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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin, tarım işletmeleri ve 39 çimento fabrikasında, Tarım-

tş ve Çimse-tş Sendikalarının başlattığı greve; 
Bursa Milletvekili tlhan Aşkın, mahallî idarelerde son bir yıllık çalışmaların değerlendi

rilmesine; 
tlişkin gündem dışı bir konuşma yaptılar. 
Bursa Milletvekili tlhan Aşkın'ın konuşmasında; 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, grubuna ve partisine; 
İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, grubuna ve Genel Başkanına sataşma olduğu ve, 
Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt da, her iki grup başkanvekilinin, partisine sa

taşmada bulunduğu, 
Nedenleriyle, birer konuşma yaptılar. 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ortadoğudaki son gelişmeler ve bu gelişmeler karşı

sında Türkiye'nin konumuna ilişkin gündem dışı konuşmasına Dışişleri Bakanı Ali Bozer ce
vap verdi. 

İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin; 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın; 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 827 Sayılı Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu, 828 
Sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu, 3S68 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Mu
hasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada ön
celikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması 
Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi okundu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının geri verildiği 
bildirildi. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
heyeti, Budapeşte'de yapılacak olan "Orta ve Doğu Avrupa'da Ekonomik Reform" konulu 
konferansa davetine icabet edilmesine; 

Kore Meclis Başkanının, TBMM Başkanını, refakatinde bir.heyetle birlikte Kore'yi ziya
ret etmek üzere vaki resmî davetine icabet edilmesine ilişkin; 

Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

40 inci sırasında yer alan 402 sıra Sayılı Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekle
me İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının (1/621) bu kısmın 2 nci sırasına 
alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
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Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden 
olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesinin (8/14) öngörüşmesi, Hükümet yetkilisi Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin tarım politikası ve 
tarım sektörünün sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/15) ya
pılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

11 Nisan 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.43'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu istanbul 

Ertuğrul Özdemir Mustafa Sarıgül 

• • •————— 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
11.4.1990 Çarşamba 

yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Pakistan asıllı tngiliz uyruklu mollaların Edirne'deki 

camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.1990) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Balgat-Tahsin Bangoğlu öğrenci Yurdundaki 
öğrencilerden oruç tutmayanların dövüldüğü ve Yurttan atıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN Ma ilgili id
diaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) (Başkanlığa geliş tarihî: 10.4.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Ajtekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sangül (İstanbul), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ederim. 
(Çanakkale Milletvekili Mustafa Cumhur Ersümer'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Gaziantep Milletvekili Hasan Celâl Güzel'in, basında, kendisi hakkında çıkan haberlere 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — tik sözü, Gaziantep Milletvekili Hasan Celâl Güzel'e, basında çıkan haber
lerle ilgili olarak veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Güzel. 
HASAN CELÂL GÜZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün, bir ajan

sa, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığından intikal ettirildiği anlaşılan ve bugünkü basında 
yer alan; hakkımda, son derece ağır, bir taraftan devletin menfaatlarıyla ilgili, bir taraftan da 
ahlakî bakımdan terzil edici, iğrenç, ağır suçlamalarda bulunulmuştur. 

Bu sabah bir basın toplantısı yaparak, bu konudaki görüşlerimi açıkladım; bugün de, mil
letin, millî iradenin gerçek temsilcileri olan sizlerin önünde, bu mukaddes çatının altında, sa
dece şahsıma taalluk eden bir iftira ve isnat zinciri olarak değil, Türk siyasî hayatının bir yüz
karası olarak tarihe geçecek olduğuna emin bulunduğum ve sadece mensubu olduğum parti
nin grubunu ilgilendirmeyen, politik hüviyeti itibariyle bütün Parlamentoyu -iktidarıyla, 
muhalefetiyle- ilgilendirdiğine inandığım bir konu olduğu için söz aldım. 

Sayın milletvekilleri, olayın detaylarını bu on dakikalık kısa konuşma içinde... (SHP sıra
larından "Beş dakika" sesleri) Beş dakikalık konuşma içinde... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
HASAN CELÂL GÜZEL (Devamla) — ...size anlatabilecek zamanım yok. Gerekirse, hu

zurlarınızda. her sıfatla, her şart allında, bu konu hakkında istenilen cevabı vermeye hazırım. 
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Ancak, şu kadar söyleyeyim, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığının iddianamede 
belirttiği hususlar, tek kelimesi doğru olmayan iftiralar, yalanlardır. Bunu, sadece tesadüfi bir 
hadise olarak kabul etmek de mümkün değildir. Bu hadise, her yönü, mantığı, gelişmesi itiba
riyle de, şu anda tarafıma intikal eden bilgiler çerçevesinde de, siyasî bir komplo, bir tertip ma
hiyetindedir. (SHP ve DYP sıralarından "Kim yaptı acaba?" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen... 
HASAN CELAL GÜZEL (Devamla) — Bir defa, bu konunun detaylarına girmeden şu

nu arz edeyim ki, iddianamede belirtilen hususlar, hem genel hukuk mantığına, hem saf akıl 
ve mantığa taban tabam zıt hususlardır. Bu iddianamede belirtildiği gibi, benim bir şantaj ve
ya tehdide başvurmam değil, aksine, bu işi yaptığı iddia edilen sanığın, benim hakkımda, poli
tik statüm itibariyle şantaj ve tehdide başvurması mantıklıdır. Kaldı ki, devletten bu konuları 
en iyi bilebilecek noktada eğitim ve tecrübe sahibi olmuş birisinin basına böyle bir sızdırma 
yapmaktan ne menfaati olabilir? Bu şekilde bir tutanağı basına göndermenin, Sayın özal ba
kımından herhangi bir mahzuru var mıdır? Aksine, daha sonra, kendisinin de bir basın orga
nına verdiği ifadeden anlaşıldığı gibi, onun bakımından bir aklama ve ibra sözkonusu olmuş
tur. 

Diğer taraftan, bu kadar büyük bir riski göze alarak, büyük şantaj ve tehditler altında 
yaptığım iddia edilen bu konunun, bana siyasî bakımdan veya başka bir bakımdan ne gibi bir 
menfaat sağlayacağını hiç düşündünüz mü? Baştan aşağı mantıksızlık, saçmalık ve tertip ko
kan gülünç iddialardır. 

Sözümün burasında, kendimden de, tevazu sınırlarını aşmayacak şekilde, bu iddianın icap 
ettirdiği ölçüde bahsetmek zorunda kalacağım için, peşinen hepinizden özür dilemek isterim. 

Yirmibeş yıla yaklaşan devlet memuriyetim sırasında, son onbeş yılda, nasip oldu, hep 
üst görevlerde bulunmam mümkün oldu. Kara Harp Okulu öğretim görevliliğinden tutunuz 
da, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına ve son olarak da Başbakanlık Müsteşarlığına 
kadar görevler yaptım. Dışişleri Bakanlığına bir seneden fazla daimî şekilde vekâlette bulun
dum. Bu şekilde kripto olduğu iddia edilen, çok gizli olduğu iddia edilen evrakların hepsi ben
den geçti. Millî istihbarat Teşkilatının evrakı da dahil, devletin en üst sırlarına, Cumhurbaşka
nı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanıyla birlikte vakıf olan dördüncü kişi olma vasfını sene
lerce taşıdım ve özel olarak Başbakanlık Müsteşarlığı dosyasında, devleti idare eden kişilerin 
ve devletin bütün özelliklerini taşıyan bilgileri de havi olduğum halde, bunların hiçbirinden, 
şimdiye kadar hangi gazeteciye, hangi dostuma, hangi yakınıma tek kelime söylediğim iddia 
edilebilir? 

tşin diğer bir tarafı da, şu veya bu şekilde kendi partimizi ilgilendirir; ama kamuoyu önünde, 
son dokuz aylık bir müddet içinde açıkça bir siyasî mücadeleye girdiğimdir. Bu, benim haklı 
gördüğüm bir mücadeledir. Bu mücadelede, açık, mert ve dürüst olmaya özellikle dikkat et
tim. özellikle 1 Kasım 1989'da, mensubu bulunduğum partinin Genel Başkanı, Cumhurbaş
kanı olunca, boşalan yere, kendi hür irademle, kimsenin cesaret edemediği bir şekilde ortaya 
çıkarak aday oldum ve o andan beri, bence medenî ölçüler içinde, hiçbir arkadaşımı kırmama
ya ve devletin müesseselerini tahrip etmemeye çalışarak bu mücadelemi sürdürüyorum, devam 
ettiriyorum. 

Kamuoyunun önünde hedef olan, projektörün önünde bulunan birkaç politikacıdan biri
si olduğum, herhalde kabul edilecektir. Bu mücadelem sırasında -bir basit övünme olarak ka
bul etmeyiniz; ama kamuoyunun da bu şekilde kabul ettiğini lütfen biliniz; belki de komplocunun 
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asıl niyeti budur- her zaman, rüşvetle, yolsuzlukla; her zaman, hırsızlıkla; her zaman, yalanlı-
cılıkîa, namertlikle mücadele ettim ve şunu açıkça ifade edeyim ki, hayatımın sonuna kadar 
da bununla mücadele edeceğim. 

Bugün bu oturuma gelmiş, tesadüfen bizi dinleyen, geleceğin genç politikacı adayları, sevgili 
öğrenciler bir bakıma ilgi çekici bir tablo görüyorlar. 

Benim üzüntüm, şahsım hakkında değildir. Türkiye'de artık politikayı uçkurun allına dü
şürmeyen, insanların haysiyetiyle oynamayan, siyasî muarızlarını, iftiralarla, komplolarla yıp
ratmaya çalışmayan bir politika uygulamayı kendimize şiar edinmenin zamanı gelmiştir. Al
lah'tan başka kimseden korkum yok. Şu mübarek günde hepinizin huzurunda ifade edeyim 
ki, söylenenlerin tamamı yalandır ve bu şerefsizliği, bu haysiyetsizliği yapmaya yeltenen kim 
varsa, hangi görevde, hangi makamda, hangi mercide olursa olsun, ellerim sonuna kadar ya
kasında olacaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hiçbir zaman, dokunulmazlık zırhına bürünmeyi aklımdan dahi geçirmedim. Bir aşk ma
cerası, bir fotoroman halinde, gülünç, tek taraflı, sanığı dahi ikrarıyla bağlamayacak atfı cü
rümden ibaret, hukuk tarihine rezalet olarak geçecek bu iddianameyi düzenleyenler, bu terti
bin içinde olanlar, bana sadece bir telefonla bile -dokunulmazlığı bahane etmesinler- "Bu ne
dir, siz ne dersiniz?" diye sormak lütfunda bulunsalardı, kendilerine elbette cevap verirdim. 

Bir tek sanığın ifadeleri, bu işi yayınlayan kimsenin ifadeleri, tam tersine ve benim de hiç 
haberim olmuyor!.. Benim haberim olmuyor; ama öyle bir gündemde, hem parti içinde, hem 
Türkiye'nin siyasî gündeminde ortaya çıkarılıyor ki, üzerinde düşünülmeye değer... 

Sevgili arkadaşlarım, bu dosyayı bugünden itibaren takip etmeye başladım. En kısa za
manda, Başbakanlıktan, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi hususunda taleplerde bulu
nacağım ve Sayın Meclis Başkanımdan ve sizlerden ayrı ayrı istirhamım şudur: Ben, asla do
kunulmazlık zırhına bürünmek istemiyorum. Lütfen, en kısa zamanda dokunulmazlığımı kal
dırın, hakikat ne ise ortaya çıksın ve şunu bilin ki, bu, hem sizler için, hem kitle haberleşme 
vasıtaları için, hem de kamuoyu için bir imtihandır. Bu imtihanın neticesinde, ya çamur atan
lar, iftira atanlar, müfteriler, haysiyet, şeref cellatları galip geleceklerdir yahut da fazilet müca
delesini her şarta rağmen verenler galip geleceklerdir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güzel. (Alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, nasıl oluyor da Devlet Güvenlik Mahkeme

sinde bulunan bir dosya hakkında burada konuşuluyor? (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Başkan, görevinin ne olduğunu biliyor; lütfen müdahale etmeyiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bundan önce bu konular burada konuşulmuyordu. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ben görevimin ne olduğunu biliyorum Sayın Genç; sizin müdahalenize ge
rek yok. (ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen yerinize oturun efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bunun cezası bitti mi? (ANAP sıralarından "çık 
dışarı" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler.vcezası dün bitli efendim; çarşamba, perşembe ve bu salı günü, 
3 gün oluyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Nasıl bitli efendim? 
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BAŞKAN — Efendim, çarşamba günü çıkarıldı, perşembe günü ikinci gün, dün, yani salı 
günü de üçüncü gün oluyor, cezası bitmiştir; Başkanlık bunu incelemiştir. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

2. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetinde yapılacak seçimler ve Türkiye'nin bu konudaki tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakam Mehmet Yazar'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı, ikinci olarak, önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde yapılacak seçimler ve Hükümetin tutumu konusunda, tzmir Milletveki
li Sayın Kemal Anadol'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki gün

lerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde seçim var; hem öne alınmış Cumhurbaşkanlığı se
çimleri, hem de Cumhuriyet Meclisine seçilecek 50 milletvekilinin seçimi, yani milletvekilleri 
genel seçimi var. Bu konuda Yüce Meclise, önce çok kısa bilgiler sunmak istiyorum. 

Bu ayın 22'sinde, (22 Nisan 1990 Pazar günü) Sayın Rauf Denktaş'ın istifasıyla öne alı
nan Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ayrıca, 6 Mayıs Pazar günü milletvekilleri genel seçimle
ri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Cumhuriyet Meclisi 50 üyeden oluşuyor. Seçimleı 
re giren partilerin başında, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi geliyor. Ulusal Birlik Partisinin, 
parlamentodan çoğunluğuyla çıkardığı son seçim yasasını adaletsiz bulduklarını açıklayan mu
halefet partileri; Yeni Doğuş Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, 
Demokratik Mücadele Partisini destekliyorlar. 

Ayrıca, Yeni Kıbrıs Partisi seçime giriyor. Bu üç partinin dışında bir bağımsız seçime giri
yor; 151 milletvekili adayı var, 50 milletvekili seçilecek. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise, üç aday var. Birinci aday, tüm Türkiye'nin ve sizlerin 
yakından tanıdığı eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tır. Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanlığı 
seçimine şu anda bağımsız sıfatıyla katılıyor. 

tkinci aday, yine bağımsız sıfatıyla seçime katılan tsmail Bozkurt'tur. tsmail Bozkurt, 
1963 'te direniş savaşına katılmış, Geçitkale'de mücahit kuvvetlerinin komutanlığını yapmış, 
1973'te Denktaş'tan boşalan Türk Cemaat Meclisi Başkanlığına seçilmiş, 1970'ten bu yana da 
aralıksız parlamenterlik yapan ve 1985'te Turizm ve Kültür Bakanlığı yapan bir aday. 

Üçüncü aday, Yeni Kıbrıs Partisinin Genel Başkanı Alpay Durduran'dır. 1976 yılından bu 
yana aralıksız parlamenterlik yapan, deneyimli bir politikacı... 

Değerli milletvekilleri, bu kısa bilgilerden de anlaşılıyor ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti'nde, müdahaleden kaçınılması gereken çok kritik bir seçim, önümüzdeki günlerde yapıla
cak. Müdahaleden kaçınılması gereken, Kuzey Kıbrıs'ın kaderini ilgilendiren, dolayısıyla Türkiye 
Cumhuriyetini de yakından ilgilendiren bu seçim, maalesef, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
müdahalelere yol açar bir havada cereyan ediyor. Sayın Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanlığından 
istifa edip, tekrar Cumhurbaşkanlığına bağımsız olarak aday olduğu zaman, Hükümet Sözcü
sü, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar, televizyon ekranına çıkarak, Hükümet olarak Sayın 
Rauf Denktaş'ı desteklediklerini beyan ettiler. TRT, günlerdir, yakın seçim olacak Kıbrıs'ın içiş
lerine karışmakta, açıkça yaptığı yayınlarda, üç cumhurbaşkanı adayından birini (Rauf Den-
katş'ı) açıkça destekleyerek, Kıbrıs'taki seçimleri etkilemeye çalışmaktadır. Bu programlardan 

— 316 — 



T.B.M.M. B : 101 1 1 . 4 . 1 9 9 0 0 : 1 

birinde (Dünyaya Bakış programında) geçtiğimiz günlerde, TRT, Rauf Denktaş'ı, daha seçim 
olmadan, adeta, başkan ilan etti. Rahat seçileceğini söyleyerek, yüzde 70 oy alıp alamayacağı
nı tartışmaya başladı. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Gayet iyi yapmış. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — tyi mi yapmış?.. 
Değerli arkadaşlar, biz, haklı olarak bağırıyoruz ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ba

ğımsız bir devlettir0 diyoruz, Türkiye Cumhuriyetinin resmî politikasını dünyaya böyle anlatı
yoruz, "Kıbrıs halkının selfdeterminasyon hakkı vardır" diyoruz, bütün dünyaya bunu ilan 
ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bakanları, devletin televizyo
nu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki seçimlere böylesine müdahale ederse, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti nasıl bağımsız olur? Buna, dünyayı nasıl inandırırız? Türkiye'nin bir ilinde, 
bırakınız bir ilini, haritada yerini zor bulduğumuz bir beldede, bir kasabada belediye seçimleri 
yapılırken bu seçimlere müdahale edemeyen devletin televizyonu, TRT, Kıbrıs seçimlerine nasıl 
müdahale etmektedir? Hangi hakla müdahale etmektedir? 

MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Git TRT'ye söyle; Hükümete ne söylüyorsun? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Hükümetin Devlet Bakanı Mehmet Yazar, açıkça 

Rauf Denktaş'ı desteklediğini söyledi beyefendi. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Anadol, süreniz de dolmuştur; lütfen toparlayınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Benden evvelki konuşan ko

nuşmacının süresini aşmayacağım. 
Kendi yöneticilerini özgürce seçemeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, kendi ira

desinde özgür olamazsa, özgür iradesiyle selfdeterminasyon hakkını nasıl kullanacaktır? Sa
yın Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs halkının desteğinin devam edip etmediğini tespit etmek için, 
bunu ölçmek için, süresinden önce istifa etti, tekrar kendini aday olarak halka sundu. Bu ko
şullarda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Anavatan Hükümetinin açık desteğiyle ve TRT'nin 
desteğiyle seçilse bile, Kıbrıs halkının... > 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sen kimi tutuyorsun? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ben demokratım, demokrasiye inanıyorum. Kıbrıs 

halkının takdirine güveniyorum; lütfen müdahale etmeyin. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
Sayın Anadol, toparlayınız lütfen. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum, bağlıyorum. 
Bu koşullarda, Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı seçilse bile, Anavatan Hükümetinin mü

dahalesiyle, Anavatan Hükümetinden aldığı talimatla, seçimlere müdahale eden TRT'nin des
teğiyle tekrar seçilse bile, dünya kamuoyuna, halkın desteğini yanına aldığını nasıl anlatacak
tır? Siz, Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluşu için, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığı için mücahit komutanlı
ğını yapmış adayları, buradan, karakuşî bir hükümle suçlama hakkına sahip değilsiniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız devlettir, Anavatanın vila
yeti değildir. 

BAŞKAN — Sayın Anadol... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu politika, uluslararası plat

formda; hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yeni seçilecek yöneticilerini, hem de Ecevit, 
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Demirel, Ulusu ve Anavatan Hükümetlerinin dünyaya ilan ettikleri resmî politikayı zedeler; 
Türkiye Cumhuriyetinin resmî Kıbrıs politikayı zedeler; Türkiye Cumhuriyetinin resmî Kıbrıs 
politikasına ters düşen bu eylemler devam ettiği sürece, Kıbrıs'ı ye Türkiye Cumhuriyetini zor 
durumda bırakırız. 

Şimdi, sözlerimi bitirirken Hükümeti açıklamaya davet ediyorum: Ya bu seçimlerde taraf
sız olduklarım, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin içişlerine karışmadıklarını bu kür
süden Türkiye'ye ve tüm dünyaya açıklasınlar, aksi halde kendileri bu siyasî sorumlulukla baş-
başa kalacaklardır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar cevap vereceklerdir; buyurun Sayın 

Yazar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
sözlerimin başında hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Anadol'un, Kıbrıs'taki iç politikayla ilgili olarak, seçimlerle ilgili olarak, buradaki 
konuşmalarının ışığı altında Hükümetimizin düşünce ve görüşlerini arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta, bilindiği gibi, 22 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ya
pılacaktır. Şu anda üç aday Kuzey Kıbrıs Türk halkı önünde serbestçe, hiçbir etki ve müdaha
lede bulunulmadan yarışlarını yapmaktadırlar. Bu yarışın sonunda Kıbrıs Türk Halkı, kendi 
hür iradesiyle, önümüzdeki dönem uluslararası platformlarda, dünya kamuoyunda Kuzey Kıbrıs 
Türk Halkının davasına sahip çıkacak, onu savunacak olan liderini seçecektir. Burada, Türki
ye'nin konuya doğrudan müdahalesi veya taraf tutması bahis konusu değildir; ancak, bir açık
lığı getirmek zorundayım. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Denktaş ile ilgili olarak -bugün de gazetelerde okudunuz- dünya 
kamuoyunda, ikili görüşmelerde uzlaşmaz insan durumuna düşürülme şeklinde bilinen mak
satlı bir propaganda yapılmaktadır. Böyle bir propagandaya aletolamayız. Bu açıdan, dünya 
kamuoyunda yaratılmak istenen bu zihniyete karşı Rauf Denktaş'ı desteklediğimizi burada açıkça 
bir kere daha ifade ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kuzey Kıbrıs'ta millî bir dava vardır, bu davanın yanında olanları da açıkça destekliyoruz. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, Türk ekonomisindeki gelişmelere ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Türk ekonomisindeki gelişmeler hakkında, Antalya Milletvekili 
Sayın tbrahim Demir'e gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demir. (DYP sıralarından alkışlar) 
tBRAHtM DEMtR (Antalya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 
Nedense, uzunca bir zamandan beri, bu kürsüden, Türkiye'nin ekonomisi pek konuşul

maz oldu. Sebebi nedir, bilemiyorum... Acaba, Türkiye'nin ekonomik meseleleri hal yoluna 
mı girdi, problemleri mi çözüldü, Türk ekonomisi sağlığa kavuştu, düzlüğe mi çıktı? Meclis, 
neden bir süreden beri Türkiye ekonomisi üzerinde tartışmıyor, görüşme yapmıyor? 
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; bu sessizlik, tam tersine -biraz sonra bazı anlamlı göster
gelerle de ifade etmeye çalışacağım- Türkiye'nin ekonomisinin sağlık işareti değildir; Türkiye'
nin ekonomik meselelerinin çözümü, giderek daha ağır hale. gelmiştir. Sessizliğin sebebi, bu 
meselelerin artık umut kırıcı şekilde ağırlaşmış olmasındandır. Türk ekonomisinin meseleleri
ni görüşmek, konuşmak zorunda olan çevreler, maalesef, Türk kamuoyu önünde, Türkiye'nin 
ağır ekonomik meselelerini örtme, kapatma, gizleme, savsaklama çabası içindedirler. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye'nin gidişatını, ekonomisiyle, sosyo-politik 
meseleleriyle takip etmek, bilmek, Meclise mensup herkesin hakkı ve görevidir. Bugün, 1990 
yılının Nisan ayında Türkiye'nin makro ekonomik durumu acaba nedir? Bunu birkaç temel 
gösterge ile huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

METtN GÜRDERE (Tokat) — ödemeler dengesinden de bahset. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Biraz sonra ödemeler dengesinden de bahsedeceğim.. 
Geçen yıl kalkınma hızı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Enflasyon halen yüzde 70'lerde sey

rediyor, işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerinde. Bu, S milyon işsiz demektir. Kişi başına 1 200 
dolar civarında millî gelir... Dolar değerindeki değişmeleri dikkate alırsak, -bu değerlendirme 
1980 yılı baz olarak alınacak-1 000 doların altındadır. Türkiye'de kişi başına düşen millî gelir, 
birçok Afrika ve birçok Güney Asya ülkesinin bile gerisine düşmüş durumdadır ve onun kadar 
çarpıcı olan, millî gelirin Türkiye'de adaletsiz bölüşülmekte olmasıdır. Nüfusun en dezavan
tajlı yüzde 20'lik dilimi, millî gelirin yüzde 4 miktarına, en avantajlı yüzde 20'lik dilimi de 
millî gelirin yarısından fazlasına sahiptir. 

Aynı şekilde, bugün Türkiye, 50 milyar dolar gibi çok ağır bir dış borç yükü altındadır, 
40 trilyon civarında bir iç borcu vardır ve Devlet vergi toplayamaz haldedir. Bütçe açağının 
1990 yılında 15 trilyondan aşağı olması mümkün değildir. Kamu kesimi finansman açığı çok 
yüksek bir rakamda, yüzde 5Merdedir. Sürekli açık finansmana gidilmektedir. Piyasadaki para 
hacmi 9 trilyonu geçmiştir; dikkat ediniz, iki üç gün içinde 10 trilyonu da geçecektir. Kapasite 
kullanım oranı gerilemeye başlamıştır. İhracat zorlaması ile yükselen oran, giderek düşmekte
dir. thracatımızdaki artış durmuş ve gerileme ihtimali kuvvetlenmiştir. Türk ihracatında, için
de bulunduğumuz yıl bir gerileme olursa, buna şaşmamak gerekir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; bu göstergeleri çoğaltmak mümkündür. Türkiye'de ta
sarruf oranı düşüktür, yatırım yapılamamaktadır, istihdam yaratılamamaktadır ve korkarım 
ki, önümüzdeki kısa süre içerisinde Türkiye, borç ödeme güçlüğü içinde olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu tablo, iyi bir tablo değildir. Bugün ülkede kol gezmekte 
olan sefaletin, haksızlığın, adaletsizliğin, rüşvetin sebebi bu tablodur. Böyle bir tablo karşısın
da kıymet hükümlerini, ahlâkî değerleri, hukuk kurallarını, devlet ve toplum düzenini ayakta 
tutabilmek mümkün değildir. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Neyi bekliyoruz? 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Ben de birilerini bekliyorum. Nezaket, zerafet ve alaka 

bekliyorum. 
Efendim, "milletvekili" denince, dünyanın her yerinde nezaket, zerafet ve incelik akla ge

lir. İnşallah yakında Türkiye'de de öyle olacaktır. 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Türk ekonomisi, bugün giderek artan bir hızla batağa 

doğru gitmekte, iflasa doğru sürüklenmekte, memoranduma doğru yönelmiş bulunmaktadır. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — "Memorandum"un manasını biliyor musun? 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Moratoryum, özür dilerim, sürçü lisan eyledim. 
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Efendim, hükümet edenler, Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden bu olayları -konuşmamın 
daha önceki kısmında da ifade ettiğim gibi- kamuoyunun gözünden kaçırma gayreti içindedir
ler ve bu maksatla, TRT gibi, DPT gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi millî kuruluşlarımızı 
da, âdeta yalancı şahiti yerine koymuşlardır. 

Her şeyden önce, bugün ekonominin yönetiminde çok garip bir yöntem uygulanmaktadır. 
Rasyonel olmayan, uyumsuz bir işbölümü yapılmıştır. Birbirinden habersiz ve koordinasyonu 
olmayan kararlar alınmaktadır. Bir süre önce Sayın Maliye Bakanı, Başbakanını suçlayarak, 
"Akbulut'la olmuyor" deyip istifa etti; bir Sayın Devlet Bakanı, "Başbakan ekonomiden 
anlamaz" şeklinde ithamlarda bulundu. Sorumsuz bir kişi, "Ekonomiyi ben yönetirim" iddi
asındadır... Biz de, burada muhatabımızın kim olduğunu, doğrusu bilemiyoruz. Bu gündem 
dışı konuşmaya kimin cevap vereceğini, -verebileceklerini de biraz tereddütle karşılıyorum ama-
bilemiyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; böyle bir yönetim tarzıyla, batık bir ekonomiyi düzlüğe 
çıkarmak mümkün değildir. Böyle bir yönetim tarzı, dünyanın en sağlıklı ekonomilerini bile 
çok kısa zamanda çıkmazlara sürükleyebilir. 

Buraya gelip, herhalde, bu gündem dışı konuşmaya cevaben, kamuoyu önünde tekrarla
dıkları, "Enflasyon düşüyor. Dış ödemeler dengesi fazlamız var. Konvertibiliteye geçtik" gibi 
iddialarda bulunacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
İBRAHİM DEMlR (Devamla) — Hemen toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Türkiye'de enflasyon düşmüyor. Enflasyon tanımında 

bir değişiklik yapıldı, yeni birtakım hesap usulleri uygulanıyor ve onun sebep olduğu bir sayı
sal değişme söz konusudur. Buna benzer yöntemler -hatırlayacaksınız- daha evvel işsizlik ora
nının tespitinde ve millî gelir hesaplamalarında da kullanılmıştı. Tanımların ya da ölçülerin 
değiştirilmesi, gerçekleri hiçbir zaman değiştirmez, Türkiye'de enflasyon yüksek şekilde de
vam etmektedir. 

ödemeler dengesindeki 5 milyar dolarlık döviz fazlalığına gelince: Bu da bir aldatmaca
dır. Kâğıt üzerinde bu miktarda bir döviz fazlamız gözükebilir; ancak bunu değerlendirirken, 
bu paranın menşeine ve bileşimine dikkat etmek gerekmektedir, ödemeler dengesindeki bu döviz 
fazlalığı, daha çok, görülmeyen kalemlerden Türkiye'ye giren ve Türkiye'de uygulanmakta olan 
alçak kur, yüksek faiz paradoksundan kaynaklanan bir fenomendir. Bu paranın bileşimi dik
kate alındığında, bunun, daha çok, vur-kaç taktiğiyle Türkiye'ye gelip giden yabancı sermaye, 
Türkiye'de aklanmaya çalışılan kara para, Türkiye'de faize yatırılan spekülatif yatırımlar, kısa 
vadeli borç ya da işçi dövizleri olduğu görülür. Buna bakarak övünmek ve ekonomide böyle 
bir zemin üzerinde konvertibilite gibi önemli kararlar almak, fevkalade yanlış ve kamuoyu açı
sından da oldukça aldatıcı bir davranıştır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen toparlayınız. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; "Türk ekonomisini yakından takip etmek, Türk ekono

misinin meselelerini bilmek bu Meclis üyelerinin hepsinin görevi ve hakkıdır" dedim, öyleyse, 
bu meseleleri, bu kürsüde tartışmaya devam etmemiz gerekmektedir. Bu meseleleri, Türkiye'
nin radyo ve televizyon gibi kurumlarında, kamuoyu önünde tartışmamız gerekmektedir. Bu 
gerçekleri kamuoyuna aktarmamız, aksettirmemiz, kamuoyunun sağlıklı oluşabilmesi açısın
dan şarttır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Hükümet adına mı? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hayır, başka bir 

şey söyleyeceğim. Sayın hatip, konuşmasında, meclislerin şerefli, haysiyetli ve mesafeli olması 
lazım geldiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de inşallah o günlere erişeceğini söyledi. Bu
nun mefhumu muhalifinin ne manaya geldiğini zatı âlinizin takdirine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu sözlerinde haklıdır; ancak, o sırada milletvekili arkadaşları
mız da kendi aralarında konuştukları için uğultu vardı; arkadaşımız, sanıyorum amacını aşan 
bir cümle kullanmıştır. Elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosundaki bütün milletvekil
leri gerekli nezakete, erginliğe ve saygınlığa erişmiş yüce kişilerdir. Bunu bu şekilde düzeltiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
Gündeme geçiyoruz: 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

J. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadastmn, ASELSAN'la ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek amacıyla Meclis araştırması açümasına 
ilişkin önergesi (10/98) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1976 yılında kurulan Askerî Elektronik Sanayii -ASELSAN-elektronik harp cihazları ve 
askerî teçhizatın imal edildiği, önemli bir kuruluşumuzdur. ASELSAN, kurulduğu günden bu 
güne dek, silahlı kuvvetlerimize fevkalade yararlı hizmetler vermiştir. NATO ve diğer yurtdışı 
alıcılara da yıllardır ihracat yapmaktadır. 

ASELSAN'da yaklaşık 2 700 işçi çalışmakta idi. Bu personel; teknik alanda iyi yetişmiş, 
yetenekli, tecrübeli elemanlardan oluşmaktadır. ASELSAN'm bugüne dek başarılı bir kuruluş 
olarak temayüz etmesinde bu personelin önemli bir yeri ve rolü bulunduğu inkâr edilemez. 

İşveren, ASELSAN'm Avrupa'da en büyük 100 savunma sanayii arasında 47 nci sırada 
olduğunu iftiharla söylemektedir. Yine İşveren, Millî Savunma Bakanlığı, NATO ve diğer yurt 
dışı alıcılar ile büyük ve uzun vadeli (5-10 yıllık) toplam 500 milyon TL.lık satış anlaşmaları 
imzaladıklarını belirtmektedir. Bu sonuçlarda da personelin önemli bir yeri olduğu kabul edil
mektedir. Ancak, son günlerde ASELSAN'da çalışan işçiler toplu olarak işten çıkarılmıştır. 
İşveren, önce fabrikayı kapattığını duyurmuş, daha sonra işçilere işbaşı yaptırılmıştır. 14 Mart 
1990 tarihinde bazı işçilere "Eleman fazlalığımız nedeniyle hizmet akdiniz 14 Mart 1990 tarihi 
itibariyle feshedilmiştir" şeklinde, iş aklinin tek taraflı feshedildiğine dair bildirimler yapıl
mıştır. Sonuç olarak, 548 işçi işten çıkarılmıştır. 

İşveren, bir taraftan iç ve dış büyük satış bağlantılarından bahsetmekte; işçilerini övmek
te, diğer taraftan, Mart 1990'da bu verimli ve yetenekli işçilerinden 548'ini işten çıkarmakta
dır. 
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tş akitlerinin feshinde eleman fazlalığı ileri sürülmektedir. Bu husus gerçekçi değildir. ASEL-
SAN'da çalışan işçiler bağımsız bir sendikaya üye olmuşlar ve bu sendika işyerinde yetki al
mıştır. tşten çıkarılanların 512'si sendika üyesidir, tşten çıkarılmada, sendikalaşma ön planda 
tutulmuştur. Üye olanlar âdeta cezalandırılmışlardır. Hür sendikalaşmaya büyük darbe vurul
muştur. 548 kişi işsizliğe terkedilmiş, sosyal güvenlik hakları gasp edilmiştir. 548 işçi aileleri 
ile birlikte her tür güvenceden yoksun bırakılmışlardır. 

Bu nedenlerle, sendikal hakların ve iş barışının sarsılmaması ve soruna köklü çözüm geti
rilmesi için Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Orhan Şendağ 
Adana 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Hasan Nama I 
Antalya 

Fuat Kılcı 
tzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

.1. — Kuzey Atlantik Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubunda 
bos bulunan bir üyelik için Doğru Yol Partisi Grubunca aday olarak gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1202) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup, bil
gilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Asamblesinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek Türk Grubunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için 
adı geçen parti grubunca İsparta Milletvekili Aykon Doğan asıl ve Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk yedek üye olarak gösterilmişlerdir. 

açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Ahmet Neidim 
Sakarya 
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..Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

- t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk 
Grubunda boş bulunan bir üyelik için Doğru Yol Partisi grubunca aday olarak gösterilen asü ve yedek 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1203) 

BAŞKAN — Diğer tezkeresi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek Türk Grubunda boş bulunan Ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir 
üyelik için adı geçen parti grubunca Samsun Milletvekili Ali Eser asıl ve Antalya Milletvekili 
İbrahim Demir yedek üye olarak gösterilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

İ. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

% BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burlıan Kara ve 40 Arkadaş tnın, 22Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı 
Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/202) (S. Sayısı: 355) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler kısmına geçiyoruz. 

Gündemin birinci sırasındaki, Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 
Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

(1) 355 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üyelere sırasıyla söz vereceğim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Ömer Şeker, şahısları adına Servet Hacıpaşaoğlu ve Kâmil 

Tuğrul Coşkunoğlu söz almış bulunmaktadırlar. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ömer Şeker, buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ÖMER ŞEKER (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes ve eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Ha
san Polatkan'ın tmralı'da bulunan naaşlarının devlet töreniyle nakledilmesi hakkındaki ka
nun teklifi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz edeceğim. Yüce Heyetinizi, 
grubum adına ve şahsen, saygılarla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bugün görüşmekte olduğumuz bu kanun teklifinin büyük önemi ve ayrıcalığı üzerinde, 
sanırım hepimiz aynı görüşü paylaşmaktayız ve sonucunu milletimizin ümitle ve heyecanla bek
lediğini bilmekteyiz. 

Teklif, 22 Mayıs 1987'de çıkarılmış olan 3374 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde adında 
da küçük bir değişiklik önermekte ise de, içeriği ve taşıdığı anlam, yalnız milletimizin vicda
nında değil, tüm dünyada yankılar uyandıracak niteliktedir. 

Değişiklik yapılması istenen madde şöyle düzenlenmiştir: 
"MADDE 2. — 22 Mayıs 1987 Tarihli ve 3374 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1. — 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin 

Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 12 Haziran 1960 Tarihli ve 1 Sayı
lı Kanunun 6 ncı Maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine göre mahkûm edilenlerin itibarları iade edilmiştir. Bunlardan, eski Başba
kan Adnan Menderes ile eski Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın tmralı'da bu
lunan mezarları Başbakanın uygun göreceği hizmetleriyle mütenasip bir Devlet töreni ile nak
ledilir." 

tçişleri Komisyonu buradaki "Başbakanın" kelimesini "Hükümetin" olarak değiştirmiş
tir. Yani, Başbakanın değil, Hükümetin uygun göreceği yere devlet töreni ile nakledilecekler
dir. 

tmralı'daki naaşların büyük bir devlet töreni ile nakledilmesi, elbette yerinde bir hareket
tir; fakat teklifteki "Yüksek Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine göre 
mahkûm edilenlerin itibarları iade edilmiştir" hükmü ne anlamda kullanılmış, anlaşılmıyor. 

Kanun gerekçesinde bildirildiğine göre, 1960 öncesi memleket idaresinde olan bu kişiler, 
geçen süre zarfında kamu vicdanında aklanmış bulunmaktadır. Gene, gerekçenin bildirdiğine 
göre, kamu vicdanında oluşan durumların açıklığa kavuşturulmasında zaruret varmış, bunun 
için de tmralı'daki mezarların devlet töreni ile nakli ve Yassıada'da 146 ncı madde ile mahkûm 
edilmiş olanların itibarlarının iadesi gerekiyormuş, tşte bu nedenlerle, devlet töreni ve iadei 
itibar sağlayacak kanun teklifi verilmiş. 

Bu girişimi yürekten kutluyoruz; ancak, böyle bir kanun teklifinin Parlamentodan geçiri
lip, yürürlüğe konulması ile, acaba millî vicdan rahatlar mı? Yani, özlenen ve oluşturulması 
istenen şey, devlet törenini emreden ve "itibarları iade olunmuştur" sözünü yasallaştıran bir 
kanun çıkarılmasından mı ibarettir? Bu, yeterli midir? önce, şu durumun, gerçeklere dayana
rak cevabını vermek zorundayız: "Yüksek Adalet Divanı" unvanı ile anılan kuruluş, anayasal 
bir mahkeme midir ve bu nesebi gayri sahih mahkemenin geçerliliğini kanıtlayan kanun var mıdır 
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veya var mıydı; var idiyse, hangi tarihlerde yürürlükte kalmıştır ve Yassıada duruşmaları sür
dürülürken, bu gayri tabiî kuruluşu oluşturan kanun yürürlükte miydi? 

öte yandan, kanun teklifinde yer alan, "itibarları iade edilmiştir" ibaresiyle anlatılmak 
istenen nedir? 

Yüksek Adalet Divanının mahkûmiyet kararlarını verdiği eski demokratların tümü saygı
değer ve şerefli insanlardır. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) tadei itibar için özel bir ka
nuna gerek yoktur. Onlar adına istenen ve beklenen, iadei itibar değil, Yüksek Adalet Divanı 
gibi, adaletsiz ve mesnetsiz, uydurma bir mahkemenin kararına dayanılarak, kişilerin sabıka 
fişlerine yazılmış olan "vatana ihanet" kaydının silinmesidir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, daha önce çıkarılmış af kanunlarıyla sosyal hakları iade edilmiş olan 
eski demokratlar için, bir de özür dileme anlamında iadei itibar kanunu çıkarmakla sorun çö
zümlenmiş olmuyor ki... Bakınız, elimde yeni bir belge var: Kasım 1989'da tstanbul, Fatih Cum
huriyet Savcılığına iyi hal kâğıdı almak için başvuran bir eski Demokrat Partili milletvekilinin 
başvuru dilekçesinin altına, cumhuriyet savcısının mühür ve imzasıyla "Türk Ceza Kanunu
nun 146/3, 59 ve 173'e göre Yüksek Adalet Divanınca dört yıl iki ay ağır hapis, bir yıl dört 
ay yirmi gün emniyet nezareti" kaydı konmuştur. 

Şimdi, Yüce Heyetinizin oylarıyla kabul edilmesi beklenen, iadei itibar teklifi, yüzlerce 
ailenin siciline işlenmiş olan bu sabıka kaydını silmeye yetecek mi? 

Sayın milletvekilleri, şurada burada bahane olarak ileri sürülen, "Yassıada kararlarını ve
ren Yüksek Adalet Divanı, özel kanunla kurulduğu, temyiz ve itiraz yolları da kapatıldığı için, 
onun kararları üzerinde tasarrufta bulunmaya imkân yok" gerekçesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gibi iradeyi temsil eden yüce bir kuruluş için geçerli bir mazeret olamaz. 

Kaldı ki, Yüksek Adalet Divanı da, onu oluşturan Millî Birlik Komitesi de, parlamenter 
rejimde hiçbir değeri olmayan, kanun dışı zorbalık simgeleridir. 

Hatırlanacağı gibi, otuzbir yıl önce Macaristan Başbakanı tmre Nagy ile, kabinesinden 
iki bakan, ayrıca yüksek bir bürokrat ve bir gazeteci, vatana ihanet suçlamasıyla, sözde yargı
lanıp, kurşuna dizilmişlerdir. Aredan yıllar geçtikten sonra, Haziran 1989'da, Başbakan tmre 
Nagy ile pek çok politikacıyı, bürokratı ve Macar vatandaşlarını çeşitli cezalara mahkûm eden 
mahkeme, yasal olmayan, uydurma bir mahkeme diye tanımlanmış ve öyle bir mahkemenin 
kararlarının da yasal olmadığı açıklanarak, tüm kararlar iptal edilmiştir. 

Macar Başkanı Miklos Nemeth 16 Haziran 1989'günü gazetede yayınlanan bir makalesin
de, öldürülen başbakan için, "tmre Nagy siyasî bir şehittir" demektedir. 

Yasal olmayan, uydurma bir mahkemenin kararına dayanılarak öldürülen Başbakan Nagy 
ile arkadaşlarının kemikleri Budapeşte Mezarlığından törenle çıkartılarak, Başbakan için, Kah
ramanlar Meydanında hazırlanan katafalka konulmuş ve Macar halkının saygı geçişine sunul
muştur. 

16 Haziran günü tmre Nagy ve arkadaşlarının öldürülüşünün otuzbirinci yıldönümünde 
Macaristan'da tüm kuruluşların bayrakları gönderde yarıya indirilmiştir. O gün katafalktan 
alınan naaşlar, dava uğuruna can veren öteki şehitleri temsil eden sembol bir tabutla birlikte 
hazin, fakat baştan başa soyluluk yansıtan bir devlet töreniyle sanat müzesine götürülmüşler
dir. 

Otuzbir yıl sonra olsa dahi, böylesine kadirbilirlik örneği veren Macar Milleti, dünya ka
muoyunda saygınlığını perçinlemiştir. Bundan başka, yine malumunuzdur ki, Stalin yönetimi
ne ters düştüğü için vatana ihanetle suçlanıp, önce Türkiye'ye sürgün edilen, daha sonra da iltica 
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ettiği Meksika'da 1940 yılında bir kiralık katil tarafından öldürülen, ihtilal liderlerinden Leon 
Troçki hakkındaki mahkûmiyet kararının, 49 yıl sonra da olsa, bugünkü Sovyet yönetimi tara
fından kaldırılması, Leon Troçki'nin hatırasının ve soyunun aklanmasına vesile olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, böyle soyluluk örnekleri, yalnız başka milletlere özgü faziletler de
ğildir; bizim uzak ve yakın tarihimizde pek çok örnekler gösterilebilir; bunlardan biri, Sadra
zam Talat Paşa'nın durumudur. Bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşında savaş suçlusu olarak 
izlenen Sadrazam Talat Paşa, sığındığı Almanya'da bir Ermeni tarafından, 1922 yılında, Ber
lin'de öldürülmüştü. 1943 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, olayı gündeme getirip, Sad
razam Talat Paşayı, "hürriyet kahramanı" ilan etti. Talat Paşanın Berlin'deki mezar kalıntıları 
getirilip, büyük bir törenle Hürriyet-i Ebediyye Şehitliğine gömüldü. 

Bir başka bir örnek, Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay olayıdır. Atatürk'ün yakın dava 
arkadaşlarından Hüseyin Rauf Orbay, yurt dışında bulunduğu sırada, 1926'da İzmir suikastı 
davasıyla ilişkisi iddia edilerek tstiklal Mahkemesi tarafından sürgün cezasına mahkûm edilir. 
1933 yılında Af Yasasından yararlanıp yurda dönmesi beklenen Orbay, "Suç işlemedim ki af
tan yararlanayım" diyerek çağrıyı kabul etmez. 

Atatürk'ün vefatından sonra kişisel zorluklarla memlekete döndüğünde, Millî Şef tnönü, 
önce milletvekilliği önerir, Orbay kabul etmeyince, kendisinin bilgisi dışında Anadolu Ajansı 
vasıtasıyla adaylığı ilan edilir. Affa uğramış eski bir mahkûm kişiliğini kabul etmez, temyiz 
ve iadei muhakeme yolu da kapalı olduğu halde, çalışır, çabalar ve askerî mahkemede yargıla
narak beraat kararı alır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçi, çıkarılan af kanunları ile de itibar iade edilmiş 
ve 12 Eylül yönetimi de, 27 Mayıs kalıntılarını tasfiye etmiştir; ama Türk adaletinin üzerindeki 
Yassıada ipoteği, bugün hâlâ bir kara leke halinde durmaktadır. 

Yasal olmayan uydurma bir mahkemenin, ölüme, hapse ve sürgün cezasına mahkûm etti
ği yüzlerce insanımız, bugün kişilik haklarına kavuşmuşlarsa da, her birinin aile adları üzerin
den vatan hainliği şaibesi silinmiş değildir. Bu yersiz, haksız ve adaletsiz leke temizlenmedikçe, 
o ailelerin vatan hainliği karalaması, babadan oğula nesiller boyunca sürüp gidecektir. Buna 
bile bile göz yummamızı mazur gösterecek gerekçemiz olduğunu sanmıyorum. İnanıyorum ki, 
hepimizin vicdanı sızlamaktadır. Bu insanlık dramına artık son vermeliyiz diyorum ve demok
ratik hukuk devletinin temel şartına dayanarak, durumu ibret nazarınıza sunmak istiyorum. 

Yüksek Adalet Divanını oluşturan hâkimler, tnsan Hakları Beyannamesinin ve Anayasa
mızın öngördüğü tabiî hâkim niteliğinde değildirler. Ayrıca, Divan Başkanı Salim Başol'un, 
duruşma zabıtlarında aynen kayıtlı bulunan, "Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" itirafı, 
adalet literatürüne geçmiş bir adaletsizlik tanımıdır. Divan Başkanının bu açıklaması ve Diva
nın genel tutumu, kendilerinin kuvvete boyun eğmiş emir kulları olduklarının değişik bir anla
tım şeklidir. Yüksek Adalet Divanı, hukuk düzeni ve adalet kavramı açılarından ne anlam taşı
yorsa, o Divanı oluşturan Millî Birlik Komitesi de, devlet kavramı karşısında aynı düzeyde de
ğerlendirilmelidir. 

Bakınız, Millî Birlik Komitesinin 14 Haziran 1960 günü kabul edip yürürlüğe koyduğu 
geçici Anayasanın ilgili maddeleri şöyledir: 

Madde 10. — Millî Birlik Komitesi üyeleri, kendi dileğiyle komiteden çekilebilir; fakat 
ikinci maddede yazılı yemine ihanetleri mahkeme hükmü ile sabit olmadıkça Komiteden çıka
rılamaz. 
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Madde 12. — Millî Birlik Komitesinin bir üyesi hakkında 10 ve 11 inci maddelerdeki suç
lardan biri ile soruşturma açılabilmesi yahut bu üyenin tevkif edilmesi veya yargılanması için 
Millî Birlik Komitesi üyelerinin yedide altısının katılacağı toplantıda bulunan üyelerin beşte 
dördünün oyu ile karar verilir. 

Kanun maddelerinden anlaşıldığına göre, Millî Birlik Komitesi üyeleri, kendileri istifa et
medikçe ve gene, kanunda gösterilen «uçları işlemedikçe, Komiteden ayrılamazlar. Kanunda 
gösterilen suçlan işlemeleri halinde bile, üyelerin ayrılmaları, üyelerin yedide altısının katıla
cağı toplantıda, mevcudun beşte dördünün oyu ile gerçekleşebilir. 

Oysa, 13 Kasım 1960 günü, Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Millî Birlik 
Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, Türkiye radyolarından kendi sesiyle yayınladığı resmî 
tebliğde şöyle diyordu: "Millî Birlik Komitesinin çalışmaları, memleketin yüksek menfaatları-
nı tehlikeye sokacak bir duruma düştüğünden, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Birlik Komitesi 
üyelerinin talepleri üzerine, bugün 13 Kasım 1960'dan itibaren Millî Birlik Komitesini feshettim." 

Millî Birlik Komitesi Başkanı Gürsel, böylece, tek başına diktatörlüğünü belgeliyordu; 1924 
tarih 491 Sayılı Teşkilât! Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici 1 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmış bulunuyordu. 

Kuşkusuz, 1 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş olan Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yük
sek Adalet Divanının hiçbir hukukî dayanağı kalmıyordu. Ayrıca, Millî Birlik Komitesi de ka
nun dışı oluyordu. Millî Birlik Komitesinin temel kanun olarak ilan ettiği 1 sayılı Kanun, Ko
mitenin kendi kendini feshedip parçaladığı 13 Kasım 1960 günü yürürlükten kaldırılmıştı. Ye
rine ikincisi de hazır olmadığına göre, Kurucu Meclisin yaptığı 1961 Anayasası halkoyuna su-
nuluncaya kadar ülke, kanun dışı hevesle ve rasgele yönetilmiştir. Millî Birlik Komitesinde ka
nunî meşruiyet sağladığı iddia edilen 1 numaralı Geçici Anayasa, kendiliğinden hükümsüzleş-
miş, üyelerinin hiçbirisi istifa etmediği halde, ıskat yoluyla parçalanmış olan Millî Birlik Ko
mitesi, feshedilmiştir. O günden sonra devletin yönetimi, 23 kişilik gayrî meşru bir komitenin 
keyfine terk edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şeker, süreniz dolmuştur; lütfen toparlayınız. 
ÖMER ŞEKER (Devamla) — Müsaade ediniz efendim. 
Kaldı ki, o Millî Birlik Komitesi de, memleketin yönetimini, perde arkasında örgütlenmiş 

olan gayrî resmî ve gayrî kanunî cuntaya terk etmek zorunda kalmıştı. Kendisi gayrî meşru 
olan bir komitenin yönlendirdiği, kanun desteğinden de yoksun bir mahkemenin verdiği mah
kûmiyet kararlarıyla, Demokrat Parti Meclis Grubu, vatana ihanet suçuyla damgalanmıştır. 

Bu hükümler adaletle bağdaşır mı? öyle bir mahkemenin verdiği ölüm kararlarını, gayrî 
meşru bir komitenin onaylaması, geçerli sayılabilir mi? Bu durumda, hem devlete karşı ağır 
suç, hem de cinayet işlemiş sayılmaz mı? 

Hükümet darbeleri başarıya ulaştığında, darbeciler kendi anlayışları uyarınca kanunlar 
çıkarıyorlar ve kendilerini bağlayan anayasaları yürürlüğe koyarak, sözde hukuk nizamı oluş
turuyorlar. 

27 Mayıs darbecileri de Türkiye'de aynı yöntemi uygular ve çıkardıkları 1 sayılı Anayasa 
gereğince yemin töreni de düzenleyip, icraata geçerler. 

BAŞKAN — Sayın Şeker, lütfen toparlayın efendim. 
ÖMER ŞEKER (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 27 Mayıs darbecilerini, perde arkasından yönlendiren 

cuntanın etkinliği uzun süre devam etti. Ülkeye saldıkları ürküntü öylesine baskılıydı ki, 
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insanlarımız, düşüncelerini olaylar üzerinde yoğunlaştırmaktan bile korkmuşlardı. 
Bugün artık, "Olanlar olmuş..." demekle sorun çözümlenmiş olmuyor, öldürülenleri ha

yata döndürmek mümkün değildir; fakat, toplumsal barış adına, hiç değilse, adaletin üzerini 
kaplayan kara bulutu, örtüyü kaldırmak mümkündür. Eğer, Parlamentomuz gerçekten millî 
iradeyi temsil ediyorsa -ki, bizler buna inanmaktayız- ve Parlamentomuz, millet yararına ka
nun çıkarma gücüne sahipse -ki, mevcudiyetimizin sebebi budur- bizler, milletin sesine kulak 
vermeli, millî vicdanı rahatlatmanın gereğini yerine getirmeliyiz. Eski Demokratların otuz yıl
dır devam eden mağduriyetlerine artık bir son vermeli ve böylece, tarihî misyonumuzu yerine 
getirmiş olmanın huzuruna kavuşmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, eski Demokratların problemlerini çözümlemek, bu parlamento için 
hiç de zor değildir, önemli olan, Meclisimizin, sorunun çözümünü içtenlikle istemesidir. 

Yüksek Adalet Divanının geçersizliğinin kanunla tescilinin birtakım maddî yükümlülük
ler getireceğinden endişe edilebilir. Ancak, parlamento öyle bir eğilimi önleyecek tedbir alma 
yetkisinden de mahrum değildir. 

Ne 1924 Anayasasında, ne 1961 Anayasasında ne de 1982 Anayasasında, Yüksek Adalet 
Divanı ile ilgili bir hüküm vardır. Ayrıca, eski Demokratların insanlık ve vatandaşlık haklarını 
kısıtlayıp, onları sabıka kayıtları ile süresiz mahkûm tutan bir kanun da yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarında, insan haklarını tanımayan ve bir grup va
tandaşı sonsuza kadar vatan ihaneti ile damgalayan hükümler yoktur; ama; o olmayan hü
kümleri var sayarak, devlet adamlarımızı idam edip, yüzlerce aileyi vatan ihanetiyle suçlayan 
sabıka kayıtları mevcuttur. 

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; huzurunuzda görüşülmekte olan eski Demokratlarla 
ilgili kanunu teklifi, demokratik parlamenter rejimimizin yüzünü ağartacak bir olgunlukla çı
kabilir. Türk adaletinin üzerindeki şaibeyi yok etmek ve millî vicdanı huzura kavuşturmak, 
bugün bu Yüce Meclisin elindedir. Bunun için, kanun teklifi ile ilgili değişiklik önergesinin 
kabul edilmesi gerekir. O takdirde, tmralı'ya yirmidokuz yıl önce zorla konulan üç demokrasi 
kurbanının mezarları devlet töreni ile nakledileceği gibi, adliyedeki sabıka kayıtları da silinip, 
tarihin derinliklerine gömülecektir. 

Sayın milletvekilleri, ıstıraplı günlerin söylenecek çok acı gerçekleri var, ama, bunlar geç
mişte kaldı. Bu yaraları tekrar deşmek, tazelemek istemiyorum. Bunlar, ne bizler için, ne de 
geleceğimiz için ve Türk toplumu için bir yarar getirmeyecektir. 

Bu nedenlerle, Yassıadada'da bir çukura terk edilen merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü 
Zorlu ve Hasan Polatkan'a reva görülen bu acı ve ıstıraplı günlerin sona ermesi için ve kamu 
vicdanının arzusu istikametinde, Türk adaletinin aklanması, geriye baktığımızda tertemiz bir 
toplum, demokrasi ile yaşayan bir ülke olmak için, Türk adaleti ile gurur duyan insanlarımıza 
verilecek mesaj şu olmalıdır: Yüksek Adalet Divanınca, eski Demokratlar, merhum Adnan Men
deres, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için alınan kararlar keenlemyekün addolunur -
yani kaldırılmıştır-" ibaresi bu kanuna eklenmelidir. 

Bu düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Hatay Milletvekili Sayın öner 
Miski buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA ÖNER MÎSKt (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eski 
Başbakanlardan Adnan Menderes ve eski Bakanlar Kurulu üyelerinden Fatin Rüştü Zorlu ve 
Hasan Polatkan'ın mezarlarının nakli ve isimlerinin bazı tesislere verilmesi hakkında kanun 
değişikliği konusunda Grubumuzun görüşlerini belirtmek için söz almış bulunuyorum. Yüce 
Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 27 Mayıstan sonra tsmet Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen, zamanın 
Devlet Başkanını ve Millî Birlik Komitesi üyelerini ısrarla uyarmalarına rağmen yapılan infaz
lar, kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve üzüntülere neden olmuştur. Kamuoyundaki bu tepkile
ri bazı siyasî partiler zaman içerisinde oy toplama aracı gibi kullanmışlardır. 

SHP Grubu olarak, insan haklarının ve demokrasinin yılmaz savunucusu olarak bizler, 
daima idam cezalarının karşısında olduğumuzu her yerde açık açık söylüyoruz. Yaşama hakkı 
doğuştan kazanılmış bir haktır, bu hak hiçbir nedenle alınamaz, alınmamalıdır. 

tdam cezalarının kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifimiz de, Yüce Meclise verilmiş bulun
maktadır. Bu kanun teklifimizin ne denli önemli olduğu bu vesileyle bir kez daha açığa çıkmış 
bulunmaktadır. Bu kanun teklifimizin zaman geçirilmeden bir an önce kabul edilmesini dili
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, SHP olarak biz, bir kişiye siyasî görüşlerinden ve fikirlerinden dola
yı idam cezası verilmesini ve uygulamasını doğru bulmuyoruz. Bu tür uygulamaların, hem po
litika görevinin güvencesini yok eden, katılımı daraltan, politikaya yönelişi caydıran etkiler yap
tığına, hem de demokrasi ve insan hakları açısından yıkıcı olduğuna yürekten inanıyoruz. 

Türkiye'de iktidarlar, kendilerine göre inandıklarını, ülkeleri için doğru bulduklarını icra
atlarına yansıtmışlardır. Bu icraatlar, toplumun her kesimi için aynı ölçüde doğru olmayabilir. 
Bu durumlarda iktidarların görevden ayrılması, dünyada gerçek demokrasilerin uygulandığı 
ülkelerde olduğu gibi, halkoyu ile olur. Bunun dışındaki yollar, ülkede onarılması güç yaralar 
açar, demokrasinin gelişmesini engeller, ihtilaller hiçbir zaman ülkeye kalıcı ve ciddî çözümler 
getiremezler. İktidarların yargılanma yeri, ancak ve ancak, seçim sandıkları olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve eski bakan
lardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın tmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ile İsim
lerinin Baz; Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun teklifi, Anavatan Partisine mensup parlamen
terlerin tümüne yakınının imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, 22 Mayıs 1987 
tarihinde görüşülerek yasalaşmıştır. ANAP Grubu, o gün için Mecliste çoğunluktaydı, Hükü
met ANAP'ın denetimindeydi. Çıkarılan bu kanunun eksiksiz çıkarılması gerekirdi. ANAP 
iktidarı, o zaman "Bu yasayı eksiksiz çıkardığını" söyledi. Bu nedenle biz, bu yasanın tekrar 
gündeme getirilmesini anlayamıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri cumhuriyetimizin bütün anayasalarında olduğu gibi, 
1982 Anayasası da, kuvvetlerin ayrılığı ilkesini benimsemiştir. Anayasanın 7 nci maddesi yasa
ma ile, 8 inci maddesi yürütme ile, 9 uncu maddesi de yargı ile ilgilidir. Anayasanın yargı ile 
ilgili 138 nci maddesinin son fıkrasında, "Yasama ve yürütme organları ile, idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiş
tiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denilmektedir. 

Yargı tarafından verilen bir karar, tartışmalı da olsa, hatta yanlış da olsa, Anayasanın bu 
emredici hükmü karşısında, yasama organınca değiştirilemez. Anayasamızın 87 nci maddesin
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri açıklanmaktadır. Millet Meclisi, diğer 
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görevleri yanında, Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç 
olmak üzere, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine karar vermek gibi yetkilere sahiptir. Hukuken itibarın iadesi yetkisine sahip de
ğildir. Hukuken iadei itibar etmek demek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yargı yetkisi kul
lanması demektir; buna da hakkımız yoktur. Mahkemelerce verilen bir kararın da, aslında, 
yargı yolunu kullanmak suretiyle, yine yargı tarafından düzeltilmesi gerektiğine de ilke olarak 
inanıyoruz; tıpkı benden önce, Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımın da söylediği gibi. Bu 
konuda esas olan yüce milletimizin vicdanlarında oluşan kanaat ve tarihin vereceği hüküm
dür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında bu, toplumsal barışı sağlayacak bir kanun ol
malıdır ve siyasî istismar havası taşımamalıdır. Biz böyle düşünüyor ve konuya bu yönden olumlu 
yaklaşıyoruz. Yaralar sarılmalıdır. 22 Mayıs 1987 tarihinde bu yasa Mecliste görüşülürken, tu
tanaklarına baktığımızda, bu konuyu bir partinin siyasî malzeme olarak kullanacağı iddiaları 
var. Bu Kanun çıktıktan sonra, devrin Başbakanı Sayın Turgut özal, 19 Temmuz İ987 günü 
Çorum'da, siyasî hakların verilmesiyle ilgili yapılacak halkoylamasıyla ilgili konuşmasını ya
parken, "Üç rahmetlinin mezarı îmralı'da kaldı. Kimse mezarları oradan alamamıştır. Biz bun
lara karşı hatayı tamir için kanun çıkardık. Biz hiçbir partinin devamı değiliz; ama, memleketi 
kalkındırmak isteyen fikirlerin devamıyız. Adnan Menderes'in adını İstanbul'da metroya, iz
mir'de havaalanına verdik. Onların devamıyız diyenler mi, yoksa değiliz diyenler mi bu işi yap
tılar?" diyerek, bu konuyu, siyasî hakların verilmemesi kampanyasının en önemli yatırımı ola
rak kullanmıştır. 

Ne büyük çelişkidir ki, o zamanki Sayın Başbakan, rahmetli Menderes'i övüp, mezarının 
taşınması için çıkardıkları bu Yasayı; -herhangi bir mahkeme kararı bile olmadan- elinden si
yasî hakları alınan Menderes'in oğlunun ve onun gibi eski parlamenterlerin siyasal haklarının 
verilmemesi için bir propaganda malzemesi olarak kullanmıştır. Biz konuya böyle yaklaşma
nın doğru olmadığını bir kez daha vurgularken, her seçim öncesi böyle bir yasa önerisinin ve
rilmesini de kamuoyunun dikkatine bırakıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ihtilallerden sonra, genelde, ülkelerde pek çok yara 
açılır. Sert ve antidemokratik yöntemler, bu yaraların büyümesine neden olur. Umudum odur 
ki, bu yasayla Yüce Meclis, 12 Eylülün açtığı birçok yarayı saracak yasal düzenlemelere olum
lu yaklaşır da, yakın tarihimizde 1402'likler gibi, sendikal haklar gibi, memurlara sendikalaş
ma ve siyasal hakların verilmesi gibi konular ele alınıp, sağlıklı bir toplum yapısına kavuşuruz.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasayla, geçmişin yaralarının sarılması amaçlanır
ken, hukukun yaralanmamasına özel önem gösterilmesini diliyoruz. 12 Eylüle ilişkin uyarıları
mız ve girişimlerimiz için de, ANAP Grubunun aynı olumlu yaklaşımı göstereceğini ummak 
istiyoruz. Grup olarak, insan hakları yönünden cenazelerin bir an önce nakledilmesinden ya
nayız. Cenazelerin naklinde geç bile kalınmıştır; ancak, hukukî itibarın iade edilmesi, tama
men yargıyı ilgilendiren hukuksal bir sorundur. Genel hukuk kuralları içerisinde ve Anayasa
mız çerçevesinde Meclisin böyle bir teklifi kabul etme yetkisi yoktur. Bu nedenle bu yasa tekli
fine grubumuz çekimser oy kullanacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Söylemezoğlu; buyurun efendim. (ANAP sıra

larından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Türk siyasî tarihinin, gerçekten acı, haksızlık ve ibret dolu bir sayfasını, 
üç aziz şehidin ailesinin 30 yıldır süren ıstırap ve kırgınlığını, onların arzularına uygun, en in
sanî şekliyle çözüm bulup, kapatmak istiyoruz. Bu yüce amacı sağlayacak kanun teklifi üze
rinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yor ve bu teklifi Umumî Heyete getiren Sayın Burhan Kara ve 40 arkadaşına teşekkürlerimizi 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

"Bir sayfayı kapatmak istiyoruz" dedim; ancak bu, unutmaya terk etmek değildir. Şüp
hesiz ki, o mezarlar, geleceğin siyasî Kâbesi olacaktır, ziyaretgâhı olacaktır. Maksat, mümkün 
olduğu kadar yaraları sarıp; hüznü, huzura çevirmektir. 

Rahmetli Menderes, Zorlu ve Polatkan olayı, ihtilallerin, hukuksuz, haksız ve kinci doğa
sının, toplumları nasıl yıllarca ıstıraba, çalkantıya ve gerginliğe sürüklediğinin çarpıcı bir ör
neğidir. Bugün hiç kimse, yapılan zalimliğe gerekçe bulamamakta, yapanlar bile kendilerini 
savunamamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, tecrübelerden bahsetmek ve geçmiş olaylarla ilgili yorumlar yap
mak, aklın, marifetin ya da dehanın sonucu değildir; yaşanmıştır, tecrübe edilmiştir, görül
müştür, o anlatılmaktadır; ancak, tecrübelerden yararlanmamak, akılsızlığın örneğidir. Bugün, 
bu sebeple, bu hayırlı günde, izin verirseniz, geçmişe kısaca göz atmak, asla kırmadan ve hiç 
kimseyi suçlamadan, olayları hafızalarda bir daha canlandırmak istiyorum. 

Söz konusu edeceğimiz 1960-1980 dönemi, o kadar çok karşılıklı suçlamaların, kırgınlık
ların ve bölünmelerin sebebi olmuştur ki, doğruyu bulmak için mutlaka objektif olmak, hadi
selerin üstüne çıkmak ve hislerden sıyrılmak gerekmektedir. Naçiz şahsımla bu tarafsızlık kis
vesine bürüneceğimden emin olmanızı istirham ediyorum. Geçmişim bunun teminatıdır. 

Değerli milletvekilleri, 1957 seçimlerini de Demokrat Parti ve onun güzide kadrosu kaza
nınca, geçmiş tek parti dönemini özleyenler, yani asker, bürokrat ve aristokrat üçlüsü, artık 
halkoyu ile sandıktan iktidara gelemeyeceklerini ve Demokratları düşüremeyeceklerini anla
mışlardır. Her zaman milletin gönlüne giren, milletine büyük hizmetler yapan, yeni dönemler 
açanları düşürmek için sandıktan ümit kesilince, oynanan bir oyun vardır: İftira etmek, kötü
lemek, yalanlar uydurmak ve haksızlık yapmak... Bunlar başlamıştır. Gençlik yıllarımı hatırlı
yorum, öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum... Kürsülerde hocalar cihat ilan ediyorlardı ve fısıltı 
gazetesi devamlı kulaklarımıza, çalınan paralardan, yolsuzluklardan, haksızlıklardan, kıyma 
makinelerine verilen gençlerden bahsediyordu; tansiyon yükseltiliyor ve toplum bir kötülüğe 
doğru itiliyordu. Maksat, senelerdir hazırlanmış olan bir ihtilale altlık hazırlamaktı, bahane 
hazırlamaktı; hissediliyordu, gençler o temiz hisleriyle sokaklara dökülüyordu. 103 milyon li
ralık servetlerden bahsediliyordu ve bütün bunların sonunda bir ihtilal geldi çattı... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 12 Eylül'den mi bahsediyorsun? 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Öyle bir ihtilal ki, kin ve hırs içinde, on yıl dev

leti idare etmiş, milletin gönlüne girmiş, ihtilalden birkaç gün önce tzmir seyahatinde milletin 
aziz Menderes'i bağrına basmış olmasının da kıskançlığı ve hırsı ile o güzide kadrolar horlan
dılar, itildiler, kakıldılar. Bunlar her zaman için gönüllerde bir kırgınlıktır, bir üzüntüdür... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yalan söylüyorsun, İstanbul'da en önlerde sen yürüyordun 
o zaman. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Tez. 
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ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Ama ne çare ki, bu tip meşru olmayan güçler, 
zamanla, etkinliğini yitirmekte, başka güçler devreye girmektedir. İhtilali yapanlar bile, kuru
lan o düzmece Yüce Divanda, "Sizi buraya getirenler böyle istiyor" diyecek kadar açıkça taraf 
tuttuğunu belli eden yargıçlar önünde yapılan bir muhakeme sonunda verilen kararlan içlerine 
sindiremeyip, bu idam cezalarını onaylamak istemezken, büyük bir baskı altında kalmışlardır. 
Türk Silahlı Kuvvetler Birliği ya da o günkü tabiriyle "Zinde Güçler" kurban istemektedir 
ve bütün bunların sonucu, 15 idam kararının içerisinden 3 tane güzide insan seçilmiş ve maale
sef, bugün yürekleri kanatacak bir sonuca doğru gidilmiştir. 

idam cezalarının verilmesiyle ilgili dönemde halka malolmuş menkıbeler vardır. Toplumu 
idare etmiş büyük liderlerin özelliğiyle ilgili birçok anlatılan hikâyeler vardır; ancak en çarpı
cı, o dönemin Reisicumhuru merhum Celal Bayar'ın, idam edilmek üzere, giden Zorlu'ya Im-
ralrVapurunda, o meşum ve ağır havada, birden sesinin duyulmasıdır: "Söyle bakalım Zorlu, 
Türkiye AET'ye girecek mi?" Sorulan budur. Maksat, o ağır havayı dağıtmak, arkadaşlarının 
moralini düzeltmek ve Türkiye'yi hâlâ kafasından çıkarmayan bir büyük devlet adamını orta
ya koymaktır... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Aynı kafayla devam ettiğiniz sürece... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — tşi böyle çarpıtmayın. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Hücrelerinde idamını bekleyen arkadaşları, rah

metli Menderes'in son sesinin "Allah" olduğunu anlatmışlardır. O arada hücrelerden Kur'an 
sesi gelmektedir; Agâh Erozan, o gür ve güzel sesiyle Kur'an okumaktadır... 

Bunlar, bu milletin aklından ve gönlünden asla çıkmayacaktır. 
Daha sonraları, rahmetli Menderes'in bir vasiyetnamesi ortaya çıkmıştır; tüm siyasîler için 

bir ibrettir. Çok çarpıcı bir cümlesi vardır; büyük evladına yaptığı vasiyette, "Asla etrafına 
inanmayacaksın" diyor. O, mahkemeler sırasında duyduğu histir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz düşünün... 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Vasiyetnamenin son cümlesi çok enteresandır: 

"Bütün mefkurem olan, vatanına ve milletine varlığınla hizmet etmekten asla fariğ olmaya
caksın, geri kalmayacaksın, çekinmeyeceksin" diyor. O, millet uğruna yaptığı mücadele için 
ipe giderken bile, evladına, milleti ve vatanı için hizmeti vasiyet ediyor, "bundan çekinmeye
ceksin" diyor. Bu, yüce bir duygudur, yüce bir memleket sevgisidir. 

Yavaş yavaş demokratik sisteme geçildiğini, Temsilciler Meclisinin kurulduğunu, Anaya
sanın hazırlanıp çıkmak üzere olduğunu görüyoruz. 

Toplum ikiye ayrılmıştır; 27 Mayısın yanında olanlar, yapılanların doğru olduğunu iddia 
edenler, demokratlara "kuyruklar, eskiler" diyenler ve bir de haksızlığın karşısına geçip, De
mokrat Partili kadronun yanında olduğunu, onlarla birlikte olduğunu söyleyenler... Toplumda 
büyük bir çekişme ve ayrılma başlamıştır. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Böyle yalan konuşmakla, millî bütünlük sağlanmaz. Tah
rik ediyorsunuz! 

BAŞKAN — Sayın Çengel, lütfen müdahale etmeyin. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Seçimler... 
İBRAHÎM TEZ (Ankara) — Bir de genel başkanlık yaptın! Hiç yakışmıyor... 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bütün baskılara rağmen, millet ihtilalci kadro

lara taraf olanları iktidar yapmamıştır; koalisyonlar dönemine geçilmiştir. Buna rağmen, 
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koalisyonun başında olanlar, yapılan haksızlığı içlerinde hissederek kısmî aflar çıkarmaya baş
lamışlardır. 1962 yılında çıkarılan af, koalisyon döneminin affıdır ve Yassıada'da mahkûm edi
lenlerin 4 yıllık sürelerini indirmektedir, birtakım suçları affetmektedir ve de meslekleriyle il
gilenmeye izin vermekte, gözetim altında tutulma gibi hususları ortadan kaldırmaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 1960'Iarda yürüyen öğrencilerin başında sen yok muydun, 
açıkla?.. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Tabiî, bu kısmî bir aftır. 1963 ve 1964 yıllarında 
Devlet Reisinin izniyle çıkartılan kararnamelerle, hastalıklar sebebiyle tahliyeler olmaktadır, 
rahmetli Celal Bayar çıkmıştır; milletin gösterdiği büyük sevgi dolayısıyla tekrar Kayseri'ye gön
derilmiştir; ancak, 1964 yılında yeniden tahliye edilmiştir. Yavaş yavaş hadise ortaya çıkmakta, 
kesin durum belirmektedir. 

Nitekim, 1965 Seçimleri tek partiyi iktidara getirmiştir, bir istikrar dönemini açmıştır ve 
geçmiş yaraların kapanmasını istemiştir. Tabiî, bu devrin talihsizliği, iktidarın başlayışından 
kısa bir süre sonra yeni bir Reisicumhur seçme zorunluluğunun doğuşudur ve o günün şartla
rında günün Genelkurmay Başkanı rütbelerinden sıyrılmış ve Reisicumhur yapılmıştır. Bu zo
runluluğun doğuşu ileride birçok sorunların da sebebi olmuştur. Gürler hadisesi ve ondan sonra 
gelişen olaylarda, bu atılan adımın önemli yeri ve rolü vardır. 

1966'ya gelindiğinde af çıkarılmıştır. Bu afla, bütün fer'i ve mütemmim cezalarla birlikte, 
ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şamil olmak üzere, alınmakta olan para cezalan affe
dilmiş ve dosyalar da işlemden kaldırılmıştır. Bu suretle, işin cezaî yanı son bulmuştur; ama, 
önemli konu hâlâ gündemdedir, o da, siyasî yasakların kaldırılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, burada bir tespitimizi, bir teşhisimizi ortaya koymak istiyoruz. Bir 
ikilem yaşanmaktadır: Bir yandan, bir kadronun devamı, bir inanışın devamı olduğunu iddia 
etmek sebebiyle o kadrolara sahip çıkmak; bir yandan da, devrin şartları sebebiyle ve zinde 
güçler sebebiyle, demokrasiyi zedelememek, inkıtaa uğratmamak. Zor bir dönem, zor bir 
ikilem... 

Demekki, hiçbir partinin, "Ben, benden öncekilerin devamıyım" demesi tutarlı değil. Dü
şününüz ki, bir kadro çıkıyor, partiyi kuruyor, işi alıyor götürüyor, iktidar olmuş; "Ben 
devamıyım" dedikleri diyorlar ki, "Asıl bensem, ben yerimi istiyorum." Bu bir çekişmedir ve 
bunun içinden çıkmak da zordur. Nitekim, 1965'Ierden sonraki dönem, bu kadrolarla yeni kad
roların çekişmesi ve kırgınlıklar içinde geçmiştir. Bunu böyle tespit etmekte yarar vardır ve o 
zamanın şartlarında bu böyle olmuştur. 

Bir yandan Meclisteki diğer muhalefet partilerinin ısrarı, bir yandan rahmetli Bayar'ın 
referandum isteği ve benzeri sebeplerle, büyük kongrede alınan kararlarla, siyasî af meselesi 
ele alınmıştır. 1969 yılı başlarında, Anayasanın 68 inci maddesini ve geçici 11 inci maddesini 
tadil edip, siyasî yasakları kaldıracak çalışmalar yapılmaktadır, konu Mecliste görüşülmüştür 
ve zamanın anamuhalefet partisi lideri, affın yanında olmuştur, Mecliste olumlu oy vereceğini 
söylemiştir ve vermiştir; ama, diğer taraftan da, zinde güçler gene ortaya çıkmıştır, Genelkur
may Başkanı, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan arasında bir üçgen çalışmaktadır. 
Gene, bir kritik noktaya gelinmiştir ve 1969 yılının başlarında Senatoda, tasarı komisyona geri 
çekilmiştir. Tasarı komisyona şu şekilde çekilmiştir veya bu şekilde çekilmiştir; ama, gerçek 
olan bir şey vardır ki, bundan sonra eski demokrat kadrolarla, yeni kadroların arası açılmaya 
başlamış ve partiden ayrılmalar başlamıştır. Eski milletvekillerinin ve Sayın Reisicumhurun ya
kınları Adalet Partisinden istifa etmeye başlamışlardır. 
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Diğer yandan da, seçime gidileceği için, bu meselenin üstüne fazla gidilmemiştir. Seçim
lerde, gene, yüce millet, eski demokratları affetme sözü veren ve tek ümidini orada gördüğü 
partiyi tek başına iktidar yapmıştır. Nitekim, bu iktidar oluştan sonra da 1969 yılında siyasî 
affı sağlayan tasarı Meclisten ve Senatodan geçirilmiştir. Bu suretle siyasî af meselesi de, bir 
polemik olmayacak zannedilirken, 1970 senesinde Anayasa Mahkemesi şekil yönünden bu ka
nunu bozmuş ve meseleyi gene ortada bırakmıştır. 

Şekil yönünden bozuşla ilgili olarak zamanın anamuhalefet partisi lideri, bu üçte iki ekse
riyeti sağlayamayan oylamanın bir oyun olduğunu iddia etmiştir. O, o zamanın iddiaları içinde 
yer almıştır. Daha sonra benzer iddialar, yeni kuruluşlar içerisinde yer alan Demokrat Parti 
kadroları tarafından da yapılmıştır. Ne var ki, araya 12 Mart Muhtırasının girişi ve benzeri 
gelişmeler, meseleyi 1974'e kadar getirmiş ve ancak 1974'te siyasî affın çıkması mümkün ol
muştur; fakat bu tarihte milliyetçi ve muhafazakâr kadrolar paramparçadır, birbirleriyle ihti
laf halindedir ve Türkiye'nin umudu, "Karaoğlan"lar olmuştur. Bu, üzülerek tespit edilecek 
bir noktadır... 

tBRAHtM TEZ (Ankara) — Niye üzülerek, niye üzülerek?.. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Ve bu siyasî aftan sonra en güzel cümleyi, o dö

nemin Reisicumhuru Sayın Bayar söylemiştir; "Millî ıstırabın istismarı son bulmuştur" de
miştir. 

Değerli milletvekilleri, asıl yürekleri sızlatan, hâlâ ailelerin yüreğini acı ile dolduran olay, 
hadise sonuçlanmamıştır; o da, naaşların, o ulvi cesetlerin nakli meselesidir. Bu iş bir türlü 
sonuçlandırılamamıştır. Nitekim, 1967 yılında mesele ortaya atılmış; önce hükümet meselesi 
olmadığı söylenmiş; üzerinde durulmuş; aileler, naaşların Eyüp Sultan'a gömülmesini istemiş
ler; tstanbul Belediye Meclisi, Adalet Parti çoğunlukta olduğu için, bir tadil teklifi yapmış, 
naaşların gömüleceği yeri imar sahası içine alıp, Eyüp Sultan'ın içine katmış; fakat o dönemin 
şartlarında yine mesele Yüksek Anıtlar Kuruluna götürülmek sureliyle, belediye meclisinin ka
rarı işlememiştir. Ailelerin isteği yerine getirilememiştir; hangi sebeple olursa olsun yürekler-
deki acı dindirilememiştir. Bir imarcı olarak söylüyorum ki, o imar teklifinin ille de Anıtlar 
Kuruluna gitmesi gerekir miydi? Doğrusu üzerinde çok tereddüt edilir; fakat, maalesef bu me
selenin çözümü mümkün olmamıştır. 

1974'te o zamanın Başbakanı da yine, "Bir arada gömmeyeceksiniz, tören yapmayacaksı
nız, ses çıkarmayacaksınız" şeklinde şartlar ileri sürdüğü için, aileler bunu kabul etmemişler 
ve yine bu acı olay çözülememiştir. 

1987 senesinde Anavatan Partisi meseleye çözüm getirmek için teklif sunmuştur. Ancak, 
"devlet töreni" sözü teklifte yer almadığı için yine mesele çözümsüz kalmış, bugüne gelinmiştir. 

. Değerli milletvekilleri, şimdi, Önümüzde olan teklif iki hususu içine almaktadır. Birincisi, 
her ne kadar çeşitli zamanlarda af çıkmış ise de, bu af, hele 1962'deki Anayasa ihlal suçuyla 
yargılanmış olanların affı gibi, gerçekten tüyler ürpertici bir başlık taşıdığından, kimsenin içi-

. ne sinmemiştir. Çünkü, o zaman uydurulmuş bir yüce divanın uydurduğu birtakım gerekçeler
le verdiği haksız karar, sadece afla kaldırılacak şey değildir. Her ne kadar bu yüce kadro, ma
nevî yönüyle ve bu itibarla, milletin gönlünde en yüce yere çıkmışsa da, hukuken sanki cezala
rı ve suçları varmış gibi göründüklerinden, bu sefer bu teklifle, hukuken itibarlarının iadesi 
hükmü getirilmekte, bu suretle hem suç, hem ceza yok sayılmaktadır. Amaç budur, istenen 
budur. Bu suretle, bu acı sayfanın tümüyle hukuk tarihinden silinmesi istenmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, süreniz dolmuştur; lütfen toparlayın. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Bir diğer husus ise, devlet töreniyle bu aziz naaşların gömülmesidir. Aslında 1960 İhtila

liyle Köşkten ağır şekilde çıkarılan eski Reisicumhur Sayın Celal Bayar, 1981 yılında o köşke 
onurla girmiştir ve rahmetli vücudu ebedî istirahatgâhına devlet töreniyle götürülmüştür. Bir 
sayfa bu suretle kapatılmaktadır. 27 Mayıs, bayram olmaktan çıkmıştır; ona karşı olanların 
"bayram" diye göğüslerini düğmelemeleri gibi tatsız bir manzara da yok edilmiştir; ama, hâlâ 
devlet töreniyle bu aziz naaşların ailelerinin istediği yere defnedilmesi konusu da, bugün, uy
gun gördüğünüz, yüce parmaklarınızla onayladığınız takdirde, bu teklifle kaldırılacaktır. 

SHP Sözcüsü arkadaşım bir şey sordu, "1987'de çıkan o afla bunun ne farkı var?" diye. 
Çok büyük bir fark var değerli milletvekilleri. Şu anda Köşkte Reisicumhur olarak, bu 

Meclisin seçtiği, hiçbir zorlama yapılmadan, demokratik olarak seçilen bir Reisicumhur var. 
Fark odur... Bunu özellikle belirtir, Yüce Meclisi saygıyla selamlar, hayırlı uğurlu olmasını di
lerim. Acıların dinmesini dilerim. Aziz ruhlarını tazimle anarım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Çıkmışken bir de fatiha okusaydm bari! 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğlu. 
İçişleri Komisyonu Başkanvekili Sayın Necat Tunçsiper, Komisyon adına söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Tunçsiper. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 355 sıra sayılı Yasa Teklifiyle, Giresun Millet
vekili Sayın Burhan Kara ve 40 arkadaşı, 22 Mayıs 1987 tarih ve 3374 sayılı Kanunun adı ile 
1 inci maddesinin değiştirilmesini istemektedirler. 

Teklif, İçişleri Komisyonunda görüşülüp, olumlu mütalaa edilmiş; teknik bakımdan zo
runlu iki küçük değişiklik yapılarak, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin ittifakıyla kabul 
edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunda ittifakla kabul edilmiş bulunan bu teklifle,' 22 Mayıs 1987 tarihli 
ve 3374 sayılı, eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu 
ile Hasan Polatkan'm tmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Ve
rilmesi Hakkında Kanunun adının değiştirilmesi ve mezarlarının naklinde devlet töreni yapıl
ması öngörülmektedir. 

Amme vicdanını yıllardır rahatsız eden bu konunun, milletimizin düşünce ve eğilimleri 
doğrultusunda nihaî bir çözüme bağlanabilmesi için ya Yüksek Adalet Divanının kuruluş şekli 
ve makable şamil/kanunları uygulamış olması göz önünde tutularak, Divanın verdiği kararla
rın geçersizliğini kabul etmek ya da iadei muhakeme veya tashihi karar yoluna başvurmak dü
şünülebilir. Hukuk sistemimiz bakımından bu iki yolu da aralamak mümkün bulunmamakta
dır. 

Bu arada, 27 Mayıs 1960 olayı hakkındaki görüşlerimizi de burada belirtmekte fayda mü-
halaza ediyoruz. 

27 Mayıs nedir? 27 Mayıs olayı gerçekleştiği zaman, bunun bir "devrim" olduğu iddia 
edildi; bir kısım basın, bu olayı bir devrim olarak kamuoyuna sunmak istedi; ama, tutmadı. 
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27 Mayısı "ihtilal" olarak niteleyenler de vardı; ama, halk kitlelerine mal olmayan bu ha
reketin ihtilal olarak kabulüne de imkân bulunmamaktadır; nitekim bu da tasvip görmedi. 

27 Mayısı, bir "askerî harekât" olarak kabul etmek mümkün müdür? Ona da imkân bu
lunmamaktadır; zira, emir ve kumanda zinciri içerisinde gerçekleşmeyen bu hareketin, bir as
kerî harekât olarak düşünülmesi olanaksızdır. 

O halde 27 Mayıs nedir? Bunun cevabı ileride mutlaka tarih sayfalarında yerini net bir 
şekilde bulacaktır. 

Naçiz kanaatime göre, 27 Mayıs bir darbedir. Mevcut iktidar gücü, olayı gerçekleştirenler 
tarafından ıskat edilmiş ve kendi güçlerini egemen kılmışlardır. 

ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — Kim kim?... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Mev

cut Anayasayı askıya alarak darbeyi gerçekleştirenler, bundan sonra eylemlerine hukukî kılıf 
aramışlar ve malum mihraklar tarafından destek de bulmuşlardır. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Kimdir o mihraklar? 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Kimdir o mihraklar? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — İhtilal

lerin ve darbelerin kendine özgü kuralları vardır. Kelleyi koltuğa alanların, hukuka verilecek 
bir hesapları yoktur. Eğer ihtilal veya darbe gerçekleşecek olursa, bunu gerçekleştirenler, sor
gusuz sualsiz asar, keser veya makineli lüfek ile tarar; çünkü, fiilî güç ondadır, kimse suale 
dahi cesaret edemez. Ama, Anayasayı ilga ederek iktidarı ele geçirenler, buna hukukî kılıf ya
ratmak için, Yüksek Adalet Divanı gibi olağanüstü mahkemeler kurarlar ve sonunda ölüm ce
zaları dahil, kararlar aldırırlarsa, bu, Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku ve eşini ölüme mah
kûm eden mahkeme kadar itibar görür. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Komisyonu temsilen konuşamaz. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Böyle 

bir genelleme yapıldıktan sonra zamanın hukuk kuralları ile bağdaşmayan, kuruluş şekliyle, 
yargılama usulleriyle ve kanun yolları kapalı neticesiyle, Yüksek Adalet Divanı Kararları, am
me vicdanında itibar bulmamış, zaman zaman çıkarılan yasalarla, yapılan haksızlığın gideril
mesine çalışılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tunçsiper, siz Komisyon adına konuşuyorsunuz ve Komisyon adına 
açıklama yapma durumundasınız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Bunla
rın hepsini Komisyonda görüştük efendim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Komisyonu temsilen konuşamaz, raporu okuyabilir. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz rapor üzerinde konuşacaksınız, olayın tarihçesini yapma, burada bulu
nan diğer milletvekili arkadaşlarımızın görevi ve yapılmaktadır. Komisyon Başkanvekili olarak 
Komisyon adına raporumuzun izahını lütfen yapınız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Öyle 
sanıyorum ki, bu yasa, son halka olacaktır. Yüksek Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine göre mahkûm edilenlerin itibarları hukuken iade edilecek, eski Başbakan 
Adnan Menderes ile eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın tmralı'da bulu
nan mezarları, Bakanlar Kurulunun uygun göreceği, hizmetleri ile mütenasip bir yere, devlet 
töreni ile nakledilecektir. 

— 336 — 



T.B.M.M. B : 101 11 . 4 . 1990 O : 1 

Yasa teklifini hazırlayan Giresun Milletvekili Sayın Burhan Kara ve arkadaşlarına, sene
lerden beri kanayan bu yaraya merhem oldukları içirt Türk Milleti müteşekkir olacaktır. Diğer, 
taraftan, millete ve memlekete hizmeti şiar edinen ve çok önemli yerlerde görev verip, bu hiz
metlerinden dolayı mahkûm edilenlerden şu anda vefat etmiş olanların aziz ruhları şâd ola
cak, hayatta kalanlar ise, aziz Türk Milletinin kadirşinaslığına ve adaletine tanık olacak, belki 
de göz yaşlarını tutamayacaklardır. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Raporda bunlar olmaz efendim; raporu okuyacaktır kendisi 
Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim Sayın Komisyon sözcüsünü uyardım. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt NECAT TUNÇStPER (Devamla) — Aziz 

şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın kederli aileleri, sizlere 
sesleniyorum: Bu yasa ile, inanıyorum ki, derin ıstırabınız biraz olsun hafifleyecek; dün oldu
ğu gibi, bugün de, dimdik, onurlu ve gururlu bir şekilde yaşam savaşını sürdürecek, Türk mil
letinin, aziz şehitlerimizi bağrına gömdüğünü, asıl mezarlarının orası olduğunu düşünecek ve 
huzura kavuşacaksınız. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yapmayın böyle... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇStPER (Devamla) — Sözle

rimi "vatan sağolsun" diyerek noktalıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın lunçsiper, Komisyon adına konuşma yapmadınız maalesef. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Saygısızlık bu... 
BAŞKAN — Şahısları adına, Kayseri Milletvekili Sayın Servet Hacıpaşaoğlu, buyurun efen

dim. (Alkışlar) 
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzake

resi yapılmakta olan kanun teklifi hakkında kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda
yım. 

Değerli milletvekilleri, ilk konuşmayı yapan Konya Milletvekili Sayın Ömer Şeker gibi, 
o tarihte Demokrat Partiden milletvekili olanlardan birisiyim. İki dönem milletvekilliği yap
tıktan sonra, 27 Mayıs hadisesi üzerine Yassıada'ya girdim; Yassıada'da 15,5 ay hapis yattım; 
idam talebiyle yargılandım; sonra, kararların açıklandığı, infazların yapıldığı o en zor günü 
de orada arkadaşlarımla birlikte yaşadım. Şimdi, bu talihsiz olayın canlı şahidi olarak aranız
da ve huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Bu teklif münasebetiyle, o karanlık günleri birlikte yaşadığımız arkadaşlarıma karşı göre
vimi yerine getirmek üzere, sizlere, bu kürsüden, kamuoyunun tamamını bilmediği bazı haki
katleri dile getirmek istiyorum. Ancak, hemen belirtmeliyim ki, bu açıklamaları yaparken, 30 
sene önceki yaraları, otuz sene önce açılmış ve sarılmış, kabuk bağlamış yaraları yeniden aç
mak niyetinde değilim. 

Değerli milletvekilleri, her şeyden önce şu eski Demokratları sizlere bir tek cümleyle tarif 
etmek istiyorum. Bu arkadaşlar; başlarında Cumhurbaşkanlarıyla, Başbakanlarıyla, bakanla
rıyla, milletvekilleriyle tam 10 sene, bu yurdun bir ucundan, bir ucuna koşmuş; ülkeyi, Ata
türk'ün söylediği noktaya getirmek için, muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için, bütün 
gücüyle, gecesini gündüzüne kaıarak çalışmış, vatanperver insanlardı. (ANAP, DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Evet; bu insanlar vatanperverdi. Her ne kadar Yassıada'daki mah
keme, bunların vatan haini olduklarına karar vermişse de, o mahkemeden sonra, milletin, 
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büyük milletin vicdanında oluşan bir mahkemede, bu arkadaşlarımızın hepsinin, vatan haini 
değil, vatanperver insanlar olduklarına karar verilmiştir. (ANAP, DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, kimseyi kötülemek için değil, günümüze ışık tutması amacıyla, o 
günlerde olup biten bazı olayları,1 mümkün olduğu kadar objektif bir görüşle kısaca sizlere 
anlatmak istiyorum. , . , 

27 Mayıs hareketinin ikinci gününden itibaren inisiyatif, tamamen, bu hareketi yapanla
rın ellerinden başka ellere kaymıştır. O yıllarda-üniversitelerimizde gayet basit sebeplerden do
layı iktidara kırgın bazı profesörler vardı. Bunlar, askerlere itidal tavsiye edecekleri yerde, duy
gusal davranarak, şiddet tavsiye etmişler ve askerlerin oldukça yumuşak tutmak istedikleri bu 
hareketi, bilinen boyutlara götürmüşlerdir. 27 Mayısçılara sonuna kadar rehberlik etmiş olan 
bu profesörler, birinci günü saat 23.00'e doğru, askerlerin özürler dileyerek evlerine geri götür
dükleri milletvekillerini bir gün sonra tekrar toplatmışlar, "Bunların hepsini tutuklayacak, özel 
bir cezaevine hapsedecek, özel bir mahkemede yargılayacaksınız; aksi takdirde, hareketiniz gayri 
meşru olur" demişlerdir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, benim o arkadaşlarım bu kürsülerde oturuyorlardı, be
nim o bakanlarım bu koltuklarda oturuyorlardı... Onun için, üniversitenin bu profesörlerin
den, kendisinden aklıselim beklenen, tolerans beklenen, itidal beklenen bu profesörlerden ge
len şiddetin, hiddetin, kinin, gayzın sonunda, maalesef, 27 Mayıs çok tehlikeli noktalara git
miştir ve onun, benim kanaatime göre, birinci sorumlusu, maalesef bu ilim adamlarımızdır. 
Burada bunu açıklamak mecburiyetindeyim. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Onları da tutuklatın, üniversiteleri de kapatın. 
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU (Devamla) — Elbette üniversitedeki çok delili arkadaş

larımızı, çok değerli profesörlerimizi, ilim adamlarımızı tenzih ederiz; elbette, halen profesör
lük yapan üniversite mensuplarımızın hepsini tenzih ederiz. Yalnız, olmuş bir vakayı, güzel ol
mayan bir vakayı bu vesileyle hatırlatmak istiyorum; yoksa, hepsi değerli insanlardır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biraz da ölülerin vatan cephesine geçişinden bahset... Bi
raz da tahkikat komisyonlarından bahset... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Yılmaz. 
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, profesörlerin müşa

virliği ile 27 Mayıstan sonraki uygulamaları yürüten insanlar ne yapmışlardır? Size çok kısa 
olarak birkaç cümle ile bunu anlatmak istiyorum. 

Bir mızrak var ortada, bunu bir çuvala sokmak lazım! Mızrak çuvala sokulmaz; ama iste
nilirse, hiç olmazsa yarısına kadar sokulabilir. 

Muhterem milletvekilleri, 146 ncı madde, böyle bir maddedir. 146 ncı madde, zor kullana
rak Anayasayı değiştirme maddesidir. Onlara göre, en uygun düşen, 146 ncı madde olmuş; bu 
146 ncı madde ile, Yassıadada kurulan mahkemede; <M8 milletvekili, birtakım yüksek rütbeli 
generaller, valiler, genel müdürler, müsteşarlar, hâsılı bütün bir devlet muhakeme edilmiştir. 
Bu 146 ncı madde ile, bunların hepsi toplanmışlar; Anayasayı, zor kullanarak değiştirmeye ça
lışmışlardır... 

Değerli arkadaşlarım, 146 ncı madde, idam cezasını içeriyor; ama vatan hainliğini içermi
yor. 146 ncı madde ile mahkûm olanlar, idam ediliyorlar da, vatan haini olmuyorlar; ama bun
ların vatan haini olmaları lazım! Onun için, tutuyorlar, 15 sayılı Kanunu çıkarıyorlar... 15 sa
yılı Kanun, vatana ihanet suçlarını sıralayan bir kanundur. Bu kanunun içine 146 ncı maddeyi de 
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sokuyorlar; bu suretle, 146 ncı madde ile mahkûm olanlar, hem idam edilecekler, hem de va
tan haini ilan edileceklerdir... Yapılan işler de böyle olmuştur. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, idam getiren ve aynı zamanda vatan hainliği suçunu iyi
ne alan 146 ncı maddenin tatbikatından sonra, milletvekilleri ve bakanlar, vatan haini oldular, 
vatan haini ilan edildiler! 

1961 Anayasası aceleye getirildiği için, dibacesine, eski demokratların, Demokrat Partili
lerin, vatan haini olduğu yazıldı. Halbuki, Yassıada'da mahkemeler devam ediyor, kararlar ve
rilmemiş, Yassıada Mahkemesi kararını açıklamamış; ama "mahkemenin kararı arkadan gelsin" 
demişler ve 1961 Anayasasının dibacesine, demokratların tamamının vatan haini oldukları ya
zılmıştır... 

Bu yetmemiştir, millî bayramlarımız arasına, 27 Mayıs da, millî bayram olarak katılmış
tır!.. Bu yetmemiştir; okullardaki kitaplarda, çocuklarımıza, babalarının vatan haini oldukla
rını öğretecek şekilde düzenlemeler yapılmıştır!.. Bu da yetmemiştir; bu hareketi yapanlara ömür 
boyu senatörlük verilmiştir ve bu kimseler, 20 yıl, hiç seçilmeden, bu milletin sırtından senatör 
maaşı almışlardır!.. 

Değerli milletvekilleri, Yassıada'da kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanı hakkında bir şey 
söylemek istemiyorum. Benden evvel konuşan arkadaşlarım birkaç defa söylediler: "Sizi bura
ya tıkan kuvvet böyle istiyor" diyen bir mahkeme başkanından, bir mahkemeden, nasıl adalet 
beklenebilir? Bunu söylediği anda, bir gün içinde bütün dünya nezdinde Türk adliyesinin iti
barı sıfır olmuştur. 

Yassıada'daki mahkemenin safahatı gayet geniş, yalnız bir tek anıyı söylemek istiyorum; 
o da, ada komutanı Tarık Güryay'a ait bir anıdır. Hürriyet Gazetesinde yayımlanan bu hatıra
da Tarık Güryay şöyle söylüyor: "Bir gün Millî Birlik Komitesinden bir telefon geldi, 'Yarın 
sana geliyoruz, öğlen yemeğini sizde yiyeceğiz ve yemekte mahkeme başkanı Salim Başol da 
bulunacak' diye." Tabiî, ada komutanı, "Başüstüne" diyor. Ertesi gün, talimat gereği yemeği 
hazırlıyor ve Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Salim Başol geliyorlar, dördüncü şahıs olarak da 
Tarık Güryay var. Tarık Güryay hatırasında yazdığına göre, bu yemek boyunca konuşulan söz 
sadece şudur: "İdamlar 50 mi olsun, 80 mi olsun, yoksa 60 mı olsun...?" 

LATİF SAKICI (Muğla) — Cellat onlar, cellat... 
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, kırk yılda zor yeti

şen 418 devlet ve siyaset adamının en güzidelerini asan, öbürlerini de zindanlara atan mahke
me, işte böyle bir mahkemeydi. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, şimdiye kadar yaptığım açıklamalardan sonra, artık kısaca, 
27 Mayıs hareketinin doğru olan adının konmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hacıpaşaoğlu, süreniz çoktan dolmuştur, lütfen toparlayın. 
. İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, tarihi konuşuyor... 

BAŞKAN — özel bir sohbet toplantısı yapabiliriz; ama İçtüzük bu yetkiyi bana vermi
yor. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Bazı konularda müsamahanız oluyor. 
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Bir kısım kimseler, bu harekete "ihtilal" demişlerdir; bir kısımları, "İnkılap" demişler

dir. Bu hareket, ne ihtilaldir arkadaşlar, ne de inkılaptır. İhtilali millet yapar, inkılabı millet 
benimser. Bu, milletin benimsemediği, milletin yapmadığı bir hareket olduğu için, "27 Mayıs 
inkılabı"da yanlıştır, "27 Mayıs İhtilali" sözü de yanlıştır. Bu hareket, 27 Mayıs darbesidir. 
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Bunu benden evvel konuşan arkadaşım belirtmiştir. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, 
"27 Mayıs" diye ortada bir şey kalmamış, 1961 Anayasası kalmamış, "İkinci Cumhuriyet" 
lafı kalmamış, Yüksek Adalet Divanı kararları yok, 27 Mayıs Bayramı kalmamış, Taksim'deki 
Süngü Anıtı kalkmış, Beyazıt'taki "Hürriyet Meydanı" ismi kalkmış, yine "Beyazıt Meydanı" 
olmuş, Anıtkabir'de yatan 27 Mayısçıların mezarları oradan kaldırılmış, başka yerlere gönde
rilmiş, 27 Mayıstan sonra ömür boyu senatör olanların da senatörlüklerine son verilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, "27 Mayıs" diye ortada bir şey kalmamış. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — O yaraları açmayalım. 
A.SERVET HACIPAŞAOÖLU (Devamla) — Açmıyorum. 
İhtilal ve inkılap noktasından bir tek söz söyleyeceğim. Millî Mücadeleyi yapanların ço

cukları bugün, babalarının yaptığı ile iftihar etmektedirler; ama 27 Mayısı yapanların çocuk
larının, babalarının yaptığı ile iftihar ettiğini sanmıyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hacıpaşaoğlu, lütfen toparlayınız, sürenizi çok aştınız. 
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —- 20 dakika oldu Beyefendi, daha mı fazla konuşacaksınız? 
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU (Devamla) — Diyeceksiniz ki, bu eski Demokratların hiç 

mi kusuru yoktu? Haklısınız. Bunlar da insandı, elbette beşerî zaafları vardı. Siyaset yapıyor
lardı, elbette birtakım hataları olacaktı; ama siyaset yapan insanların hatalarının muhakeme
sini yapacak olan, sistemin içindeki müessesedir, yani milletin takdiridir. (ANAP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu kanuna bir iki kelime ile işaret etmek istiyorum. İki hedefi var: 
Birisi, mezarların nakledilmesi; öbürü de, eski Demokratların itibarlarının iade edilmesi. 

Mezarların nakledilmesi son derece isabetlidir. Kucağında bir imparatorluğumuzun can 
verdiği Talat Paşa'nın kemiklerini yurt dışından getirip, törenle şehitliğe defneden bu milletin, 
Adnan Menderes ve iki arkadaşına karşı, biraz geç kalmış da olsa, bu görevi yapacağından 
eminim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar). 

Eski Demokratların itibarlarına gelince: Onların böyle bir işleme ihtiyaçları yoktur. On
lar, memlekete büyük hizmet etmiş insanlar oldukları için, milletin nazarındaki, milletin ya
nındaki itibarları son derece yüksektir ve kabul edersiniz ki, itibarların en yücesi de, milletin 
vicdanında oluşanıdır. Parayla, pulla, mevkiyle, makamla plan itibarların yanında, milletin vic
danında oluşan itibar büyüktür. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; konuşmamı tamamlıyorum. 
Bu teklifi kanunlaştırmakla, tarihimizi düzeltmiş olacaksınız; tarihimizi, büyüklüğüyle bağ

daşmayan birtakım küçüklüklerden arındırmış olacaksınız; âdeta, yanlış yazılmış bir sayfayı 
çıkarıp, onun yerine doğru yazılmış bir sayfayı koyacaksınız ve bu hareketinizle, yalnız Türk 
Parlamentosunda değil, bütün dünya parlamentolarında benzerine rastlanmayacak.derecede 
yüksek insanî bir vazife görmüş olacaksınız. Gelecek nesiller sizleri daima ibretle ve gururla 
anacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, eğer uzun siyasî hayatıma, 40 yıllık siyasî hayatıma ve bir yıkıntı
nın altından gelmişliğime bağışlarsanız, parlamentonun itibarıyla ilgili görüşlerimi kısaca be
lirtmek istiyorum ve bununla sözlerimi bitiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir parlamentonun itibarı, o parlamentoyu teşkil eden parlamen
terlerin itibarı nispetinde vardır. Bunun için, biz milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, hatta 
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seçim yoluyla geldiği cihetle Cumhurbaşkanı dahi, bizleri bu mevkilere getirmiş olan demok
rasiyi içtenlikle ve dürüstçe benimsemeliyiz. Onun sınırları içinde siyasetimizi yürütmeli, onu 
kişisel emellerimizin ve ihtiraslarımızın vasıtası yapmamalıyız. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) Siyasî nüfusumuzu çok sıkı bir kontrol altında tutmasını bilmeliyiz; bu nüfuzdan ken
dimize ve yakınlarımıza menfaat sağlanmasına meydan vermemeliyiz. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) Siyasetin her kademesinde adil olmalıyız. Büyüdükçe küçülmesini bilmeliyiz. Büyük 
Türk düşünürü Mevlana'mn, "Fakirin kapısında Emir ne güzel, Emir'in kapısında fakir ne 
garip" sözü, siyasette felsefemiz olmalıdır. 

Demokrasi, uygar insanlar rejimidir. Demokrasiyi ruhlarına iyice sindirmiş olanlar, "Varsın 
ip nereden incelmişse oradan kopsun" demezler, ipin inceldiği yere düğüm atılmasını isterler. 
Konsensüs, diyalog, erken seçim, bunların hepsi de ufukta bunalım belirtileri görüldüğü za
man başvurulacak demokratik müesseselerdir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Ülke, tehlikeli gelişmelerin içinde ise; günün yöneticisi, günün yönetimi, bütün gücünü 
kullandığı halde tehlikeyi önleyemiyorsa, "Bu iş, bizim boyutumuzu aşmıştır" diyebilmek fa
ziletini göstermelidir. Çünkü, demokrasilerde, memleket uğruna ikbal feda edilir de, ikbal uğ
runa memleket feda edilmez. (Alkışlar) 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacıpaşaoğlu. 
Şahsı adına Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu, buyurun efendim. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, ben şimdi konuşmayacağım, oyu

mun rengi hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Oyunuzun rengi hakkında konuşamayacaksınız; çünkü oyunun rengi hak

kında konuşmak üzere iki arkadaşımız söz almış bulunuyor. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN — Konuşmuyor musunuz efendim?.. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Anayasanın 76 ve 138 inci maddelerine aykırı

dır. Onun için aleyhte oy kullanacağım. 
BAŞKAN — Üçüncü olarak, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Topuz şahsı adına söz iste

mişti; buyurun Sayın Topuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, hepinizi say
gıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi ile ilgili olarak yapmayı düşündüğüm konuşmayı, 
benden önce konuşan değerli milletvekili arkadaşlarımın burada yaptıkları konuşmalar nede
niyle büyük ölçüde değiştirerek, tarihle ilgili gerçeklerin çarpıtılarak tarihin sayfalarına geç
mesini önlemek için kendimi görevli addederek, ona göre konuşmamı düzelterek huzurunuza 
çıktım. 

Bir arkadaşımızın da belirttiği gibi, bu olay, yani eski Başbakanlardan rahmetli Menderes 
ve eski bakanlardan rahmetli Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarının nakli olayı, uzun bir tarihî 
süreç içinde, toplumumuzda, Parlamentomuzda, partilerimizde tartışılmıştır. Bugüne gelince
ye kadar, Demokrat Partinin devamı olduğu iddiasını -kendilerine göre haklı, belki gerçekte 
de haklı olarak- ortaya koyan siyasî partiler, nedense, sorunu, konuyu çözemediler, çözümünü 
bugüne bıraktılar, 1960-1990 olmak üzere, otuz yıl sonraya bıraktılar. Bu, üzerinde düşünül
mesi gereken bir konudur. 
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Ben, 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi-Millî Selamet Partisi ortak Hükümetinin bir 
bakanıydım. Hangi koşullarla seçim kazanıp, hangi siyasî mücadelelerden sonra iktidar nok
tasına geldiğimizi hatırlayacak olursanız, o zaman yapmaya çalıştığımız işin ne kadar yürekli 
bir iş olduğunu anlamak mümkün olacaktır. 

1974 Hükümeti, ailelerin isteklerini de dikkate alarak, mezarların nakliyle ilgili çok uyumlu 
bir yaklaşım göstermiş; fakat sonuç alınamamıştır. Sonuç alınamaması, ailelerle Hükümet ara
sındaki ciddî ihtilaflardan kaynaklanmaktan çok, o dönemde bir Kıbrıs Barış Herakâtının gün
deme gelmesi ve onun yarattığı ortam içinde konunun arka planda kalmış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi önümüze gelen yasa teklifinde arkadaşlarımın da belirttiği 
gibi iki amaç güdülmektedir. Amaçlardan bir tanesi, itibarın iade edilmesi; ikincisi, devlet tö
reniyle naklin yapılması. 

Nakli yapmaya engel hiçbir durum yok, bir devlet töreni istenmezse, itibarın iadesi gibi 
bir amaç güdülmezse, 1987'den bugüne kadar çoktan mezarlar nakledilmiş olacaktı; olayın 
özü bu. 

Şimdi, acaba neden bu amaçlar, bu kadar sıkışık bir dönemde, Türkiye'nin çok önemli 
sorunlarının olduğu ve hep birlikte bir uzlaşma içinde bu sorunları aşmaya çalıştığımız bir dö
nemde gündeme getirildi? Acaba bugün, gündeme getirilen bu kanunun, ileride başka birta
kım şeyleri de gündeme getirmek için bir ön hazırlık, bir altyapı mı olduğu konusunda ciddî 
kaygılar taşıdım, hâlâ da taşıyorum; ama konuyla ilgili asıl düşüncelerimi söylemeden önce, 
genelde bazı önemli konulara nasıl baktığımı da ifade etmek istiyorum. 

Ben, üyesi bulunduğu partinin resmî politikasının gereği olduğu kadar, 40 yıllık siyasî ha
yatımın bende kazandırdığı tecrübenin de sonucu olarak, idam cezalarına karşı, hele siyasî suç
larla ilgili idam cezalarına karşı, çok aktif, çok kararlı bir arkadaşınızım. 

Şu anda Meclisimizin gündeminde birtakım idamlar var ve Çankaya'da yapılan zirve top
lantısında, terörü bastırabilmek için, liderlerden, bu idam cezalarının bir an evvel buradan ge
çirilmesi yolunda destek istenmiştir. Yani, sizler, idam cezalarına, hele siyasî bakımdan veril
miş idam cezalarına karşı tepki göstermekte yerden göğe kadar haklısınız; ama bu düşünceye 
sahip insanların, genelde, idam cezasıyla ilgili daha yumuşak bir tutum içinde olması gerekir 
diye düşünüyorum. 

Ben askerî müdahalelere de karşı bir insanım; ama parlamentoların, askerî müdahaleleri 
gerektirecek bir noktaya gelmelerini de, en az askerî müdahaleler kadar kusurlu bir hareket 
olarak görürüm. (DYP sıralarından gürültüler) 

Söyleyeceğim efendim, yanlış anlamayın sözlerimi, lütfen dinleyin. 
Parlamentoların gerçekten ihtilalleri, darbeleri gündeme getirmeye yönelik kusurları varsa... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Seçimle düzelir. 
ALt TOPUZ (Devamla) — O kusurları da görmemezlikten gelmeye hakkınız olmadığını 

size hatırlatmak istiyorum. 
İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Darbenin mazereti olmaz, parlamentoya karşı kimse 

darbe yapamaz. 
ALt TOPUZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, benim amacım gerginlik yaratmak değil. 

Kimse de, oturduğu yerden bana sataşarak, benim düşünce silsilemi bozamaz, onu bilsin. Ben 
ne düşünüyorsam, onu burada söyleyeceğim, söylemek benim şeref borcumdur, namus bor
cumdur, böyle müdahalelerle beni engelleyemezsiniz. Onun için lütfen susunuz. Ben kimseyi 
karşıma almıyorum; ama biraz sonra söyleyeceklerimi, bu yaptığım girişten çıkartmış ve ondan 
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dolayı bir çekingenlik, bir kaygı taşıyorsanız, onu siz bilirsiniz; biraz sonra söyleyeceklerimden 
payınızı siz de alırsınız. 

Değerli arkadaşlarım, benim, şu anda içimde iki tane sızı vardır. Birisi, 1960'da yapılan 
müdahaleden sonra, devrin yöneticilerinin, başta rahmetli Menderes olmak üzere, asılması
nın, idam edilmesinin bende yarattığı sızıdır. Bu sızı, sizin sızınızdan daha az bir sızı değildir, 
daha hafif bir sızı değildir; ama bendeki sızı, sadece bu değildir; bende bir başka sızı daha 
vardır; o da, 1960 öncesinde Türkiye'de yaşanan Olayların bende bıraktığı sızıdır. 

Ben, 18 yaşımdan 28 yaşıma kadar, 1950 ile 1960 yılları arasında Demokrat Parti iktidarı 
döneminde yaşamış bir insanım. Ben o dönemi biliyorum, ben o dönemde siyaset de yapıyor
dum, o dönemi yaşadım. O nedenle, o dönemle ilgili bazı yorumlar yapmak, bazı hatırlatma
lar yapmak, benim de görevimdir; çünkü, demin burada madalyonun sadece bir tarafı göste
rildi. Şimdi, madalyonun bir başka tarafı daha vardır. Siz demokrat düşünceli değil misiniz? 
Madalyonun öbür tarafını da birisi burada söyleyecek diye niye burada kızgınlık gösteriyorsu
nuz? Bekleyin, belki söyleyeceklerim doğrudur. Niçin kendinizi şartlıyorsunuz? Siz o dönem
de belki yönetici değildiniz, belki politikacı değildiniz, belki bu işlerin içinde değildiniz... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yalnız sen mi içindeydin; ben de içindeydim, her
kes içindeydi. 

ALt TOPUZ (Devamla) — Ben konuştuktan sonra... 
Ben bu işlerin içindeydim... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Topuz... 
ALt TOPUZ (Devamla) — Ben içindeydim. O zaman benim söylediklerimin... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bu Parlamentonun kürsüsünde tek ses yoktur; bütün görüşler söylenecektir ve parlamen

terlerin her konuşanı dinlemesi gerekir. Bundan önce konuşan arkadaşlarımızın dinlendiği gi
bi, olayı bir başka yönüyle değerlendiren arkadaşlarımıza da, parlamenter arkadaşlarımın ay
nı saygıyı, aynı ilgiyi göstermelerini rica ediyorum. 

ALt TOPUZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben belki 1960'da şimdi düşdüğüm gibi 
düşünmüyordum; ama ben kendimi geliştirdim, demokrasi anlayışım gelişti, kimliğim gelişti 
ve o zamanki bazı düşüncelerimin yanlış olduğunu bugün kabul ederek, içime sindirerek, hat
ta bunu kabul etmekle övünerek, siyaset yapmaya çalışıyorum. Biraz da siz övünecek bir şey 
bulmaya çalışınız lütfen kendi vicdanınızda, geçmişle igili tek taraflı suçlamaları bir tarafa bı
rakarak... Acaba 1960 öncesinde bu Türkiye'de hiç mi kötü şey yapılmamıştı, hiç mi yanlış 
şey yapılmamıştı?.. 

Şimdi burada bir duygusal ortam yaratılıyor?: İdamların yarattığı duygusal ortam. Bu ko
nuda, Parlamentoda grubu bulunan bütün partiler aynı duyarlılık içindedir; istemedikleri bir 
olaydır, temenni etmedikleri bir olaydır; böyle bir şeyle karşılaşma tehlikesi olduğu zaman, her 
şeyi unutarak, kol kola girip, birlikte ona karşı mücadele vermeye kararlı olan partilerdir, grup
lardır. Bunu lütfen böyle kabul ediniz. Böyle olduğunu bilerek, hazır herkes böyle düşünüyor 
diyerek, bu duygusal ortam içinde, tarihin derinliklerinde kalmış birtakım yanlışlıkları örtme
ye, onları ibra etmeye, onları hoşgörmeye, mazur görmeye, onları kusursuz ilan etmeye teşeb
büs etmeyin; bununla doğru bir şey yapmış olmazsınız. 

Benim konuşmamdan, merhumların, ne aileleri, ne eski Demokrat Parti milletvekilleri lütfen 
yanlış bir anlam çıkarmasınlar. Ben, kimseye karşı bir özel duygu beslemiyorum şu sırada, 
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kimseye karşı bir kötü düşüncem yoktur; ama duygusal bir ortam yaratarak, o duygusal or
tamda, bir dönemi ve bir dönemin birtakım insanlarını, burada bulunmayan, kendisini savun
ması mümkün olmayan insanları haksız yere suçlamaya yönetirsek, bu kürsüyü yanlış kullan
mış oluruz. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Açık konuş, açık. 
ALt TOPUZ (Devamla) — Açık konuşacağım efendim şimdi. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Kimi savunuyorsun, onu söyle? 
ALt TOPUZ (Devamla) — Tabiî efendim, söyleyeceğim; biraz beklerseniz anlayacaksınız. 
Değerli arkadaşlarım, burada Demokrat Partinin eski yöneticileri, eski Demokrat Partili

leri, iyi taraftarıyla anımsatan, yorumlayan değerli arkadaşlarım oldu; onlara bir şey söylemi
yorum. Elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletini 1950'den 1960'a kadar yönetmiş bir kadro
nun, Türkiye'ye çok önemli hizmetleri olmuştur. Türk Milleti, o nedenle, o hizmetleri verenle
re karşı kendi içerisinde saygı duygusunu elbette ki, beslemelidir, beslemektedir; ama bir döne
min iyi işlerini görürken, o dönemde yapılan hataları, şimdi yeniden tekrarlanmasın diye ha
tırlamayı da içinize sindirmelisiniz. 

BURHAN KARA (Giresun) — O dönemi yargılamıyoruz. 
ALt TOPUZ (Devamla) — Yargılandı efendim, yani dönem yargılandı. O dönem, Meclis 

kararı ile yargılanmak isteniyor ve bir dönem... 
BURHAN KARA (Giresun) — Vicdanı yargılıyoruz. 
ALt TOPUZ (Devamla) — O, vicdanı ölçme aleti icat edilmedi. O alet bizim elimizde 

yok. Varsa, siz verin de, bir de biz ölçelim vicdanı. 
BAŞKAN — Lütfen söz atmayınız. 
ALt TOPUZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, müsaade ederseniz 1950-1960 dö

nemini ve o dönemin Demokrat Partisini, Demokrat Parti yöneticilerini bir de benim bakış 
açımla dinleyiniz. 

Demokrat Parti 1950 yılında tertemiz bir seçimle, tertemiz bir görev devraldı. 1950'ye ka
dar demokrasimiz ciddî sıkıntı geçirdi; demokrasi dışı müdahaleler oldu, tek parti döneminin, 
o günün koşullarına göre kendilerini mazur gösteren; fakat bugünden ve daha sonrasından bak
tığımız zaman haklı olarak hepimizin demokrasi açısından eleştireceği çok yanları vardır; ama 
bütün onlar aşıldı ve 1950'de Türkiye, bütün dünyaya örnek olabilecek bir seçim dönemi yaşa
dı ve bir iktidar değişikliği yaşadı. Tek parti iktidarına karşı halkın coşkun iradesi, tertemiz 
bir seçimle sandıktan çıktı ve halk idaresi olarak, çok partili demokratik rejim başlatıldı. 1950'de, 
Türkiye Cumhuriyeti, Sovyet Rusya ile beraber devrim yaparak, aynı dönemlerde kuruluş ça
balarını sürdürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İsmet inönü'nün önderliğindeki Cumhu
riyet Halk Partisi ile 1950'de tertemiz bir seçimle çok partili siyasal hayata geçti; Sovyet Rusya, 
1990'da hâlâ çok partili demokratik döneme geçme iddialarını gerçekleştirmeye çalışıyor, tşte, 
böyle tertemiz bir devir-teslim. İleriye doğru geliştirilmeye müsait bir demokratik süreç başla
tıldı. O günleri yaşayanlar, "Biz burdayız" diyorlar, "Biz de yaşadık" diyorlar... Lütfen tek 
taraflı olmadan, objektif bir şekilde hatırlayınız. Başlangıç dönemleri çok başarılı, çok iyi, 
çok coşkulu; ama bir müddet sonra, demokrasi, devlet idaresi yozlamaya başladı. Başlamadı mı? 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Neresi? 
ALt TOPUZ (Devamla) — Başlamadı mı efendim? Onun sonlarıyla ilgili birtakım örnek

leri verdiğim zaman, bakalım yine itiraz edebilecek misiniz. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Böyle diye diye 1960'ı getirdiniz. 
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ALI TOPUZ (Devamla) — Geleceğim efendim. Evet öyle dedik 1960'ı getirdik, işte siz, 
oturduğunuz yerden böyle müdahale ederek meselelere bakarsanız, hiçbir zaman gerçeği yaka
layamazsınız, hep at gözlüğü ile bakarsınız sorunlara.. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl yozlaştırıldı? Muhalefet partilerinin çalışma koşullarını, devlet 
memurlarının baskısı altında zorlaştırmadınız mı? inönü'de kurtuluş mücadelesi sırasında düş
manı yenerek milletin makus talihini yendiği ilan edilen ismet Paşa'yı, o inönü'ye çok yakın 
bir yerde, Uşak'ta, kafasına taş atarak kışkırtılmış adamlar onu orada sindirmeye çalışmadı mı? 
Devam edelim efendim... (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) Çanakkale'de 41 inci kilomet
rede olan olayları unuttunuz mu? Topkapı'da ismet inönü'yü öldürmeye yönelik suikast teşeb
büsünü inkâr mı edeceksiniz? Kayseri'ye giderken Himmet Dede'de treninin önünü keserek, ana-
muhalefet partisi liderini üç saat orada mahsur tutmadılar mı? Bırakın bunları, devam edelim... 
Türkiye radyolarını, "vatan cephesi" edebiyatıyla, saatlerce... Mezarlarında yatan insanları 
CHP'den istifa ettirip DP'ye kaydettirmediniz mi?! (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale).— Onu söyle, söyle... 27 Mayısı da siz 
getirdiniz. 

ALI TOPUZ (Devamla) — 1960 yılının nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
o zamanki adıyla Millet Meclisinde Anayasaya aykırı olarak Tahkikat Komisyonu kurup, Cum
huriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, bir kısım basın mensupları hakkında Meclis Tahkikat 
Komisyonu marifetiyle tahkikat başlatmadınız mı? O Tahkikat Komisyonuna, yargının yetki
lerini, savcının yetkilerini, hâkimin yetkilerini vermediler mi? O Tahkikat Komisyonuna, mil
letvekillerini hapsetme, Tahkikat Komisyonu kararlarına karşı gelenleri hapsetme yetkisini Meclis 
kararıyla yasalaştırarak vermediniz mi, vermediler mi? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi geçmiş bir dönemi ibra ederken, eğer bu gerçekleri unutursa
nız, o zaman yanlış yaparsınız. (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Hatalarıyla sevaplarıyla ibra ediyoruz. 
ALI TOPUZ (Devamla) — Anayasayı ihlal ederek Meclisten oluşturulan bir komisyonla, 

Anayasada, yürütme, yargı ve yasama yetkilerinin kuvvetler ayrılığı ilkesinin de, ayrı ayrı ol
duğu bir dönemde, yürütmenin de, yargının da yetkisini, Yasama Meclisinden seçilen bir ko
misyonun Önüne vermediler mi? 

RIZA ŞİMŞEK (Erzurum) — Yalan söylüyorsun. 
ALI TOPUZ (Devamla) — "Yalan söylüyorsun" diyen ayağa kalksın, ayağa kalksın efen

dim. (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) Burada, o günlerde yazılan gazetelerde... Çıkar
tırım size vesikalarını... 

"Yalan söylüyorsunuz" diyenler, işte, bu memlekete ihanet ölçüsüne varan, görmemezlik, 
duygusuzluk içerisindedirler. (SHP sıralarından alkışlar) 

Buna, "Yalan söylüyorsun" diyen insanın, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Parlamenter 
sisteme yakışan insan olduğuna ben inanmıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Hepimiz bu Meclisi savunmak zorundayız ve bu Meclisin kendi yetkileri içinde kalmasını 
savunmak zorundayız. Eğer biz, Meclisin yetkilerini kendi çerçevesinde kullanmayacak olur
sak, başkalarının bize söyleyeceklerine karşı kendimizi savunma gücünü bulamayız; demokra
siyi yerleştirmek, yaşatmak konusunda gücümüzü tam olarak kullanamayız. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bugün... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Topuz. 
Değerli arkadaşlarım, hatibe söz atarak, sataşarak, konuşmanın insicamını bozmak, 
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tansiyonu yükseltmek doğru bir hareket mi?.. 
MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ama Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Siz bakanlık yaptınız Sayın Topaç; evet, buyurun. 
MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Bir Meclisin verdiği kararı, şahıslar verdi diye konuşuyor 

Ali bey, onun için söylüyorum. 
BAŞKAN — Meclisler birçok kararlar alabilirler; ama bu kararlar Anayasaya ve huku

kun temel ilkelerine aykrı ise, o kararlar, saygıdeğer kararlar değildir; onu söylüyor sayın ha
tip. Sizin, Adalet Bakanlığı yapmış bir kişi olarak bunu herkesten önce takdir etmeniz gerekir. 

Buyurun Sayın Topuz. 
ALÎ TOPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisin yetkilerini kötü 

kullanmak ve Meclisi bir baskı aracı haline getirmek, Meclisteki çoğunluğa dayanarak muha
lefetin bütün haklarını elinden almak, bir darbedir. Nitekim, tnönü o günlerde, tahkikat encü
meninin kurulmasıyla ilgili kararın alındığı sırada Mecliste yaptığı bir konuşmada bu hareke
tin demokrasiye karşı, Anayasaya karşı bir darbe olduğunu söylemiştir; bugün de aynı kanaati 
taşıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, lütfen toparlayın. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, tabiî, geçmiş dönemde yöneticilik yapmış, günahıyla sevabıyla tari

he mal olmuş insanlara herhangi bir suçlamada veya onlarla ilgili kişisel bir şey söylemede çok 
dikkatli olmak gerekir; ama burada tmre Nagy benzetmeleri yapıldı. Hepinizin takdirine sun
mak istediğim bir gerçek vardır... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 1946 seçimlerini kim yaptı? 
ALİ TOPUZ (Devamal) — Evet, 46 seçimlerinin günahını hep beraber soralım; o 46 se

çimleri sırasında kim varsa, onlardan soralım. (Gürültüler) 
tmre Nagy... 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 46'yı kim yaptı Sayın Başkan, lütfen.. 
BAŞKAN — Sayın Topuz, lütfen toparlayın. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Eğer isterseniz bir gün 46'yı da konuşuruz. Ben 46'yı savun

muyorum ve onu, demokrasi tarihimizin bir kara lekesi olarak görüyorum; ama 1957 seçimi
nin de ondan daha ak bir seçim olduğunu söyleyemiyorum. (SHP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 46 seçimleriyle buraya geldik. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Burada tmre Nagy benzetmesi yapıldı. Kimdir tmre Nagy? 

tmre Nagy, demokrasi için mücadele vermiş, demokrasiyi yerleştirmek, gerçekleştirmek için 
mücadele vermiş; ama 1960 öncesinde bizim bazı yöneticilerimiz Anayasayı tedbil ederek, Mec
lisin içinden komisyon kurup muhalefeti yargılayarak demokrasiyi katletmişlerdir!., tmre Nagy 
ile bir benzetme kurmak mümkün değildir. îlla bir benzerlik arıyorsanız, o benzerliği bulmak 
kolaydır; Nikolay Çavuşesku hemen insanın aklına gelir... (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topuz, bir dakika lütfen... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Topuz, 27 Mayısın meşruiyetini 

mi savunuyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın.Bakan, lütfen... (ANAP ve DYP sıralarından sıralara vurmalar) 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Evet buyurun, bitinceye kadar ben buradayım. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Lütfen müdahale etmeyin, hepiniz bir ağızdan konu

şursanız bir şey anlayamam. 
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DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Egesel konuşuyor, Egesel!.. 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Şuraya bakın Sayın Başkan, nasıl konuşuyor! 
BAŞKAN — Siz oturduğunuz yerden konuşmayın, içtüzüğe göre söz istersiniz ve söz hak

kınız varsa, konuşursunuz. 
ALt TOPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec

lisi, Anayasanın 138 inci maddesine göre... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Egesel gibi konuşuyorsunuz!.. 
BAŞKAN — Sayın Topuz, lütfen siz cevap vermeyin. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Size hiç yakıştıramadım Sayın Bakan, size hiç yakıştıramadım 

sataşmayı. Bir gün de ben, size oturduğum yerden sataşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, lütfen toparlayın. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Salim Başol zihniyetiyle konuşuyorsun!.. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Anayasamızın 138 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Mecli

sine, yargı kararları üzerinde bir değişiklik yapma yetkisini vermemiştir. Siz, burada yargı ka
rarlarıyla ilgili bir değişiklik konusunda konuşamazsınız ve bir değişikliğe karar veremezsiniz. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 27 Mayısı savunuyor musunuz efendim? 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Bunu yaptığınız takdirde Anayasanın 138 inci maddesini ihlal 

etmiş olursunuz. 
Bir şey daha söyleyerek sözlerimi bitireceğim... 
ALt BABAOĞLU (Nevşehir) — Başol gibi konuşamazsın! 
ALt TOPUZ (Devamla) — "Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Türkiye ile ilgili bir 

konuda tarihî gerçekleri saptırmaya veya değiştirmeye yönelik karar alamaz" diye hep beraber 
nasıl karşısına çıkıyorsak, kendi Meclisimizin de, tarihî gerçekleri ve hukukî sonuçları saptır
maya ve değiştirmeye yönelik çabalarına karşı çıkmamız gerekir; bu Mecliste üye olmanın tabiî 
gereği budur. 

Bu duygularla hepinizi selamlıyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Bu kafayla iktidar olamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, iktidar konusunu halkımız tayin edecektir, lütfen bu tür konuşma

lara girmeyelim. (ANAP sıralarından gürültüler) Anlayamadım efendim?.. 

Siz oturduğunuz yerden böyle konuşma hakkına sahip oluyorsunuz da, ben düzeni sağla
mak için konuşma hakkına sahip olamayacak mıyım Sayın Söylemezoğlu? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — Tarafsız konuşmuyorsunuz Sayın Baş
kan!.. (ANAP sıralarından "tarafsız olun" sesleri) 

BAŞKAN — Ben tarafsız hareket ediyorum. Bundan önce konuşan hatip 28 dakika ko
nuştu, Sayın Topuz 20 dakika olmadan, hepiniz "süresi doldu" diye bağırmaya başladınız! 

Başkanın takdirine ve objektifliğine lütfen güven duyun. (ANAP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli milletvekilleri, maalesef Mecliste tansiyonu yine yükseltmiş bulunuyoruz. (ANAP 
sıralarından "Tarafsız olun" sesleri) 

Peki sizin takdiriniz öyle olsun. Ben, görevimi objektif ölçüler içinde yapmaya çalışıyo
rum; hiçbir zaman taraf olma durumuna girmedim. Bunu takdir edenler de, etmeyenler de vardır. 
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Takdir etmeyenlere de teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Etmeyenler... Maddelere geçilmesine karar verilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı "Eski Başbakanlardan Adnan Mende
res ve Eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın İmralı'da Bulunan Mezarla
rının Nakli ile {simlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun"un adı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"12 Haziran 1960 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi Uyarınca Kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca Türk Ceza Kanununun 146 ncı Maddesine Göre Mahkûm Edilenlerin Hukuken iti
barlarının İadesine ve Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski bakanlardan Fatin Rüş
tü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın îmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ile isimlerinin Bazı Te
sislere Verilmesi Hakkında Kanun" 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu, buyurun. 
Sayın Koyuncu, süreniz S dakikadır. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Tamam Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, Sayın Topuz'un sözleri

ne, o günkü bir Demokrat Parti üyesi olarak cevap vermek isterim. (SHP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir üye, başka bir Üyeye cevap veremez. 
HAYDAR KOYUNCU (Devamla) — O günlerde şöyle söylenirdi: "Cenabı Allah, Cum

huriyet Halk Partisi gibi bir partinin muhalefetinden esirgesin." O söz, hep kulaklarımızdadır. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Koyuncu, 1 inci madde ile ilgili söz aldınız; lütfen... 
HAYDAR KOYUNCU (Devamla) — Sayın Başkan, demokrasiyi bütün kurallarıyla kai

desine oturtamamış olan memleketlerde, bu rejimi korumanın çok zor ve önemli bir sorun teş
kil ettiği, dünyamızın çeşitli yerlerinde görülen örneklerle sabittir. Meselenin, bizim ülkemiz 
açısından ise, hayatî derecede bir önem taşıdığından şüphe edilemez. Demokratik rejimin, 30 
yıllık bir süre içinde 3 defa kesintiye uğramış olması, meselemizin tarihî önemini belirtmeye 
yeterlidir sanırız. 

Türkiye'de demokrasinin geleceğinin teminat altına alınabilmesi için, rejimin geçmişteki 
büyük bir pürüzünü temizlemenin gerektiği ortaya konulmaktadır. Gerçekten Türkiye'de de
mokratik idarenin kurulması uğrunda büyük çabalar harcamış, memleketin kalkınması yolun
da çok başarılı hizmetlerde bulunmuş olan Demokrat Parti iktidarının uğramış olduğu hak
sızlığı gidermeye çalışmak, bu rejimin geleceğini teminat altına almak isteyen herkesin başta 
gelen görevleri arasında sayılır. Demokrasi, açıklık, dürüstülk, fazilet rejimi olduğuna göre, 
meselemizi burada açıkça, bütün unsurlarıyla ortaya koyma zarureti vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifte iki önemli hüküm var: Biri, Yassıada Yüksek 
Adalet Divanınca Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesiyle mahkûm edilenlerin itibarlarının 
iadesi; diğer hüküm ise, tmralı Adası'nda yatan üç devlet adamımızın, üç şehidimizin 
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mezarlarının devlet töreniyle başka bir yere nakledilmesine imkân sağlıyor. 
insaf ve vicdanla düşündüğümüz takdirde, bu hükümleri kabul etmemiz ve hatta bunlara 

daha başkalarını da eklememiz lazım gelir. Zira bütün dünya biliyor ki, onlar, Türkiye'nin ola
ğanüstü şartlar içinde bulunduğu, devlet otoritesinin kaybolup, memlekette sorumsuzluğun hâ
kim olduğu bir sırada, olağanüstü bir mahkeme tarafından makable şamil olarak yargılanmış
lardır. Biz, burada konuyu kendi tabiatı içerisinde tahlil etmek zaruretini hissediyoruz. 

EROL AĞAGlL (Ankara) — Sayın Başkan, 1 inci madde, kanunun adı hakkındadır. 
HAYDAR KOYUNCU (Devamla) — Söyleyeceğim... Söyleyeceğim. 
Bunu, açıkça konuşmayacak olursak, gerçekleri ortaya çıkarmamız mümkün değil. Ada

let cihazının kararlarına karşı duymamız gereken saygı, memleketin açık gerçeklerini gün ışığı
na çıkarmaya engel olmamalıdır. 

Yassıada hâkimlerini, hukukun çok muhkem kurallarına uyularak görevlendirilmiş tabiî 
hâkimler saymaya imkân yoktur; onlar, bizzat ihtilalciler tarafından tayin edilmiş hâkimlerdi. 
Memleketin büyük hukukçuları, bu talihsiz vazifeyi kabul etmemiş, millete ve tarihe karşı böy
lesine ağır bir vebalin ve sorumluluğun altına girmeye yanaşmamışlardır. Dünya adalet tari
hinde, Yassıada mahkemelerinin adaletinden bahseden bir tek hukukçuya rastlanmış olması 
mümkün değildir. Zira, "Sizi buraya tıkan güç, böyle istiyor" sözüyle, kendileri, yargıya darbe 
indirmişlerdir. 

Demek istiyoruz ki, konuyu Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibi açısından mütalaa ede
meyiz. Kuvvetler ayrılığı prensibinde ne derece saygılı olursak olalım, bu, nevi şahsına münha
sır bir olaydır ve onu burada gerçek mahiyetiyle alıp incelememiz gerekir. 

Kanun teklifi, Yassıada'da hüküm giymiş olan siyasî kadronun itibarlarını iade ediyor. Bu 
nokta üzerinde bir an düşünelim... 

Demokrat Partinin politika ve devlet adamları bu ülkede itibarlıdırlar. Merhum Menderes 
ve arkadaşları, milletimizin nazarında her zaman yüksek bir itibarın sahibi olmuş ve halkımız 
tarafından daima saygıyla anılmış ve aranmıştır. Asıl önemli olan şudur ki, Demokrat Parti, 
bu itibarını, yerinden silah gücüyle uzaklaştırıldıktan sonra dahi muhafaza etmiştir. 

O halde, burada, "İtibarın iade edilmesi" tabiriyle kastedilen, komisyonun gerekçesinde 
açık bir suretle anlaşılıyor. Komisyon, önce, Yassıada'da verilmiş olan kararların geçersizliğini 
ilan etmeyi veya yargılamanın yenilenmesinin gerektiğini düşünmüş, ama bunları, hukuk siste
mimiz açısından mümkün görmediğini ifade ederek, itibar iade etme yoluna girmiştir. Halbu
ki, kuruluşu da, yargılama usulleri de hukuk kuralları dışında cereyan etmiş olan Yüksek Ada
let Divanını, normal zamanların kaza organlarından saymaya imkân yoktur. Bunun için, bu 
kararlar geçersizdir. 

Meselenin bir yönü daha var: Doğu Avrupa ülkelerinde son zamanlarda cereyan eden olaylar, 
bizim yolumuza da ışık tutmalıdır. Bu ülkelerde esen yeni akımlar, demokrasi ve insan hakları 
cereyanları, dünyamıza yeni bir veçhe verecek istidadı taşıyor. Memleketlerine hizmet edip de 
haksızlığa uğramış olan devlet adamları en yüksek itibar mevkilerine yükseltilmelidir. Geçmiş
te işlenen haksızlıkların, bu suretle telafi edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Memleketimizde de 
Talât Paşa misali, Rauf Orbay misali önümüzdedir. 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum: Bu kanun teklifi, sadece geçmişteki haksızlıkla
rı telafi eden yönüyle değil, demokrat nizamı, ülkemizde sağlam temeller üzerine oturtma açı
sından da büyük önem taşıyor. Bu teklif aslında, demokrasiyi rayına oturtma ve ülkemizin 
dış âlemde prestij ve itibarını koruma meselesi olarak görülmelidir. 
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Bu düşüncelerle, bu kanun teklifinin, büyük bir haksızlığı önlediğine inandığımı belirtir, 
Yüce Allahtan rahmetli Adnan Menderes, rahmetli Fatin Rüştü Zorlu ve rahmetli Hasan Po-
latkan'a tekrar mübarek günde rahmet dilerken, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 
ÖNER MÎSKÎ (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın Haydar Koyuncu, burada bulunmayan ve 

mensubu bulunduğum eski bir siyasî partiye ithamda bulunarak konuşmasına başlamıştır. Cum
huriyet Halk Partisinin eski bir üyesi olarak demek isterim ki, demokrasinin varlığı, Cumhuri
yet Halk Partisi ile olmuştur; kendilerinin buradaki varlığı da onunla olmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyle ilgili başka söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Demokrat Parti 

döneminde, kaymakam olarak yurdun dört köşesinde hizmet etmiş bir arkadaşınızım. O döne
mi bilfiil yaşadım. Bugün, Demokrat Parti, sevabıyla, hatasıyla tarihe mal olmuştur. Onu yar
gılamak bu Meclisin görevi değildir. Tarihi yazmak, tarihin seyrini istediği istikamete yönelt
mek de yine bu Meclisin yetkisi değildir. Hem o merhumları hem de Demokrat Partinin on 
yıllık icraatını, hatasıyla, sevabıyla geleceğin yargısına tevdi edin. 

Değerli arkadaşlarım, unuttunuz mu, bu memlekette köylülerimiz, camilerini hangi dö
nemde ayırdı; bu memlekette, kasabalarda, kahvehaneler hangi dönemde ayrılmaya başladı? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KADtR DEMİR (Konya) — Ne alakası var? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Lütfen ılık dinleyin, herhangi bir şekilde karşı çıkan 

üslup kullanmıyorum, gerçeği söylüyorum. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; yine, bu memlekette, köylüler pazara giderken, De

mokratlar bir yoldan, Halkçılar başka bir yoldan, hangi dönemde gitti? Bunu, belki itiraz eden 
arkadaşlarımız yaşamadı, bu teklifte imzası olan ve burada söz atan arkadaşlarımız o günlerde 
belki çok küçük yaştalardı; ama, bunu biz yaşadık. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ben muhakeme etmek istemiyorum arkadaşlar. Ben, sözlerime başlarken "Sevabı ve 
hatasıyla" diye vurguladım. Bunu, bırakın, tarih yargılasın; biz, ne yargılayalım, ne de, yargı
lama yetkimiz olduğu gibi bir vehme kapılalım... 

Bir teklif için söz aldım değerli arkadaşlarım. Teklifimde çok samimiyim. Bunu, siyasî 
bir espri diye kabul etmemenizi rica ediyorum. Şu kürsüden sarf edilen "şehit" sözleri, şu kür
süden sarf edilen, sanki, dinî, ulvî bir makama yöneltilecekler şeklindeki sözler ve yaklaşımlar 
ve İktidar Partisinin, her seçim arifesinde veya her kritik dönemde yaptığı gibi, kefenleri par
selleme temayülü ve bir başka sağ parti ile bu konuda yanşa girme arzusu, isteği ve girişimleri, 
bu teklifi samimiyetle, yapma düşüncesini getirdi bana. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Onlar demokrasi şehitleridir. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Din seni rahatsız ediyor. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Teklifim şu: Devlet töreni yapılması kabul edilirse, 

-ki kabul edilecektir- top arabasına, cenazeler konulacak ve top arabası, Ankara'nın veya mer
humların defnedilecekleri bir yerde, ana caddelerden geçirilecek ve tedvin töreni yapılacaktır. 
Teklifim, top arabalarını, bu zihniyette olan -küçümsemek anlamında kullanmıyorum- ama 
-böyle agrandize ederek olaya yaklaşan, buna olumlu oy veren milletvekili arkadaşlarımız çek-
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sinler... (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) Milletvekili arkadaşlarımız çeksinler... (ANAP 
ve DYP sıralarından gürültüler) Fraklarını giysinler, Türkiye'de demokrasiyi korumak için ça
lışan, Türkiye'de demokrasiyi korumak için 27 Mayısı yapan Türk Ordusunun bir bölümüne, 
Harbiye talebesine top arabasını çektirmesinler; bu milletvekilleri çeksinler; teklifim budur... 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 
ADtL AYDIN (Antalya) — Siz de arkasında yürüyeceksiniz!.. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 27 Mayısı kim kaldırdı?.. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, teklifin 1 inci maddesi görüşülmüştür. 
Oylarınıza sunuyorum: 1 inci maddeyi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etme

yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 22 Mayıs 1987 Tarihli ve 3374 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin, 
kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Haziran 1960 Tarihli ve 1 Sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine göre mahkûm edilenlerin hukuken itibarları iade edilmiştir. Bunlardan Es
ki Başbakan Adnan Menderes ile Eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın 
İmralı'da bulunan mezarları Bakanlar Kurulunun uygun göreceği, hizmetleriyle mütenasip bir 
yere Devlet töreni ile nakledilir." 

BAŞKAN — 2 nci madde ile ilgili olarak Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse söz iste
miştir. 

BURHAN CAHlT GÜNDÜZ (izmir) — Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Köse. 
ISMAÎL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3374 sayılı Kanunda ya

pılacak değişiklikle ilgili madde üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu 
vesile ile Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimiz, bugün, kendisine yaraşır, gerçekten tarihî bir gö
rev yapmanın şuuru ve mutluluğunu yaşamaktadır ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yapılan konuşmalar sonucunda, otuz yıldan bu yana hiçbir şeyin-değişmediğinin, o gün sol 
kollarını havaya kaldırmak suretiyle "Moskova'ya" diye bağıranların, bugün demokrasiden 
bahsetmek suretiyle, bu Yüce Meclisin kürsüsünden ihtilalcilere sahip çıktığının da maalesef 
üzüntülü anlarını yaşamış bulunmaktayız. (ANAP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Siyasette, demokrat kafanın içerisinde antidemokrat düşünce olmaz. O gün ihtilale taraf
tar olanların, 27 Mayıs darbecilerine taraftar ve yandaş olanların, yüreklerinin sızlamaya da 
hakkı yoktur ve yüreklerinin sızladığına da inanmıyorum. Konuşmaları zabıtlara geçmiştir. O 
zabıtlar okundukları takdirde görülecektir ki, o gün, millete on yıl hizmet etmenin ötesinde, 
"Tanrı uludur" sözünü orijinaline çevirmek suretiyle "Allahüekber" dedirtmek suretiyle, yü
ce milletin binlerce yıldan bu yana gönlünde taşımış olduğu imanına sahip çıkan insanlardan 
üçünün idam edilmesini maalesef üzüntüyle karşılamamışlardır; davullarla, zurnalarla, tören
lerle kutlama günleri yapmışlardır. 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Dini politikaya alet etme. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ve o insanların, burada kalkıp da, naaşların bir yerden alı
nıp, bir başka yere nakledilmesi konusunda -üç ölü insandan ne istiyorsunuz; bu ne hınçtır, 
bu ne kindir, bu ne ihtirastır?- (ANAP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) aradan 
otuz yıl geçmesine rağmen, aynı kin, aynı husumet, bu Yüce Meclisin kürsüsünden kusulmak-
tadır. Maalesef, fevkalade üzüntü içerisinde ve fevkalade nefretle, konuşmanıza cevap vermek 
mecburiyetinde kaldım Sayın Topuz. 

O günün eğitim ve kültürünü almış bir insan olarak, on yıl bu memlekete hizmet eden 
insanların, o hizmetlerinin nimetlerinden istifade eden bir insan olarak; onları minnetle, şük
ranla ve rahmetle anıyorum. O insanlara, bu Yüce Mecliste oturan milletvekillerinin vefa bor
cu vardı, hepinizden Allah razı olsun, en güzel vefa borcunuzu, bugün bu kanun teklifini çı
karmak suretiyle yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktasınız. (DYP ve ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, 14 Mayıs 1950; "Yeter! Söz Türk Milletinindir" diyerek, işte karşı
mızda her gün okuyoruz. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin tescil edildiği gü
nün adıdır. 14 Mayıs 1950 ve 27 Mayıs 1960 ihtilali arasında, geçen on yıl zarfında, siyasî ikti
darın, tenkit yapan kişilerce konuşulan şekliyle herhangi bir kusuru yoktur; şahsî kusurları 
olabilir; elbetteki, insan olarak doğan herkesin muhakkak surette şahsî kusuru olacaktır; ama, 
siyaseten iktidara gelmiş olan insanların, siyasî parti hüviyetini kazanan kadroların hesapları 
ancak bu Yüce Meclite görülmeli ve sonunda da sandıkta millet o hesabı görmelidir. 

Sandıkta, 1957 yılında dahi yüzde 50Merin, yüzde 55'lerin üzerinde oy alan Demokrat Par
tiyi, milletin iradesiyle alaşağı etmenin mümkün olmayacağına inanan o günkü muhalefet partisi, 
çeşitli düşünce sahipleriyle girmiş olduğu plan, program ve de taraf olmak suretiyle, 60 İhtila
lini yapanların maalesef içerisindedir. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yalan, yalan söylüyorsun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet. 27 Mayıs 1960 İhtilalini yapanlar, yalnız cuntayı, yal

nız o günkü ihtilali yapan askerler değildir. 27 Mayıs 1960 ihtilali, Türk Milletinin, millî ve 
manevî değerleriyle, ekonomik, sosyal ve siyasal düşünce sahiplerinin, milliyetçi ve muhafaza
kâr düşünce sahiplerinin, ona karşı olan zihniyet sahipleriyle hesaplaştığı gündür. Asılanlar, 
katledilenler, rahmetli Menderes, rahmetli Polatkan, rahmetli Zorlu değildir; katledilen, Türk 
Milletidir, mahkûm edilen, Türk Milletidir... (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

27 Mayıs 1960 İhtilali, Demokrat Parti adı altında "Yeter! Söz milletindir" diyerek irade
sini ortaya koymak suretiyle, devlet idaresini, kendi hizmetine sokmak isteyen, kendi imkânla
rıyla, devletin imkânlarıyla memleketin en ücra köşelerine hizmet götürülmesini isteyen zihni
yetin mahkûm edildiği, ortadan kaldırıldığı bir gündür. İşte, onun için 27 Mayısı lanetliyoruz, 
onun için 27 Mayısı yapanları kınıyoruz. Hem demokratım diyeceksin, hem o hizmetleri ya
pan; bu mübarek milletin, bu yüce milletin on yıl takdirini kazanan bu mübarek üç insanın, 
yalnız naaşlarımn alınıp fatihalarla bir yere defnedilmesini dahi hazmedemeyeceksin... Böyle 
demokratlık olmaz. Bu, çifte standarttır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Kanun var kanun; o kanun çıktı. 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Şimdiye kadar niye yaptırmadınız, niye otuz yıl bek

lettiniz? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyiniz. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Siz niye yapmadınız? 
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ÎSMAÎL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hangi düşünce altında 
olursa olsun, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimize gelmiş bulunan bu teklifi veren Gire
sun Milletvekili Sayın Burhan Kara ve altında imzası bulunan değerli milletvekillerine şahsım, 
partililerim ve yüce milletim adına şükranlarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Adalet Partisi zamanında verilen teklifleri, yapılan mücadeleleri, Sayın Başkan müsaade 
ederse ve isterseniz anlatayım. Şuradaki konuşmalarınız, tabiî Senatör Ahmet Yıldız'ın konuş
masından farklı değil (DYP sıralarından alkışlar) ve benim konuşmalarım da 1970 yılında za
manın Başbakanı Sayın Süleyman DemirePin, Ahmet Yıldız'a vermiş olduğu cevaplardan farklı 
değildir. (DYP sıralarından alkışlar) Onun için, niyette hiçbir değişiklik yoktur. O gün de hali
sane düşünülmüştür, teşebbüste bulunulmuştur; fakat elimizdeki imkânlarımız, milletvekili sa
yımız kâfi gelmemiştir. Allah bu nimeti Anavatan Partisi Grubuna nasip etti; ben de takdir 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Ancak, Doğru Yol Partisi olarak, Adalet Partisi za
manından bu yana, otuz yıldan bu yana, biz, Demokrat Partinin siyasî mirasçısı olduğumuzu, 
onların bütün yapmış oldukları on yıllık icraatlarından dolayı hiçbir platformda haksız yere 
onlara bir ithamda bulunulmasına müsaade etmeyeceğimizi ve Adalet Partisi olarak da De
mokrat Partinin devamı olduğumuzu açıkyüreklilikle ortaya koyduk. Onunla da kalmadık. 1983 
yılından sonra kurulmuş bulunan şu andaki Doğru Yol Partisinin de, Demokrat Parti ve Ada
let Partisinin devamı olduğunu her yerde söyledik, söylemeye devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz doldu, toparlayınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun için, burada bir kimlik ispatına lüzum görmüyorum. 

Ben gene tekrarlıyorum; Teklifi veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; kanunun memleketi
mize, milletimize ve o üç büyük insanımızın aile efradına hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan 
diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köse. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topuz. 
ALt TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı konuşması sırasında; "Sol eli

ni havaya kaldırarak 'Moskova'ya, Moskova'ya' diye bağıranların bize demokrasi dersi verme
ye haklan yoktur, Sayın Topuz'a böyle bir cevap vermek mecburiyetinde kaldım" diyerek, be
nim de ismimi kullanmak suretiyle bana sataşmada bulunmuşlardır, içtüzüğün 70 inci madde
sine göre, satışmadan dolayı söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, zaptı inceleyeyim, gereğini yapacağım. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Burhan Cahit Gündüz, buyurun. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (Izmjr) — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; sözlerime başlarken tarihî bir tespiti dile getirmek istiyorum. 
Osmanlı imparatorluğu, ihtişamını ve bekasını Yavuz'un kılıcından, Fatih'in donanma

sından çok; Molla Gürani'nin, Hızırbey Çelebi'nin adaletine borçludur. 
Tarihte, adalet önünde hesap ve baş vermiş devlet başkanları, hükümet başkanları ve üye

leri, parlamento mensupları çok görülmüştür. Her ihtilal, istikbale, maziden getirdiği kanla 
hazırlanmıştır. Ancak, o tarih, kansız başarılmış bir ihtilal sonucunda, bütün bir iktidarın tam 
kadrosuyla mahkemeye sevk edildiğini, ilk defa bundan otuz yıl önce Türkiyemizde kaydetmiştir. 

Türk adaleti, önüne gelmesi bir daha mümkün olmayan bu fırsatı değerlendirerek, vere
ceği kararlarla, değil Türk adalet tarihinde, dünya adalet tarihinde bir yıldız gibi parlayacak 
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iken, maalesef olmadı. Bu, "maalesef" Türk adalet tarihine kara bir sayfa olarak geçti; fakat, 
bu kabil davaların mukadder bir akıbeti olmuş ve milletlerin siyasî mukadderatına hükmeden
ler hakkında verilmiş kararlar, tarih tarafından bugün olduğu gibi daima ikinci bir muhake
meye tabi tutulmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, iddia ve itham makamına 
ve onun arkasındaki fetva heyetine, hukuk alanında ve tarih önünde pek çok şeyler söylene
cektir. Bu bakımdan, bu kanun teklifi ile, bir nebze de olsa, millî vicdan rahatlatılmış olacak
tır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündüz. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benim cezamın bitmedi

ğine inananlar varsa, cezam bitti, rahat olsunlar. O adil(î) kararlarınızla verdiğiniz ceza bitti, 
çok teşekkür ederim, sizin adaletiniz de budur onu ayrıca size söyleyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, benden önce konuşan, gerek Doğru Yol Partili arkadaşlarımız, ge
rek Anavatan Partili arkadaşlarımız, zannediyorlar ki, biz, ihtilal hukukunu savunan, ihtilali 
savunan kişileriz. Biz, her türlü ihtilale karşıyız; 27 Mayısa da karşıyız, 12 Marta da karşıyız, 
12 Eylüle de karşıyız. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz de karşı mısınız? Peki, 
12 Eylül hukukunun, ihtilal hukukunun, 12 Eylülün katlettiği insanların hakkını burada sa
vundunuz mu? Savunmadınız; öbürlerine sahip çıktınız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan susturur musunuz!.. 
Size soruyorum: 27 Mayıs 1960'ta ihtilal yapıldı. O zaman, 27 Mayıs İhtilali eğer yapıl-

masaydı Cumhuriyet Halk Partisi ezici bir çoğunlukla iktidara gelecek ve Türkiye'nin kaderi 
değişecekti... Bunu bilmeniz lazım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yine, 12 Mart 
Muhtırası verilmeseydi, Cumhuriyet Halk Partisi İktidara gelecek ve Türkiye'nin kaderi deği
şecekti; 12 Eylül ihtilali yapılmasaydı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek ve Türkiye'
nin kaderi değişecekti... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

tşte, sağ iktidarların çıkmaza girdiği, devleti çıkmaza soktuğu noktalarda, ihtilaller imda
dınıza yetişmiş ve sizleri kurtarmıştır. Bunu Türkiye'de artık bilmeyen yoktur. 

Sağ iktidarlar, fikir fukarası iktidarlar, Türkiye'de ne yapmıştır? Daima ellerinde bir koz 
bulundurmak istemişlerdir. Arkadaşlar, ihtilal 1960'ta yapıldı. 1962-1963'te normal rejime gi
dildi. Soruyorum, o zamandan beri sağ iktidarda bulunan insanlar, bu Demokrat Partinin hak
larını niye iade etmediler, niye bu cenazeleri nakletmediler? Niye biliyor musunuz; çünkü bu
nu istismar konusu yapmak istediler. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu de
vamlı istismar -konusu yapmak istediler ve Demokrat Partinin siyasî haklarını iade etmek onu
ru yine Halk Partisine nasip oldu. Peki, siz hangi yüzle çıkıyorsunuz da hukuku savunuyorsu
nuz, demokrasiyi savunuyorsunuz, insan haklarını savunuyorsunuz? (ANAP sıralarından, "O 
tarafa bak" sesleri) tki tarafa birden sesleniyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakın... (ANAP sıralarından, "O tarafa bak" sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — 12 Mart Muhtırası verildiği zaman, üç tane genç asıldı: 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin inan. Bu insanlar kimseyi öldürmemişlerdi. Ne yapmak 
istiyorlardı? Devrim yapmak istiyorlardı; ama, burada o insanların idamına karar verenler, "Üç 
üç" diye işaret buyurdular, zafer işaretleri yaptılar. Kime karşı? Üçe karşı. 

Bu mudur insanlık anlayışı, bu mudur insan haklarına sahip çıkmak?.. "Benden, olursa 
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savunacağım, benden olmazsa, çift standartla onun üzerine gideceğim. 
Hak, bu değil; hukuk, bu değil; insanlık, bu değil ve milletvekili vicdanı, bu değil... 
Sayın Milletvekilleri, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Danışma Meclisine niçin geldin? Danışma Meclisi

ne gelmeseydin!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Lütfen dinleyin arkadaşlar. Ben burada kendi fikirlerimi, 

ciddî ciddî söylüyorum. Yani, sizin hoşunuza gitmezse, yine ceza verebilirsiniz!.. 
BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etmeyiniz; müdahale edince, olay çıkıyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Nasıl 

bir hukuk devletidir? Laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal ve laik hukuk devleti olması, 
Anayasanın başlangıcında belirtilmiştir. Bu ne demektir; Türkiye Cumhuriyetinde, yasama ta
sarrufları bu çerçeve içinde yapılacaktır demektir. Yani, Meclis, yasama faaliyetlerinde bulu
nurken, bağlı yetki içindedir. Yetkisi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi, Anayasa
nın 87 nci maddesinde belirtilmiştir: Kanun yapmak, af ilan etmek... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Başka ne yapmak?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — O ayrı... Yani konuyla ilgili... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Bilmiyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Seni ben cebimden çıkarırım! Kanun hükmünde kararna

me çıkarmak, anlaşmaları yapmak, gensoru... tşte bunların hepsini denetlemek... Onlar önemli 
değil; konuyla ilgili olanları söylüyorum. Af çıkarma yetkisi var; ama, af çıkarırken burada 
getirilen, affı aşan bir şey. Ne demek, hukukî itibarlarını iade etmek? 

Arkadaşlar, bu, olmuş, geçmiş bir olaydır. Bu arkadaşların hukukî itibarlarım nasıl iade 
edeceksiniz? Haksız veya haklı olarak idamlar yapılmış, o zamanki şartlar içerisinde... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Haklı mı, haksız mı? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Haksız da yapılmış. Ben kabul ediyorum; zaten ben onu 

savunuyorum. Yani, bir kanunu ortaya getirirken, biz, şimdi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
bir şeriat devletidir" diye bir kanun çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Nedir? Anayasa hukuku 
içinde çıkarabiliriz. Yine biz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti totaliter bir devlettir" diyebilir 
miyiz? Diyemeyiz. 

O halde biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak kanun çıkarmak istediğimiz za
man, bunu ancak Anayasanın 87 nci ve müteakip maddelerinde, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine verilen yetkiler çerçevesinde yapabiliriz. Anayasanın 87 ve devam eden maddeleri inceledi
ğinde, bir kişinin haklarını veya itibarını iade etmek diye bir tasarruf yetkisinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmemiş olduğu görülecektir. Sadece af yetkisi verilmiştir; af yetkisi de kul
lanılmıştır. 

O halde, her atılan adım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı her tasarruf gelecekte 
bir gelenek halini alır. Siz "iadei itibar" diye, Türkiye Büyük Millet Meclisine bugün yeni bir 
yetki kaynağı yaratırsanız, yarın başkaları da çıkar, başka kişilere itibar sağlamaya çalışır. Şim
di, siz, bugün çıkıp da, bu idam edilen üç kişiye iadei itibar ederseniz, yarın başkaları da çıkar, 
idam edilen başka kişilere iadei itibar sağlar. Her ihtilalin sonunda, o zamanın şartları içeri
sinde tesis edilen tasarruflar bir altüst edilirse, Türkiye'de, her gelen, daima geçmişle uğraşır 
ve geleceği görmez, geleceğe yönelik tasarruflarda ve uğraşlarda bulunmaz. 

Onun için, bence, bu yolları kapatmak lazımdır. Bu insanların ölümleri üzerine, mezarla
rı üzerine siyasî polemik yapmak, insanların karakteriyle bağdaşan bir davranış değildir ve ol-
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manialıdır, tşte, bizim sağ iktidarlarda gördüğümüz; daima, insanların ölümlerini istismar ederek, 
siyasî polemik konusu yaparak, kendilerine itibar kazandırmalarıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce burada Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmail Köse konuştu... Arkadaş
lar, hepimiz sizler kadar dindarız; ama, şu devletin bir laik devlet olma niteliği var. Her tarafa 
Kur'an kursları açarak, Meclis kürsüsünü bir camiye çevirmek suretiyle ibadethane haline ge
tirerek bu devlette bir yere gelemeyiz. (ANAP sıralarından gürültüler) Eğer sizin dindarlığınız 
varsa, lütfen o içinizde kalsın, dini, vicdanlarınıza kapatın; dini, çıkıp da polemik konusu yap
mayın. Dini polemik konusu yaptığınız zaman, yârın da başkaları çıkar, başka şeyleri polemik 
konusu yapabilir. Onun için, lütfen şu Meclisin itibarını daima ayakta tutabilecek davranış ve 
tutumlar içinde bulunalım. 

Şimdi, Doğru Yol Partili o arkadaşa soruyorum: 1966'larda 269 milletvekili ile iktidara 
geldiniz; neredeydi o zaman aklınız da, bunlara iadei itibar etmediniz, cenazelerin, sahiplerine 
verilmesini niye bugüne kadar beklettiniz? Onun cevabını verin. Kim bunları engelledi? Siz, 
zamanı geldiğinde ihtilalcileri bağrınıza bastınız. Bugün, 1982 Anayasasını, 1 inci maddesin
den geçici maddelerine kadar kimin yaptığını da biliyoruz. Ben olayların içindeydim. 1 inci 
maddesinden son maddesine kadar, geçici maddeler hariç, Türkiye'de sağ dikta rejimini kur
mayı amaçlayan politik zihniyetin ve iktidar olma heveslilerinin, geçici maddelerle kendilerine 
yasaklar getirilmeye başlandığında ciyak ciyak bağırması zihniyetinin de artık bu Mecliste ser
gilenmemesi gerektiğine de inanan bir insanım. (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, çifte standart uygulamamalıyız. Çifte standart uyguladığımız zaman, bu mem
lekette bir yere varamayız. Memleketimizin menfaati birdir, hepimizin de o menfaati görmesi 
lazım. 

"Her şey benim için olsun. Ben kendime göre bir rejim yapayım; geleyim bu devlete dikta 
rejimi kurayım. Geçmişteki hatalarımın üzerine sünger çekeyim; geçmişte yaptığım suiistimal
lerin üzerine sünger çekeyim, ondan sonra, zamanaşımı ile her şeyi kurtarayım" düşüncesiyle, 
insanlar belirli yerlere varamazlar; varsalar da, onların hesabını soracak insanlar çıkacaktır. 

Burada bu kısa zaman fasılası içinde çok fazla şeyler söylemek de istemiyorum; ama, bu 
getirilen teklif, siyasî polemik aracı olduğu için, Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerini düzeleyen maddelerine ters düştüğü için ve zaten bununla da kimseye iadei itibar 
geleceğine inanmadığım için, böyle bir teklifin Yüce Meclisi boşuna işgal etmekten ibaret ol
duğu inancıyla, böyle bir kanun teklifini gereksiz buluyorum ve bu nedenle de tasvip etmediği
mi belirtmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Milletvekilleri, 2 rici madde ile ilgili iki değişiklik önergesi var; önergeleri okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

355 sıra sayılı yasa teklifinin çerçeve 2 nci maddesine bağlı 1 inci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Millî Birlik Komitesince yürürlüğe konulan, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı 
Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 net maddesi uyarınca kurulan Olağanüstü 
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Yüksek Adalet Divanının 5 Eylül 1961 tarihli ve kanun yolları kapalı kararları bütün sonuçla
rıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

Yüksek Adalet Divanında yargılanan seçilmiş kişilere isnat edilen suçların işlediği tarihte 
yürürlükte olan 1924 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun 17 nci, 41 inci ve 61 ila 67 nci madde
lerine aykırılığı ve yasama dokunulmazlıkları sebebi ile hazırlık soruşturması dahil bütün yar
gılama işlemleri geçersiz kılınmış ve yasama itibarlarıyla geri verilmiştir. Bunlardan eski Baş
bakan Adnan Menderes ile eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın tmrah'-
da bulunan mezarları Bakanlar Kurulunun uygun göreceği, hizmetleri ile mütenasip bir yere 
devlet töreniyle nakledilir. 

Adlî sicilde ve özlük işlerinde bu Kanun uyarınca gerekli işlemler ilgililer tarafından resen 
yerine getirilir. 

Süleyman Demirel 
İsparta 

Hâlit Dağlı 
Adana 

Selahattin Kılıç 
Adana 

Orhan Şendağ 
Adana 

Baki Durmaz 
Afyon 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Adil Aydın 
Antalya 

İbrahim Demir 
Antalya 

Hasan Namal 
Antalya 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Turgut Yaşar Güiez 
Bolu 

Abdülkadir Cenkçiler 
Bursa 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Yıldırım Avcı 
Denizli 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

ismail Köse 
Erzurum 

Aykon Doğan 
İsparta 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ömer Şeker 
Konya 

Vefa Tanır 
Konya 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Ümit Canuyar 
Manisa 
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önol Sakar 
Manisa 

Sümer Oral 
Manisa 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Latif Sakıcı 

Muğla 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 
Doğan Baran 

Niğde 
Mahmut öztürk 

Niğde 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Cemal Alişan 

Samsun 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

trfan Demiralp 
Samsun 
Ali Eser 
Samsun 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Şinasi Altınel 
Zonguldak 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Tevfık Ertüzün 
Zonguldak 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinde yer alan "Bunlardan eski Başbakan Ad
nan Menderes ile eski bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın tmralı'da bulunan 
mezarları, Bakanlar Kurulunun uygun göreceği, hizmetleriyle mütenasip bir yere devlet tören 
ile nakledilir." cümlesinin önüne "Bunlara ait sabıka kayıtları adlî sicilden çıkarılır" ibaresi
nin konulmasını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Burhan Kara 
Giresun 

Mehmet Perçin 
Adana 

Hilmi özen 
tstanbul 

Talat Zengin 
Malatya 

Raşit Daldal 
Niğde 

Ertuğrul özdemir 
Ordu 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci madde ile ilgili iki değişiklik önergesini bilgileri
nize sunduk; aykırılık derecesine göre tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
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önce Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşları tarafından verilen önergeyi tekrar okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

355 sıra sayılı yasa teklifinin çerçeve 2 nci maddesine bağlı 1 inci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — Millî Birlik Komitesince yürürlüğe konulan, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşki
latı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında 12 Haziran 1960 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Olağa
nüstü Yüksek Adalet Divanının S Eylül 1961 tarihli ve kanun yolları kapalı kararları bütün 
sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

Yüksek Adalet Divanında yargılanan seçilmiş kişilere isnat edilen suçların işlendiği tarih
te yürürlükte olan 1924 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun 17 nci, 41 inci, 61 ilâ 67 nci madde
lerine aykırılığı ve yasama dokunulmazlıkları sebebi ile hazırlık soruşturması dahil bütün yar
gılama işlemleri geçersiz kılınmış ve yasama itibarları geri verilmiştir. Bunlardan eski Başba
kan Adnan Menderes ile eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı'da 
bulunan mezarları Bakanlar Kurulunun uygun göreceği, hizmetleri ile mütenasip bir yere Dev
let töreni ile nakledilir. 

Adlî sicilde ve özlük işlerinde ve Kanun uyarınca gerekli işlemler ilgililer tarafından resen 
yerine getirilir, 

Süleyman Demirel 
(İsparta) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Çoğunluğumuz ol

madığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

katılmıyoruz; ama, izin verirseniz bir iki noktayı da açıklamak istiyorum. 
Bu önerge ile getirilmek istenilen hükümlerin bir kısmı; mesela sabıka kayıtlarının silin

mesi gibi meseleler zaten silinmiş, yani, af kanunlarıyla çıkmış. Biz şimdi onların maddî delil
lerini de getirdik. 

Diğer yandan, keenlemyekün addedilmesi hadisesinin sonuçları, hukuken neler getireceği 
çok iyi hesap edilmelidir. Mümkün müdür, "keenlemyekündür" demek?., ölüm cezaları ke-
enlemyekündür. Akıbeti nedir? Avukat ücretleri, tazminatlar, müsadereler, aklımıza gelmeye
cek birçok müessesenin yeni baştan gündeme gelmesi demektir. Altından kalkamayacağımız 
hukukî bir sonuçla karşılaşabiliriz. 

Ayrıca, Anayasamız açısından -biraz sonra maddenin tümü üzerinde konuştuğumda izah 
edeceğim- problemler de vardır. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu olmadığı için, Hükümet de, esasından önergeye katıl

mıyor. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden birisi olarak, buyurun Sayın Köse. 
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ÎSMAtL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Genel Başkanı
mız ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte vermiş olduğumuz değişiklik önergemizi kabul et
mekle, bugün çıkarılacak olan kanunda herhangi bir sıkıntı yaratılmayacaktır. 

Kaldı ki, Sayın Burhan Kara ve arkadaşları da -şu anda dinlediğim kadarıyla- vermiş ol
dukları bir önergeyle, adlî sicildeki kayıtlarının da silinmesini talep etmişlerdir. Şu anda oku
nan önerge dikkatle dinlenildiği takdirde, Sayın Burhan Kara ve arkadaşlarının vermiş olduğu 
değişiklik önergesiyle, bizim vermiş olduğumuz önerge arasında pek fazla farklılık yoktur. Bu 
bakımdan, Yüce Meclis bu önergemizi kabul ettiği takdirde, resmî kuyudatta bulunan bütün 
yazılı evrakların ortadan kaldırılmasını sağlamış olacağız. 

Sayın Bakanımızın tereddüdüne mahal verecek bir tazminat bahis konusu olması müm
kün değildir; müruru zamana uğramıştır. Onun için, maddî herhangi bir külfet getirmeyeceği 
gibi, manevî yönden, şu anda tarih kitaplarında okutulan yazıları değiştirebilmeniz için, bu 
önergemizi kabul etmek mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde, halen lisede, ortaokulda okunan 
tarih kitaplarında, 27 Mayıs 1960 darbesini sizin çocuklarınız okuyacaklardır. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşlarının vermiş oldukları değişiklik öner

gesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum... 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın açıklamasından sonra önerge

mizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi de arkadaşlarımız geri almış bulunuyorlar. 
2 nci maddeyi geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın üyeler, kanun teklifinin bitmesi için süremizin birkaç dakika uzaması mümkün ola

bilir; kanun teklifinin görüşmeleri bitinceye kadar Meclis çalışmalarının uzatılmasını öneriyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeye geçmeden önce, Sayın Topuz'un sataşma iddiası vardı. 
MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Sataşmayı bırakın efendim, ne sataşması... 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, yasal görevimizi yerine getirelim. Zabıtları getirdim, ar

kadaşımızın beyanı şöyle: "30 yıldan bu yana hiçbir şeyin değişmediğinin, o gün sol kollarını 
havaya kaldırmak suretiyle "Moskova'ya" diye bağıranların, bugün demokrasiden bahsetmek 
suretiyle, bu Yüce Meclisin kürsüsünden ihtilalcilere sahip çıktığının da maalesef üzüntülü an
larını yaşamış bulunmaktayız" 

Yani, arkadaşımız, Sayın Topuz'un, o gün, sol koluyla Moskova'yı bugün de ihtilalcileri 
davet ettiğini beyan etmektedir. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — İsim vermedi orada. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 70 inci maddesine göre açıkça bir sataşma vardır. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — isim vermedi orada... 
BAŞKAN — Efendim, 2 inci sayfada da "Sayın Topuz" diye de isim vardır. Başkanlık 

Divanına lütfen güven duyunuz. 
Buyurun Sayın Topuz. 
KADİR DEMİR (Konya) — Kolunu kaldırmış mı, kaldırmamış mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, satışmanın olduğu sabittir. Satışma nedeniyle, sataşmada bulunu

lan kişiye söz verdim. O, onun takdir hakkıdır. 
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MEHMET PERÇİN (Adana) — "Sol elimi kaldırmadım" diyecek mi Sayın Başkan? 
ALÎ TOPUZ (istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın tsmail Kö

se, burada yaptığı konuşmada, Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, benim... (ANAP sıraların
dan "Afiyet olsun" sesleri) 

Ben oruçlu değilim efendim. 
Burada çok olağanüstü bir ortamda, bence çok önemli bir meseleyi konuşuyor, tartışıyo

ruz. Konuşmanın üslubu, herkesin seçtiği konuşma üslubu içinde, bazen sertliklere varan, ger
ginliklere varan noktalara geliyoruz ve de tartışmanın asıl içeriğini gözden kaçırıyoruz; dolayı
sıyla, birbirimizi anlamakta güçlük çekiyoruz ve bana yapıldığı gibi, belki birbirimize karşı 
da hak etmediğimiz suçlamaları yapıyoruz. 

Evvela şunu ifade edeyim ki, ben, burada yaptığım konuşma sırasında da ve hiçbir yerde 
de ihtilalcileri desteklemiş bir eylemin içinde bulunmadım. Bana karşı bu konuda yapılan id
dia, çok ayıp bir iftiradır. Kırk yıllık siyasî hayatı içinde daima demokrasiden yana saf tutmuş 
bir insan olarak, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisinin 1950'de sağladığı demokra
tik ortamda yetişmiş bir insan olarak, o ortamda yetişmiş başka birisi tarafından böyle suçlan
mış olmaktan ciddî bir üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Burada biz, ne 27 Mayıs, ne de Yüksek Adalet Divanıyla ilgili bir değerlendirme yaparak, 
onları savunmaya yönelik bir konuşma yaptık. Biz burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
Yüksek Adalet Divanının almış olduğu hukukî kararları değiştirmeye yetkisi olmadığını söyle
dik. Biz burada, Demokrat Partinin bu ülkeye yapmış olduğu hizmetlerle ilgili yapılmış konuş
malara ve o konuşmaları sırasında, Demokrat Partinin siyasî muhatabı olan, rakibi olan Cum
huriyet Halk Partisine karşı yapılmış sataşmalar nedeniyle, yapılmış yanlış değerlendirmeler 
ve beyanlar nedeniyle de, demokratların 1960'a gelinceye kadar neler yaptığını kendi anlayışı
mız içerisinde anlattık. 

Ben, hiç bir zaman, sol elini havaya kaldırarak slogan atmış bir insan değilim, sol elini 
havaya kaldırarak herhangi bir eyleme katılmış veya böyle hareket edenlere karşı müsamaha 
göstermiş bir insan da değilim. (ANAP sıralarından gürültüler) Siz, onu, kendi içinizdeki sol 
elini havaya kaldıran birtakım insanlara söyleyin; sizde, sizde... (ANAP sıralarından gürültü
ler; SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, sol elini havaya kaldırarak, sözde ilericilik kisvesi altında komünizm propagandası 
yapan her harekele karşı yüreklice mücadele vermiş ve siyasî kariyerini böyle bir mücadele içinde 
elde etmiş bir insanım. (SHP sıralarından alkışlar) Ben, sosyaldemokrat bir insanım, önce de
mokratım, sosyaldemokrat bir insanım. Bana, "Moskova'ya diye bağıranlar" suçlamışını yap
mayı, bir sürçi lisan olarak kabul etmiyorsam, -öyle değilse, bir sürçi lisan değil ise- bu çok 
ciddî bir karalamadır, çok ayıp bir iftiradır. Bize, "Moskova'ya" diyenler, kendi söylediklerini, 
kendi iddialarını, bizim fiilimiz olarak, bizim karşımıza çıkarmakla çok ayıp ettiklerinin gali
ba farkında değiller. 

Değerli arkadaşlarım, benim, yüreğimde bir sızı taşıdığım yolundaki samimî beyanımı herkes 
kabul etmek zorunda değildir; ama, "ona inanmıyorum" diyerek, benim duygularımı da hafi
fe almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Sayın İsmail Köse'nin, bu tarz konuşmalarla, sanıyorum 
ne kadar tek yanlı ve ne kadar karalayıcı bir üslup içinde olduğunu anlamış oluyoruz; öteki 
söylediklerini de, bu anlayışı laşıyan bir insanın söyledikleri olarak değerlendiriyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, biz, 1960 öncesinin siyasî sorumluluğunun Meclis kararıyla orta
dan kaldırılmasına karşıyız. 1960'ta, ihtilalden çok kısa bir süre öncesinde, Bu Meclisten mu
halefet milletvekillerini, bir kısım basın mensuplarını yargılayarak, onları hapsetme yetkisiyle 
teçhiz edilen bir Tahkikat Komisyonunun kurulmasını ve o Komisyonun yargı yetkisinin, yü
rütme yetkisinin hep bir arada kullanılması suretiyle demokrasiye verilmiş zararı, demokrasiye 
getirilmiş darbeyi burada dile getirdik. O nedenle, hiç kimse, çıkıp, 1950'de Türkiye'ye demok
rasiyi getirmiş bir partinin üyesi olarak bana, 1960'ta demokrasiyi katletmiş olan bir partinin 
üyesi sıfatı ile burada suçlama yapmaya hakkı yoktur. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Halt etmişsin sen. 
ALt TOPUZ (Devamla) — Ben son sözümü, son cümlemi şöyle bağlamak istiyorum: 
Burada bir duygu istismarının, duygu sömürüsünün yapıldığını çok açık örnekleriyle gör

dük. tki parti, birbiriyle duygu sömürüsünde yarıştı; konuşmalarda yarıştı, önergelerde yarış
tı. Yarışın bakalım, nereye kadar yarışacaksınız... Duygu sömürüsü yaparak bir yere varılama
yacağını elbette bir gün göreceksiniz. 

ATILLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Yani, affetmeyelim mi? 
ALt TOPUZ (Devamla) — Son sözüm; Sayın Köse, bana, nefretle cevap vermek mecburi

yetinde olduğunu söyledi, olabilir. Demek ki, nefret duyuyor, demek ki, yüreğinde kir ve yük 
taşıyor. O kirlilikle onu başbaşa bırakıyorum. Ama, ben, onu nefretle değil, yine sevgiyle, bu
rada, Doğru Yol Partisinde, doğru yola davet ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, teklifin 3 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
(ANAP sıralarından "Oylasana" sesleri) 
Efendim, maddeyi okudum, henüz oylamaya geçmedim; bir sayın üye soru sormak istedi

ğini yazılı olarak bana bildirmiş bulunuyor; kendisine bu hakkı tanımak zorundayım. Madde 
oylanmadan evvel üyelerin soru sorma hakkı vardır. Ben kendisine soru sorma hakkını tanıyo
rum. 

Buyurun Sayın Miski. 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, aracılığınızla öğrenmek isityorum. Anayasanın 

138 inci maddesinin son fıkrası şöyle: "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme ka
rarlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değişti
remez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." Bu amir hükme göre, çıkarmakta oldu
ğumuz kanun Anayasaya aykırı olmuyor mu? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, tümü üzerinde sorması lazım bu 
soruyu. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, Adalet Komisyonu Başkanısınız... (ANAP sıralarından "Sa
yın Başkan, ne uzatıyorsunuz?" sesleri, gürültüler) 

öyleyse arkadaşlarınız sataşmasınlar efendim. Bırakın da, toplantıyı yönetelim. 
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.ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, bir yanlışlığı dile getirdim; yü
rütme maddesi ile ilgili soru sormuyor ki, tümü ile ilgili soruyor. 

BAŞKAN — Tümü ile ilgili olarak soru soruyor. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; zamanın çok kıymetli olduğunu biliyorum; bu sebeple de sizleri bu
rada daha fazla tutmamak için azamî gayreti sarf edeceğim. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi sebebiyle Meclisteki müzakerelerde, 1950 ve 1960 
yılları için, o dönem için müspet ve menfi istikametteki görüşler ileri sürülmüştür. Biz, teklife 
o-zaviyeden bakmıyoruz, yani, bu teklife, "1950 ile 1960'ın burada hesabının görülmesi için 
bir mahkeme" gibi bakmıyoruz. Biz, olayı bir sömürü olarak da değerlendirmiyoruz ve bu 
teklif sebebiyle, yaraları saralım derken, yeni yaralar, yeni rahneler açmayı kesin olarak düşün
müyoruz. 

Bu teklifte getirilmek istenen hükümlerin Anayasaya aykırı olduğu hususu ileri sürüldü. 
Anayasanın 138 inci maddesi, yargı kararlarının hiçbir suretle değiştirilemeyeceği yolundadır. 
Anayasada olan bir hüküm var ise, ona aykırılık söz konusu olur. Kanunlarda olan bir şey 
varsa, onun aykırılığı söz konusu olur. Bizim burada getirdiğimiz "tade-i itibar" kelimesinin 
hangi kanunun hangi maddesindeki bir hükme aykırı olduğunun veya Anayasaya nasıl aykırı 
olduğunun, Anayasaya aykırı olarak kanunları nasıl değiştirdiğimiz veya mahkeme kararları
nın nasıl değiştirildiğinin izahı gerekir ve "tade-i itibar" müessesesinin, hangi cezayı ortadan 
kaldırdığı meselesinin münakaşası gündeme gelir. 

Bu, Türk milletinin vicdanında gelişmiş olan bir duygunun, demokratların suçlu olmadı
ğı duygusunun, elbette ki bir tescilidir. Ama, hukuken ne Anayasaya bir aykırılık vardır, ne 
de bir mahkeme kararının iade-i muhakeme yolu vardır. Bu sebeple de, gerek kendi partimizin 
gerekse başka partili milletvekillerinin verdiği önergeye karşı çıktık. Çünkü, o zaman, bir Ana
yasaya aykırılık, o zaman, hukukî zemin içerisinde bir münakaşaya sebep olabilirdik. Biz, bu 
suretle, kendi arkadaşlarımızın ve diğer milletvekili arkadaşların verdikleri önergelere karşı çık
makla da, bu hadisede duygu sömürüsünü katiyen düşünmediğimizi, bütün müzakereler bo
yunca da sükût etmek suretiyle, Hükümet olarak bu meselede yeni rahneler açmak istemediği
mizi ifade etmek istedik. 

Bu törenlerin yapılışının da, inşallah yeni münakaşalara sebep olmamasını temenni edi
yoruz. Ne Ordu, ne Harbiydi, ne de bir başkalarını hatıra getirmek suretiyle, 1960'ın veya 
1960'tan öncesinin havasına girmenin düşüncesi içinde de değiliz. 

Ümit ediyorum ki, Yüce Meclisin oyları ile bu teklif kanunlaşacak bu acılar dinecek ve 
bir daha bu münakaşaların olmasına meydan verilmeyecektir. Ama, siz de takdir edersiniz ki, 
bu münakaşalar devam ettiği müddetçe, istesek de istemesek de, duygu sömürüsü veya bu ölü
lerin aileleri üzerindeki ıstırap rüzgârları devam edecektir. 

Ayrıca şunu söylemek istiyorum: Af kanunları çıkmıştır. Bu sebeple sabıka kayıtları çıka
rılmıştır. Biraz evvel ismi verilen Fatih'teki kaydı biz aldık. Adlî Sicil Genel Müdürlüğünde bu 
kayıt yok; Çünkü, af kanunlarıyla çıkarılmış; fakat, mahallî savcılık bunu ya ihmal etmiş veya 
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Genel Müdürlükten oraya kayıtlar zamanında gitmemiş. Bugün de Meclisten aynı kanunu çı
karsak, bu ihmal yine olabilir. Bu bir fiilî hatadır. Hukuken kayıtlar çıkarılmıştır. Nitekim, 
bana gelen not şudur: "özel yasa gereği Yassıada mahkûmlarının kayıtları kütükten çıkarıldı. 
Silinme, 1803 sayılı Af Kanunu Komisyonu tarafından 1982-1983'te gerçekleşti." 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, teklifin maddeleri tek tek görüşülmüş ve oylanmış bu

lunmaktadır. 
içtüzüğün 87 nci maddesine göre bir arkadaşımız lehte konuşmak üzere söz istemiş bu

lunmaktadır. 
Son söz olarak buyurun Sayın ismail Dayı. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; söz alışım 

müsait olmayan bir zamana rastladı. Benim de söylemek istediklerim vardı. Çünkü 1946 sene
sinde iki köyde sandık başkanlığı yaptım. Getirdiğim oyların, ertesi günü sabahleyin, bir köy
deki, 72 Demokrat Parti ve 2 Halk Partisi oyunun, tam tersine döndüğünü gözlerimle gör
düm. Gece 22.30'da Dursunbey'in Yukarıyağcılar ve Kavak Köylerinin oylarını, pusulalarını, 
ata binmiş getirirken, çarşıda arkadaşlarım dediler ki, "Dayı, nereden geliyorsun?" Dedim ki, 
"iki köyde sandık başkanlığı yaptım" -Birbirine yakın köyler, memleketimizde okuyan yazan 
da az, liseyi yeni bitirmiştim, münasip gördüler- Bana "Saat 18.30'da, radyo, Türkiye'de se
çimlerin sonucunu ilan etti. Sen zahmet etmişsin" dediler. 

BAŞKAN — Sayın Dayı, oyunuzun rengini belirtmek için çök kısa konuşmanızı bekliyo
rum. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bugün bu 
kanun teklifi vesilesiyle Giresun Milletvekili Sayın Burhan Kara ve arkadaşlarını gönülden kut
luyorum, teklife o anda katılamadım, şimdi bütün kalbimle katılıyorum. 

Bazı arkadaşlar çok güzel konuşmalar yaptılar, tarihî konuşmalar yaptılar, zaman olsaydı 
değerlendirmek isterdim. Çünkü iki defa da ben Yassıada'ya gittim. Ordinaryüs Profesör Ali 
Fuat Başgil Hocanın yargılandığı ve şahitlik yaptığı günlerde bulundum. Kabataş'tan gemiye 
bindiğimiz zaman iki tarafımızda birer askerî hücumbot. Orada bulunan çelik yelek giymiş 
askerler mitralyözle iki tarafı tarardı, sanki denize atlayıp kaçacaktı oraya gidenler ve sanıklar. 
O atmosferi yaşadım, o gemiyle gittim, geldim. Rahmetli Tevfik İleri Bey ağabeyimdir... 

BAŞKAN — Sayın Dayı, hatıratınızı lütfen anlatmayınız; oyunuzun rengini söyleyeceksi
niz, İçtüzük bunu amirdir. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın Başkanım, burada, Yassıadada'da yargılanmış iki de
ğerli arkadaşımız, tarihi konuşturdu; çok değerli Ömer Şeker ve Hacıpaşaoğlu ağabeylerimiz. 
Ben, oradaki insanların halini gördüğüm için, bu Yüce Meclise şunu söylüyorum: Bir gün düş-
meyegörün... Nice insanların, gelip, oradaki Cumhurbaşkanına, Başbakana ve diğerlerine, ko
ro halinde hücum ettiklerini, hatta onlara amigoluk yaptırıp yuh çektirenleri gördüm. Ben, 
bu Yüce Meclisin ve gelecek Meclisin, bu Yüce Mecliste Milleti temsil edenlerin, bir daha 27 
Mayıs gibi günleri görmemelerini temenni için bunları söylüyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 12 Eylülü niye alkışlıyorsunuz? 
ISMAlL DAYI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Rahmetli Menderes'in, Ordinaryüs 

Profesör... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — 12 Eylüle niye şapka çıkarıyorsunuz? 
İSMAİL DAYI (Devamla) — Lütfen, dinlersen öğreneceksin. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Dayı, bakın, "Bu konuşma kısa, açık ve gerekçeli yapılır" diyor içtüzük; ama sözü 

bu kadar uzatırsanız, içtüzüğe aykırı davranmış olursunuz. 
İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın Başkanım, öbür arkadaşlara müsamaha ettiniz, lütfe

din bir iki dakikada bitireyim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, maddeler hakkında konuşsaydınız olabilirdi. Lütfen... 
İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın Başkanım, Değerli arkadaşlar; bazı sayın arkadaşları

mız üzülerek burada güzel şeyler anlattılar, güzel şeyler söylediler; ama, sanki otuz yılın evveli
ni hatırlatır gibi konuştular. Rahmetli Adnan Menderes'in isviçre'de yayınlanan Ordinaryüs 
Profesör Ali Fuat Başgil Hocanın Fransızca eserinin önünde bir cümlesi var; "Siyaset ateşten 
bir gömlekmiş" diyor. Ben hiç kimsenin bu ateşten gömleği bir daha giymemesini temenni ederim 
ve vereceğim oy müspettir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Efendim, Sayın Kamer Genç aleyhte söz istemişlerdi, şimdi vazgeçtiler. 
Söz isteyen Sayın Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu'na, müsait değil demiştik; ama, Sayın Genç 

vazgeçtikleri için kendilerine söz veriyorum, buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Tarihî eser oldun, seni sit alanı ilan etmek lazım! 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 

başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, tümü üzerinde söz almıştım; fakat oyumun rengini belirtmek üzere söz almaya teb
dil etmiş bulunuyorum. Sayın Başkan dedi ki, "Konuşamazsınız, başka konuşacak var" Onun 
için, şimdi sıra gelmiştir, konuşuyorum. 

Kabul edilmek üzere bulunan kanun teklifi, Anayasanın 76 ve 138 inci maddelerine aykı
rıdır; bu itibarla, oyum menfidir. (ANAP ve DYP sıralarından "Yuh" sesleri, gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — İn aşağıya, yuh sana. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Lütfen, bu Meclise yakışır bir biçimde hitap edelim birbirimize. 
Değerli üyeler, kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek üzere 12 Nisan 1990 Perşembe 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.07 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 İNCİ BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 2. —Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan
lığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/621) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

X 3 — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 4 — Kuzey Atlantik Andılaşması Teşkilatı Müşterek Ensfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 



— 2 — 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

6. — ŞCırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 7 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallğı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 9. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 12 — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

13. — îzmk Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 
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14. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

15. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

16. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Aiasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 

r (1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 
X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28,2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

23. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve MilJî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 24. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 
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X 25 — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

26. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

27. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 28 — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk .Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 30. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 31 — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

32 — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

33. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 34. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S, Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

35. —Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kutnun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 1943.1990) 
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36. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

37. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 38. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/303) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

39. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

40 — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Saydı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

41. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. istemihan Talay'm, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekilli Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, TürK Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

42. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının.. 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.: 

(101 inci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 355) 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 
22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı tle 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri 

Komisyonu Raporu (2/202) 

TBMM 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanhğı 31.8.1989 
Sayt: 11-89/81 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hazırlamış bulunduğumuz "22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi" ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Talat Zengin 
Malatya 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Mehmet Onur 
K.Maraş 

Kadir Demir 
Konya 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Mehmet Akarca 
Samsun 

Cevdet Akçalı 
İstanbul 

Burhan Kara 
Giresun 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Cemal Özbüen 
Kırklareli 

Kemal Akkaya 
Samsun 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Muzaffer Arta 
Denizli 

Aydın Arvasi 
Van 

Şükrü Zeybek 
Muğla 

Mustafa Dinde 
Konya 

Mecit Yağan 
Kayseri 
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Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Ayhan Sakaütoğlu 
Sakarya 

Mehmet Perçin 
Adana 

Ali Tbpçuoğhı 
K.Maraş 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Onural Şeref Başkurt 
Ankara 

irfan Başyazuıoğlu 
Kayseri 

Nİzamettin Ozdoğan 
Elazığ 

M.Ali Doğuşla 
Bingöl 

ibrahim Oztürk 
Adana 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Şakir Şeker 
Sivas 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Ayçan ÇakıroğuUan 
Denizli 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve arkadaşlarınca hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan "22 
Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi"ne katılmak istiyoruz. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

Mustafa Bozkurt 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 355) 
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GEREKÇE 

Anayasayı ihlal suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkında 16 Ekim 1962 tarih ve 78 sayılı Kanun; 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun Bazı HükümlerininKaldınlması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi gereğince mahkûm edilmiş olanların, bu 
mahkûmiyetlerine ait ilamlarda yazılı muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalardan dörder senesi 
ile muayyen bir mıntıkada ikametle emniyeti umumiye nezareti altına alınma cezalarını affet
miş ve bunlar hakkında bihakkın veya meşruten tahliye tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetle
rinin tabii neticesi olan, kanunî mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve hususi kanunlannda 
yazılı muayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine dair hükümlerin uygulanmamasını ön
görmüştür. 

Diğer taraftan, 3 Ağustos 1966 tarihli ve 780 sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesiyle, söz konusu 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre kurulan Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin bu mahkûmiyetleri; fer'i ve mütemmim cezaları ile 
ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şamil olmak üzere affedilmiştir. 

Esasen, bu hukukî durumun yanında, 1960 öncesi memleket idaresinde olan bu kişiler, 
geçen süre zarfında kamu vicdanında da aklanmış bulunmaktadır. Bunların, kamu vicdanın
da oluşan durumlarının açıklığa kavuşturulmasında zaruret olduğu açıktır. Ayrıca, eski Baş
bakanlardan Adnan Menderes ile eski Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın tmra-
lı Adasında bulunan mezarlarının devlet töreni ile buradan kendilerine layık bir yere nakli yine 
kamu vicdanını rahatlatacaktır. 

Bu sebeplerle, 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre kurulan Yüksek Ada
let Divanınca Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi uyarınca mahkûm edilmiş olanların, 
halkın arzu ve istekleri de dikkate alınarak itibarlarının iade edildiğini mevzuatla belirlemek 
ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan 
Polatkan'ın tmralı'da bulunan mezarlarının naklinde devlet töreni yapılmasını sağlamak ama
cıyla işbu Kanun teklifi verilmiş bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Medisi ' 
İçişleri Komisyonu 24.1.1990 
Esas No.: 2/202 
Karar No.: 39 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 arkadaşı tarafın
dan hazırlanan "22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun" teklifi içişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcileri ile teklif sahibinin 
de katılmalarıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 355) 
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Teklifle 22 Mayıs 1987 tarihli ve 3374 sayılı "Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve 
eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'm tmralı'da Bulunan Mezarlarının 
Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanuncun adının değiştirilmesi ve me
zarların naklinde devlet töreni yapılması öngörülmektedir. 

Teklif Komisyonumuzca olumlu bulunarak tümü kabul edilmiş ve maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Amme vicdanını yılardır rahatsız eden bu konunun milletimizin düşünce ve eğilimleri doğ
rultusunda nihai bir çözüme bağlanabilmesi için ya Yüksek Adalet Divanının kuruluş şekli ve 
makable şamil kanunları uygulamış olması gözönünde tutularak divanın verdiği kararların ge
çersizliğini kabul etmek, ya da iadei muhakeme yoluna başvurmaktır. Hukuk sistemimiz açı
sından bu iki yolun da kapalı olması yüzünden mahkûm edilenlerin itibarlarını hukuken iade 
etme yolu seçilerek teklifin 1 inci ve 2 nci maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Komisyonumuz ayrıca konunun Bakanlar Kurulunu ilgilendireceği gerekçesiyle teklifin 2 nci 
ve 4 üncü maddelerinde geçen "Başbakan" ibarelerini "Bakanlar Kurulu" şeklinde değiştir
miştir. 

Teklifin 3 üncü maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olu

nur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Sözcü 
Hasan Çaktr 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
ismail Köse 

Erzurum 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
M. Kemal Duduoğlu 

Hatay 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Eyüp Cenap Gülptnar 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 355) 
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GÎRESUN MİLLETVEKİLİ BURHAN KARA VE 40 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kamnun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanon Teklifi 

MADDE 1. — 22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı "Eski Başbakanlardan Adnan Mende
res ve eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın tmralı'da Bulunan Mezarla
rının Nakli ile İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun"un adı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"12 Haziran 1960 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 6 na Maddesi Uyarınca Kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca Türk Ceza Kanununun 146 ncı Maddesine Göre Mahkûm Edilenlerin İtibarlarının 
ladesine ve Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile 
Hasan Polatkan'ın tmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ile İsimlerinin Bazı Tesislere Veril
mesi Hakkında Kanun" 

MADDE 2. — 22 Mayıs 1987 Tarihli ve 3374 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 12 Haziran 1960 Tarihli ve 1 Sayı
lı Kanunun 6 na Maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine göre mahkûm edilenlerin itibarları iade edilmiştir. Bunlardan,eski Başba
kan Adnan Menderes ile eski Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın tmralı'da bu
lunan mezarları Başbakanın uygun göreceği hizmetleriyle mütenasip bir yere Devlet töreni ile 
nakledilir." 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Başbakan yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 355) 
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ÎÇİŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı "Eski Başbakanlardan Adnan Mende
res ve Eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'm tmralı'da Bulunan Mezarla
rının Nakli ile İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun"un adı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"12 Haziran 1960 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi Uyarınca Kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca Türk Ceza Kanununun 146 ncı Maddesine Göre Mahkûm Edilenlerin Hukuken İti
barlarının ladesine ve Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Fatin Rüş
tü Zorlu ile Hasan Polatkan'm tmralı'da Bulunun Mezarlarının Nakli ile İsimlerinin Bazı Te
sislere Verilmesi Hakkında Kanun" 

MADDE 2. — 22 Mayıs 1987 Tarihli ve 3374 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin 
kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Haziran 1960 Tarihli ve 1 Sayılı' 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine göre mahkûm edilenlerin hukuken itibarları iade edilmiştir. Bunlardan Es
ki Başbakan Adnan Menderes ile Eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'm 
tmralı'da bulunan mezarları Bakanlar Kurulunun uygun göreceği, hizmetleriyle mütenasip bir 
yere Devlet töreni ile nakledilir." 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 355) 




