
mektedir. 12 nci madde eşitlikten bahseder: «Herkes, 
dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşit
tir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamaz.» denilmektedir. 

Binaenaleyh, bu fıkrada işçiye tanınan bu im
tiyaz, bu Anayasanın 12 nci maddesine aykırıdır. 

İkinci olarak da; hukukun umumî bir prensibine 
aykırıdır. Kanunlarda hiçbir zaman, okuduğum 
Anayasa maddesine göre, hiçbir şahsa, ve zümreye 
imtiyaz tanınamaz ve konulan kaidelerin bütün kişi
leri kastetmesi ve kişileri içine alması lâzımdır. Bi
naenaleyh, hukukun umumî prensiplerine de aykı
rıdır. Zaten, bu değişiklikten evvelki maddede, ko
runması lâzımgelen müessese ve kişiler korunmuş
tur. Bu maddede, «...ihtiyatî tedbir kararını ta
lep eden Devlet, (...) veya müzahereti adliyeye nail 
kimse ise, teminat iraesi lâzım gelmez» diyor. İş- I 
te bu kişiler, Devlet olursa, müessese Devlet olursa 
ve adlî müzaherete muhtaç, himayeye muhtaç bir 
kimse olursa, zaten bu maddede bunlar görülmüş ve 
korunmuştur. Binaenaleyh, bir fıkra ile, bu kişile
re de Anayasanın 12 nci maddesine aykırı olarak bir 
imtiyaz tanınması doğru değildir. Binaenaleyh, bu 
maddeye bu fıkranın ilâvesi hakkındaki teklif sahip
lerinin ileri sürdükleri esbabı mucibe bence yerin
de değildir. Bunun, bu sebeplerden ötürü reddi lâ
zım geldiği kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Atagün, buyurun efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Müzakeresi yapılmakta olan kanun teklifi, Hu

kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu mad
desine bir madde eklenmesine dairdir. 

Burada, teklif sahiplerince, aynen metni oku
mak suretiyle ifade etmek istiyorum; ilâve edilmek 
istenen fıkra şudur: «İş yasalarından ve sözleşmeler
den doğan her türlü hak ve ihtilâflarda ihtilâfa ta
raf olan işçi veya müzahereti adliyeye nail kimseler 
ise teminat iraesi lâzım gelmez.» 

Burada «müzahereti adliyeye nail kimse ise temi
nat iraesi lâzım gelmez» şeklindeki hüküm ha
kidir. Yalnız ve yalnız, iş yasalarından ve sözleşmeler
den doğan her türlü hak ihtilâflarında, ihtilâfa taraf 
olan işçi olursa, bunun malî takati ne olursa olsun, 
bir teminat yatırması mükellefiyetinden muaf tutul
masına aittir. Şu hale göre, bir işçinin bugünkü durum
daki malî takatinin iyi olup olmamasına bakılmaksızın 
açmış olduğu davada, yapmış olduğu takipte bir iş
verene karşı teminat iraesine mecbur olmayacağına 
dair hüküm koyarsak, muhakkak ki Anayasanın eşit
lik prensibine aykırı olur. 

Saniyen, ekonomik bakımdan da bazı sakıncalar 
olduğuna şüphe yoktur. Teminat yatırılmasına lüzum 
görülmeyen hallerde işçi, işverene ait davayı açacak, 
bir tedbir kararı vaz edildiği zaman, işverenin duru
munun ne hale geleceğini ifade etmeye hiç de lüzum 
görmüyorum. Şu hale göre, bir işçi veya bir vatandaşın 
zaten teminat yatırmaya takati yok ise, yani müzahe
reti adliyeye nail kimselerden ise, bu gibi teminat ak
çesini yatırmasına hâkimin lüzum görmeyeceği açık
ça ortada iken; bir işçinin yüksek ücret de alsa, va
sat ücret de alsa, ayrıca bundan başka bir malî fa
kata da sahip bulunsa, işveren aleyhine açacağı dava
da, yapacağı takipte bir teminat göstermemesi, di
ğer vatandaşlarla, daha az geliri olan kimselerle eşit 
bir durumdan çıkarılmış, istisnaî, kendisine bir imti 
yaz tanınmış duruma getirilmiş olacak ki, bu hüküm, 
önce de ifade ettiğim gibi Anayasaya aykırı düşeceği 
gibi, yani eşitlik prensibi bakımından aykırı düşece
ği gibi, ekonomik durum, yani işverenle işçiler ara
sında ileride işçinin de aleyhine olmajc üzere bir 
sürtüşmeyi, bir haksızlığı doğurabileceği kanaatinde
yim. 

Bu nedenle, Adalet Komisyonunda tadil teklifi ret 
edildiği gibi, bu teklifi Yüce Meclisin reddinde de isa
bet vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Ağrı Mil

letvekili Sayın Cemil Erhan, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA CEMİL ERHAN (Ağ

rı) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; 
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İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 ar
kadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına söz almış bulunuyorum. 

Anayasamız, sosyal hukuk devleti ilkesini benim
semiştir. Anayasa, özellikle emek ve emekçiden yana 
hükümler getirmiştir. Oysa, 1926 yılında yürürlüğe 
giren Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ise, birey
ci olup, emeği değil sermayeyi korumaktadır. 

Az evvel Sayın Köytüoğlu, 12 nci madde ile bunu 
dile getirmeye çalıştılar. Oysa, Anayasamızın 42 nci 
maddesi; «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. 

Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma 
hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ikti
sadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı 
destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır.» der. 

Hele hele sanayileşmenin, hızla gelişmekte oldu
ğu ülkemizde, bu Kanunun söz konusu maddesinin 
emekçi kesiminin haklarının sağlanmasında büyük bir 
engel teşkil etmektedir. Özellikle patron - işçi arası 
ihtilâflarda, işçinin hakkı, çoğu kez ihtiyatî tedbir 
alınmadığı için, işveren karşısında büyük zararlara uğ
ramaktadır. Ülkemizde adaletin sağlanması çok pa
halıdır. Bundan dolayıdır ki, genellikle hak arama ve 
sağlamada varlıklılar rahatlıkla haklarını koruyabil
mekte, dar gelirli ve yoksul kesimin insanları ise hak
larını bu pahalılık nedeni ile koruyamamaktadırlar. 
Teklif, bu adaletsizlikleri Anayasamıza paralel olarak 
önlemekte, işçi ve yoksulların teminat akçesi yatır
madan tedbir kararı almalarına olanak sağlamaktadır. 

Partimizin demokratik sol doğrultusunda, yoksul 
ve işçiden yana olan bu teklife Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak olumlu oy kullanacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Erhan. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye... 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Var efendim. 
BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Hayır efendim, şah

sım adına. 

,BAŞKAN — Efendim, 2 sayın üyeye şahsı adına 
söz verdik Sayın Oğuz; maalesef olanağımız yok. 

Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu onayını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci Maddeyi okutuyorum : 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 

Madde 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 110 ncu maddesi aşağıda yazılı 
olan şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 110. — İhtiyatî tedbir kararını talebeden 
taraf bundan dolayı diğer tarafın ve üçüncü şahsın 
duçar olması muhtemel zarar ve ziyanlarına mukabil 
teminat iraesine mecburdur. İcabı hale göre hâkim 
işbu mecburiyeti ref edebilir ve ihtiyatî tedbir ka
rarını talebeden Devlet, iş yasalarından ve sözleşme
lerden doğan her türlü hak ihtilâflarında ihtilâfa ta
raf olan işçi veya müzahereti adliyeye nail kimse ise 
teminat iraesi lâzım gelmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Yağcı, söz 
istediniz. K 

Buyurun efendim. 
Sayın Oğuz sizi. kaydettik efendim. 
Görüşme süreniz, şahsınız adına 5 dakika Sayın 

Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Maddenin gerekçesinde de izah edildiği gibi, bu 
madde işçilere bir bölümü ile işveren karşısında halkla
rını kolaylıkla almayı temin etmek ve hakkının temi
nat altına alınması için ihtiyatî tedbir istediği sırada, 
teminat iraesinden muaf tutma hükmünü getirmekte
dir. Bu haliyle Anayasamızın sosyal adalet ilkesine 
muvazi parelel bir hükümdür bu. 

Bir kısım sayın arkadaşlarım konuşmalarında, Ana
yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasını ileri 
sürdükleri için, söz almak zaruretini hissetmiş bulunu
yorum. Bu arkadaşlar da gayet iyi bilirler hukukçu ol
dukları için, İş Kanununda iş mahkemelerinde görü
len işçi davalarında harç hükümlerinde istisnaî hüküm
ler getirilmiştir. İşçi davaları, müddeabih'in miktarı 
ne olursa olsun harçtan muaf tutulmaktadır. İşçi, iş 
mahkemesine açacağı davada harç yatırma yükümlü
lüğünden kurtarılmıştır. Bu husus Anayasanın eşitlik 
prensibine aykırı olmadığı gibi, bu madde ile getiril
miş olan işçiye sadece iş yasalarından ve sözleşmeler
den doğan haklan için getirilmiş olan istisnaî hü
küm de, hiçbir zaman Anayasaya aykırı kabul edi
lemez. 

Madde yerindedir, bu maddeye olumlu oy kulla
nılmasını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Sayın Oğuz söz istediniz, buyurun efendim. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının Parlamento huzuruna getirmiş oldu
ğu bu kanun teklifinin, hukukî amaçlardan ziyade 
siyasî amaçlar güttüğü kanısını taşımaktayım. 

Değerli üyeler, hukuk devletinde ve hukuk dev
leti ilkelerini ideal edinen bir ülkede her şeyden ev
vel yasaların temeli bulunan anayasaya saygılı olmak 
gerek. 

Anayasanın 12 nci maddesi hiçbir sınıfa, hiçbir 
şahsa, hiçbir grupa ve hiçbir zümreye imtiyaz tanın
mayacağı hükmünü muhtevi bulunmaktadır. Anaya
sanın bu hükmüyle kıymetli arkadaşımın getirmiş ol
duğu bu teklifi mukayese edip eleştirmeye tabi tut
tuğumuz takdirde - bugün Türkiye'de herkes işçi kit
lesine sö%al sahada, iktisadî sahada bir imkân tanı
mak ister; gerekli şartların hazırlanmasını arzu eder -
hukukî hayatımızda, hukuk sahasında böyle bir im
tiyazın tanınması, hem adalet ilkelerini rencide eder 
ve hem de hukuk devletine olan inancımızı zedeler 
kanısını taşımaktayım. 

İhtiyatî tedbir, doğrudan doğruya Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 101 ve müteakip maddele
ri muvacehesinde mütalaa edilen bir mefhumdur. 

İhtilâf konusu - gerek yasalardan ve gerek söz
leşmelerden dolayı - hakkını istihsale müntehi bir 
dava açmak isteyen bir şahıs evvelemirde karşısındaki 
şahsın veya üçüncü şahısların muhtemel zarar ve zi
yanlarını teminat altına alabilmek veyahut da ileri
de davayı kaybetmesi ihtimaline binaen muayyen bir 
teminat irae etmek mecburiyetindedir. 

Kaldı ki, 101 nci maddedeki hüküm amir bir 
hüküm değildir. Hâkim istediği takdirde bu teminatı 
tenkis veya reffedebilir. Şu halde, 101 nci maddede 
böyle bir hüküm bulunduğuna göre, sayın arkadaşı
mın getirdiği bu teklifin, doğrudan doğruya hem 101 
nci maddeyi ve hem de Anayasanın bu ilkesini zede
leyeceği kanısındayım. 

Kaldı ki, hukuk sahasında imtiyaz tanınmasına 
imkân yok. İşçilere sosyal sahada imkân tanınabilir, 
iktisadî sahada imkân tanınabilir; ama adaletin hâ
kim olduğu bir müessesede, adaletin tecelli etmesi 
gereken bir müessesede imtiyaz tanınmasına imkân ve 
ihtimal yoktur. Bunun, hukuk ilkeleriyle bağdaşır ta
rafı da mevcut değildir. 

Sayın C. H. P. Grup sözcüsü arkadaşım 41 ve 
42 nci maddeden bahsettiler. 41 ve 42 nci mddeler sos
yal ve iktisadî imkânlarla ilgilidir, hukukî imkân
larla ilgili değil ki... Evet, işçilere sosyal sahada, ik
tisadî sahada Devlet her türlü olanakları, her türlü 
imkânları yaratmak için gerekli iktisadî, sosyal, hatta 

siyasî tedbirleri almakla mükelleftir; ama hukuk sa-
sahında, hukuk hayatımızda böyle bir tedbiri getir
diğimiz takdirde hukuk devleti ilkesine aykırı hareket 
etmiş oluruz ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 101 nci maddesinde hâkimin takdir hak
kına mevdu bir keyfiyeti zedelemiş oluruz. 

Bu bakımdan maddenin kabul edilmesinde, ne 
hukukî ve ne de fiilî bir zaruret vardır. 

Görüşüm bundan ibarettir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Adalet Partisi Grupu adına Kırklareli Milletveki

li Sayın Mehmet Atagün, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; 

Biraz önce teklifin tümü üzerinde şahsım adına 
konuşmak için söz alıp kısa bir maruzatta bulunarak, 
Yüce Meclisteki parlamenterlerin böyle bir haksız
lığa, daha doğrusu ayrıcalığa sebebiyet vermeyecekle
ri kanaatinde olduğumu belirtmiştim; fakat bu kanaa
tin aksine de çok değerli arkadaşımız fikir beyan et
tiler. Bendeniz meselenin, üzerine biraz daha eğile
rek, Adalet Partisi Grupunun bu husustaki görüşlerini 
arz edeceğim. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Adalet Partisi işçi hak
larının. işçinin sosyal güvenliğini, iş güvenliğinin ve 
ücretlerinin artırılması ve saniyen tazminatlarının 
yükseltilmesi hakkında yasalara ve Anayasa'ya uygun 
olmak üzere elinden gelen bütün imkânı sarf etme
ye kararlıdır. Hatta son Hükümet Programında, bu 
hususun gerek işçi emeklilerinin emekli aylıklarının 
yükseltilmesi, gerekse 30 günlük tazminatın bir an 
önce çıkması için Hükümet Programında bu husus 
sarahatle ortaya konmuştur. 

Burada beyanda bulunurken biz, İş Kanununun 
ve iş mukavelesinden doğan işçi ile aralarındaki ihti
lâfta bir dava mevzuu olduğu zaman bir teminatın 
gösterilip gösterilmemesinin hukuk bakımından, eko
nomik bakımdan sakıncalar gördüğümüz için bu be
yanda bulunmak, bu şekilde teklif edilen metnin kabul 
edilmemesini istemek mecburiyetini duyuyoruz. Bu 
hususta Anayasa'nın 12 nci maddesini okumak lüzu
munu hissediyorum. Anayasa'nın 12 noi maddesi «eşit
liğe» aittir. Bu madde, «Herkes, dil, ırk, cinsiyet, si
yasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gö
zetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, ai
leye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz» hükmü
nü getirmiştir. Bugünkü mevzuatımızda; zaruret ha-

— 552 — 



M. Mecüsi B : 70 29 . 4 . 1975 O : 1 

ünde bulunan kişi ister işçi olsun, ister işçinin dı
şında bir kişi olsun, dava açtığı zaman, alacağını 
takip edeceği zaman; kendisi bu nevi takibe muktedir 
bir gelire, bir kazanca tabi değilse, yoksul bir kişi ise, 
müzahereti adliyeden istifade edebileceğine dair hü
küm mevcuttur. Bugünkü mevzuatımız, çok sayın 
arkadaşımın kanun teklifindeki bulunduğu gayeye va
sıl olmayı sağlamıyorsa, ben de kendisine iştirak ede
ceğim. Fakat, metin teklif edildiği şekilde kabul edil
diği takdirde, kanaatim odur ki, işçiye yarardan ziya
de zarar getirecektir. Kanaatim odur ki, ekonomik ha
disede, ekonomide ve işletmede Türk halkının büyük 
işsiz kitlesi mevcutken, yine bazı müteşebbislerin bu 
nevi silâhı karşısında, kendilerine karşı açılacak bu 
nevi bir davada teminat göstermeme karşısında, az da
hi olsa bir ürkeklik gelerek, memlekete, millete fay
dadan ziyade zarar yaratacağı, zarar getireceği kanaa
ti içindeyim. 

Şimdi metni aynen okuyorum, lütfen bu hususun 
üzerinde önemle durulmasını da rica ediyorum; deği
şiklik istenen metnin, - bugün mevzuat aynen bey
ler - Hukuk Usulij Muhakemeleri Kanununun 110 
ncu maddesi : .s' 

«Madde 110. — ihtiyatî tedbir kararını talep eden 
taraf, bundan dolayı diğer tarafın ve üçüncü şahsın 
duçar olması - dikkat buyurulsun muhterem milletve
killeri - muhtemel zarar ve ziyanlarına mukabil taz
minat iraesine mecburdur, icabı hale göre hâkim, iş
bu mecburiyeti ref edebilir ve ihtiyatî tedbir krarı 
talep eden devlet ise; (gaye devletin üçüncü şahıslar 
aleyhine açtığı bir dava mevcut ise, devletin mal ka
çırma gibi bir beyanı olamayacağından bu şahıslar 
için de bir tedbir kararı öngörmemiştir kanun, ikinci 
şartı da şurada aramış) veya müzahareti adliyeye nail 
kimse ise teminat iraesi lâzım gelmez.» 

Şu hale göre bugünkü mevzuatımız; Devlet eğer 
davayı açmış ise bu takdirde : 

1. — Teminat yatırmasına lüzum görülmeyecek, 
2. — Bu şahıs, dava açan şahıs şayet müzahereti 

adliyeye nail kimseden ise hâkim buna göre teminat 
istememek suretiyle davasına bakacaktır. 

Ben teklifi getiren arkadaşa şunu da ifade etmek is
terim : Muhterem arkadaşlarım, bizde, şuradaki tabi
re göre : «iş yasalarından ve sözleşmelerden doğan» 
işçiler mevcut olduğu gibi, bunun dışında da çalışan 
çok işçiler vardır. Binaenaleyh, şu iş yasalarından, 
mukaveleden doğan bazı hususları bu kanun kapsamı
na rağmen bunun dışında çalışan kimseler de bu nevi 
müzahereti adlieye nail olamayacak kimseler durumu
na geliyor ki; bunun mefhumu muhalifinden o anla

şılır. Bu suretle bugünkü metlinden genel olarak işçile
rin aleyhine bir durum da çıkarmak mümkün olur. 

Bu nedenle kanun teklifinin Adalet Partisi Grupu 
adına reddini talep ederken, işçiler hakkında Anaya
saya uygun ve lehlerine getirilecek tekliflerin de Ada
let Partisi tarafından kabul edileceğini arz ederim. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEKlN iLERÎ 
DtKMEN (Muş) — Komisyon adına söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEKİN İLERt 
DtKMEN (Muş) — Huzurunuza getirilen maddeye 
matuf itirazlar, Komisyonumuzca şayanı kabul görül
memiştir. 

Anayasamızın 2 nci maddesi... 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, beyanınız uzunsa 

kürsüden rica edeyim efendim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA TEKİN ÎLERÎ 

DİKMEN (Muş) — Pek uzun değil; ama kürsüden 
ifade edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEKİN 
İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

•Huzurunuza getirilmiş, maddeye matuf itirazları 
dinlemiş bulunuyorsunuz. Bu maddenin Anayasa
mızda, mevzuatımıza uygun bulunmadığı ileri sü
rülmektedir. 

Dikkatle tetkik edilirse Anayasamızın lafzı ve 
ruhu ile bu maddeye karşı çıkmış olduğu değil; bi
lâkis bu maddenin muhtevasında bulunan espriye 
uygun bir tarzda madde getirilmesine, mevzuat ted
vinine cevaz verdiği görülür. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde Cumhuriyetin 
nitelikleri sayılırken; «Türkiye Cumhuriyet insan 
haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere da
yanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.» der. 

Sosyal bir hukuk devletinin elle tutulur halde 
anlaşılmasını yine Anayasamız 3 ncü bölümdeki mad
deleri ile ortaya koymuş bulunmaktadır. «Sosyal ve 
iktisadî haklar ve ödevler» bölümü Aanayasnın 2 nci 
maddesinin teyidi mahiyetindedir. 

Huzurlarınızda Anayasanın 41 nci maddesini 
okumak istiyorum: 

«İktisadî ve sosyal hayatın düzeni. 
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Madde 41. — İktisadî ve sosyal hayat, adalete, 
tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenlenir. İktisadî, sosyal ve kültürel kalkın
mayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu mak
satla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kal
kınma planlarını yapmak Devletin ödevidir». 

Özellikle burada üzerinde durduğumuz cümle şu
dur: «.... Herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenir.» 

Kanunlarımız işçiler lehine birçok haklar kabul 
etmişlerdir ki, iş mevzuatı istisnaî mevzuat meyanın-
da sayılabilir, tş Mahkemelerinin teşkili, iş kanunla
rının tedvini, bütün bunlar işçiler lehine kabul edil
miş istisnaî durumlardır. 

Bu maddede yapılmak istenen nedir? Bu madde
de yapılmak istenen; işçiden teminatın almmamast-
dır. Maddeden bir cümle okuyorum: «... Devlet, iş 
yasalarından ve sözleşmelerden doğan her türlü hak 
ihtilâflarında ihtilâfa taraf olan işçi veya müzahe
reti adliyeye nail kimse ise teminat iraesi lâzım gel
mez» 

İşçiden sadece teminat isteniyor, hangi durum
larda? işçi bir davada kendini haklı telâkki ediyor 
ve mahkeme huzuruna meselesini getirmiş ise, bir 
teminat istememek suretiyle kendisini malî bakım
dan daha fazla mutazarrır etmek istememektedir. 

Bir taraftan iş kanunları ile, Hafta Tatili Kanunu 
ile ve benzer kanunlarla kendisine nispeten verdiği
miz ferahlığı, aksi görüşü kabul ettiğimiz takdirde 
teminatı geri almak suretiyle işçiyi bir sıkıntının içi
ne atmış olacağız. 

Netice itibariyle, Anayasamızın sosyal devlet ol
ması, Anayasamızın ekonomik sosyal bölümünün 
mevcut olması ve işçilerle hele buna mümasil birçok 
hakkın kabul edilmiş bulunması, halen meriyette 
bulunan birçok ahkâmın buluması sebebiyle bu ka
nunun bu maddesinde tedvin edilen husus Anaya-
nın lâfzına ve ruhuna uygundur. Komisyonumuz be
nimsemektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Buyurun Sayın İslâm. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Müzakeresi yapılmakta olan kanun değikliği tek

lifi görünüşte teknik bir usulî kanunun değiştiril

mesi havası içinde görüşülüyor; fakat bunun doğu
rabileceği sakıncaları ve Anayasaya karşı bir görü
nüş arz edebilecek sonuçlarını bir misalle belirtmek 
isterim. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin hüsnüniyetli olması 
asıldır. Ancak, bu kanunî imkânların suiniyetle kul
lanılmak istenmesi bizzat kanun tarafından dahi ön
görülmüştür. Anakanunlarımızda, kanunların suini
yetlere vasıta yapılabileceği kabul edilmiştir. 

Bu itibarla, bu tedbir ve teminat müessesesinin 
getiriliş nedenine, ruhuna da dokunmak lâzım. Bun
da uğranılan gelecek muhtemel zararların önlenmesi 
gayesi kadar, dava açma hakkının suiistimal edilme
mesi prensibi de vardır. Tedbirlerin uygun götürüle
cek bir teminat karşılığında verilmesi" kaidesinin, ku
ralının ve tedbirden, değişiklikten önce halen mer'i 
mevzuatımızda teminattan istisna edilen müesse
selere baktığımız zaman, «Devlet» diyor. Çünkü, 
Devletin fert karşısında gücü tükenmez. O halde 
şahsın uğrayabileceği bir muhtemel zarar, her halü
kârda Devlet tarafından karşılanabilir. O itibarla, 
Devletin taraf olduğu bir davada, devletin teminat 
gösterme mecburiyeti yoktur. Bunun dışında kişilerin, 
davalarda, ihtilâflarda taraf olan kişilerin, durumla
rını yasalarımız teker teker nazara alır. Eğer; sıfatı, 
mesleği ne olursa olsun, hak arama hürriyetini kul
lanırken maddî imkânlar yüzünden güçlüklere dü
şecek bir durum varsa, bunun kapısı sonuna kadar 
açık. Adı doktor olsun, adı mühendis olsun, adı 
çiftçi olsun, adı işçi olsun bütün vatandaşlar için 
hak arama yolunda maddî imkânları yetmeyenler 
için Devlet bütün imkânları açık tutmuş. Şimdi bu
rada, işin bu derinine varmadan yapılacak bir deği
şiklikle bir suiniyetli tatbikatı misal olarak vermek 
istiyorum. 

Bir işyerinde suiniyetli olarak 10 veya 20 kişinin 
hem de çalışma ihtilâfı diye göstererek, hem de 
harç ve masraflardan muaf olarak dava açma ko
laylısından da istifade ederek, açtıkları bir davada 
bir de tedbir istediklerini düşünelim. 100'er bin li
ralık dava ihtilâfı, kendileri tayin edecekler miktarı, 
100'er bin liralık bir ihtilâfın teminatsız verilmesi 
halini düşünelim. O iş yerindeki o suiniyetli kişi 
yüzlerce meslekdaşının, işçinin çalışanın maişetini 
kazandığı o iş yerinin iflâsına, kapanmasına suini
yetle sebep olabilirler.. Ama bu kabil işverene karşı 
haklarını savunmakta maddî imkânsızlığa düşmüş 
olan davacılar varsa, onun kapısı kapalı değil ki. 
Ayrıca bilhassa hukukçu arkadaşlarıma hitabetmek 
istiyorum; Anayasamızda... 
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BAŞKAN — Sayın islâm süreniz bitiyor efen
dim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Anayasamızda eşitlik ilkesinden bahsedilirken, 
ister ferdî anlamda alalım, isterse Anayasamızın sı
nıf farklarına imkân vermemesine rağmen, sınıflar 
arası bir durum, bir tablo resmedelim, ferdî eşitlik 
kadar, sınıflar eşitliğine de riayet etmek lâzım. O 
halde Anayasanın temel ilkelerinden olan eşitlik il
kesini ne fertler bakımından, ne de zümre ve sınıf 
bakımından ayırmaya da hakkımız olmaz. 

Vaktin darlığı daha kesin misalleri ortaya koy
mamıza elvermedi; ama bilhassa sayın hukukçu 
Meclis üyesi arkadaşlarımın bu konuda söylemedik
lerinden daha çok şeyleri hissettiklerini de anlıyor ve 
reylerini ona göre kullanacaklarına güveniyorum. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Made kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye... Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte mi Sayın Köylüoğlu? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, 87'ye göre bir kişiye söz i 

verebiliyorum efendim. 
Lehte, Sayın Yılmaz Alpaslan... | 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Maddenin üzerinde deminden söylemek istekle

rimi arz ettim. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır I 
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dedik, hukukun umumilik prensibine aykırıdır dedik 
ve zaten usulün 101 nci maddesinde, 110 ncu mad
desinde bu teminat vermeme imtiyazı devlete tanın
mıştır ve yine adlî müzaharete nail olan kimselere bu 
tanınmıştır, bunların haricindeki kimselere bu kabil 
imtiyazların tanınması doğru değildir, sakıncalıdır de
dik. 

Arkadaşlarımızdan birisi, «Anayasamız emekten ya
nadır» dedi. Ben Anayasayı şöyle anlıyorum; Ana
yasa daima haktan yanadır. Zaten Anayasanın bütün 
maddelerinde bu açıkça gösterilmiştir, kesimler arasın
daki dengeyi sosyal adalete uygun olarak sağlamak için 
bütün maddelerde bu ruh, bu metih ve esas açıkça gö
rülmektedir. 

Hak arama ve devlet yardımlarında umumîlik pren
sibi, Anayasanın 31 nci maddesinde açıkça gösteril
miştir. Madde diyor ki: «Hak Arama Hürriyeti. Mad
de 31 Herkes, meşru bütün vasıta ve yollardan fay
dalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve 
davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya 
bakmaktan kaçınamaz» 

Buradan da anlıyoruz ki, Anayasa hakları yanın
da ve haklı kim ise onu korumaktadır. 

Yine, usulün eski haliyle, ki, bu fıkrayı çıkardığı
mız takdirde, devlete ve diğer fakir fukaraya (kim 
olursa olsun, bu işveren de olabilir, işçi de olabilir) 
imtiyaz tanınmıştır; eğer adlî müzaherete nailse, usulün 
istediği vesikaları ibraz etmişse, zaten bu hususta ken
disi hakkında karar verilecektir. Bu yüzden, bu, Ana
yasanın 31 nci maddesindeki hak arama hürriyetini 
tabiî olarak kullanacaktır. 

Bunun haricinde, ben iş hayatında sakıncaları bu
lunan böyle bir fıkranın eklenmesini doğru bulmuyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bu suretle alehte oy kullanacak

sınız her halde? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Lehte Sayın Yılmaz Alpaslan, buyurun efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun bir mad

desine bir cümle eklenmesi ile ilgili yasa önerisi üze
rinde kişisel görüşlerimi belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce bu öneriyle 
ilgili, değerli Adalet Partili arkadaşlarımın görüşlerini 
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hep birlikte dinledik. Özellikle Sayın Köylüoğlu, bu 
yasa önerisinin, Anayasanın 12 nci maddesine aykırı 
olduğu iddiasında bulundu. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 12 nci maddesi, 
«Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 
din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir» diyor. Yalnız Sayın Köylüoğlunun atladığı, Ana
yasanın bir başka maddesi daha var. O maddeyi de, 
Sayın Köylüoğlu çok iyi bildiği halde işine gelmediği 
için hatırlatmadığım sanıyorum, o da Anayasanın 42 
nci maddesi. 

Anayasanın 42 nci maddesi ki, Anayasamıza çiz
gisini, Anayasamızın sosyal hukuk devleti ilkesinden 
yana olduğu gerçeğini ortaya koyan maddelerden birisi 
madde aynen şöyle: «Çalışma herkesin hakkı ve öde
vidir. Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve ça
lışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sos
yal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve 
çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır.» 
Devam ediyor, «Angarya yasaktır.» diyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türk toplumunda 
şu gerçeği inkâr etmek mümkün değil: Elbetteki işçi 
ile patron hiç bir zaman eşit değil hak arama konu
sunda. Hak arama konusunda patron, her türlü maddî 
olanakla hakkını arayabilirken, Türk işçisi, alın terinin 
karşılığı ile ancak hayatım idame ettirebiliyor. Onun 
için Anayaasnın 42 nci maddesi gereğince elbette Dev
let, işçiyi destekleyecektir. Usul Kanununa bu cüm
lenin konmasıyle ihtiyatî tedbir konusunda bir te
minat akçesi gerekmemesi çok yerindedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, işte, «Bir fabrikanın 
üzerine ihtiyatî tedbir konursa ne olur? İsthisal durur, 
millî gelir düşer» iddiasına gelince : 

Değerli arkadaşlarım, bir fabrikanın üzerine tedbir 
konursa, çok şükür patronlarımızın malî gücü yerin
de, bu tedbire teminat göstererek itiraz ederler; o 
tedbir de kalkar ve böylece fabrikanın işletmeden dur
ması diye bir tehlike söz konusu olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partili değerli söz
cülere bir hususu hatırlatmak istiyorum: 1964 yılından 
1973'ün 14 Ekim'ine kadar ülkemiz teşvik tedbirleri, 
vergi iadesi tedbirleri hızla uygulanırken, Adalet Par
tili değerli sözcüler bu kürsüye çıkıp, bu teşvik tedbir
lerinin Türk işçisinin, Türk emekçisinin alın terinin 
karşısında olduğunu, emek - sermaye çelişkisini daha 
da artırdığını; bunun yapılmaması gerektiği yolunda 
bir cümle sarf etmedikleri halde, bugün burada ger
çek niteliklerini, gerçek çizgilerini ve sermayenin avu
katı olduklarını, bu yasa önerisi nedeniyle açıkça or
taya koymuş bulunuyorlar. 

Kanun, Anayasamızın sosyal hukuk devleti ilke
sine uygundur. Beyaz oy vereceğimi belirtiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Kanun teklifinin tümünü Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun. 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
afına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 106) (1) 

BAŞKAN — Devlet memurlarının disiplin ceza
larının affına dair teklifin görüşülmesine geçiyoruz. 

Adalet Komisyonu?. Burada. 
Hükümet? Yok. Fakat daha önce bir defa ertele

diğimiz iiçn görüşebileceğiz. 
Sayın Komisyon, yerinizi alın efendim. 

Adalet Komisyonu raporunun okunup okunmaması 
hususunda onayınızı alacağım. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler.. Rapo
run okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Köylüoğlu, buyurunuz efen
dim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinize saygılarımı 
arz ederim. 

Bu teklif Komisyona geldiği sıra ben de Komis
yonda bulunuyordum. İçtüzüğün 77 nci maddesi gere
ğince, bu teklifin görüşülemeyeceğini ileri sürdüm. 
İçtüzüğümüzün 77 nci maddesini, hafızaları tazele
mek babında tekrar edeceğim: «Madde 77 Anayasa
nın 92 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tasarısı 
veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geç
medikçe Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde 
yeniden verilemez» diyor. 

Sayın teklif sahibi bu teklifi 22 . 5 . 1974'te yap
mıştır ve teklifinde, Anayasanın 118 nci maddesi ge
reğince, Anayasamız disiplin cezaları/un hiç bir halde 
yargı denetimi dışında olamayacağı hükmünü getir
miş olmasından ötürü, bundan evvelki disiplin ceza
ları hatalı bulunduğundan, eksik olduğundan, sakat 

(1) 106 S. saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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bulunduğundan; bu hataların giderilmesi, telâfisi ba
kımından bu teklifi getirdiğini iddia etmiş ve savun
muştur. 

1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı 
suç ve cezaların affına dair kanun teklifinde bu tek
lif, bu madde reddedilmiştir. Şimdi arkadaşımız, «Ka
nunun tümü reddedilmedi. Bu tasarının tümü içerisin
de bir madde reddedildi ve binaenaleyh 77 nci mad
deyle alâkası yoktur. Bunun da görülmesi, bakılması, 
neticelendirilmesi gerekir» diyor. Biz de orada, Ana
yasanın 92 nci ve İçtüzüğün 77 nci maddelerine göre 
bir sene geçmemiş olması sebebiyle bu teklifin görü
şülmemesi lâzım geldiği fikrini savunduk. Biz ekali-
yette kaldığımız için, kanun teklifi ekseriyetle Büyük 
Meclisinize kadar gelmiş bulunmaktadır. 

Biz yine aynı sözlerimizi, İçtüzüğün 77 nci ve 
Anayasanın 92 nci maddelerini ileri sürerek, bu tek
lifin görüşülemeyeceği kanaatindeyiz. Özet olarak da 
bu hususta orada ve burada şunu söylüyoruz, diyo
ruz ki; «Bunun hem esas hem de şekil bakımından 
reddi gerektiği gibi, esasında da muhalifiz» Çünkü, 
dikkatli ve tedbirli ve amirlerinin teveccühünü kazan
mış bir memuru diğeriyle aynı duruma getirirsek, hak
sızlık etmiş oluruz; binaenaleyh bu şekildeki hareket
ten disiplin cezasına çarptırılmış bir memurla hiç 
disiplin cezası almamış, amirlerinin teveccühünü ka
zanmış, çalışmış, mesailerine tam riayet etmiş me
muru ayırmamız lâzımdır, diyorum. 

Hemen şurada şunu söyleyeyim: Bugünlerde biz 
iktidar olmamız dolayısıyle, - karma iktidar - gidiyo
ruz, ne umum müdürü yerinde, ne memuru yerinde 
ne gelen var, ne giden var. Vatandaş da kapıda bek
liyor, biz de bekliyoruz.. Hani diyorum; böyle, ça
lışkan bir memurla, çalışmayan, amirlerine, işine ria
yet etmeyen bir memuru ayırmamız lâzım. Bunu ayır
madığımız takdirde, haksızlık etmiş oluruz diyoruz. 

Esasına da muhalifiz bunun. Zaten 1803 sayılı Af 
Kanununda da bunun nedenleri üzerinde epeyce ko
nuştuk. Arkadaşımızın asıl dediği var, diyor ki: «Asıl 
tasarı reddedilmemiştir, madde reddedilmiştir. Bina
enaleyh bir sene meselesi mevzubahis değildir. Görü
şülsün» diyor. Bu maddenin, yani bu 77 nci maddenin 
başka türlü hukuken tefsirine imkân olmadığı ka
naatindeyim, hukuk mantığı da buna müsait değil. Bu 
yönden, bu nedenlerden ötürü, bu müddet ve bu şe
kil bakımından, bu teklifin reddi kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

Kişisel olarak Sayın Oğuz, buyurun efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Anayasamız, 92 nci maddesinde, kanun teklif ve 
" tasarılarını gözönünde bulundurmak suretiyle, Hü

kümete ve milletvekillerine, Yasama Meclislerine tek
lif ve tasarı getirmek imkânını tanımıştır. 

Kanunlar müzakere edilmeden evvel, yahut da 
müzakere aşamasına geldikleri bir sırada iki yön 
takip edilir: Birinci yön, kanunların usul yönünden 
müzakeresi meselesidir. İkinci yön ise, kanun teklif ve 
tasarılarının esas yönünden müzakeresi meselesidir. 

Ben esasa geçmeden evvel, yani kanunların esas 
yönünden müzakere meselesini, usulünü önermeden 
evvel, usul yönünden Sayın Hayrettin Uysal arka
daşımın bu teklifinin Yüce Parlamentoda müzakere 
edilemeyeceği kanısını taşıdığımdan, kanıma esas ola
cak gerekçeleri ve bu gerekçelere esas olacak pren
sipleri izaha çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri; İçtüzüğün 77 nci maddesi 
gereğince biraz evvel Sayın İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu'nun da ifade ettiği gibi, Meclislerde reddedilen bir 
tasarı veya teklif, ret tarihinden itibaren bir yıl geç
mediği müddetçe, Yüce Parlamentoda bu tasarı veya 
teklifin müzakere edilerek nihaî neticeye vardırılma-
sına, nihaî netice üzerinde karara varılmasına huku
ken ve fiilen imkân yoktur. 77 nci madde sarihtir. 
77 nci madde, lafzıyle ve ruhuyle okunduğu takdirde, 
yüce parlamentoyu ve sayın arkadaşlarımı bu istika
mete götürecektir kanısını taşımaktayım. 

Değerli milletvekilleri; bu 77 nci maddenin amir 
hükmü karşısında, Sayın Hayrettin Uysal arkadaşı
mın bu teklifinin müzakere edilip maddelere geçil
mesine imkân ve ihtimal yoktur. 
. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 1803 sayılı Af Ya

sasının muayyen maddelerini iptal gerekçesinde, metin
leri esas olarak tahlile tabi tutmuş "ve eleştiriye tabi 
tutmak suretiyle muayyen maddeleri iptal etmiştir. 

Şu halde, «madde» dendiği zaman, maddenin 
metni ve kanun içindeki yeri mütalâa edilir. Sayın 
arkadaşımın ifade ettiği, yani «madde reddedilmiştir, 
kanunun tümü reddedilmemiştir» şeklindeki bir ge
rekçeye dayanılarak, görüşünü benimsemeye ve bu 
kürsüden savunmaya imkân ve ihtimal yoktur. 

Şu halde, madde, metin olarak reddedilmiştir. 
Metin reddedildikten sonra, üzerinden bir sene geç
mediği müddetçe, İçtüzüğün 77 nci maddesine göre, 
teklifin maddelerine geçilemeyeceği gibi, bu teklifin 
tümünün de oya arz edilmesine imkân ve ihtimal yok
tur. Hukuk devletinde esas olan görüş, mevcut mev-
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zuata, hukuk devleti ilkelerinin benimsediği mer'i 
Anayasaya, yasalara ve İçtüzüğe uygun olma zorun-
luğu mevcuttur. İçtüzük ise karşımıza 77 nci maddeyi 
çıkarmış bulunmaktadır. 77 nci maddede; çelişikliğe 
düşmesi gereken, daha doğrusu ihtilâta sebebiyet ve
ren, bizi müphemiyete götürmeye imkân tanıyan her
hangi bir hüküm bulunmadığına göre, bunun aksini 
kabul etmek, hukuk devleti ilkesini benimseyen Tür
kiye'de, bu düzeyi benimseyen bir ülkede tüzüğe, ni
zama aykırı, hukuk nizamına aykırı bir davranışın, 
bir hareketin sahibi olmamız gerekir ki, bunun da 
bizim her zaman bu kürsüden savunduğumuz yasa
larla, hukukun esas ilkeleriyle bağdaşır bir tarafı ol
mayacağı kanısını taşımaktayım. Bu bakımdan, tek
lifin maddelere geçilmemesinden evvel reddi görü
şünü taşımaktayım. 

Fikirlerim bundan ibarettir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Yusuf Ziya Yağcı, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA YAĞ
CI (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Sakarya Milletvekili Flayrettin Uysal ve iki ar
kadaşının vermiş olduğu ve görüşmekte bulunduğu
muz kanun teklifi, bir İçtüzük hükmünün incelen
mesi ve bu gibi tekliflerin tekrar verilip verilemeye
ceği hususunun eleştirilmesine, incelenmesine ve mü
nakaşa edilmesine sebebiyet veriyor. 

Arkadaşlarımız, özellikle bugün iktidar olan par
tilerin grup sözcüleri, kişisel görüşlerinde ve grup 
adına yaptıkları konuşmalarda bu teklifin daha evvelki 
af yasası ile getirildiğini ve bir yıllık süre geçmediğin
den, İçtüzüğün 77 nci maddesine göre, bir daha ve
rilemeyeceğini iddia etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, biz C. H. P. Grupu ola
rak bu görüşe iştirak edemiyoruz. Evvelâ elimizdeki 
teklifi inceleyecek olursak; bu teklif daha evvel görü
şüldüğü ve Yüce Mecliste reddedildiği iddia edilen af 
yasasından evveline ait bir tekliftir, daha evvelki ta
rihlerde verilmiş bir tekliftir. 

Değerli arkadaşlarım, saniyen, yine elimizdeki, 
106 S. Sayılı bu teklif incelendiğinde görülür ki, arka
daşımız, daha evvel verdiği bir teklifin yenilenmesin
den ibaret bir teklif yapmıştır, yenileme ile Yüce 
Meclisin huzuruna gelmiştir ve bir senelik süre, teklif 

tarihinde geçtiği gibi, bunun ötesinde 77 nci madde 
ile de bu konunun ilgisi yoktur. 

Şimdi konuşmacı arkadaşlarımız der ki; «Efen
dim, 77 nci maddeye göre bu teklifin muhtevası olart 
af konusu, af kanunu ile daha evvelki senelerde gö
rüşüldü, reddedildi. Binaenaleyh bir daha teklif ya
pamazsınız.» 

Değerli arkadaşlarım, maddeyi bir kere de ben 
aynen okuyacağım: 

«Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan 
kanun tasarı veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir 
tam yıl geçmedikçe Millet Meclisinin aynı yasama 
dönemi içinde..» 

Şimdi bir defa düşünülmesi lâzım gelen husus şu: 
Eğer Sayın Hayrettin Uysal ve iki arkadaşının yapmış 
olduğu şu teklif, Yüce Meclise daha evvel verildi
ğinde görüşülmüş ve reddedilmiş olsaydı, arkadaşları
mın iddiası bir ölçüde haklı görülebilirdi. 

Arkadaşlar, bu teklif görüşülmüş ve reddedilmiş 
bir teklif değildir. Bu teklifin belki bir kısmını ihti
va eden bir başka (ki, o zaman Hükümet tarafından 
getirilmiş bir tasarı idi) tasarı içerisindeki bazı mad
deler veya bazı hükümler reddedlmiş olabilir. Ama 
o maddelerin ve o hükümlerin reddedilmiş olması, 
teklif sahibi Hayrettin Uysal'ın bugünkü teklifinin 
daha evvelce reddedildiği manasında mütalâa edile
mez ve ele alınamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu husus, 77 nci maddede 
açık bir şekilde ifadesini bulmaktadır. Kaldı ki, ya
sama dönemi de değişmiştir. Af Kanununun görü
şülmesinden sonra Yüce Meclisler tatile girmiş, ta
tilden sonra tekrar toplanmıştır; tekrar toplanması ile 
birlikte yeni bir yasama yılına girmiştir. 

Şu hale göre, 77 nci maddedeki «yasama dönemi 
içinde» hükmünün de bu kanun teklifine uygulan
ması, kanımızca mümkün değildir. 

İçtüzük hükümlerine taallûk eden görüşlerimizi 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ifade ettik
ten sonra, kanun teklifinin tümü üzerindeki grup gö
rüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarını, burada teklif sahibi arka
daşlarımız 1 nci madde ile: «22 . 5 . 1974 tarihine 
kadar Devlet ve kamu kuruluşları memur ve hizmet
lilerine re'sen veya disiplin kurulları tarafından veril
miş bulunan bütün disiplin cezaları affedilmiştir.» 
hükmünü getirmektedirler. Devlet memurlarına re'sen 
veya disiplin kurullarınca verilmiş olan disiplin ceza
larının affı, Yüce Meclisi oluşturan milletvekili arka-
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daşlarımızı endişeye ve korkuya sevk etmemelidir de
ğerli arkadaşlarım. Bu Yüce Meclis, sizin tabirinizle, 
sizin o zamanki müzakerelerde kullandığınız tabirle4 

«komünist» dediğiniz; fakat aslında fikir hürriyetin
den dolayı mahkûm edilme durumunda bulunan ve
ya mahkemelerde bulunan kişileri 141, 142, 163 ncü 
maddelere göre hüküm giymiş veya muhakeme edilen 
kişileri affettiği gibi, Türk Ceza Kanununun kıtalle 
ilgili 448, 449 ve 450 nci maddelerine göre yargılan
makta olan veya hüküm giymiş olan kimseleri bile 
affetmiştir. Devlet memuru ve ona tab'an kamu vic
danı, «katili, hırsızı, arsızı, uğursuzu affedebilen bir 
Meclis, Devlet memurunun re'sen veya disiplin kurul
larınca verilmiş disiplin cezalarının affından acaba 
neden bu kadar korkuyor?» diye düşünmez ve Yüce 
Meclisi kamu vicdanında mahkûm etmez mi değerli 
arkadaşlarım? 

Biliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak biliyoruz, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affı değil; bu Devlet memurlarının içerisindeki bir 
kesimin, vaktiyle haksız olarak dahi verilmiş olsa, 
disiplin cezalarının affına taraftar olmuyorsunuz. Bu 
doğru değildir değerli arkadaşlarım. Yüce Meclis ola
rak katilleri affettik, idam cezalılarını affettik, hır
sızları affettik, icabında, Devlet malına el uzatanları 
affettik; Devlet memurunun disiplin cezalarını Yüce 
Meclis hadi hadi affetmeye taraftar olur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak teklifin 
lehinde oy kullanacağımızı arz eder, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet memurlarının disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi 

Madde 1. — 22 . 5 . 1974 tarihine kadar, Dev
let ve kamu kuruluşları memur ve hizmetlilerine 
re'sen veya disiplin kurulları tarafından verilmiş bulu
nan bütün disiplin cezaları affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — A) Devlet memurlarının atanmaları, 

ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili 

hususlarda; yükselmeleri ve çeşitli yönlerden değer
lendirilmeleri gerektiğinde, affedilmiş olan disiplin ce
zaları hiçbir halde dikkate alınmaz. 

Affedilmiş disiplin cezalarından doğan hak geriye 
yürümez. 

B) Bu kanun hükümleri; subay, askerî memur 
ve assubaylar hakkında kanun, tüzük ve yönetmelik
lere göre verilmiş ve verilecek idarî kararlar veya 
yapılmış ve yapılacak idarî işlemlerle, bunlar hak
kında mahkemelerce hükmedilen cezaların hukukî so
nuçlarından olan rütbenin kaybedilmesi ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine subay, askerî memur, assubay ola
rak kabul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi ve 
1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 8 
nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış işlem
leri kapsamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanundan yararlananlara ait sicil 

dosyalarında mevcut disiplin cezaları ile ilgili kayıt
lar, sicil dosyalarından çıkarılır ve bu işlemlerin uy
gulanmasına ilişkin hususlar Devlet Personel Dairesin
ce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
87 nci maddeye göre söz isteyen sayın üye? Yok. 
Kanun teklifinin tümünü onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı ol

sun. 
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5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar-
kadşının, Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı: 109) (1) 

BAŞKAN — Ölüm cezasının kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Adalet Komisyonu yerinde. Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ YILDIRIM TÜRK
MEN — Bir defa bulunmadı. 

BAŞKAN — Bir defa zaten bulunmamıştı. Siz 
Hükümeti temsil edeceksiniz, yetki belgeniz var. 

Adalet Komisyonunun raporu redde dair olduğu 
için, raporu olduğu gibi okutuyorum efendim. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim? 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş

kan, muhalefet şerhini de okusaydınız. 
BAŞKAN — Sayın İslâm, muhalefet şerhi elimiz

deki raporda yok efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, 

görüşmesiz kabul ettiler, muhalefet şerhi olur mu? 

BAŞKAN — Olursa okutacağım da, onun için 
söylüyorum Sayın Alpaslan. 

Sayın milletvekilleri, tümü üzerinde şahsı adına Sa
yın Süleyman Genç ve Sayın Hasan Yıldırım söz iste
miş bulunmaktadırlar. (Millî Selâmet Partisi sırala
rından bir grup milletvekili ayağa kalktı). 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Sayın Baş
kan, Mecliste çoğunluk yoktur, yoklama yapılmasını 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, «iş'arî oya geçil
diği sırada» der İçtüzüğümüz. Teşekkür ederim. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler). 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İki senedir maaş 
alıyorlar, İçtüzüğü öğrenmemişler daha. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına. 

Sayın Köylüoğlu, şahsınız adına mı efendim? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLLU (Ankara) — 

Evet. 
BAŞKAN — İki tane sayın üye söz almış bulu

nuyor, zatıâlinizi de kaydedelim efendim. 

(1) 109 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

C. H. P. GRUPU ADINA YILMAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) —• Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

Ölüm cezalarının yasalarımızdan çıkarılmasını 
amaçlayan yasa önerisi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerini belirtmeye çalışacağım. 
Konuya, öncelikle Anayasamız açısından yaklaşmak
ta yarar buluyorum. 

Anayasamız yaşama hakkını açıkça benimsemiş, 
kişi dokunulmazlığının ancak yasa ile kayıtlanabilece
ğin! belirtmiştir. Yine Anayasamız, çağdaş, insancıl 
ve uygar toplumlara özgü bir kural daha koymuş
tur. O kural da şudur: «İnsan haysiyetiyle bağdaşma
yan ceza konulamaz» diyen 14 ncü maddesi ve yu
karıda belirttiğim aynı maddenin diğer fıkralarının 
koyduğu kurallar, ancak ölüm cezalarının kal-
dırılmasıyle uygulama alanı bulacaktır. Yoksa kâ
ğıt üzerinde kalmaya devam edecektir bu kurallar. 

Öte yandan kanun, kamu yararı, genel ahlâk, ka
mu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi se
beplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne do^ 
kunamaz, diyen Anayasamızın 11 nci maddesi yaşa
ma hakkının ortadan kaldırılmasından başka birşey 
olmayan ölüm cezasıyle bağdaştırmak olanak dışıdır. 

Bu arada Anayasamıza yer yer kaynaklık yapan 
Alman Anayasasının 102 nci maddesi aynen şu kuralı 
benimsemiştir: «Ölüm cezası kaldırılmıştır» Yine aynı 
kaynaklığı yapan İtalyan Anayasasının 27 nci mad
desi, «Cezalar, insan hislerine aykırı düşen işlemlere 
yer veremez; cezalarda mahkûmun ıslah ve yeniden 
terbiyesi gözönünde bulundurulmak lâzımdır. Ölüm 
cezası verilemez» denilmektedir. 

Çağımızda ölüm cezasını Anayasalarla kaldıran 
ülkelerin yanı sıra, yasalarla ölüm cezasını kaldıran 
ülkeler de büyük bir çoğunluğu meydana getirmekte
dir. Avusturya Anayasasının 85 nci maddesi ölüm ce
zasını kaldırmıştır. 7 Şubat 1968 günlü yasa ile de 
sivil - asker tüm suçlarda ölüm cezası kaldırılmıştır. 

Danimarka 1930'da yürürlüğe giren bir yasa ile 
ölüm cezasını kaldırmıştır. İzlanda'da ölüm cezası 
1940'ta kalkmış, Norveç'te ise 1905'ten bu yana ölüm 
cezası uygulanmamaktadır. İsveç'te ölüm cezası, f921 
de yürürlüğe giren bir yasa ile kaldırılmıştır. Ancak, 
bu ölüm cezası İsveç'te savaş sırasında söz konusu 
idi; 1 Temmuz 1972 günü çıkarılan bir yasa ile savaş 
halinde de ölüm cezası kaldırılmış bulunmaktadır. İs
viçre'de ise ölüm cezası 1937 tarihli bir yasa ile yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Belçika'da ölüm cezası, ya
salara göre her ne kadar var görülüyorsa da, 1867 yı-
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İından bu yana ölüm cezası sadece 1918'de bir kez 
uygulanmıştır. Böylelikle Belçika'da ölüm cezasının 
uygulanmaması bir gelenek haline gelmiştir. Belçika' 
yi izleyen .bir diğer ülke ise Lüksemburg'tur. Lük-
semburg'ta da ölüm cezası her ne kadar yasalarda var
sa da, uzun yıllardan beri Lüksemburg'ta ölüm cezası, 
yasalarda bulunmasına rağmen uygulanmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Konseyine bağlı 17 
ülkenin içinde ölüm cezasını en acımasız biçimde 
uygulayan tek ülke ne yazık ki, Türkiye'dir. Ülkemiz
de ölüm cezası âdeta kısas kuralı gibi uygulanmakta
dır. Dünyada demokrasi ile yönetilen ülkelerin çok -bü
yük bir çoğunluğunda, hattâ tümünde, siyasî suçlarda 
ölüm cezası verilmezken, ülkemizde siyasî suçlarda 
da ne yazık ki ölüm cezası öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Avrupa İn
san Hakları bildirgesinin 3 ncü maddesi ölüm cezasını 
insanlık dışı bir ceza saymaktadır. Şimdi de ölüm ce
zasının gereksizliği konusunda kısaca görüşlerimizi 
belirtmek istiyorum. 

Bir ülkede uygulanan ölüm cezasının, yer yer suç
suzları ve masumları da adlî hatalar nedeniyle mah
vedeceği gerçeği unutulmamalıdır. Çağlar boyu ölüm 
cezasının caydırıcı etkisinden söz edilmiştir. Oysa, ül
kemiz başta olmak üzere uygulamayı incelediğimiz
de, bu cezanın hiç de caydırıcı niteliği olmadığı acı 
gerçeği bütün çıplaklığıyle ortaya çıkar. 

Ölüm cezasını uygulayanlar, karar verenler ve 
bu cezayı ateşli biçimde savunanlar, bir de bu cezayı 
kendilerinin sonu gibi düşünmelidirler. O zaman her 
halde biraz daha gerçekçi olacaklardır. Ölüm ceza
sına karar veren ve uygulayanlar için bunun son de
rece azap verici ve kahredici bir görev olduğunu 
dünyada kabul etmeyen kimse yoktur. 

Değerli milletvekilleri, büyük düşünür ve hukuk 
ustası Cecare Beccaria ölüm cezaları için şöyle diyor: 
«İnsanların birbirlerini boğazlamasını benimseyen 
yetki nereden geliyor?» Yine yazar ve düşünür Al-
bert Camus: «Hepimizin dilediği gibi, yarının birleşik 
Avrupasında ölüm cezasının kaldırılması, Avrupa ya
sasının birinci maddesini meydana getirmelidir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Beccaria bir eserinde ölüm 
cezasıyle ilgili olarak aynen şöyle diyor: «Bir cezanın 
adilâne olması için, suç işlemekten alıkoyacak dere
ceden ^daha şiddetli olmamalıdır». İdam cezasının, 
ceza niteliği taşımadığı gerçeğini bundan güzel or
taya koyamayız. 

Çağımızda, «ölüm cezası zarurî ise, meşrudur» ku
ralından hareketle ölüm cezasını savunan bir görüş 

— 561 

29 . 4 . 1975 O : 1 

vardır. Oysa «zaruret» kavramı, bilindiği gibi ampi
riktir. Çünkü cezanın ne zaman zarurî, ne zaman 
da zarurî olmadığına ilişkin bir kıstas bulmak ola
nağı yoktur. Kaldı ki, hangi görüşü savunursak sa
vunalım, uygarlık ilerledikçe cezaların gerekliliği gö
rüşü zayıflamaktadır. Çünkü, insanları çağımızda suç 
işlemekten alıkoyacak birçok yöntemler vardır. Öte 
yandan, toplumu suça karşı koruyacak cezadan başka 
araç ve yöntemlerin olduğu da herkesçe bilinen bir 
gerçektir. 

«Zaruret» kesin değildir, görecelidir; yani nispî-
dir. Bazı olaylar için zaruret saydığınızı, bir diğer 
olay için zaruret sayamazsınız. Kısaca, «zaruret» le 
açıklamaya çalışılan ölüm cezası görüşü, gerçekçi 
değildir. 

Müebbet, ceza, ölüm cezasının yanında daha insan
cıl, daha etkili ve daha uslandırıcıdır. 

Ahlaken ölüm cezası, cezadan en aşırılığı ortaya 
koyar. 

Ölüm cezası, zayıf bir devletin kişiye karşı kuv
vet gösterisidir. Devlet, her infazda öldürmekten baş
ka biçimde suçu önleyemeyeceğini böylece itiraf et
miş olmaktadır. 

Bazı cezacılara göre ölüm cezası, meşru müdafaa 
görüşüne dayandırılmaktadır. Bu, yanlış ve haksız 
bir benzetmedir. Suçluya karşı toplumun durumu, 
saldırıya uğrayan kişiye asla benzetilemez. Çünkü, 
kişinin işlediği suç ne kadar ağır olursa olsun, top
lum karşısında kişi çok zayıftır. Meşru müdafaa gö
rüşünü benimseyecek olursak, o zaman bir kişinin 
suç işlemesi halinde, toplumun varlığının tehlikeye 
düştüğünü kanıtlamak gibi garip bir görüşe saplanı
rız. Oysa, işlenen suçla yalnızca toplumun dirliği ve 
düzenliği bozulabilir. Bu görüşe dayanarak ölüm 
cezasını savunnîak olanak dışıdır. 

Değerli milletvekilleri, ceza hukukunda ölüm ce
zalarının gerekliliğini savunan bir diğer görüş, do
ğa yasası fikrine dayanmaktadır, «Bünye kendisine 
uymayanı atar» görüşünden hareket edilmektedir. Bu 
görüşten yürüyen cezacılar, ölüm cezasının, doğa ya
sasının bir gereği olarak meydana çıktığını iddia et
mektedirler. Oysa bu görüşün savunucuları, doğa ya
sasına sığınarak, bir insanlık dışı fiili hukukileştir-
meye çalışmaktadırlar. Suçluların, toplumdan kesin 
biçimde atılmaları, ıslahı olanaksız suçlu tipini benim
semekten başka bir şey değildir. Suçluların ıslahı mı 
olanaksızdır, yoksa bu ıslahın yöntemini mi bilemi
yoruz, ya da bu büyük emeği toplum olarak harca-
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mak mı işimize gelmiyor? Tüm bunlar gösteriyor ki, 
ölüm cezasının gerekliliğini doğa yasasıyle açıkla
mak olanak dışıdır. 

Suç, insanın toplum halinde yaşamayı bilmediğini 
gösterir, yoksa, yaşama hakkının olmadığı gerçeğini 
göstermez. 

Ölüm cezası, nedamet için geçmesi gerekli süreyi 
ortadan kaldırdığı gibi, ıslâh diye adlandırdığımız ce
zalandırma kuramını da inkâr etmektedir. Bazı ceza-
cılar bu cezanın, yani ölüm cezasının kendisini ge
rektiren suçlara yönelmeyi önlemekte olduğunu öne 
.sürmektedirler. Bu görüş kökten yanlıştır. Ancak, suç
lan önleyecek bir sistem, ceza hukukunda bugüne de
ğin bulunamamıştır. Ceza hukuku tarihi göstermiştir 
ki, suçlar cezaların değişkliği ile değil, sosyal neden
lerle önlenebilir, ya da sosyal nedenlerle suçlu oranı 
artabilir. 

Yurdumuzda da, diğer komşu ülkelerde de ölüm 
cezalarının artırılması, suça yönelmeyi bugüne kadar 
önleyememiştir. İnsan için ölüm korkusu belirsiz bir 
duygudur. Ölüm yalnız başına acı değildir. Ölümün 
bize kötü görünmesi onun acılığından değil, ondan 
tiksindiğimizden ileri gelmektedir. Kaldı ki, devlet de 
halkının ölümden çok fazla korkmasını, ülke savun-
Tiası yönünden de isteyemez. Din ve ahlâk kuralları 
da ölüm korkusundan insanları kurtarmaya çalışmak
tadırlar. Bütün bunlar bir yana, başkaları üzerinde 
inleyici ve caydırıcı etki yapsın diye, suçluyu araç 
olarak kullanarak öldürmek hiç de insancıl bir davra
nış değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel ola
rak ölüm cezalarının haksız, insafsız, insanlık dışı bir 
yol olduğunu belirtmeye çalıştım. 

Öte yandan, Batı'da ölüm cezalarının yok denecek 
kadar azlığını kanıtladığımı sanıyorum. Ölüm cezala
rına karşı dünya çapında kendiliğinden oluşan bir 
reaksiyon gelişmektedir. Örneğin, 1972 yılında Cali-
fornia eyalet yargıtayı genel olarak, «Ölüm cezası çok 
vahşi bir karardır. Bu cezayı uygulayan toplumlar 
insancıl değildirler» gerekçelerinden yararlanarak 
ölüm cezasını öngören ceza yasasının 190 ncı madde
sini Anayasalarının 1 nci maddesinin 6 ncı bölümüne 
aykın bulmuşlardır. 

Görülüyor ki, «Tanrının verdiği canı toplumların 
alma hakkı yoktur» görüşü, evrensel boyutlar kazan
maktadır. Bu gerçeklerin ışığında yasa önerimizin sa
yın üyelerce değerlendirileceğini umuyorum. 

Tüm bunların ötesinde, artık vicdanları parçala
yan siyasî ölüm cezalarının, hele hele yasalardan kal
dırılması gerekmektedir. 

Ölüm cezalarının meşru ve haklı olduğu yolunda
ki düşüncelerin hepsi genel suçlar için öne sürülmüş
tür. Bunların hiçbirisi, bir an için doğruluğu benimsen-
se bile, siyasî suç sanıkları için asla savunulamaz. 
Totaliter rejimlerde şiddet görüşü egemendir. De
mokrasilerde ise, barış ve anlaşma hâkimdir, Hâl böy
le olduğu halde, ülkemizde siyasî suçlardan dolayı 
ölüm cezası verilmesi, ülkemiz için hiç de övünüle
cek bir durum değildir. 

Siyasî suçlarda ölüm cezası verilmesi, kamuoyu
nun onayını sağlayamamaktadır. Bunun iki nedeni 
vardır: 

Birincisi, kamuoyu değişkendir. Bugün siyasî yön
den suçlu sayılanlar, yarın kamuoyunca kahraman ola
rak benimsenebilmektedir. 

İkincisi, siyasî suçlarda vuzuhsuzluk, yani belirsiz
lik vardır. Adî suçlar ise belirli ve açıktır. Düşünen 
insan, adı suçlunun cezalandırılmasından yana olabi
lir. Siyasî suçlarda tüm kamuoyu ölüm cezası veril
mesinin karşısındadır. 

Büyük devlet adamı Guizot, siyasî suçlara. ölüm 
cezası verilmesi konusunda şunları söylemiştir: 

Eğer bir iktidar bir adamın öldürülmesi ihtiyacın
da ise, gerçekten böyle bir ihtiyaç ortada ise, o hal
de bu iktidar kötüdür, "siyasî suçlara ölüm cezasında 
iktidarın aradığı şey adalet değil, sadece kendi güven
liğini korumaktır; fakat aradığını bulamayacaktır, 
aramadığını bulacaktır. 

Guizot, 1822 yılında yazdığı kitabının önsözünde 
ölüm cezası ile ilgili olarak aynen şunu söylüyor: 

«ifrattan nefret ederim. Zira ifrat yalandır. Bu
gün siyasî suçlarda ölüm cezasının tek savunucusu 
kalmıştır, o da korku.» 

Siyasî suçu, çağlar boyu uygulanan haksız ölüm 
cezalan önleyememiştir; tersine, artırmıştır. Bir yığın 
insan siyasî suçtan mahkûm edilmiş, sonra da kahra
man ilân edilmişlerdir. Yakın örneği, rahmetli Mende
res ve arkadaşları için Parlamentomuzda da, Türk 
kamuoyunda da ilân edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ceza verme kuramında en 
önemli unsur, toplumda esenliği sağlamaktır. Oysa si
yasî suçlarda ölüm cezası verilerek; toplumda dirlik, 
düzenlik ve esenlik sağlamak yerine, kargaşayı ege
men kılabiliriz. Guizot bu konuda şunları söylüyor: 
«Hükümet infaz eder, halk infazı görür; fakat her iki
si de bir şey kazandığına inanmamaktadır, inanmamalı-
dır.» 

Cumhuriyet Halk Partisinin ölüm cezalarının kal
dırılması konusundaki görüşlerini izah etmeye çalış-
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tim. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, bu yasa öneri
si konusunda olumlu oy verecektir. Yüce Meclise say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Söz sırası Sayın Süleyman Genç'te. Buyurun efen

dim. Söz süreniz 10 dakikadır Sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Önümüzdeki yasa teklifi, sanıyorum ki, hukukun 

ötesinde, çağımızda bir insanlık anlayışı, bir uygarlık 
anlayışı ve bir davranış şekli olarak biçimlenmektedir. 
Onun için, böyle bir teklifin nerelerde var olduğu, ne
relerde kalktığını görmek, ölüm cezalarının uygulandığı 
toplumlarla, ölüm cezalarını var sayıp, kendi toplum 
düzenini aynen sürdürmek isteyenlerin uygarlık çizgisin
de, bariz şekilde görülür. 3 nedenle, ölüm cezasının bir 
terbiye, bir disiplin, bir otorite aracı olarak düşünül
mesi ve böyle kullanılması, gerçekte o toplumda, top
lumun genel değişimi ve gelişimiyle, uygarlık anlayışı 
arasındaki genel bir eksikliğin, bir kuvvete, bir güce, 
bir baskıya dayanılarak sürdürülmek arzusundan ileri 
geldiğini ve doğduğunu kanıtlamaktadır. 

Hangi ülkelerde, biz gözümüzü açtığımız zaman, 
demokratik toplum hayatı olarak örnek gösterdiğimiz, 
gözümüzü açtığımız zaman toplum yaşantısı bakımın
dan örnek olarak kıyasladığımız, gözümüzü açtığımız 
zaman o ulusları kendimize yaşantı ve davranış mode
li olarak gösterdiğimiz ve kabul ettirdiğimiz ulusların 
içerisinde, bugün bakıyoruz ki hiç birinde, ölüm cezası 
bir terbiye, suçtan koruma, suçtan yasaklama aracı ola
rak kullanılmıyor; aksine, toplumların sağlıklı gelişme
si bakımından, onu kaldırarak daha ileri ve daha çağ
daş bir davranışı damgaladıklarını ifade ediyor. 

Onun için biz, kendi uygarlık anlayışımızı ve dav
ranışımızı tayin ederken, bir taraftan geriye ve çağın 
gerisindeki metotlara bakarak onlardan yararlanarak, 
kendi bünyemize yabancı olan unsurları bir tarafta uy
gulayıp, diğer taraftan da; uygarlıkla, çağdaş anlayış ve 
batılı toplum düzeni içerisinde ülkeyi yönetme iddia
sında olduğumuzu ifade edersek, sanıyorum bu, bizim, 
başımızı kuma sokarak, uygarlıktan ve çağdaşlıktan 
bahsetmemizin ötesinde bir iddia olamaz. 

Onun için, böylesine bir cezanın halen yasalarımız
da olması, gerçekte dünün bir eksiğidir. Böylesine bir 
cezanın yasalarımızda bulunması, gerçekte, uygarlık 
anlayışımızın henüz toplum yaşantısına uymadığının 
bir kanıtıdır. Böylesine bir cezanın hâlâ ceza kanunla
rında bulunuşu, gerçekte, Türk toplumunun, varmak 
istediği uygarlık düzeyi ile çelişkisini gösteren önemli 
bir kanıttır. 

O halde, varmak istediğimiz, görmek istediğimizi 
öncelikle topluma yeni boyutlar kazandıracak korku, 
dehşet, sindirme ve baskı otoritesi üzerine toplumu sus
turup onu içinden kemiren birtakım yasalarla ve ceza 
maddeleriyle bağlı bırakmak değil; aksine, korkuya da
yanmayan, sevgiye dayanan; aksine, cezaya dayanma
yan, barışa dayanan; aksine, toplumun gelişmesindeki 
içgüdülerin sinsice gelişmesini sağlayan ve kin güdüsü
nü artıran unsurlara değil, onları kardeşçe ve barış için
de, bir arada, birbirine dayanışmasını sağlayacak bir 
model içinde bütünleştirmenin zorunlu ve asgarî bir 
insanlık ve bir uygarlık anlayışı ölçüsüdür. 

Bunun için, hiçbir zaman batılı toplumlardan geri 
olmayan halkımızın, hiçbir zaman batılı toplumlardan 
daha az özgürlüğe, daha az barışa ihtiyacı olmayan top
lumumuzun, böyle bir yasanın da, böyle bir cezanın da 
yasalarımızdan kaldırılmasıyle, en az onlar kadar biz 
de toplumumuzu barış içinde idare edebileceğimizin 
kanıtını göstereceği bakımından, Ceza Kanunumuzda-
ki ölüm cezalarının kaldırılmasını Yüce Meclisimizin 
sağlayacağına inanmaktayım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Söz sırası Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıldırım' 

indir. 
Buyurunuz Sayın Yıldırım. 
HASAN YİLDİRİM (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Berideniz, uygulamadan gelen bir arkadaşımz ola

rak, uygulamada başımızdan geçen, tanık olduğumuz 
vakıalara dokunmak suretiyle konu hakkındaki düşün
celerimi yüksek huzurlarınızda arz edeceğim. 

Ölüm cezasının kaldırılması hakkındaki teklifi bü
yük bir kıvançla karşılıyorum; düşüncelerimde sami
miyim. Ölüm cezası çağ dışıdır, insanî değildir. Dev
let eliyle bir kimsenin hayatına son vermek doğru ola
maz. Devlet bağışlayıcıdır, öldürücü duruma geçemez 
devlet. Bu durum devletin şansına yakışmaz. 

Bizde ceza dâvalarının delili genellikle şahitlerdir. 
İki şahidin beyanı ile, halk arasındaki tabir ile, bir insan 
hem beraat edebilir, aynı zamanda bir kimse boynunu 
ipten kurtaramaz. 

Tatbikattan gelen arkadaşlarımız gayet iyi bilirler 
ki, tanıklar ceza dâvalarında ifade verdikleri zaman 
yan tesirlerin etkisiyle ifade verirler, genellikle, mağ
durun yahut maktulün yakınları olurlar; dâvanın so
nucundan bir şey bekledikleri için, ister istemez tek 
taraflı beyanda bulunurlar. Bu şekilde hükme varıldığı 
zaman adlî hatalar ortaya çıkar. Adlî hataların telâfisi 
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damanla mümkün olabilir. Ancak, ölüm cezasını gerek
tiren fiillerde sanığın boynu ipe gittikten sonra adlî ha
ta ortaya çıksa bile, artık bundan hiçbir şey beklenile
mez, dönüşü mümkün olmayan bir yola gidilmiş bulu
nulur. 

Ölüm cezasının kaldırılmasında bunun da nazara 
alınması şarttır, zaruridir. Yıllardan beri uygulanan 
ölüm cezası, bu fiilî gerektiren suçların işlenmesini ön
lememiştir. Bugün bu fiili işleyen bir kimse mahkeme
ye verilir, ölüm cezası infaz edilirse, yarın, hatta ölüm 
cezasının infazından sonra da aynı nitelikte suçlar iş
lenmiş oluyor. Demek ki ölüm cezası, amacına, gaye
sine erişmiyor. Meslekte bulunduğum bir sırada, Sivas' 
ta Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak görev yapıyor
dum. Bir ölüm cezasında, infazında bulundum, 1963 
yıllarında. Ölüm cezasına mahkûm edilen sanık Bekir 
Yılmaz 1935 doğumlu, 25 yaşlarında oluyordu. Rahat
lıkla, Şeklen, hükmü yerine getirmişizdir; mahkeme ka
rar vermiş, yargıtaya gitmiş, Yüce Yargıtay kararı ona-
mıştır; Yüce Meclisten geçmiştir, infaz safhasına gel
miştir. Savcı olarak, kanunun emrettiği şekilde, bir 
üyeyi de yanımıza aldık, hücreye gittik, sanığı çıkar
dık; idam fermanını boynuna astık; sehpaya getirdik 
sanığı; sanık cahil bir kimse, bize son sözü şu: «Ben 
suçlu değilim. Sizler, toplum suçludur. Beni eğitmedi
niz; kültür seviyem bu şekilde kalırsa, ben de giderim, 
çocuklarım da gider. Yalnız, sizden istirham ediyorum, 
anneme, babama söyleyin, çocuklarımı köyden çıkar
sın, çocuklarımı okutsunlar. Çocuklarım okumadığı 
takdirde akibetleri bu olacaktır.» 

Yani, ölüm cezasının faili, münhasıran sanık değil
dir. Mahkemelere davalar intikal ettiği zaman, biz, 
mücerret olarak savunmaya, iki tane şahadete bakıyo
ruz. Suçun işleniş şekli ne? Nedeni nedir? Ekonomik 
mi? sosyal mi, kültürel durumu mu? Bu yönle tetkik 
edilmeden, şeklen, hazırlık tahkikatından geldiği şekil
de mahkemeden karar çıkar; Yargıtaya gider; Yargı-
taydaki mürafalar da, bütün hukukçu arkadaşlarımı
zın malumlarıdır. 

Bu nedenle, ölüm cezasının kaldırılması teklifini, 
konuşmamın başlangıcında da arz ettim, içtenlikle 
karşılıyorum; insanî değildir, çağ dışıdır. Teklifin le
hinde oy kullanılması zorunluğu vardır. Düşüncelerim 
budur. 

Saygıyle hepinizi selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon adına 
Sayın Öztunç. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın 
Başkan, Komisyon kararma Sayın Başkanvekili muha
liftir, dikkatinizi çekmek isterim. 

BAŞKAN — Muhalif olduğu hususlar da tabiî bu
rada. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Anaya
saya göre, Anayasaya göre, «Tümüne» dediniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İmer, hatip, muhalif olduğu ko
nuda, Millet Meclisinde beyanda bulunamaz, doğru
dur. Ancak, konuşmaya başlamadan, ne söyleyeceğini 
bilmeden, Başkanın, «Siz muhalifsiniz, konuşamazsı
nız» deme hakkı yok efendim. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın 

Başkan, bir hususu arz edeceğim. Biraz evvel «Muha
lif olduğu hususta» dediniz. «Muhalif olduğu hususta» 
diye bir şey yoktur. Çünkü, maddelerine geçilmeden, 
Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyle bu teklif komisyon
da reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Mad

deler hakkında dahi bir hüküm yoktur. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Bina

enaleyh, bunun burada müzakeresini dahi, usûl yönün
den nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Demek ki tümüne 
birden muhaliftir. O halde «Muhalif olduğu husus
lar» diye bir şey yoktur. İlerisi için lâzım olur diye za
bıtlara geçiriyorum. 

BAŞKAN — Raporun Genel Kurulda müzakere 
edilmek mecburiyeti var. Biz, her konunun görüşme
sini yaptırmak zorundayız. Hangi sebeple reddedilirse 
edilsin, Genel Kurulun bü görüşmeyi yapmak mecbu
riyeti var. Tüzüğün amir hükmü, bize verdiği görev, 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Bu 

belli de.. Muhalif olduğu mevzuu söylediniz de.. Tü
müne muhaliftir diyorum. (C. Ff. P. sıralarından «Otur 
yerine» s,esleri) 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, teşekkür ederim 
Sayın Öztunç, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın İmer., 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Kim, 

bana, «Otur yerine» diyen? Beni başkasına benzettiniz 
galiba. (C. Ff. P. sıralarından «Ooo» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın İmer, Sayın Tmer, istirham edi
yorum, lütfen yerinize oturun. 

Sayın Öztünç, Genel Kurul'a hitap edeceksiniz, 
Sayın tmer'e değil. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkan konuyu Yüce Meclise sunarlarken, 
Adalet Komisyonu raporunda teklifin reddedildiğini 
söylediler. Ben, o Adalet Komisyonunun bir üyesi, ikin
ci Başkanı olarak, ret kararına muhalif kaldım, muha
lefet gerekçem vardır. Sayın Kubilây îmer'e, İçtüzü
ğün 43 ncü maddesini okumalarını salık veririm. 

Değerli arkadaşlarım, uygar ülkelerde insan asmak, 
uygar toplumların hukukunda insan asmak ve insanı, 
öldürmek yoluyle terbiye etmek sistemleri terk edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım sundular; 19 ncu Asırda Por
tekiz ve Felemenk'te, 20 nci Yüzyılda Norveç, İsveç, 
Danimarka, İspanya, İngiltere, Federal Almanya ve İtal
ya'da ölüm cezalan ya tamamen kaldırıldı, ya da çok 
uzun sürelerden beri artık uygulanamaz hale geldi. 

Değerli arkadaşlarım, Türk toplumunu yapısal ana
lize tabi tutarsak göreceğiz ki, idama mahkûm etti
ğimiz insanlar, sosyal ve ekonomik bozuklukların kur
banı olan kişilerdir. Toplumumuzun eğitim düzeyini 
inceleyecek olursak, idam sehpasına getirdiğimiz insan
lar, iyice eğitilememiş olan insanlardır. Demek ki, Dev
let olarak, hükümet olarak, kişileri hem eğitememiş, 
hem, bozuk sosyal ve ekonomik yapının kurbanı hali
ne getirmişiz; arkasından, onları, ölüm cezasını uygu
lamak suretiyle toplumdan atma yulunu tutmuşuz. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlar sıkıştıkların
da «Allah'ın verdiğini ancak Allah alır, kul alamaz» 
derler. Katılıyoruz buna. Gerçekten, doğanın verdiğini 
insanın almasına olanak yoktur. Bu nedenle, Anayasa
mız bu çerçeve içerisinde, 14 ncü maddesini simgelemiş-
tir. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, siz Komisyon adına 
beyanda bulunuyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Muhalefet şerhim 
var. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz vardır; fakat, an
cak şahsınız adına, muhalefet şerhiniz üzerinde konuş
manızı bina edebilirsiniz. Komisyon Başkanı olduğu
nuza göre, ancak, Komisyonun görüşü yönünde beyan
da bulunma imkânınız vardır. Bu yönde konuşmanızı 
bina etmenizi rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Şimdi 
43 ncü maddeyi okumasını da ben öneririm 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Genellikle; Anaya
samızın 14 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında, kimse
ye eziyet ve işkence yapılamayacağı; yine, Anayasamı
zın 14 ncü maddesinin dördüncü fıkrasında, insan hay
siyetiyle bağdaşmayan bir cezanın verilemeyeceği sap
tanmıştır. Bu koşullar içerisinde Komisyonumuzun ret 
kararını... 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, Sayın Öztunç, biraz 
evvel uyarıda bulundum. Rica ediyorum, biraz evvel
ki uyarım istikametinde konuşun; yoksa, sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim, uyarınız istikametinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Komisyonumuzun 
ret doğrultusunda değil, Komisyon raporundaki rm> 
halefet şerhimin doğrultusunda bilgilerimi sundum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztunç. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İslâm. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın 
Başkan, bir hususun zapta geçmesini istiyorum. 

Bu konuşma Komisyon adına mı oldu, şahsı adına 
mı? Şahsı adına ise, açıkça, Tüzük ihlal edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın İmer, durum anlaşılınca, konuş
ma istikameti anlaşılınca Komisyon Başkanının, Baş
kanlıkça ikazda bulunulmuş ve arkadaşımızın konuş
ması tamamlattırılmamıştır. 

Teşekkür ederim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Son sö
zünü tamamladı sayın Başkan, tamamladı sözünü; 
«şunun için konuştum» dedi. 

BAŞKAN — Sayın İmer, Başkanlık görevini yap
mıştır. Teşekkür ederim efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Biz ak
si kanaatteyiz. 

BAŞKAN — Sayın İslâm, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADİNA NADİR LÂTİF İSLÂM 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ölüm cezasının mahiyeti hakkında gerçekten şim

diye kadar çeşitli vasatlarda; ilim sahasında, hukuk sa-
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hasında, yasama meclislerinin çalışmaları yönünde çe
şitli görüşler ortaya konmuş, münakaşalar yapılagel-
miştir. Bir meselede münakaşa el'an bitmemişse, o me
selede tek başına hiçbir taraf haklı demek değildir; bu, 
mantığın temel kuralları arasına giren bir prensiptir, 
münakaşa devam ediyorsa. Ama, münakaşanın haklı
lığı, haksızlığı meselesi nasıl halledilecek?. Bunu bazen 
parmaklar halleder, bazen vicdan halleder, bazen akıl, 
bazen ilim halleder. Ama hepsinden önce, objektiflik 
ile hareket etmek lâzımdır bütün bu konularda. 

Burada, ölüm cezasının kaldırılması teklifinin le
hinde konuşan bir kısım arkadaşlarımız madalyonun 
sadece bir yönüne baktılar. 18 nci asırdan, 19 ncu asır
dan bahsettiler. Ben size 20 nci asırdan değil, 20 nci as
rın 3 ncü çeyreğinin 4 ncü ayının 23'nden bahsedeyim: 
Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonunun geçen 23 Ni-
san'da aldığı, vardığı bir karar var; daha doğrusu, 
ölüm cezalarının, görüşme konusu yapılmasından çı
karılmasına dair, gündemden çıkarılmasına dair kararı 
var. O halde, bu kadar hazırlıklı gelen bir arkadaşımın, 
objektif olarak delillere, gerçeklere bağlılığını iddia 
eden bu arkadaşlarımın, bir haftalık en yakın bir vaka
yı ortaya koyması gerekirdi; her halde, zühul olmuş
tur diye düşünüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir meselede, bir kanun 
teklifi veya tasarısında Anayasaya aykırılık meselesi 
varsa, Tüzüğümüzün de belirli hükmü var. Evvelâ bu 
meselenin halledilmesi lâzım. Bu, gerçi komisyon çalış
malarına ait bir mesele olarak konulmuş Tüzüğe; 
ancak, silşilei meratip olarak, prosedür olarak da bu lâ
zım, kendi kendimizi tatmin yönünden. Anayasamızın 
64 ncü maddesinin açıklığı karşısında, bu teklif, bir 
Anayasa değişikliği mahiyetini alıyor. 

Hele, kanun teklifinde, gerekçenin içinde, ölüm 
cezasının Anayasaya aykırılığı iddia edilirse ancak, bu
na rağmen-, Anayasa Mahkememizin, hepimizin hür
met ettiği, hürmete mecbur olduğu bir hukukî realite 
olarak nazara almak mecburiyetinde kaldığımız Ana
yasa Mahkemesinin, «Ölüm cezasının Anayasaya ay
kırı olmadığı» yolundaki kararı karşısında, «Ölüm ce
zasının Anayasaya aykırı olduğu» iddiasına dokun
mak mümkün değildir. 

Gelelim insanî yönlerine : 
Evvelâ bir husus daha belirteyim. Burada şahsı adı

na konuşan bir genç arkadaşım, ölüm cezalarının tat
bikatını, bu asırda memleketimizdeki tatbikatı ile, geç
miş asırlar içinde Ortaçağ ortasındaki tatbikatı âdeta 
aynı düzeye getirerek konuşma zemini hazırladı. 

Muhterem arkadaşlarım, «Ölüm cezası» diyoruz, 
«Katliam» demiyoruz. Muhterem arkadaşım katliam

dan bahseder bir eda içerisinde, kanunlarımıza göre 
verilen ölüm cezalarını cezalandırmak istedi âdeta. 
Ölüm cezasının hangi merhalelerden geçerek gerçekle
şebildiğini hepimiz biliriz; hatta hukukçu olmayan sa
yın Meclis üyeleri de bilirler. Ben, unuttuklarımdan do
layı affınıza sığınarak, hatırlayabildiğim merhaleleri arz 
etmek isterim. Evvelâ, ölüm cezaları toplu mahkeme
lerde görülür; ölüm cezaları verilir, ölüm cezalarını ge
rektiren fiiller re'sen kamu adına yürütülür, davası açı
lır, takip edilir. Ayrıca, bütün hafifletici sebepler en in
ce noktasına kadar hassasiyetle uygulanır, nazara alınır. 
Ayrıca, bütün bunların dışında, insanî mülâhazalarla; 
faraza ölüm cezasının çağdışı bir ceza olduğuna inanan 
bir hâkim için, hiçbir gerekçe göstermeden, 59 ncu 
maddeye göre ölüm cezasını tebdil etmek hakkı var
dır esasen. Ayrıca, temyiz safhasına geldiği zaman, bu
nun inceleme tarzını hep biliyoruz; re'sen temyize tabi 
mevat arasındadır, ölüm cezasını gerektiren fiiller ve 
bunlardan dolayı verilen cezalar. Ayrıca, Parlamento
nun tasdikine tabidir. Ayrıca, Anayasamız bir imkân 
daha vermiş, 97 nci maddesiyle Reisicumhura, bazı 
hallerde cezaları ve bu arada istisna etmeksizin ölüm 
cezalarını dahi kaldırabilme yetkisini ve hakkını tanı
mıştır. 

Nihayet, af kanunlarının gerekçelerinde de yer aldığı 
gibi, birçok ölüm cezalarının infaz edilmemesi, şefkat 
hislerinin uyanması ve amme vicdanında ölüm cezala
rının gereksizliğine hükmedildiği zamanlar ölüm ceza-
rı fiilen ortadan kaldırılmaktadır. 

Nihayet, iadei muhakeme yolunu da bilmekteyiz, 
görmekteyiz. 
Bütün bu safhalara rağmen, bir dosya, ölüm cezası

nın infazıyle sonuçlanıyorsa, bunda bir adlî hata payı 
belki vardır, düşünülebilir; ama kaideler, kurallar, haf
talara istinatle değil, normal işleyişlerine göre yorum
lanmak içindir ve kanunlar ona göre, o maksatla geti
rilirler. 

O itibarla, adlî hata konusunda, her konuda yapı
labilecek aldanma, yanılma serzenişlerini esas mesnet 
olarak almak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, «Cezalar nedir?» diye 
sorulduğu zaman, muhtelif vasıfları, sebepleri, lite
ratürde ileri sürülen muhtelif maddeleri arasında 
bir, «meşru müdafaa» olarak da tanımlanır. Hangi 
ceza olursa olsun, toplum düzenini bozduğu ölçüde 
bir meşru müdafaa ile, bir reaksiyonla karşılanır ve 
toplum düzenini ihlâl ettiği ölçüde, topluma verdiği 
zarar ölçüsünde ceza konulması düşünülür. Bir yer
gi cezasının konulmasında, beş bin lira vergi kaçak-
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çılığı yapmış bir kimsenin cezası hiçbir zaman, hiçbir 
vergi ceza kanununda beş bin liradan aşağı tutula
maz. Cezaların, o suçu işleyenin yanına kâr kalma
ması esası - ceza müessesesi varsa, var sayılacaksa -
bütünlüğünü, ruhunu korumak zorundadır. 

Şimdi, ölüm cezası hangi hallerde veriliyor? Ölüm 
cezası, adi hakaret suçlarında verilmiyor. Hatta, ih
tilâl teşebbüslerinde bile verilmiyor. Ölüm cezasının 
verilebildiği haller, Türk Ceza Kanununun muayyen 
yerlerinde belirtilmiştir. Hatta kasten, adiyen adam 
öldürmeye bile - biliyorsunuz - ölüm cezası verilmi
yor; bunun cezası 24 yıldan başlıyor. Bu ceza ile ka
nun vazıımız bir meşru müdafaanın, bir kısasın çok 
üstünde bir ölçü almış; bir ölçüde şefkatini göster
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız siyasî 
suçlardan özellikle bahsettiler. Arkadaşım bunu in
şallah, «Memlekette canımız istediği kadar adam 
öldürmek imkânlarını yaratacağız ve onun suçluları 
Devlet tarafından yakalandığı zaman, bu suretle hu
kuk adına canlarını kurtaracaklar» mekanizmasının 
kurulması için istemiyordur; inşallah o maksadı güt-
memiştir. 

Bir toplum, ne zaman düzenli bir toplum havası
na, hüviyetine lâyıktır? Devlet olarak kalabildiği za
man... Bizzat hukuk sistemleri, en hümanist oldu
ğunu iddia eden hukukçular dahi meşru müdafaa 
hakkını kabul ederler. O halde, Devlet düzeni için
de yaşamak istiyorsak, o devlet düzenini bir realite 
olarak kabul edeceksek, o devlete de bir meşru mü
dafaa hakkı tanımak mecburiyetindeyiz. Bu, Ana
yasamızın 11 nci maddesinin de bir gereğidir, bir 
lâzımesidir. 

Filhakika, muhterem arkadaşlarım bazı haklar
dan, yaşama hakkından, kişi dokunulmazlığından 
bahsettiler; ama gerek Anayasamızın 11 nci maddesi, 
gerek Avrupa İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi, 
bu gibi hakların, bu hakları ifna ve yok etme mak-
sadıyle kullanılamayacağını da tespit etmektedir. 

Anayasamızın 11 nci maddesinin bununla ilgili 
fıkra ve cümlelerini arz ediyorum: «Bu Anayasada 
yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birisi insan hak 
ve hürriyetlerini - ve diğer hususları sayıyor - orta
dan kaldırmak kastiyle kullanılamaz.» 

O halde doğru, yaşama hakkımız var; ama bu 
yaşama hakkını kullanarak, başkasının yaşama hak
kını ortadan kaldırmak hakkını nasıl bağdaştıraca
ğız, bu Anayasanın bu gerçekliği karşısında? Bu 
Anayasa olmasa da, Tanrının koyduğu Anayasanın 

gerçekleri karşısında? Bu «Tanrı» sözüne, burada 
iki arkadaşımın ayrı ayrı dokunmuş olması nedeni 
ile gelmek zorunda kaldım. Tanrı bahis konusu olur
sa, o toplumun inandığı Tanrıdan misal getirmek lâ
zım. Bana, Amerika'nın veya Patogonyalıların inan
dığı Tanrı ve din ölçüleri emsal teşkil etmez burada. 
Benim dinimin Tanrısına göre, benim inancımın 
Tanrısına göre, ölüm hakkı, cezası vardır muayyen 
hallerde. O halde Tanrı, ölüm cezasını yasaklama
mıştır Tanrı olarak. Gönül elbette ki, bunun hiç te
kevvün etmemesini, toplumda ölüm cezasının veril
memesini ister; ama bir istatistiğe baktığımız zaman, 
bu işle yakından ilgili arkadaşlarımın bileceği üzere, 
idam talebi ile sevk edilenlerin, idamdan gayri bir 
cezaya uğrama nispetleri, diğer iddianamelerin hü
kümlerine nazaran en yüksektir. Doğan fark itiba
riyle, en yüksek fark ölüm taleplerinde doğar. Şu 
halde, toplum ve ölüm cezasını tayinle vazifeli pro
sedür ve makamlar, esasen bu süzgeçleri, şefkati de, 
üzerine yeterince koyarak tatbik etmektedirler. Esa
sen, 59 ncu madde var iken ve şu arkadaşlarımın 
- ölüm cezasının kaldırılması yolundaki gerçekleri 
ortaya koyan arkadaşlarımın - düşüncesine göre ko
nuşuyorum, o gerçekleri, toplum tarafından ve top
lum düzeni tarafından gerçek olarak, varit olarak 
ve bir değer ölçüsü olarak kabul ediliyorsa, edilecek
se, esasen ölüm cezası hiç uygulanmayabilir de, 59 
ncu madde buna inanmış. 

Tanrının koyduğu, tabiatın koyduğu, doğanın 
koyduğu, kanunların" koyduğu ölüm cezaları aykırı
lık taşıyorsa insan vicdanına, bu' aykırılığa düşmek-: 
ten kendilerini koruyabilme imkânına yeterince sa
hiptirler, 59 ncu madde uyarınca; ama 59 ncu mad
denin çok az kullanıldığı, hukuk ceza tatbikatında 
en az kullanıldığı bir saha, devletin varlığına, devle
tin bütünlüğüne kasteden fiillerden dolayı verilen 
ölüm cezalarıdır. Çünkü, onda cahillikten bahsedile
mez. Bir ferdin bir başka ferdi öldürmesinde; bir 
tarla ihtilâfı yüzünden, bir alacak - verecek ihtilâfı 
yüzünden, bir akrabalık ihtilâfı yüzünden bir kişinin 
bir kişiyi öldürmesinde belki cehlin rolü olabilir; 
ama devleti yıkma fiillerinin faillerinin üzerinde ceh
lin değil, başka niyetlerin markası yazılıdır. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

O itibarla aziz arkadaşlarım, bir noktada, teklif 
sahipleri ile birleşiyorum. Okutulmamışların çok ol
duğu, eğitim düzeyinin henüz yeterince yüksek olma
dığı toplumlarda, ölüm cezası belki aşırı bir ceza ola
bilir; ama onun telâfi kapısı var; demin saydım, 5 - 6 
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merhale var ve kayıtsız şartsız, hiçbir gerekçe gös
termeden, bir 59 ncu madde var. Hâkimlere güven
meyecek misiniz bu konuda? Onların, bu memleke
tin eğitim düzeyi hakkında bilgisi olmadığını mı id
dia edeceksiniz? Birçoğumuz hâkim olarak, hukukçu 
olarak geldik buralara; bizde olan bu duygulan, 
onlarda niye yok farz edelim? 

Gerçekten, bütün hukukî şartların ve insanî dü
şüncelerin mülâhaza edilmesi halinde, âdi suçlar için, 
âdi öldürme fiillerinin ölüm cezasını gerektirdiği ah
valde ölüm cezası verilmemesi mümkün. O halde, 
geriye kalıyor, devletin ve toplumun temelini yık
mak, bu maksatla cinayetler işlemek fikrinin tatbi
katçılarının durumu. Bunların cahil olduğuna siz da
hi inanmıyorsunuz, inanamazsınız. Çünkü devlet yı
kıcılarının, rejim ve ideoloji canilerinin cahil ola
bilmelerini kabul etmeye vicdanınız elbette ki, elver
mez. 

Sayın arkadaşlarım, netice itibariyle, toplum, ya
şamı içinde, hayatı içinde, kendi değer ölçülerini 
kendi oluşturarak devam eder, ama bizim Ceza Ka
nunumuzun bu yönden bugün için doldurulmaya za
ruret gösteren bir boşluğu yok. 

Ayrıca şu sualin cevabını vermenizi, resmen ver
menizi istirham ediyorum; resmen vermenizi istir
ham ediyorum, meraklısı kimse, muhatabı kim ola
caksa cevap versin... 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — Böyle bir usul 
yok ki? 

NADİR LÂTÎF İSLÂM (Devamla) — Ben sual 
koyuyorum efendim; usul olmadığını... 

BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşma usulü 
bu, usul değil. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Anarşizm 
çeşitli şekillerde kendini gösterir: Bazısı sokakta, ba
zısı, yeri sokakta olanların Mecliste çıkardığı anar
şidir. O itibarla, hoş görmeye alışacağız bu işi. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Bazen de 
Hükümette olur, sokağa da taşarlar. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Evet, 
evet. 

Muhterem arkadaşlarım, şu sualin cevabını vic
danlarımızda vermeye çalışalım. Bu Devletin düze
nini kan akıtarak yıkmaya çalışanlar çıkarsa; bu 
Meclisi kan dökerek dağıtmaya, bu Devletin temel 
yasalarını kan akıtarak cebren kaldırmaya çıkan
lar olursa, onların da canlarını bağışlayacak mısınız? 
Lütfen bunu ilân ediniz. O zaman, bu fikirde olma
yanlara kendi canınızı evvelâ siz teslim ediniz, on
dan sonra samimî olduğunuza inanalım. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir yerde kanlı ihti
lâl hareketlerine, yıkılan düzenin, yasalarla imkân 
vermesi düşünülemez. Bu, insanın kendi kendini if
naya kararlı olması, intiharı demektir. İntihara ka
rar veren toplumların yaşama hakkı yoktur. İntiha
ra, gerek psikoloji ilminin, gerek dinimizin emirleri
ne göre, ancak normal olmayan insanlar karar ve-

' rebilir; ama biz burada normal insanlar, normal ya
şantılar hakkında konuşmak durumundayız, mecbu
riyetindeyiz. 

Sözlerimi bağlıyorum sevgili arkadaşlarım. Bu 
ölüm cezalarının gayri insaniliği ile, ölüm cezaları
nın infaz tarzının vahşiliğini de birbirine karıştır
mamak lâzım. Eğer, yasalarımızın kabul ettiği infaz 
sistemi, idam sistemi, toplumumuzu rencide edecek 
durumda ise, bu konuda sistemler getirilebilir. Bu, 
hiçbir iltibasa mahal bırakmayacak açık bir beyan
dır. Ölüm cezalarının, infazların çoğalmasını hiç ar
zu etmiyoruz; ancak, suçta, bir vazgeçirme hassası 
var ise, hukukçu olarak, bu vazgeçirme hassasının 
odak noktasının, dengelenme noktasının en az ver
diği zarar kadar suçlunun bir zarara uğraması teh
didinin bulunması ile kaim olabileceğini kabul et
mek gerekir. 

«Suçun ve cezanın ilişkisi içinde cezanın bir meş
ru müdafaa vasfı var ise» dir bu; ama suçluları hiç 
suçlu saymayacaksak, o zaman bu teklifin; «Bütün 
Ceza Kanunu kaldırılmıştır» şeklinde getirilmesi lâ
zım. Demek ki, cezadan vazgeçemiyorsunuz. Ölçü
nüz ne? Ölçünüz, topluma verilen zarar kadar asgarî 
bir mukabele verebilmektir suçluya. O halde, ferdin 
ve toplumun yaşama hakkına kastetmiş fiillerin de 
asgarî ve dengeli karşılığı, ancak ölüm cezası olabi
lir ve bunun ölçülerini de Anayasamız halen koy
muş vaziyettedir. 

Vicdanlarınızın; benim olmayan, aslında bütün 
toplumun müşterek değer yargılarının bir ifadesi olan 
şu sözlerime pek kolayca karşı çıkamadığınızı gös
termektedir. Bu, bize ümit vermektedir. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın İslâm. 
Bu suretle, rapor üzerindeki müzakereler sona 

ermiştir. 
Sayın İmer, iki önergeniz var. Bunlardan birisi, 

«Teklifin Anayasaya aykırı olması nedeni ile Ko
misyonca Anayasaya aykırılıktan dolayı reddedildiği 
ve bu sebeple reddinin de Anayasaya aykırılık yö
nünden yapılması» şeklindedir. Zaten, rapor aynı 
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mahiyette; bunu oylayacağım. Bunun için, önergeni
zi işleme koymuyorum. 

ikincisinde Sayın İmer, «Ölüm cezasının kaldırıl
masına dair kanun teklifini, Komisyon, maddelere 
geçmeden, Anayasaya aykırılıktan reddettiğine göre, 
maddelere geçilmesi şeklinde bir usul ve oylamaya 
tabi olamaz» diyorsunuz. Doğru. 

«Bu hususu halletmek için söz verilmesini, bu 
usul durumunun hallini saygılarımla arz ederim» 
buyuruyorsunuz. 

Bu, zaten uygulamaya da uygundur. Başkanlığı
nızca da, maddelere geçilmesi hususunda herhangi 
bir uygulama yapılmayacaktır, yapılamaz da. Rapor 
üzerinde müzakere yapıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bir hususu daha ifade etmek 
zorundayım. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, yalnız o ciheti halledelim de efendim. 
Siz kararınızı tebliğ ettiniz, zapta geçmesi bakımın
dan. 

Birinci önerge mevzuunda Komisyonun verdiği 
karar olmakla beraber, 85 nci madde açıklıkla, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, önerge var. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili olarak 58 nci 
maddeye göre yoklama yapılmasını istiyorsunuz; 
yani, «Çoğunluk yoktur» diyorsunuz. 

Sayın Emre?.. Burada, 
Sayın Mir Bahattin Yardımcı?.. Burada, 
Sayın Abdülkadir Öncel?.. Burada, 
Sayın Vahdettin Karaçorlu?.. Burada 
Sayın Mustafa Kubilây İmer?.. Burada, 
Sayın Hulusi Özkul?.. Burada 
Sayın Gündüz Sevilgen?.. Burada, 
Sayın Cemal Cebeci?.. Burada. 
Sayın Mehmet Pamuk?.. Burada, 
Sayın Ahmet Akçeel?.. Burada, 
Sayın Zekâi Yaylalı?.. Burada, 
Sayın Yasin Bozkurt?.. Burada, 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Ar

kada da var. 

«Anayasaya aykırılık yönünden bir önerge verilmiş
se, bu, diğerlerinden evvel müzakere ve bir karara 
bağlanır» diyor. 

BAŞKAN — Yalnız maddeler hakkında. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Yal

nız maddeler mevzuunda. 
BAŞKAN — Evet. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Tek
lif, tek maddeye istinat ettiriliyor. Ölüm cezası kal
dırıldıktan sonra, kalanı da diğerlerine bağlıyor. As
lında teklif, ölüm cezasının kaldırılmasına dair kanun 
teklifidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın İmer. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 81 nci mad

desi; «Bir kanun tasarı veya teklifinin esas komis
yonca reddi istenir ve rapor de benimsenirse, kanun 
tasan veya teklifi reddedilmiş olur. Rapor benim
senmezse komisyona geri verilir» şeklindedir. 

Hal böyle olunca, Yüce Heyetiniz raporu onay
ladığı takdirde, kanun teklifi reddedilmiş olacaktır. 
Rapor reddedildiği takdirde, Komisyona aide edile
cektir. Bu hususu hatırlatmak için vaktinizi aldım. 

Şimdi komisyonun raporunu Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Emre, zaten 10 üyeyi geçti. 
Sayın Harun Aytaç?.. Burada. 
Sayın Mehmet Bozgeyik?.. Burada. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE. (İstanbul) — Te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de, teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarım, yoklamayı ad okuyarak yapa

cağım. Adana İlinden başlıyoruz efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Önce oyla. 
BAŞKAN — Sayın Genç, çoğunluk olup olma

dığını tespit eedeyim de, ondan sonra. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yaptığımız 
yoklama sonunda, salonda, oylama için gerekli ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu konudaki 
oylamayı gelecek birleşimde yapacağız. 

Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuzun bulun
maması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

IH. — YOKLAMA 
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yarın saat 15.00'te Sıkıyönetim süresinin uzatılması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresiyle, gündemdeki di
ğer konuları görüşmek üzere birleşik olarak yapaca
ğı toplantıdan sonra, Millet Meclisinin gündemindeki 
seçimi yapmak, denetimle ilgili hususları görüşmek 

üzere, yarın, 30.4.1975 Çarşamba günü saat 15.00'te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısın
dan sonra toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 18.30 

•mSt»G*m~~—•*-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilmenin, 
orta dereceli okular in Sosyal Bilimler dalında görev 
alan ve tayinlerini bekleyen öğretmenlere ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı 
cevabı (7/489) 

, 7 . 4 . 1975 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen 

1. — Türkiye'deki ortaokul lise ve muadili okul
larda sosyal bilimler dalında kaç tane münhal öğret
menlik vardır? 

2. — Bu dallarda öğretmenlik için Millî Eğitim 
Bakanlığına müracaat eden ve tayinlerini bekleyen 
kaç tane öğretmen namzedi vardır? 

3. — Bunlardan kaç tanesi İlahiyat Fakültesi ve 
Yüksek tslâm Enstitüsü mezunudur? 

4. — Bu tayinler neden intaç edilmemektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28 . 4 . 1975 
Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento 

- İrtibat 
Sayı : 031.2-137 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 4 1975 gün ve 7/489 2183/18860 sayılı 

yazınız. 
Manisa Milletvekili Sayın M. Gündüz Sevilgen'in 

Orta dereceli okulların Sosyal Bilimler dalında görev 
alan ve tayinlerini bekleyen öğretmenlerle ilgili olarak 

vermiş oldukları yazılı soru önergesine ilişkin cevabı
mı?: ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
28 . 4 , 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Manisa Milletvekili Sayın M. Gündüz Sevilgen'in 
Orta dereceli okulların Sosyal Bilimler dalında görev 
alan ve tayinlerini bekleyen öğretmenlerle ilgili olarak 
vermiş oldukları yazılı soru önergesine ilişkin ceva
bımız. 

Bakanlığımıza bağlı ortaokul, lise ve dengi meslek 
okullarında Sosyal Bilimler dalında 331 öğretmene ih
tiyaç bulunmaktadır. Bunlardan, 69'u Sosyal Bilgi
ler, 95'i felsefe, 3'ü Sosyoloji, 55'i tarih, 95'i coğrafya, 
30'u İmam - Hatip Meslek Lisesi, 20'si de ortadereceli 
okulların Din Bilgisi öğretmenidir. 

Öğretmenlik yapmak üzere, başvuran 176 kişiden, 
30'u İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü me
zunudur. 

Öğretmen olarak tayin edilmek üzere Bakanlığı
mıza başvuran Sosyal Bilimler dalındaki öğretmen 
adaylarının çoğu, Bakanlığımızca teklif edilen okul
lara gitmeyi kabul etmemekte ve genellikle Batı, Mar
mara ve Akdeniz Bölgelerindeki okullarımızda görev 
almak istemektedirler. Yüksek İslâm Enstitüsü mezu
nu, mecburi hizmetle yükümlülerin durumları Diya
net İşleri Başkanlığınca incelenmekte olup, inceleme 
sonuçlandığında, ihtiyaç duyulan okullara tayinleri 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 
İ. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan î ası! 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

2. — Plan Komisyonuna üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açhk, besin ve bes 
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1 h 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye 
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 

ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları 
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclii 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
IVtiliet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci »Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili O rai Mavioğlu ve ! i arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 



10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması araa-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in. tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) .(*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcinin, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen 
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan söziü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in. Dev 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6-'*8) (*') 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş 
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Butdarâi'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştümu Ba
kanından söziü soru önergesi (6/27) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitini Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soıu önergesi (6'29) 

10. — Mardiı Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözîü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru onergest (6/35). 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından soziü soru 
önergesi, (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ıhaie yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanmdan sözlü soru önergesi 
,6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal guveniik haklarına dair Vaş-
hakancian sözlü «onı önergesi (6/44) 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. îi bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin 
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

a çevrilmiştir* 
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23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de- I 
mir - çelik tabakasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) I 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 1 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkaie nahiyesini Hanak ü I 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) I 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dan: Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) I 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) I 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/62) 
30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) I 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruîlarma ilişkin Maüye Bakanından soziü so- I 
ru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66). 

33. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bi- müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/116) (*) 
34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) j 

I 37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba-

I kanından sözlü soru önergesi (6/76) 
I 38. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt

larda kalan öğrencilere üışkın Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

I 39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum-
nurıyetın 50 ncı yılı münasebetiyle İstanbul'da diki 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü SOAJ 
önergesi (6/78) 

40. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

4,L — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 

I Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 
44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha

tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 



52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/i 02) 

60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldank'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili. 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 
67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşk'nın, Türk 

Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanmdan sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

76. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

77. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması-
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

78. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 



81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

82. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/125) 

83. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128) 

84. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

85. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın," 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/130) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/131) 

88. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

89. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

90. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

92. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

93. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

100. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/153) 

101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanmdan sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-



la meşgul olduğuna ilişkin Köy tşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (Ş/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'm, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yenidçn açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Halay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin tmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — istanbul Milletvekili thsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili thsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

6 — 
119. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 

Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

121. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

123. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

124. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, TRT nin (kuruluş vs görev) yönetmeliğine 

*. ve tatbik şekline ilişkin Başbakandan sözlü soru öne' 
gesi. (6/184) (*) 

125. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

126. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

127. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

128. — izmir Milletvekili Yükse! Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

129. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 14 . 3 . 1975, 25 . 3 . 1975, 27.3.1975) 
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2. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 3 . 2 . 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1975) 

3. — 854 sayılı Deniş İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal tşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

4. — 1475 sayılı îş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı îş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. 
1475 sayılı îş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66). (Dağıtma tarihi': 11.6.1974) 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

6. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu îzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve îzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

7. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve îçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil

let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayıh Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 .6 .1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayıh Orman Kanununa 
20 .6 .1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79. 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6 .1974) 

9. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27 .5 .1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı-
ği tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi . 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

10. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

11. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 7 , 1974) 



12. — Kütahya Milletvekili îlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba
yındırlık, Inıar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

14. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tar-hi : 2 7 1974) 

15. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

16. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974; 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
i . 11 . 1974) 

18. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
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(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
! . 11 . 1974) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasımn kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

X 20. — 14.7.1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi : 24.3 .1975) 

X 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 

] ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü-

İ zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı . 
161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 



Dönsın : 4 fiO 
Toplantı : ı M î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | } 0 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. Senatosu İzmir Üyesi 
Mümin Kırlı'nın ve İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 4 arka
daşının, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 
Maddesi Dolayısıyle 106 ncü Maddesi Gereğince Mahkûm Olan 
Tütün Ekicilerinin Affına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis

yonu Raporu (2 /71 , 2 /72) 

İzmir Milletvekilli Ali Naüflli Erdem ile C. Senatosu izmir Üyesi Mümin Kırlı'nm, 1177 sayılı Tütün 
ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddeleri dolayısiyle 100 ncü maddesi gergince mahkûm 

olan tütün ekictil'eriinfim affına dair kanun teklifi (2/71) 

17 . 1 . 1971 

Millet Meclisi- Sayın Başkanlığına 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun iatıbiki dolayısiyle hâsıl olmuş eczaların affına 

dair kanun teklifimiz eklice sunulmuştur. 
Gereğini saygiyle arz ©deriz. 

İzmir Milletvekili C. Senatosu i amir Üyesi G. Senatosu İzmir Üyesi 
Ali Naili Erdem Mümini Kırlı Beliğ Beler 

GEKMKCE 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 19(S9 senesinde ka.bııl edilmiş fakat 118 nci madde
sine göre hazırlanması gereken tüzüğün hazırlanmasını müteakip 1970 senesi tütün mahsulü "yı
lından itibaren uygulanmasına geçilmiştir. 

Tütün "'müstahsilinin, uzun yıllar, eski 'kanun hükümlerine göre ürününü teslim ;etınek alışkanlı
ğı içinde bulunmuş olması onun yeni kanuna intü .ıkında güçlükler yaratmıştır. Nitekim. 1970 se
nesi mahsullerinin eksik tesliminden dolayı malık emel erce kesinleşmiş para cezaları oldukça yük
sek bir düzeyde bulunurken sonraki senelerin mahsulleri tesliminde bu hal düşük bir düzeye in
miştir. Bu da göstermektedir ki bütün müstahsilimiz ikanunuıı tatbikine olan itiraz ve itaatsizli
ğinden değil kanuna intibak güçlüğü çekmesinden cezalandırılmış bulunmaktadır. 

Eksik teslim, bazı ahvalde, bir aile içinde 2 \ eya 3 tütün koçanı var ise elde bulunan ürünün 
koçanın birine fazla verilmesi ile •diğerlerine eksik miktarda mahsûl kalmasına seibeholmasından 
ileri gıelmuektedir. 

Ayrıca, Cımıhuriy etimiz in. f>U nci yılını kutladığmnz bu senelerde onların acısını unutturma;k 
tütün müstahsillerine Guımhuriyetimizin en büyük atıfeti olaeafktır. 

Maddelerim gerekçesi : 
Madde 1. — Cezaları affedilecek tütün müstahsilinin hangileri olduğunu göstermektedir. 
Madde 2 ve 3. — Yürütme ve yürürlük maddeleridir, 
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İZMİR MllJj.ETVEK.tLl ALİ NAİLİ ERDEM VE İKİ ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kamun unun -16-52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi gere
ğince mahkûm ulan tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifi 

MADDE 1. —• 1177 sayılı Kanunun 46 - 52/3 maddeleri dol'ayısıyle 100 ncü maddesi gereğince 
1970 - T97.1. - 1972 yılı tütün mahsul!erini eksik tealimden dolayı mahkûm edilmiş ibuhınan tütün eki
cilerinin cezalan bütün neticeleri ile af f edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Oümrük ve Tekel Bakanı yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarikinde yürürlüğe girer. 

İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
46 - 52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına 

dair kanun teklifi (2/72) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14.1 .1971 

11.77 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tatbiki dolayısıyle hâsıl olmuş, cezaların affına da
ir kanun teklifimiz, eklice sunulmuştur. 

({ereğini saygı ile arz ederiz. 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili Izııııir 'Milletvekili 
Cemal Tercan Yücel Dirik İsmail Taşlı Âdil Demir 

Muğl'a Milletvekili 
Ünal Demir 

G - E R E K Ç E 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu, 1969 senesinde kaibul edilmiş, fakat 118 ııci maddesi
ne 'göre, hazırlanması gereken Tüzüğün hazırlanmasını ınütaakip, 1970 senesi tütün mahsulü yılından 
İtibaren uygulanmasına geçilmiştir. 

Tütün müstahsilinin, uzun yıllar, eski kanun hiikümlerine göre ürününü teslim etmek alışkanlığı 
içinde fonlranmuş olması, onun yeni kanuna intibakı uda güdükler yaratmıştır. Nitekim, 1970, .1971 ne
nesi .mahsullelinin eksik tesliminden -dolayı 'mahkemelerce kesinleşmiş veya kcsiıileşımekte olan para 
cezaları, oldukça yüksek düzeyde 'bulunmuştur. Fakat 1972 senesi 'mahsulleri tesliminde hu cezaların 
çok düşük hir düzeye ineceği anlaşılmıştır. Bu da göstermektedir ki tütün 'müstahsilimiz, kanunun 
tatbikine olan itiraz ve it a at. sizliği uda n değil, kanuna intibak güçlüğü çekmesinden cezalandırılmış 
but ummaktadır. 

. Eksik teslim, 'bazı ahvalde, (bir aile içinde İki veya üç tütün koçanı var ise ekle hulunan ürünün 
kocanı imine fazla, verilmesi ile diğerlerine eksik miktarda mahsul kalmasına sebej) olmasından ileri 
gelmektedir. Tütün 'müstahsilinin ziaımanla kanun hükümlerine tamamen intibak edeceği ve bn arzu
da olduğu, tetkiklerimiz neticesinde ani anılmıştır. 

Maddelerin (<erekeesi : 
Madde 1. — Cezaları affedilecek tütün 'müstahsilinin hangileri olduğunu göstermektedir. 
Makide 2. ve 3. — Yürütme ve yürürlük 'maddeleridir. 

Millet Meclisi (!S. iSayısı : 68) 

http://MllJj.ETVEK.tLl


İZMİR MİLLETVEKİLİ CEMAL TERCAN VE 4 ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

1177 saydı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46 - 52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi gere
ğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1177 sayılı Kanunun 4G - 52/3 maddeleri dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince 
1970 - 1971 - 1972 yılı ıtütün nı'ahsull erini eksik teslimden dolayı mahkûm edilmiş, bulunan tütün eki
cilerimin cezaları 'bütün neticeleri ile affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür. 

MADDİ! o. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/71, 2/72 

Karar No. : 17 

13 . 6 . 1974 

^ # F » , . / • • 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile Cunıhu liiyıet Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın 1177 

sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46 - 52/13 neü maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi gere
ğince Mahkûm olan Tütün Ekicilerinin affına dair kanun teklifi ile, İzmir Milletvekili Cemal Ter
can ve 4 arkadaşının, aynı mahiyette olan kanun teklifi, Komisyonumuza havale olıuınıakla ve 
Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

KOmisyonumuz; İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in teklifini esas almış ve bu teklifle diğer 
teklifi birleştirmek suretiyle inceleyerek, son çıkan 180o numaralı Genel Af Kanununun 1 nei 
maddesiyle, esasen tütün ekicilerinin de aftan yararlanmaları temin edilmiş bulunduğundan, mev
zuu kalmayan tekliflerin reddine karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyie sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
(Sinop 

1'. Oğuz 

Ankara 
M. Alıcı 

Kars 
Y. Bozkurt 

Konya 
K. İıııer 

İmzada bulun a inadı. 

Başka nvekili 
İstanbul 

A. D. Öztıuıc 

An kara 
/. II. Köylüoğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

Siirt 
A. ('ark 

Adana 
O. Çitinle 

İstanbul 
/. Özbay 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
Söz hakkım saklıdır. 

V. Bozath 

Urfa 
N. Gevheri 

Urfa 
C. Paydaş 

Samsun 
H. Özalp 

İmzada bul un amacl 

• * • » 

Millet Meclisi ;iS. Sayısı : 68) 



Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 arkadaşının, 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

(2 /198) 

3 . 4 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu maddesiuin değiştirilmesine dair 
kanun teklifimiz ve gerekçeleri eklidir. 

Kanunlaşması için gereğine .müsaadelerinizi rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

lîatanibul Eskişehir Tokait Tekirdağ 
A. Baştürk A. Aliye Koksal II, Vlusoy Ö Kahraman 

Çorum Rize Erzincan Ankara 
E. Eken 0. Y. Karaosmanoğlu N. Kar su F. Öztiirk 

Ağrı Yozgat Eskişehir 
C. Erhan İ. Çetin M. Kâhıjaoğhı 

GEREKÇE 

[Sanayileşme ve kentleşmenin belirli bir düzeye vardığı ülkemizde, son yıllarda, işçi sayısında 
artış olmuş ve bunun doğal sonucu olarak da, iş uyuşmazlıkları ve davaları önemli ölçüde yoğun
luk kazanmıştır. 

'Müstakil iş mahkemelerinin - ancak - belirli illerde kurulmuş olması; iş davalarına bakmakla 
görevli asliye 'hukuk mahkemelerinin de esasen işe batık durumda bulunmaları ve istinaf mahke
melerinin bulunmaması nedeniyle, Yargıtay özel dairelerine (Dokuzuncu ve yeni kurulan Onuncu 
Hukuk Dairelerine) her yıl yüz binleri bulan dosyanın .gelmesi sonucu, özel yargılama usullerine 
rağmen - bu tür uyuşmazlıklar - süratle sonuca ulaştırılamamaktadır. 

'Davaların uzun sürmesi, davadan önce veya dava sırasında, özellikle özel kesimden davalı işve
renlerin, işyerlerini kapatması, muvazaalı bir şekilde devir ve temlik etmesi, iflâs etmesi müm
kün olduğundan, davayı kazanan işçinin dava konusu hakkına kavuşması tehlikeye girebilir. 

'Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 101 ilâ 113 neti maddelerinde yer alan «İhtiyatî 
•tedbir» müessesesi ile - her ne kadar - tehirinde tehlike olan veya mühim bir zarar doğacağı an
laşılan, yukarda belirtilen veya benzeri hallerde, tehlike veya zararın defi için gerekli tedıbirle-ri 
alma yetkisi hâkime tanınmışsa da; ihtiyatî tedbire, [genellikle, teminat karşılığı hükmedilmektedlr. 
Genel olarak, alman teminât, müddeabihm (% 10) u olmaktadır. Emeği ile geçinen ve Özellikle 
özel kesimde asigarî ücretle istihdam edilen işçinin veya kanunî mirasçılarının, Hukuk Usulü Muha
kemeleri 'Kanununun 96 neı maddesine göre para, esham ve tahvilât, gayrimenkul relini, muteiber 
ibir 'banka kefaleti ve noterden tasdikli kefalet şeklinde alınan teminatı temin etmesi çoğunluk
la olanak dışı kaldığından işçinin hakkına kavuşması tehlikeye girmektedir. 

[Bu nedenle, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu maddesinde değişiklik 
teklifi yapılması zorunlu olmuştur. 

80 
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Adalet Komösyotoı raıporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/198 
Karar No. : 25 

24 . 6 . 1974 

Yüksek Biâşlcanlı^a 

İstanbul (Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun lllO neu maddeısinin değiştirllnıeisine dair kanun teiklifi, Komisyonumuza havale 
olunmakla ve Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde iteltikik ve müzalkere edilımiştir. 

Komisyonumuz; iş yasalarından ve sözleşmelerden doğan 'her türlü hak ihtilâflarında ihtilâfa 
taraf olan işçilerin haklarını daha kolay takip e melerini, teminat gösterilmesini kaldırmak suretiy
le sağlayan teklifi, aynen Ikalbul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

iSinop 
Y. Oğuz 

Kâtip 
Tunceli 

8. Yıldırım 

Kars 
Y. Bozkurt 

İmzada bulunamadı 
Nevşehir 

Z. Tekiner 

Başkanveklili 
İstanbul 

A. Doğan Öztung 

Ankara 
M. Alıcı 

Kırklareli 
Muhalifim 

M. Attiyün 
ıSMrt 

A. Carh 

Sözcü 
Corum 

Muhalefet şerhim eklidir 
Y. HaHboğlu 

Istaribnl 
1. öabay 

İmzada hufenaımadı 

Nevşehir 
Muhalefet şerhim eklidir 

S.' Börtkol 
= Urfa 

C. Paydaş 

MUHALEFET ŞERHİ 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 neu maddesi ile ilgili değişiklik teklifi
ne; 

1. — Anayasamızın vazettiği eşitlik ilkesine muhalif olduğu için, 
2. — Getirilmek istenen değişiklik seyyanen maddede mündemiç olduğu için, 
3. — Getirilmek istenen değişiklik bilhassa iktisadî durumu bozuk işverenlerin daha fena bir du

ruma düşecekleri görüşünde okluğum için madde değişikliğine muhalifim. 13 . 6 . 1974 

(Nevşehir) 
M. Sabri Dörtkol 

MUHALEFET ŞERHİ 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 neu maddesinin tadiline dair karara; 
«hukukun genelliği» prensibine aykırı olması sebebiyle urıl alifim. 

Arz ederim. 13 . 6 . 1974 (Çorum) 
Yasin Ha-tiıböğlu 

Millet Meclisi ;(S. Sayısı : 80) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ABDULLAH 
BAŞTÜRK VE 10 ARKADAŞININ TEKLİF 

METNİ 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1086 sayılı Bükük Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 110 ncu maddesi aşağı
da yazılı olan şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 110. — İhtiyatî tedbir kararını talebe
mden taraf bundan dolayı diğer tarafın ve üçün
dü şahsın duçar olması muhtemel zarar ve ziyan
larına mukabil teminat iıraesme mecburdur. İca
bı hale göre hâkim işfou mecburiyeti ref edebilir 
ve ihtiyatî tedbir kararını talebeden Devlet, iş 
yasalarından ve sözleşmeleriden doğan her türlü 
halk ihtilâflarında ihtilâfa taraf olan işçi veya 
müzahereti adliyeye nail kimse ise teminat iraesi 
lâzım gelmez.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayını 
yürürlüğe 'girer.ı 

tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürüttür. 

ADALET KAMİSYONU METNİ 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dmr 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• > • • - < « 
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DöMMa : 4 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşının, Devlet 
Memurlarının Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2 /212) 

22 . o . 1974 

Millet (Meclisi ISaym Başkanlığına 

ıSalkarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 19 arkadaşınım verdiği, Adalet Komisyıonıı raporu 
(2/186) ((S. Sayıları : 367 ve 367'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 197.1 ve 4 . 2 . 1972) 
öün!demde bulunan «Devlet Memurlarının disiplin cezalarının affına dair kanun teklifi» İçtüzü
ğün T8 nci maddesi gereğince hükümisüz kalmıştır. 

Aldı geçen kanun teklifinin yenilenmesini ve işleme konulmasını saygı ile dileriz. 

Sakarya Milletvekili Bilecik Milletvekili Bursa Milletvekili 
H. Uysal M. Ergül M. Emekli 

20 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına ' 

«Devlet ımemurlarınıaı disiplin cezalarının af ı'ma dair kanun teklifi» ve •gerekçesi ilişikte sunul-
muttur. 

G-erekli işlemin yapılmasını emirlerinize »ayıgılarımızla arz ederiz. 

ıSakarya 
H. Uysal 

ıSaikarya 
B. T. Boztepe 

Istaanbul 
H. Dolun 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

iSamsun 
t. Kılıç 

îstanıbul 
B. Ersoy 

Denizli 
H. Oral 

Çankırı 
Ar. Ç. Yazıcıoğlu 

Ankara 
A. 8. Hiçerimez 

iRize 
S. Kumbasar 

Ankara 
1. 8. Hatipoğlu 

Ankara 
C. Yorulmaz 

dûgel 
Ç. Yılmaz ' 

Erzincan 
H. Çetinkaya 

Konya 
M. Üstündağ 

Tunceli 
H. Yenipınar 

Mardin 
Ş. Altındağ 

Manisa 
V. Bakirli 
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Bilecik 
M. Ergül 

Siirt 
A. Yaşa 
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U E R E I K J Ç E 

Yeni Türkiye Devleti kurulduğundan bu yana, Cumhuriyet idaresi zaman zaman genel ve özel 
aflar ilân etmiştir. Fakat hiçbir zaman Devlet memurlarının disiplin cezaları ile ilgili bir af düşü
nülmem iş ve yapılmamıştır. 

Az gelişmiş 'ülkelerde, hukuk devletinin ve sosyal devletin bütün unsurları ile, müesseseleri ilo 
işleyemediği ve tesis edemediği dönemlerde, Devlet memurlarının en sade davranış ve eylemlerinden 
kusurlu görüldüğü, ısuçlandığı ve sonuçta disiplin cezasına çarptırıldığı tespit edilmiştir. 

Oysa kendi kendini, yenileyen, bütünleyen Dev let hayatının süreci içersinde oluşan ve gelişen 
bir Devlet memuruna, tecrübesiz çağda işlediği bir kusurdan ötürü verilen herüanlgi bir disiplin ce
zası, o memura, hayat boyunca kurtulması mümkün olmayan bir ayak bağı olmaktadır. 

Kaldı ki, (bürokrasinin dar kalıpları içinde amirinin ve kurulların 'sübjektif ve indî görüşleri ikı 

de cezalandırıl abilen memurların disiplin cezaları şimdiyedek bütünü ile yargı mercilerinin dene
timi içine de alınamamıştır. Böylece, çok defa objektif olmayan, hukuk görüşünden yoksun bulu
nan, psikolojik ve sosyal etkenlerin araştırılmasından uzak, muhtevasız kararlarla memurların di
siplin cezası aldığı görülmüştür. 

Bu hal, disiplin mekanizmasının çağ içi değer ve görüşlerden uzak işlediğini ortaya koymuştur. 
Bundan ötürüdür ki, yeni Anayasamız, disiplin cezalarının hiçbir halde yargı denetiminin dı

şında olamayacağı hükmünü getirmiş, disiplin mahkemelerinin kurulacağını öngörmüştür. 
Anayasanın 118 nci maddesi hükmü içerisinde çağdaş kamu yönetimi ilkelerine dayalı bir dü

zende öngörülen memur teminatı, ancak bu çağdaş müesseseler kurulduğunda, disiplin kurulla
rının bütünü i 1-e çağdaş bir hukuk devletinin gerektirdiği bir işleyişe kavuşmasında sağlanabilir. 

Oysa şimdiye kadar verilmiş olan disiplin cezalarının hukuk devleti açısından sakat ve eksik ol • 
duğu, çoğunlukla sübjektif görüşlere dayalı olduğu, sosyal eleştiri ve muhtevadan, düzeltici ve ön
leyici tedbirden yoksun bulunduğu da bir gerçektir. 

Tecrübesizliğin, acemiliğin, gençliğin, noksanlığın, intibaksızlığın, tabiat farklarının getirdiği ku
sur, suç, yanlışlık ve hatalar disiplin cezası olarak memurun bütün hayatı boyunca sicil dosyasında 
onu kovalayan bir suç belgesi olarak kalmamalıdır. 

Memurunu eğitsel yöntemlerle geliştiren, ona itibar kazandıran, kusurlarını, düzeltme yolları açan 
ve 'böylece memurlarına, geçmişteki kusurlarını affederek, daha büyük bir çalışma amacı kazandıran 
Devlet bir yandan da sosyal bir hukuk devletinin gerektirdiği bütün ileri ölçüler içerisinde, memur
ları hem hatalarından ve hem de başarılarından ötürü yeni bir muhteva ve değerlendirmeye kavuş
turma yoluna girer. 

İşte bu kanun teklifimize temel dayanak da bu espri ve anlam olmuştur. 
Bu kanun teklifimiz kabul edildiği gün bazı Devlet memurları, Anayasanın sağladığı hukukî 

teminat müesseselerinin de işler hale gelmesiyle birlikte, kusurdan arınmış, yeter eksikliğinden kur
tulmuş olarak aydınlık yollarını açan bu af ile birlikte yeni bir düzene kavuşmuş olacaklardır, ülke
miz için daiha verimli, daha yararlı bir çalışma biçimine ulaşabileceklerdir. 

Ancak, Devlet memurlarının iyi taraflarını bulup geliştiren, ileriye doğru yönelten, teşvik eden 
gerçek bir demokratik yönetim, sağlam bir Devlet memuru kadrosu, verimli bir yönetim mekaniz
ması kurabilir ve yönetimdeki kusurlar bu açıdan on aza iner. 

Maddelerin açıklaması : 
1. Birinci madde, Devlet ve kamu kuruluşları memur ve hizmetlilerin şimdiye kadar almış olduk 

lan disiplin cezalarının bu kanun teklifi ile affa talbi tutulduğunu öngörmektedir. 
2. Devlet memurlarının, aftan sonra yeni bir değerlendirme gerektiğinde geçmiş disiplin cezala

rının hiçjbir surette dikkate alınmayacağı bu madde ile hükme bağlanmıştır. 
3. Üçüncü maddede, en geç altı ay içinde dosyasında disiplin cezası kaydı bulunan Devlet me

murlarına, disiplin cezalarından arındırılmış yeni dosyalar düzenleneceği gösterilmiştir. Bu dosya
larda eski cezalarına ait kayıt bulunmayacağı açıklanmıştır. 

4. Dördüncü ve beşinci maddeler yürürlük ve yürütme hükümleri ile ilgilidir. 
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Adadıet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/212 
Karar No. : 36 

9 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşının, Devlet Memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair kanun teklifi, komisyonumuza havale olunmakla ve Bakanlık temsilcilerinin de işti-
kiyle tetkik ve müzakere edilmiştir. 

1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affına dair kanun teklifinin 
disiplin suıçlarmı kapsayan maddesinin reddedilmiş olması muvacehesinde, içtüzüğün 77 nci maddesi 
gereğince, bu teklifin bir yıl içinde görüşülüp görüşülemeyeceği hususu müzakere edilmiş, Altko-
misyon raporu da nazarı itibara alınarak, Anayasanın 92 nci maddesinde belirtilen şekilde bir ret ba
his konusu olmadığı cihetle, teklifin görüşülebileceğine karar verilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi, affın kapsam tarihinin, teklifin verildiği tarifli olan 22. 5 .1974 tarihi 
alınmak ve maddenin sonundaki' «kaldırılmıştır» kelimesi «affedilmiştir» şeklinde düzeltilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Teklif in 2nci maddesine (B) fıkrası eklenerek askerî şahısların disiplin suçlarıyle ilgili istisna 
getirilmek suretiyle madde kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi disiplin cezaları ile ilgili kayıtların dosyadan çıkarılması ve bu işlem
lerin uygulanmasına ilişkin hususların Devlet Personel Dairesince altı ay içinde çıkarılacak yönet
meliklerle belli edileceği hükmü getirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Sinop 

Y. Oğuç 

Adana 
0. Çttırık 

İstanbul 
/. özbay 

Nevşehir 
M. Z. Tekiner 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. D. öztunç 

Anakaıra 
M. Alıcı 

'Kars 
Muhalifim. 
Y. Bozkurt 

Siirt 
A. Cartı 

Kâtip 
Tunceli 

S. Yıldırım 

Ankara 
Muhalifim 

/. H. Köylüoğlu 

Muş 
T. î. Dikmen 

Urfa 
G. Paydaş 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN 
UYSAL VE 2 ARKADAŞININ T E K L M 

Devlet memurlarının ıdisiplin cezalarının affına 
dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet ve kamu kuruluşları 
memur ve .hizmetlilerine reisin veya disiplin ku
rulları 'tarafımdan verilmiş bulunan bütün disip
lin cezaları kaMırılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet memurlarının atamma-
•ları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümıltülük-
leri ile ilgili hususlarda; yükselmeleri ve çeşitli 
yünlerden değerlendirilmeleri gerektiğinde, affe
dilmiş olan disiplin cezaları hiçjbir hakle dikka
te alınmaz. 

Affedilmiş disiplin cezalarından doğan hak 
geriye yürümjez. 

MADDE 3. — Sicil dosyasında disiplin ce
zası kayıtlı bulunan Devlet memurlarının bu dos
yaları en geç 6 ay içinde yenilenir ve yeni dos
yalarda affedilmiş disiplin cezalarına ait hiçbir 
(kayıt bulunamaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yaymış tarihinde 
yürürlüğe igirer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
•yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurlarının 'disiplin {cezalarının affına 
dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 22.5 .1974 tarihine kadar, 
Devlet ve kamu kuruluşları memur ve hizmetli
lerine re'sen veya disiplin kurulları tarafından 
verilmiş bulunan bütün disiplin cezaları affedil-
mistir. 

MADDE 2. — A) Devlet menfurlarının atan
maları, ödev ve yetkileri, haklan ve yükümlü
lükleri ile ilgili husujsla'ilda; yükselmeleri ve çe
şitli yönlerden değerlendirilmeleri gerektiğinde, 
affedilmiş olan disiplin cezaları hiçbir halde 
dikkate alınimaz. 

Affedilmiş disiplin cezalarından doğan halk 
geriye yürümez. 

B) Bu kanun bükümleri; subay, askerî me-
nuır ve assubaylar hakkında kanun, tüzük ve yö-
nJetmeliklere gtöre verilmiş ve verilecek idarî ka
rarlar veya yapılmış ve yapılacak idarî işlem
lerle, bunlar hakkımda mahkemelerce hükmedi
len cezaların hukukî sonuçlarımdan olan rütbe
nin kaybedilmesi ve Tür'k Silâhlı Kuvvetlerine 
subay, askerî memur, assubay olaralk kabul 
'olunmamak ve alsfcerî nispetin kesilmesi ve 107İ6 
sayılı Kaınunun 1316 sayılı Kanunla değişik 8 
nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış 
işlemleri kapsamaz. 

MADDE 3. — Bu Kamumdan yararlananlara 
ait sicil dosyalarında mevcut disiplin cezaları 
ile ilgili kayıtlar, sicil doisyalarınldan çıkarılır ve 
bu işlemlerin uygulanmasınla ilişkin hususlar 
Devlet Personel Daiııesinlce bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıka
rılacak yönetmeliklerle belli edilir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 nem malddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -
kabul edilmiştir 

Teklifin 5 nci maddesi aynen 

»>•<« 
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Donam : 4 M Î L L E T M E C L İ S ! S. Sayısı : 
Toplantı : 1 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve İstanbul Milletvekili 
Hasan Basri Akkiray ve 10 arkadaşının, Ölüm Cezasının Kal
dırılması Hakkmda Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 

(2 /202 , 2/195) 

TîeMirdiaiğ Müîflfelbvelkülla Yılmaz Al^aısilan'ıaı, öUüjnı Cıelzteımbı Kaldlmliraıaisı halküanda Kaaıun 
TO* (2/202) 

m Ocak 1974 

Millet MecUisİ Yüc'e BjaJşkanfllığijnJa 

Ölüm cezalarının .kaldırılmasına ilişkin kanun 'teklifim ilişiktedir. 
Gereken işlemlerin yapılması için durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Tekirdağ Milletvekili: 
Yılmaz Alpaslan 

ÖLÜM CEZALARININ KALDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFlMÎN GEREKÇESİ 

Bu kanun teklifimde Ceza Kanuni arımızdan ölüm cezasının çıkarılmasını öneriyorum. Bu dav
ranışımız çağımızda insan kişiliğine gösterilen saygı ve sevginin gereğidir. 

Çağlar boyu ölüm cezaisinin yararı ve zararı hakkında sayısız fikir ileni sürülmüştür. Bu konu
da yüzlerce cilt eser yazılmıştır.. Bu gün bile konu giincüilüğünü sürdüregelmektedir. 

Ölüm cezaisinin haksızlığı ve anlamsızlığı ülkemizin gerçekleri açıcından okluğu gibi, insana en 
üstün değeri veren modern batı ceza hukuku açısından da ortaya çıkmış bulurum akta dır. 

Dört yıldan bu yana onay için Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen 20 kadar dosyayı incele
diğimizde karşımızda suçlu olarak duranlar, yoksul, çaresiz, kimsesiz ve caihililerin olduğu acı ger
çeği ortaya çıkmaktadır. Siyasal düşünce ve eylemlerden dolayı ölüm cezalarına çarptırılanlar 
bu değerlendirmemizin dışındadır. 

Eğitim görmemiş ve yoksul durumdaki insanların ölüm cezasına çarptırılmaları ile, eğitim 
görmüş, varlıklı kişilerin bu suçu işlememelerinin temelinde yatan neden şudur j 

Aslında suçlu olan; ölüm cezasına çarptırılanlar değil o insanları eğitmeyen ekonomik ve sos
yal yönden yoksul ve çaresiz bırakan toplumun kendisidir. Elli yaşma basan Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan bu yana siyasal suçların dışındaki, ölüm cezasıyle sonuçlanan suçların, suçluları, hep 
bozuk ve adaletsiz bu düzenin kurbanı olmuşlardır. Onları hayatl'arıyle ödedikleri suça iten et
kenler yoksullukları, cehaletleri, gerçek adaletin sağlanamayacağı inancı, bu çağda kadın prob
leminin çözülemeyişi, çağ dışı kan gütmenin eğitim olanakları' sağlanarak önlenememesidir. 

Yüksek Meclislere gelen ölüm cezası artmış insanların dosyalarını incelediğiımizde suçluların 
ahlâkî bozukluklardan bu suçları işledikleri kanısına varmak mümikün değildir. Yukarıda anlattı
ğımız nedenler ve bir türlü kurtulamadıkları kan gütme tarzındaki örf ve âdetlerdir, onları ölüme 
götüren nedenler. Şayet bu insanlar eğitilmiş ekonomik güce kavuşturulmuş ve cinsel arzularını 
doyuracak yol ve yöntemlere kavuşmuş olsalardı bu suçların hiç birisi işılenmeyecekti. 
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Anayasa dışı bugünkü bozuk düzende bazı talihliler her türlü devlet olanaklarından yararla

nıp okumakta maddî güce kavuşmakta ve suç sınırının dışında tutulmaktalar. Bunların yanısıra 
toplumun yarıdan çoğu ise devletin olanaklarından yararlanamamakta ve suça itilmektedirler. 
Kendi kaderlerine terk edilmişler bir çıkış yolu ararken hayatlar] yi e ödeyecekleri bir suça iste
meyerek itilmektedirler. 

îSosyal Devlet ilkesini benimsemiş bir Anayasa ile yönetilen toplumda bu Anayasa buyrukla tı
nı uygulamayarak bir avuç .mutlu azınlığı koruyan iktidarların sorumluluğunu bu zavallı insan
ların hayatlarıyle ödemelerine göz yummak çağ dışı bir davranıştır. 

Ceza kanunlarılmıza göre siyasal suç işleyenler Devletin bütünlüğünü bozanlar, hükümeti zorla 
devirmeye kalkanlar vatana ihanet edenlerin ölüm cezaılarına çarptırılmalarının gereksizliği artık 
çağımızda tüm ceza hukuku otoritelerince benimsendiği gibi, Batıda bir çok. ülke bu suçlardan 
dolayı ölüm cezasını kaldırmıştır. 

2jl«0 yıl önce öesare Becearia tarafından yazılmış «Suçlar ve Cezalar» isimli eserinde bile yazar 
ölüm cezalarının gereksizliğini ortaya koymakta dır. 

Ölüm cezalarına çarptınılamların haklanııda verilen eczaların yanlışlığı ve haksızlığı çoğu kez 
kusa sürede ortaya çıkmakta, fakat bu adlî hatanın önlenmesi olanağı bulunamamaktadır. Ayrıca 
siyasî suçların artık bu çağda ölüm. cezasına çarptırılmaları gerçeği reddedilir olmuştur. Bugün si
yasî suçlu kabul edilenler kısa bir süre sonra millî kahraman sayılmaktadırlar. 

Örneğin, eski Başbakanlardan raibmetıl'i Adnan Menderes'in idamından bu yana geçen süre için
de, onun ismiinden ve idam edilmesinden yararalnarak siyasal örgüt kuranlar ve hatta o idamın 
haksızlığını meydanlarda savunarak iktidar olan partiler vardır. 

Günümüzde ölüm cezası pek çok uygar ülkenin ceza kanunlarından çikartıLmıştır. Örneğin, 
Hollanda, Portekiz, Kamsas, Norveç, İsveç, Danimarka, İsviçre ve daha bir çok ülke ölüm cezasını 
kanunlarımdan çıkartmıştır. Bir çok derlet de kanunlarında olmasına rağmen uygulanamamakta
dır. Finlandiya, Belçika gibi. ' 

Ölüm cezalarının kanunlarından çıkartılmasını sağlayan ülkeler bu cezanın meşru bir ceza ol
madığını, toplumun vermediği yaşama hakkını toplumlun geri alamayacağı görüşünden hareket 
etmektedirler. 

Modern ceza hukukunda öç alma, intikam gibi bir ceza sistemi yoktur. Cezalandırmanın amacı 
suçluyu uslandırmak, ıslah edip topluma kazandırmaktır. Ölüm cezaları ile, modern ceza huku
kunun beklediği sonuç sağlanamamaktadır. Kaldıki, ölüm cezaları karşısında çoğu kez ortaya çı
kan adlî hataların da önlenmesi söz konusu oıllmadığından çağlar boyu ıstıraplara yol açılmak
tadır. 

Dünyada olsun, ülkemizde olsun ölüm cezai arnıın uygulanması suçlarım azalmasını sağlama
maktadır. İstatistikler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanısıra ölüm cezalarını yasaılanm-
dan çıkaran ülkelerde suça yönelişin hızla azaldığı görülmektedir. 

Kişileri eğiten, kişiye en yüce değeri verem, sosyal barışı amaçlayan çağımızın devlet anlayışı 
ölüm cezasını reddetmektedir. Kendi görevini unutan kişileri kaderlerine terk eden devletin ölüm 
cezasını benimseyerek zorbalığı, adam boğazlatmayı benimsemesini savunabilmek mümkün değil
dir. 

Anayasamız Devletimize 14 neü maddesiyle şu görevleri yüklemiştir : 
«Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığımı .geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir.» 

Halbuki ölüm cezası yaşama hakkına son vermektedir. 
Her geçen gün daha da batılı anlamda demokrasiye saygılı olan insan kişiliğini ve onun yücel

tilmesini savunan Devletimizinde ölüm cezalarını reddetmesi uygarlığa giden yoldaki önemli bir 
iengeılin aşılması olacaktır. 
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ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİNİN MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Ölüm cezası kaldırılmıştır. 

Maddenin gerekçesi : «Genel gerekçede açıklanmıştır.» 

Madde 2, — 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 125, 126, 131, 132, 133, 136, 138, 141, 146, 147, 149, 
152,156,450; 

Ve Askerî Ceza Kanunun 55, 56, 59, 69, 60, 62, 64, 79, 80, 101, 126, 127 ve Askerî Ceza Ka
nununa ek 4277 sayılı Kanunun 1 ve 2; Hıyaneti Vataniye Kanununun 2 ve 3 neü maddelerindeki 
ölüm cezası yerine müebbed ağır hapis cezası hükmolunur. 

Maddenin gerekçesi : «Genel gerekçede açıklanmıştır.» 

Madde 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 11 nci maddesindeki ölüm cezası terimi bu mad
deden çıkartılmıştır. 

Madde 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 12 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Maddenin gerekçesi : «ölüm cezası kaldırıldığı için infazı düzenleyen bu maddenin anlamı ve 
hükmü kalmamıştır.» 

Madde 5. — Bu Kanun yayımı gününden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ALPASLAN'IN TEKLİFİ 

Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — Ölüm cezası kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 125, 126, 131, 132, 133, 136, 138, 141, 146, 147, 149, 
152,156,450; 

Ve Askerî Ceza Kanunun 55, 56, 59, 69, 60, 62, 64, 79, 80, 101, 126, 127 ve Askerî Ceza Ka-. 
nununa ek 4277 sayılı Kanunun 1 ve 2; Hıyaneti Vataniye Kanununun 2 ve 3 neü maddelerindeki 
ölüm cezası yerine müebbed ağır hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 11 nci maddesindeki ölüm cezası terimi bu mad
deden çıkartılmıştır. 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 12 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı gününden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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istamlbul Mümetvelklli H. 'BiaJstrli AİkMiıiaiy ve 10 arSkiaJda'şıntoı, ölüm Cezasının Kalldıinjltoasına (dair 
Kainim TefcBffi (2/195) 

6 . 5 . 19)74 

MIM MeiöMbİ 'Sayın B a ş k a n l ı ğ a 

Ölüm cezasının kaldırılmasına dair Kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ilişik alarak sunul
muştur. 

Gereğini rica eder, saygınlar sunarız. 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

H. Basri ÂkUiray İlhan özbay Metin Tuzun 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Vahit Çalın Abdurrahman Köksaloğlu Necdet öhmen 

Sinop Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Fikret Övet Şükriye Tok M. Emin Sungur 

İstanlbul Senatörü İstanbul Senatörü 
Solmaz Belül Ayhan Peker 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tlirfk Ceza HuMkunldjaîn dltüm Oezaüaruuın Kaldurılmjaısına (Dair İKıamtıı ıGtertefaçeSi 

Hukuk tarihi incelenirse, toplumların uygarlaşmaları oranında, ölüm cezalarının azaldığı görüle
cektir. Bu azalmayı, sadece uygarlaşan insanın, ölüm cezasını gerektiren suçları daha az işlediği sa
vma dayandırılimak olanaksızdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu ceza, ilk ve orta çağlarda, ak
lın kabul etmeyeceği insanlık dışı usullerle ve kitleler halinde uygulanabilmiştir. Bugün, yürek
lerimiz sızlayarak andığımız, insanlık duygusunu alçalan bu tarz uygulamalar, zamanın toplum
larında bir tepki yaratmadığı gibi, yer yer eğlence nedeni bile olabilmiştir. 

Gerçekten bize en yakm bir örnek olarak, Osmanlı Devletinde uzun süre uygulanan, ihnak 
(Iboğma), ihrak (yakma), recim (toprağa gömüp taşlayarak öldürme) ve bunun gilbi, inısana ürper
ti veren ölüm cezaları uygulanımiiştır. tbreıt olsun nedeni ile insanoğlu, bu kerte zalim olalbilmiştir. 
Ama, zina yine işlenmiş, yine adam öldürülmüş, rüşvet yine, belkide artarak, süre gelmiştir. 

Ne varki, uygarlaşan toplumların düşünen, duyan yürekli kişileri bu aşağılık tutuma karşı 
tepki göstermişler, insan onurunun daha fazla alçalmasına engel olmuşlardır. Bu çabalara para
lel olarak 18. nci yüzyıldan bu yana birçek ülke ölüm cezalarını, ya tümden kaldırmış, ya da, 
yasalarımda var olrmasıına karşı bu cezayı uygulamaktan vaz geçmişlerdir. Ölüm cezasının uy
gulanmasını sürdüren toplumlar da en insancıl yoldan, hükmüyle acı vermeden yerine getirilme
si yollarını arama çabasına girmişlerdir. 

Örneğin, Portekiz ve Felemenk 19. neu, Norveç, İsveç, Danimarka ve İspanya 20. nci yüz
yılda ölüm cezasını kaldırmışlardır. Federal Almanya Ve İtaya, Anayasaları ile ölüm cezası 
konmayacağı hükmünü getirmişlerdir Rus Çariçelerinden Elizabeth ve Katerina, yönetimleri 
süresince ölüm cezasını uygulamamışlarldır. Belçika'da 1862 yılından beri bir tek ölüm cefası 
yerine getirilmemiştir. 
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Toplumların bu insancıl sonuca ulaşmasmda,Beecaria, Voitaire, A. Morellet, Diderot, Alfred 
Be Vigaıy ve Anrijo Ferri ve başkaları gibi ünlü 'düşünürlerin etkisi büyük olnıuştur. Anılan ki
şilerin ortak önerilerine göre «Ceza vermenin amacı, suçluyu yeniden kazanma, başkalarına et
kin ibret olma şeklinde özetlenebilir. Oysa, ölüm «ezasının uygulanmasında bu amaçlardaın hiç
biri sağlanamamıştır. Şundan ki, suçluyu öldürmek suretiyle bir anıda ortadan kaldırdığımıza 
göre, artık onu yeniden kazanma söz konusu olamaz. Böylece uygulanan bir anlık: ölüm olayında 
ibret alınacak bir süre de yoktur. Çoğu kez, ölüm cezasının uygulandığı alamdan dönen tanıkla
rın bile, purolarını yakarak başka konulardan söz ettikleri olagelmiştir. Oysa, ölüm yerine ve
rilecek süresiz hapis cezaları hem suçlunun iyiye, doğruya dönmesine zaman ve fırsat vermiş 
olacak hem de, onun özgürlüğümden yoksun kaldığı sürece ibret niteliği korunmuş olacaktır. 
Kaildi ki, doğanın verdiğini devleltin alması akla da, adalete de aykırıdır. 

'Bu, düşünce, günümüz modern devlet anlayışına da uygun düşmekitedir. Niasıl bireyleri eğit
mek için okullar, açmak, hastaları sağlığa kavuşturmıak nedenli ile büyük masraflarla hastaneler kur
mak, devletin görevi ise, kötü kişi olarak nitelenen suçluyu da iyi insan olarak topluma yeniden 
kazandırmak devletin görevi olmalıdır. Öldürmeyi görev sayan düşünce insancıl değildir. 

Unultrnıaımalı ki, T. C. Kanununun ve diğer özel yasaların ölüm cezasını öngördüğü hüküm
leri genellikle 1961 tarihinde yürürlüğe konan Anayasaldan önce yasalaş'tırılmıştır. Oysa, 
9 . 7 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren ve 22 . 9 . 1971, 20 . 3 . 1973 tarihinde yapılan değişiklik
lerde özüne ve sözüne dokunulmayan Anayasamızın 8. .maddesine göre, hiç bir yasak hükmü Ana
yasaya aykırı olamaz. Yine anayasamızın 14. maddesinin 3. fıkrası, kimseye eziyet ve cefa edile
meyeceği, 4. fıkrası, insan haysiyetiyle bağdaşmayan ©eza konulamayacağı hükmünü getirmiş
tir. 

Oysa, ölüm cezasına çarptırılan bir hükümlünün bu cezası kesinleştikten sonra infaz edilince
ye kadar her gün ve her an ölümün soğuk yüzüyle karşı karşıya bırakılması kuşkusuz eziyet ve ce
fanın en^büyüklerindendir. Bundan başka, tıp biliminin verileri ve bugüne dek yapılan uygulamalar
dan edinilen denemelere göre, asılan bir suçlu hemen ölmemekte, fizik gücüne göre 1/3 dakika can 
çekişme halinde olduğu kanıtlanmış bulunmaktadır. Bu şekilde boğazına yağlı ip •geçirilmek sure
tiyle kısa bir süre de olsa, eza ve cefanın en acı ve en aşağılık şeklini uygulamak, insan haysiyeti 
ile bağdaşmayan ve Anayasamızın anılan maddelerine aykırı olan bir durumdur. 

Bugüne dök ölüm cezasına çarptırılan ve içlerinde bazen toplumun çok değer verdiği kişilerde 
bulunan suçlulardan nasıl bir anı kalmış ya da, ne gibi bir ilbrdt alınmıştır? Onların öldürülmeleri
ni gerektiren suçlar yine tekrarlanmış, yine toklumun huzuru bozulmuştur. 

Unutmamalıdır ki, yargıçlarda insandır. Yanılmaları her zaman olanaklıdır. Böyle bir yanılma 
ile verilen ölüm cezasının uygulanması halinde, artık onun onarılmasına nesnel olanak kalmamak
tadır. Bundan başka ,ölüm cezasına çarptırılan insanın bütün yaşantısı ile kötü olduğu da kabul 
edilemez, örneğin bir tarihte Milano'da ölüme mahkûm edilen Françoise adında bir genç cezası uy
gulanıp gömüldükten 6 saat sonra dirilmiş ve bu olaydan duygulanan ülkenin yöneticileri, onun 
hayatını bağışlamışlardır. Françoise bu olaydan sonra 70 yıl daha yaşamış ve hiçlbir suç işlemediği 
giıbi, topluma çok yararlı bir yaşantı sonunda 105 yaşında ölmüştür. 

özellikle politik suçlarda, suçlunun eyleminin haklı ya d,a haksız olduğu koşullara ıgöre değişir. 
Şöyleki, var olan düzene baş kaldıran, kazanırsa, kahraman bir lider, yitirirse asi bir suçludur. 
OySa kazanmasını dileyenlerde, yitirmesini isteyenlerde ülkelerine yararlı olmak savmdadırlar. Han
gi yanın yararlı bulunduğunu, başka bir deyimle haklı olduğunu, belki zaman gösterecektir, öyle 
ise, sonucu henüz belli olmayan bir eylemde bulunan bir insanı öldürmek neden? 

Genellikle ölüm cezasını gerektiren bir suç işleyen kişi, insan türünün aşağüık bir yaratığı ola
rak kabul edilir. Ne varki, ona ceza veren devlet en üstün niteliklerle donatılmış bir varlıktır. Suçlu
ya, onun metotlarıyle değil, bu üstün niteliklere yaraşan bir davranışla karşılık vermek gerekir. 
Suçluyu eğitip yeniden topluma kazandırmalıdır. 

('Millet Meclisi (İS-. -Sayıfeı : 10©) 



— 6 — 
Bugüne dek oluşturulan tüm fikir akımları, bilim ve sanatta harcanan çabalar, tıbbın en son 

buluşları, hep bireyi mutlu kılmayı, ölümü biraz daha geciktirmek amacına yönelmiş değil mi? O 
(halde ölüm cezası neden? 

Doğanın yarattığı düşünen, duyan, biraz mutlu olmak için olmadık güçlüklere katlanan insan
ları öldürmek niye? insanların ölmesini önlemek için savaşları bile ya'saklamaik uğruna çaba har
carken (ben haklıyım) inancı içinde suç işleyen insanı öldürmek neden? 

Ölüm cezası uygarlık ilkeleri ile bağdaşamaz. İnsanlık duygularının doğal eğilimlerine ters dü
şen yasaları kaldırmak gerekir. 

Bu nedenle Türk Ceza esasının vatan ihaneti suçlarım kapsayan 125, 1126, 127, 129, 131, 136, 
137 nci maddeleri dışında kalan tüm ölüm cezasını önceden Türk Ceza Hukukundaki ceza maddele
rinin kaldırılmasını öneririz. 

föTAjNBULM!LLEiTViE(KİtIitH.BAJSRtAKKİRAY YE 10 ARKADAŞININ TO0KEÜM 

Ölüm cezasının kaldırılmasına dair kanun teklifi: 

MADDE 1. — T. C. K. ve tüm özel yasalarla konulmuş ölüm cezalan kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — T. C. K. ve özel yasalarda mevcut ölüm cezaları yerine süresiz ağır hapis cezası 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan ölüm cezaları yerine 
getirilmez, hükümlüye süresiz ağır hapis cezası çektirilir. 

MADDE 3. —• Bu'kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Esas No. : 2/195, 2/202 12 . 7 . 1974 

Karar No. : 38 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 arkadaşının, ölüm cezasının kaldırılmasına dair 
Kanun tekliffi ile Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın ölüm cezasının kaldırılması hakkında 
Kanun teklifi komisyonumuza havale olunmakla ve Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz; Yılmaz Alpaslan'ın teklifini esas almak ve diğer teklifi bununla birleştirmek 
suretiyle tümü üzerinde görüşmelere başlamış ve bu esnada, Konya Milletvekili Kubilây İmer ta
rafından verilen, «Anayasa'mızda ölüm cezasının onaylanmasının yasama organlarına tanımış bu
lunması ve bu nedenle de ölüm cezalarının Anayasa'ya aykırılığı bahis konusu olamayacağı, bilâ-
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kıs, ölüm cezalarının kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olacağına» dair önergesini kabul etmiş ve 
İçtüzüğün 39 ncu maddesi hükmüne göre maddelerin müzakeresine geçmeksizin tekliflerin reddi
ne karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adana 
Muhalifim 
O. Çıtmk 

İstanbul 
Muhalifim 
/. Özbay 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
V. Bozath 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Sinop 

Muhalifim 
Y. Oğuz 

Ankara 
Muhalifim 
M. Alıcı 

Kars 
Y. Bozkurt 

Konya 
K. İmcr 

Urfa 
N. Cevheri 

Başkanvekili 
İstanbul 

Muhalifim 
A. Doğan Öztunç' 

Ankara 
1. Hakkı- Köylüoğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

Siirt 
Muhalifim 
A. Cartı 

Urfa 
Muhalifim 
C. Paydaş 

Samsun 
H. Özalp 

»>••<« 
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