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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin Gazian
tep ili ve çevresinde son günlerde aralıksız ya
ğan yağmur ve dolu nedeni ile meydana gelen 
hasar ve z'iraî sigorta konularındaki gündem 
dışı konuşmasına imar ve iskân Bakanı Serbü-
le.nt Bingöl cevap verdi. 

Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı da, 22 Mart 
1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ve 
6/12585 sayılı Kararnamenin uygulama esasla
rına ilişkin tebliğ hakkında gündem dışı bir 
demeçte bulundu. 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye Hidayet 
Aydmer'e, hastalığına binaen 20 gün izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olun
du. 

Çorum Üyesi Mahmut Şevket Özçetin'in, Di
yanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna-
gür hakkında kurulan Araştırma Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Savun
ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân 
komisyonlarında açık bulunan birer bağımsız 
üyeliğe seçim, henüz adaylar gösterilmemiş ol
duğundan, ertelendi. 

10 42 ve 10/43 numaralı araştırma önerge
leri ilgili bakanların, 

10/45 numaralı araştırma önergesi de öner
ge sahibinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları nedeni ile gelecek birleşime bırakıldı. 

Denizyatağı ve okyanus tabanı ile bunların 
altındaki topraklara nükleer silâhların ve diğer 
kitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasak
lanmasına dair Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı ve maddeleri 
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonunda kabul edildiği ve kanun
laştığı bildirildi. 

394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ile ivedilikle görüşülerek, mad
deleri ve tümü kabul olundu, kanunlaştığı bil
dirildi. 

2 . 5 . 1972 salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,45't3 son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiil ' Hatay 

Hayri Mıuncuoğhı E iver Bahadırlı 
Katip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Vvol; 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

M. Nuri Âdemoğlu'nun, Karataş'a küçük bir li

man veya barınak inşa edilmesine dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/50) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüse

yin inan'm Ölüm cezalarının yerine getirilme

sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/793; C. Senatosu 1/76) (S. Sayısı : 92) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİPLER - Hüseyin öatürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 54 neti Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz var
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ 1ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —- Arlviu ('nesi Fehmi Alpaslan'ın, Milli 
düven Partisi kontenjanından Türkiye - A.rrıtp<ı 
Ekonomik Karma Parlamento Komisyonuna se-
e;ilen bir üyenin partilerinden ayrılması sebebiy
le, partiler arasındaki oranda me.yelana yelen 
denyesiıliyin (jidcrihıusi konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir istem var, 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bir ortak Pazar üyeliğinin, Cumhuriyet Se

natosu bünyesinde husule getirdiği pek anor
mal tesirin izalesini temin zımnında tedbir alın
mak üzere, kısa bir mauzatta bulunmak istiyo
rum. 

Gründem dışı söz. rica ediyorum. 
Saygılarımla, 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fehmi Alpas
lan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşını; 

Oök özet halinde arz edeceğim husustan ötü
rü ciddî surette üzüntü duyduğumu huzurunuz
da arz ve ifade etmek isterim. 

Maruzatım, hem Başkanlık Divanına karşı 
olacak, hem de Cumhuriyet Senatosunun tüm 
pek muhterem üyelerine karşı vukubulacafetır. 

Üyesi bulunduğumuz Ortak Pazar için Par
lamentodan üyeler seçilmekte ve orada Türk 
Parlamentosunu temsil etmektedirler. Parla
mento üyeleri, grupların oranına göre tahsis 

edilmekte ve gruplar da kendi bünyelerinden 
seçim yapmak suretiyle üyelerini seçmektedir
ler. 

Millî Güven Partisinden Necip Seyhan ar
kadaşımız üye seçilmiş ve Millî Güven Partisi
nin bünyesinde bulunduğu müddetçe hakkıyle 
bu üyeliği temsil etmiştir. Fakat kendisi Millî 
Güven Partisinden ayrılıp, Adalet Partisine in
tikal ettikten sonra nispeti kesilmiş olan Millî 
Güven Partisinin kontenjanını kendisinden va
ki ısrarlı ricalara rağmen hâlâ üzerinde tut
makta ve büyük haksızlık içerisinde, sözüm ona 
bir temsil vazifesini görmektedir. 

Ümide diyorum ki, huzurunuzdaki bu şikâye
timden sonra kendilerini toplamak suretiyle is
tifa ederler. Eğer etmezlerse çok daha başka 
şeyler söylemek üzere o zaman yüksek huzuru
nuza çıkacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Fehmi 
Alpaslan. 

:J. — Hakanlar Kurulunun yeniden tenkili 
•ivin Cumhuriyet Senatosu ('yesi Suat Hayri 
t're/üpliınün yörevh'udirildiğine dair Cumhur
ba şkauhğı tezkeresi (3/87) 

BAŞKAN — Efendim, sunuşlar var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17 Nisan 1972 tarihli ve 4 - 415 sayılı 

yasımız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakan

lar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci maddesi ge-
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reğiııce; Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü'yü Başbakan olarak gö
revlendirdim. 

Atanacak bakanların ayrıca bildirileceğini 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgiye sunulmuştur efendim. 

3. — Vazife ih yurt dışı net e/idecek olan Ada-
ht B tık anı Su-at Bilye "ue Devlet Hakanı İlhan 
Öztrak^tn vekillik etmesinin uygun . yörülmüs ol
duğunu dair Cumhu'rbuskanhğı tezkeresi (d/SS) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet- Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Teşkilâ

tı Devletler Hukuku Komisyonunun Cenevre'de 
yapacağı toplantıda hasır bulunmak üzere, yurt 
dışına gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Suat 
Bilge'ııin dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Prof. ilhan öztrak'ra vekillik et
mesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun g'örülnıüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
öumhurh aşkanı 

BAŞKAN — Bilgiye sunulmuştur efendim. 
1. — Kerysı ri ('ye si Hüsnü DikerUe/il'in, 

AnJ.:ara İmar Linnhd Sirkeli hahkeuda Senato 
Araşlirmusı u<ylmasına dair önere/esi (10/2) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu araş
tırması var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senetosu Yüce Başkanlığına 
Üzüntü ile belirtmek isterim ki ; ülkemizde 

yapılagelmekte olan yolsuzlukların, usulsüzlük
lerin üzerinde hassasiyetle durulmamış oldu
ğundan ve çeşitli nedenlerle hadiselerin üzeri 
küllenilmek istenildiğinden; içtimai adaletsiz
likler gün geçtikçe artmaktadır. Ve hatta, su 
yüzüne çıkmış olan kanun dış: adam kayırma 
ve yolsuzlukların müsebbipleri cezalandırılma
dığı için de Devlet işleri çıkmazlara saplanmak
ta, iyi niyetli insanların da çalışma şevklerini 
kırmakta, ^Testiyi kıran da bir, doldurup geti
ren de bir:, atalar sözü dillerde tekerleme haline 
gelir gibi olduğundan, faziletli insanları atalete 
sevk etmektedir. 

Kanaatimce, geçerli İslâhatta; (reform) 
Devlet idaresindeki yolsuzlukların suiistimalle
rin, adam kayırmaların önlenilmesi başta .gel

melidir. Devlet idaresinde kötü rnye'lüer mut
laka cezalandırılma!:, ahlâklı ve faziletli kişiler 
ise, değerlendirilmelidir. Bu ise müsamahakârlı
ğa son verilmekle mümkün olur. Bu son günler
de, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlayıp rla do
laplara bırakmış olduğu Türk kültürü kaynak 
eserleri dizisinden «Koçu Bey Risalesi»; İmpa
ratorluğumuzun çökmesinde adam kayırmala
rın, yolsuzlukların, suiistimallerin başta gelen 
âmillerden olduğunu, gözlerimizin önüne bir ke
re daha sermektedir. Esefle kaydedeyim ki, hor 
gün kulağımıza gelen söylentiler bu hastalığın 
nüksettirilmiş olduğunu belirtmektedir. Bu söy
lentilerden birisi de, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası ortaklarından; Ankara İmar Limited Şir
ketinin Arısoy Kolektif Şirketinin lehine ola
rak sağlamış olduğu menfaatler ve keyfî davra
nışlardır. 

Elbette ki, bunun doğru veya yanlışlığı Cum
huriyet Senatosunca, hiç bir hisse kapıîmaksı-
zra yapılmasını dilediğimiz araştırma sonucun
da meydana çıkacaktır. Bu nedenle aşağıya sı
ralamış olduğum gerekçeler sebebiyle; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 88 nci maddesi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ve 134 
ncü maddeleri g3reğince, a:5ı. geçen kuruluş hak
kında araştırma açılmasına müsaadelerinizi arz 
ve teklif eylerim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. — Türkiye Kredi Bankası ortaklarından, 
Ankara imar Limited Şirketi geniş yetkilere sa
hip bulunmaktadır. Bu yetkilerinde ise keyfîlik
te bulunduğu scylenilmektediı\ Nitekim, diğer 
şirketlere nazaran Arsoy Kolektif Şirketiyle 
6 . 11 . 1970 tarihli yapılan mukavelede Arı-
soy Şirketi lehine harekette bulunduğu ileri sü
rülmektedir. Bu ihaleler yapılırken Lnar ve is
kân Bakanlığı Müsteşarı olan Turan Alpdemir, 
adı geçen şirketin sorumlu müdürüdür. Ayrıca, 
şirketin ortaklan arasında olduğu söylenilmek-
tecîir. 

2, — Yukarda belirtilen sözleşme nedeniyle, 
Ankara imar Limited Şirketinin 80 bin Türk 
lirası zarara uğradığı ve ayrıca Arsoy Şirketi
ne demir ve tomruk tahsisleri dolayı siyle 300 
bin Türk lirasına yakın menfaat sağîanıldığı da 
müfettişlerin raporlarında belirtilmektedir, 
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3. — Gene sosyal meskenlerin, Arısoy fir
masına ihalesinde, meskenler için alınması ge
rekli teminatlar başlangıçta kanunî hadden dü
şük olarak alınmıştır. 

4. — Hakediş raporlarının düzenlenmesinde 
ve ödenmesinde keyfilikler sürdürülmüştür. 

5. — Bu firmaya ihale edilen muhtelif işler
deki avans tediyeleri de calibi dikkattir. 

6. — Ankara imar Limited Şirketince, Arı
soy Limited Şirketine ve gerekse diğer şirketle
re yapılan konut ihaleleri sonucunda, inşa olu
nan meskenlerin kalite yönünden % 40 ilâ % 60 
arasında düşük nitelikte olduğu uzmanlarca be
lirtiliyor. 

7. — Arısoy Firmasından kesilen cezanın 
iade edilmesinin nedenleri de anlaşılamamakta
dır. 

8. — Ayrıca, Ankara imar Limited Şirketin
ce yapılan bağışlarda kayırmalar olduğu, yapı
lan ziyafet masraflarında ve çeşitli harcamalar
da dikkati sekici usulsüzlükler yapıldığı da 
edinmiş olduğum bilgiler arasında yer almakta-
ür. 

9. — Ankara imar Limited Şirketinin, Arı
soy Kolektif Şirketine yapmış olduğu ihaleler
de keyfîlik olduğu, müfettişlerce yapılan ince
lemelerden anlaşılmıştır. 

10. — Ve gene, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası iştiraklerinden Ankara imar Limited Şir
keti müdürlüğü usullere aykırı olarak temsil 
cdeneği ayırtmış ve bu parayı çeşitli şantiye
lerde, keyfî olarak harcamış ve harcatmıştır. 
Masraf faturaları tetkik edildiğinde hakikat
ler ortaya çıkacaktır. Dört yılda harcanılmış 
olan 1 500 000 lira temsil ödeneği bunun delili 
olmuş olsa gerekir. 

11. — Gediz'de Alman yardımı ile yapılan 
50 yataklı hastane inşaatı, geçmiş devrin imar 
ve iskân Bakanlığı Müsteşarı Turan Alpdemir 
ile Bakan tarafından Arısoy firmasına verilmiş
tir. Sonradan bu firma mensupları bazı perso
nelle anlaşarak mukavelede firma lehine tahri
fat yapılmış ve böylece uygulamaya devam edil
miştir. 

12. — Bu arada imar Limited Şirketi, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan Adana Sosyal Sigorta
lar Hastanesi inşaatiyle, istanbul'daki Süreyya 
Paşa Hastanesinin yapımını üzerine almıştır. 
Fakat, bu taahhütlerini yerine getirememiş ve 

her iki inşaatı zamanında bitiremediği gibi al
mış olduğu para mikiarınca da iş yapamamış
tır. Bu yönden Ankara Limited Şirketi zor du
ruma düşmüş ve hatta iflâs durumuna gelmiş
tir. 

13. — Bütün bunların sebeplerinin, araştır
ma neticesinde; Devlet idaresinde müzminleşen 
keyfîliğin, adam kayırmaların, hüsnüniyetle ça
lışmayan memurların yapmış olduğu işlerinin 
himaye ve müsamaha görmüş olmasına dayandı
ğı anlaşılacak ve kısmen olsun meydana çıkmış 
olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, gerekli muamele ya
pılacaktır. 

•'). - Stııını 'ûijıhrfhn bazılarımı hin veril
mesine dair I>aş];anh!< tezken si (M'^9, H/!)()) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum e f sn di m. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı 
Başkanlık Divanının 29 . 4 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ni
hat Erim, hastalığına binaen, 27 . 4 . 1972 tari
hinden itibaren (21 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi i. 
Tevfik Kutlar, hastalığına binaen, 13 . 4 . 1972 
tarihinden itibaren (23 gün). 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nihat Erim'in 
21 g'ün izinli sayılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Tevfik Kutlar'm 28 »ün izinli sayıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı yarın, yani 3 . 5 . 1972 Çar
şamba günü saat 15,00'te dir, duyururuz efen
dim. 
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V. — GÖRÜŞ 

1. -— Deniz Geziniş, Yusuf Arslan ve Hüseyin 
İnan'ın ölüm cezalarının yerine e/etirUmesine elet
ir kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumlıuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adah t Komisyonu rapora (M. M celisi 3/793; 
('. S, naiosu LTti) (S. Sayısı : <J2) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Ülkemizin içinde bulunduğu ortam ve koşul
ları gözeten ve değerlendiren Komisyonumuz, 
Devletin bütünlüğü, ülkenin bütünlüğü, mille
tin bütünlüğü ve kamu düzeni ile kamu güveni
ne müteveccih eylemler hakkında bağımsız yar
gı organı tarafından verilip de henüz sonuçlan
mamış olması uzun süredir kamuoyunu meş
gul eden ve çeşitli tartışmalara konu kılman vo 
hatta gecikmesi belli çevreler tarafından istis
mar edilmek yoluna gidilen işbu hükmün kesin
lik kazanmasının gecikmesinde hiç bir şekilde 
yarar görülemeyeceği ve konunun kesinlik ka
zanmasında ülkemizin içinde bulunduğu ortam 
ve koşullar ve nihayet cezaların infazına ilişkin 
görüşler yönünden zorunluluk bulunduğu müta
laası ile Deniz Gezmiş, Yusui Arslan ve Hüseyin 
inan'm ölüm cezalarının yerine g-etirilmesine 
dair kanun tasarısının Genel Kurulda öncelikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
karar altına almıştır. 

G-enel Kurulun tasvip ve kararlarına saygı 
ile arz ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Sayın üyeler, (Cumhuriyet Se
natosu Sıra Sayısı : 92) Deniz Gezmiş, Yusuf 
Arslan ve Hüseyin inan'in ölüm cezalarının ye
rine getirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sa
yın Refet Rendeci'nin öncelik önergesini dinle
miş bulunuyorsunuz, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

(1) !>;! S. Sııifih hasmayaiı lutanaejın sonuna 
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Tasarının müzakeresine başlıyoruz. 
Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini alsın

lar. 
Bir önerg-e daha var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ülkemizin içinde bulunduğu ortam ve koşul

ları gözeten ve değerlendiren Komisyonumuz, 
Devletin bütünlüğü, ülkenin bütünlüğü, mille
tin bütünlüğü ve kamu düzeni ile kamu güve
nine müteveccih eylemler hakkında bağımsız 
yargı organı tarafından verilip de henüz sonuç
lanmamış olması uzun süredir kamuoyunu meş
gul eden ve çeşitli tartışmalara konu kılınan ve 
hatta gecikmesi belli çevreler tarafından istis
mar edilmek yoluna gidilen işbu hükmün kesin
lik kazanmasının gecikmesinde hiç bir şekilde 
yarar görülemeyeceği ve konunun kesinlik ka
zanmasında ülkemizin içinde bulunduğu ortam 
ve koşullar ve nihayet cezaların infazına iliş
kin görüşler yönünden zorunluluk bulunduğu 
mütalaası ile Deniz Gezmiş Yusuf Arslan ve 
Hüseyin inan "in ölüm cezalarının yerine getiril
mesine dair kanun tasarısının G-enel Kurulda 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasvip ve kararlarına saygı 
ile arz ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Efendim, aynı konu üzerinde 
ivedilikle ilgili bir Önerge yine Anayasa ve Ada
let Komisyonu Başkanı Sayın Refet Rendeci 
tarafından verilmiştir. 

Efendim, ivedilik Önergesi üzerinde söz iste
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler, öncelik önergesi üzerinde söz 
istemi olup olmadığını sormadım; çünkü İçtü
züğümüzün 45 nci maddesi gayet sarihtir, orada 
söz mevzuubahis değil. Ancak ivedilikle ilgili 
olarak söz isteyen üye varsa söz vereceğim... 
Söz isteyen üye olmadığına göre, bu önergeyi 
de oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

okundu.) 

C — 

ÖLEN İŞLER 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz matbaa iki baskı hatası yapmış
tır, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, «Karşı 

oy yazısında 5 nci maddede alttan yukarıya 
doğru. 8 nci satırda 15 . 2 . 1972 tarihi yerine 
15,2.1971 tarihi olacak. Aynı satırda 27,2.1972 
tarihi de 27 . 2 . 1971 oUoak. 

Bir de Sayın Başkanım, 7 nci maddede 
15 . 2 . 1972 diye basılmış, o da 15 . 2 . 1971 ola
cak. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Zihni Betil ile 
Sayın Salih Türkmen'in «Karşı oy yazısı» nda 
5 nci maddede 15 ,2 . 1972 tarihi 15 . 2 . 1971 
olarak düzeltildi. Yine ayni 5 nci maddede 
27 . 2 . 1972 tarihi 27 . 2 . 1971 olarak düzel
tildi, 7 nci maddede 15 . 2. 1972 tarihi 15.2.1971 
tarihi olarak düzeltildi. 

Efendim, raporu ve muhalefet şerhlerini 
okutmuş bulunuyorum. Şimdi raporun tümü 
üzerindeki müzakerelere başlıyacağız. 

Söz alan arkadaşlarımı bildiriyorum : 
Sayın Hüstyin öztürk, Sayın Hikmet ismen, 

Sayın Tayfur Sökmen, Sayın Hüseyin Kalpak-
lıoğlu, Sayın Mustafa Tığlı, şahısları adına söz 
almışlardır. 

Tümü üzerinde söz sırası Sayın Hüseyin öz
türk t e. 

Buyurun Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun Deniz 
Gezmiş, Hüseyin inan ve Yusuf Arslanla ilgili 
kanun tasarısındaki öncelik ve ivedilik gerek
çesine, yetersizliği karşısında katılmaya imkân 
yoktur. Ayrıca, idamların yapılması ile ibreti 
müessire amacının sağlanması ve bunda geniş 
çapta kamu yararı ve kamu oyundaki geniş tep
kisi gibi hayalci ve maddî delilsiz fikirlerin or
taya konması da, ivedilik ve öncelik gerekçesini 
zayıflatmıştır. 

Askerî Mahkemece Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin takdir ve yetkisine bırakılan husus
ları dikkate alarak Anayasanın 64 ncü madde
sindeki hüküm çerçevesinde fikir ve görüşleri
mi sunmak istiyorum. 

Bu. üç gencin idamlarının mı, yoksa ömür bo
yu. ağır hapis cezasına çarptırılmaların mı bu

gün ve gelece1.: için ülkemiz ve ulusumuzun ya
rarına olacağı iyi saptamak lâzımdır, önemli 
olan, bu üç gencin idamları ile mânevi ve ruhî 
kuvvetlerin azalıp çoğalması meselesi üzerinde 
duru.lroalıdır. Tarih gösteriyor ki, siyasî idam
ların sonunda, bu güçler ölenlerin lehine işle
miştir. Bu gençlerin suçlarmmsa siyasî olup 
olmadığı maddî delillerle saptanmış değildir. 
Hangi suç siyasîdir, hangisi değildir; ülkemizde 
bir esasa bağlanmış mıdır bunlar? Ayrıca, Tür
kiye Cumhuriyeti dünya devletleri ile bir huku
kî anlaşmalar zincirine tabidir. Bu ülkelerde 
siyasî suçlardan dolayı idam cezaları tamamen 
kalkmıştır. Diğer suçlardan dahi ölüm cezası 
dünya yüzünde kalmamıştır, insanların hatalar 
yapabileceği düşünülerek bu hataların hukuk 
devletine yaraşır bir voldan çözümü ve millî ira
deye yara aldırmadan bir sonuca bağlanması cli-
leğimdir. 

Demokrasimizin czü zedelenerek, demokrasi
nin yaşatılması sorİastırılmanıaiifUr. Devletin 
itibarına gölge düşürücü hukuksal hatalar ya-
püm amalidir. 

Bence bu gençlerin idamları mânevi huzur
suzlukların kaynağı olarak devam edecektir, ib
reti müessire olacağı fikrine katılmıyorum. Ted
hişçiliğe cüret edeceklerin Devlet kuvvetlerinin 
karşısında ezileceği bilinmeyen bir gerçek değil
dir. Askerî mahkemeler sucun tahrik nedenleri
ni, sosyal ve siyasal nedenlerini değerlendirirken 
bunları somut hukuk ilkeleri dışında tutmuş, 
bunları kapsayan bir karara girmeyi yetkisi için
de görmemiş; hukukun gerçek ve üstünlüğü il
kesini işleterek, yaptıkları suçlardan bu üç gen
ci idama mahkûm etmiştir. Bu bakımdan hafif
letme sebeplerinin vicdanî yorumunu ve kara
rım kamuoyuna, tarihe ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bırakmıştır. Biz, bu hakkı kullan
mak; bu üç gence verilen ölüm cezasının, suçun 
işlendiği zamanki ortamın etkisini, kişilerin sos
yal durumlarını incelemeyerek, iki karardan bi
risine varacağız. 

Bu gençler, «Anayasanın tamamını veya bir 
kısmını baskalaştırma, değiştirme, ortadan kal
dırma ve T. B. M. M.'ni zorîa susturma eylemin
de bulunmak, görevini yapmaktan alakoyan zor 
kullanmak» saçlarını imledikleri için, ölüm ceza
sına ça rptırılınıştır. 

Türk Ceza Kanununun 148 ne s maddesinin 
birinci fırkası ba°ta olmak üzere, diğer ilgili ya-
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salar gereğince bu ceza verilmiştir. Bu suçlar; 
aşırı solcu olmak ve bu amaca hizmet etmek ve 
Sayın Eihni Betil ile Sayın Salih Türkmen'in 
muhalefet şerhlerinde belirttikleri suçlardır. Bu
rada onlara dokunmayacağım. 

BAŞKAN — Zaten okudunuz efendim onları. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bunların 

siyasî suç niteliğindeki ağırlığını ve hafifliğini 
tarihe bırakarak, bunlardaki tahrik ve itici se
beplerinin belirtilmesinde fayda vardır sanıyo- j 
ram. 

12 Mart Muhtırası verilmeden 15 gün kadar 
önce bu kürsüde aynı durumları dile getirmişiz. 
Türk Devletini tahribeden aşırı uçların faaliyet
lerinin önlenememesi yanında, reformların yapı
lamayışının da, Atatürk'cülük ilkelerinin zede-
lenişinin de 4 yıldır sayısız örneklerini verdiği
miz halde, bunların üzerine r-ğilinmey işinin Türk 
Devletini ne hale getirdiğini bütün aoıklığıyle 
ör taya koyro ustur. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerince verilen 12 Mart 
Muhtırasında; yurdun anarşi ve kardeş kavgası, 
sosyal ve ekonomik huzursuzlukların içine so
kulduğu, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaşmak ümidinin kamuo
yunda yitiriidiği ve Anayasanın öngördüğü re
formların yapılmamış olduğu ve T. Cumhuriye
tinin geleceğinin ağır tehlikelere düşürüldüğü 
ifade edilmiştir. 

Ülkenin bu duruma gelişinde siyasî iktidarın 
olumsuz icraatı nasıl gözden kaçırılabilir? Bu 
kötü yönetimin yarattığı ortamdan gençlerin 
anarşik olaylara sürüklenmiş olması nasıl inkâr 
edilebiliri. Bunlar hafifletici sebepler değil mi
dir? 

Asıl olan, Devlet sorumsuzluğu ve yönetim 
zayıflığı gösteren ülkeyi aşırı sol ve aşırı sağm 
meydan savaşı alanına çevirenlerin hatalarının 
bağışlanmasıdır. Bu bağışlandığı takdirde reji
me en büyük zarar bundan gelir. Bağışlannıa-
n. alıdır. 

Değerli arkadaşlarım, daha dün siyasî ikti
darın bası Sayın Demirel, bu gençlik olayları
nın, hatta silâhlandırılmış aşırı solcuların, aşın 
sağcıların birbirlerini vurdukları zaman, faili 
meçhul kişilerin kurşunları ile ölen 22 kişinin 
durumlarını bile adi rabıta vakası olarak ifade 
etmemiş midir? Bu davranışın anarşik olayların 
gelişmesinde olumsuz etkisi olmamış mıdır? Bü-
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yük Türk Devletinin gücünü bu sorumsuz ve 
olumsuz davranışlar etkisiz kılmamış mıdır? 

Ayrıca, ülkemizi saran, rejimi zayıflatan ka
nunsuzluk, yolsuzluk, rüşvetçilik, kredi düzen
bazlığı, döviz kaçakçılığı, oy avcılığı amacıyle 
Yaşar Tunagür nurculuğu, eşkiya Hakimo işbir
liği planlamaları, solcu gençliğe karşı girişilen 
kanunsuz, kaba kuvvet zorbalığı anarşiyi tahrik 
etmiş midir? Zulme kadar ilerleyen işkenceler
le gençler daha çok menfdeştirilmemiş midir? 
Komünizm özlemcileri bu ortamdan faydalana
rak önemli metotlarından anarşiyi, yerine göre 
yobazlığı ve faşistliği kullanmamışlar mıdır? 
Yarattıkları kavram karışıklığı içinde gelişip 
güçlenirken, bazı aydınlar1 ve birçok yurttaııa-
ıı. yanlarına çekmemişler midir? Bu taktikler ve 
metotlar karşısında Demirel iktidarı şaşkınlık
tan bunalıp, perişan olmamış mıdır? Bütün Ana
yasa kuruluşlarına gizli cephe alış, Devleti yık
mak isteyen aşırı sağ ve aşırı sol anarşistlerden 
sağa verilen taviz, adam öldürmek için toplu ci-
had namazları kılmak, Nurculuk ve Süleyman
cıya gösterilen güieryüz, anarşiyi tahrik etmemiş 
midir ? 

öte yandan, aydının, öğretmenin, işçinin ve 
gençliğin ezdirümesi için uygulanan yöntemler 
ülke ve ulus için zararlı olmamış mıdır? Katta 
Devletin meşru kuvvetlerinin karşısına silâhlan
mış yüzbinlerin çıkabileceği bir zamanlar Sayın 
Demire! tarafından söylenerek; bu silâhlanma 
işi teşvik edilmemiş midir? Bu davranışın anar
şizme etkisi olmamış mıdır?.. 

Şehir otobüslerindeki yolcuları, öğrencilerle 
kavgaya kim tahrik etmiştir? Türkiye'nin çeşit
li belgelerinde anarşinin başka yöntemlerle ge
lişmesini etkileyecek Alevî - Sünnî bölücülüğü 
ve çarpışmalarını yaratan, yöneten yöntem uy
gulanmamış mıdır? Adamlar ölmemiş midir? 
Ülkemizin çeşitli yerlerinde Atatürkçü öğret
menler, yobaz kara güçlerin vahşice hücumları
na uğramamış mıdır? Bütün bunlardan ülkeyi 
yöneten siyasî iktidarın kötü ve gayri âdil du
rumunu suçlu bulmayacağız da, hep bu üç - beş 
öğrencinin bütün bu suçları işlediğine kanaat 
getireceğiz?... 

Demirel iktidarı zamanında, yani ekonomik 
suiistimaller ve yolsuzluklarla gerici, bölücü, 
anarşik olayların etkisiyle komünizm faaliyetle
ri bızlanmıssa bu gençlerin işlediği suçlarda 
bunların hafifletici sebepleri olmayacak mıdır? 



C. Senatosu B : 54 5 . 1072 : 1 

Bunlara rağmen, A. P. iktidarına karsı ol
duklarını sanarak, bu gençleri idam etmek için 
Meclisierdeki oy çoğunluğu zırhına bürünmek, 
rejim için ve oy kullananlar için acaba huzur 
mu getirecektir, yoksa huzursuzluk mu getire
cektir; bunu ivi düşünüp iyi karar vehmek lâ
zım. 

Rejimi bugünkü bunalımdan kurtaracak son 
umut bu mudur? Sayın Erim Hükümetinin za
man zaman belirttikleri gibi; anarşik olayla1*; 
bu faaliyetler devam, ediyorsa, siyasî birçok fa
aliyetler ve gelişmeler de devam edecek demek
tir. Bunların suçlularının idam cezası ile orta
dan kaldırmak istemi işletilecekse daha çok kim
se ölecek demektir. 

Bu sistemler, bu metotlar dünyanın hiçbir 
ülkesinde uygulandığı sürece hükümetleri ve 
devletleri istedikleri amaca ulaştırmamıştır, 
Bilakis komünizme geçişi hızlandırmış ve güçlen
dirmiştir. Bunun örenekleri çoktur. Bizde ise, 
gençlerin işlediği suçların muğlaklığı itibariyle, 
siyasî suç niteliğinin gerçek ağırlığını saptamak 
da kolay değildir. 

Tarihin her döneminde ülkeyi ve ulusu yö
netenlerin, sonuçlarını iyi kestirmedikleri geliş
melerle ilgili olan olayları hatalı kararlarla ön
lemek istedikleri zaman, daha büyük hatalar iş
lendiği ortaya çıkmıştır. Hatalı kararlar alan
lar, o kararlarının ilk kurbanları olmuşlardır. 
Bizim anarşik olayları gidermek, bunların tekra
rını önlemek için alacağımız kararlar şiddet yo
lunu tahrik etmesin ve tekrarını getirmesin. De-
morkatik düzenin normal işleyişe kavuşturulma
sı için, bu düzene içten bağlı olanların sağ du
yularını iyi kullanmaları gerçeği ve akılcı bir 
yolda karar vermelerinin sağlanması en önemli 
yoldui'. 

Ayrıca siyasî suçlardaki tehlikenin nispîliği 
ve zamana g*öre değişen özelliği de siyasî hukuk 
anlayışı içinde değerlendirilirse, amaca en az 
zarar ve fire ile ulaşmak gerçeği gözden ve akıl
dan uzak tutulmamalıdır. Maksat, suçluyu cemi
yet ve Devlet için zararsız hale getirmekle, mü
ebbet hapis cezası da ölüm cezasının gördüğü 
işi gerecektir, olayların gelişmesini de tahrik 
etmeyecektir. Siyasî, iktkaaı, vicdanî ve dinî gö
rüş ayrılıkları nedeniyle insanların idamının 20 
nci yüzyılın modern hukuk anlayışı ve çağdaş 
uygarlık yasantısıyle bağdaştırılması Atatürk 

I Türkiye'sine y.raşan bir eylmı olamaz. Bu idam 
cezaları, Hükümeti, Devleti, daha önemlisi rejimi 
koruyucu ve devam ettirici bir ortamı getire
cekse bu görüşe katılmamak mümkün değildir. 
Oysa, siyasî tarihte ölümlerle neticelenen ve kan 
dökülen hiçbir yerde sonuç, iateııeni vermemiş
tir. Çoğu zaman da, olaylar, aksi istikamette da
ha güçlü, daha kahredici çapta gelişmiş; karşı
sında olan ne varsa alıp götürmüştü*:. 

Sayın üyeler; 

önemli olan, ciddî bir tedbir ve karar ala
rak rejimin içinde bulunduğu bunalımdan biran 
önce kurtarılmasıdır. Bes, on kişiyi idam ede
rek, daha da bir çıkmaza- sokmak olmamalıdır. 

Bizi idam kararma doğru iten ortamın yara
tılışım iyi değerlendirmeliyiz. Siyasî suçlularjn 
idamında, neyin altında ve arkasında neler yü
rütülür, bunları sezmeye ve çözmeye mecburuz. 
Üç, bes kişiyi asarak rejimi selâmete kavuştura
lım derken, daha tehlikeli bir durumun yaratıl
masına imkân hazırlamış olmayalım. Ülkemizin 
içinde bulunduğu ve geleceği bakımlarından ve
receğimiz kararın çok büyük sorumluluk taşı
dığının iyi değerlendirilmesinin önemine inanı
yorum. Bu gençleri öldürerek yok etmek mi, 
yoksa müebbet hapise çevirerek cezalarının çek-
tirilmesinin mi rejime huzur ve güven getirece
ğini karara bağlamak gerekir. 

Memleketin yüksek milli menfaatleri neyi 
gerektiriyorsa onu yaparken daha çok akıllı ha
reket etmek; kanla gelen rejimin, sertlikle gelen 
rejimin demokrasi olamayacağım iyi kestirmek 
lâzım. Olayı mantık ve aklın süzgecinden geçi
rerek hukuk ilkelerinin insanlar için uygulanış 
amaçlarını ıslah etme ilkesini dikkate alarak ve 
vicdanlarımızda oluşturarak, demokratik yaşan
tılarımıza ve rejimimize yakışır bir karar almak 
zorunda intikam, duygular mı kamçılamadan, 
yeraltı ve hücre faaliyetlerini tahrik etmeden, 
yıllarca sürecek olumsuz bir mücadele çığırını 
a,çmadan en iyi şekilde bir çözüm yolu bulmalı
yız. 

Siyasî suçlular için idam kapısı açılmamalı-
dır. Hatta açılmışsa, Yüce Meclisimizde bu ka
patılmalıdır; bu karar kaldırılmalıdır. Gelecek 
yıllar ne gösterir, ne getirir bilinmez. Ker biri
miz su veya bu davranış ve fikirlerimizden siya
sî suçlu olarak yargılanmaktan âri değiliz. 

379 
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Değerli arkadaşlarım, siyasî hukukta suçlu
nun öldürülmesini bir tarafa bırakalım, siyasî 
suçluluğun ömür boyu devam ettirilmesi bile 
mümkün görülmemektedir. 

Bu gerçekler, hafifletici deliller ve ilkeler 
ışığıda Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin 
inan'm cezalarının ömür boyu ağır hapse çevril
mesi ve Yüce Senatonun değerli üyelerinin oyla
rını bu yönde kullanması halisane dileğimdir. 

Saygılar sunar, beni dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için teşekkürler ederini. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederiz Sayın öztürk, 
Sayın Hikmet İsmen. Buyurunuz. 
FATMA HİKMET İSMİN (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Bugün Cumhuriyet Senatosunda görüşül

mekte olan konu ile ilgili olarak, geçen defa 
yaptığım konuşmamda bu üç genç hakkında 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin uy
gulanmasının beni rahatsız ettiğini, bu madde
nin uygulanmasının bir adlî hata olabileceğin
den endişe ettiğimi ifade etmiştim. Bundan ötü
rü de bu ölüm cezalarının kurulumuzda onan-
mamasını, aynı mahiyetteki ve halen görülmek
te olan diğer bütün davalar sonuçlanıncaya ka
dar görüşmelerin ertelenmesini istemiştim. Hat
ta, o gün bu konuda, bu doğrultuda bir önerge
mi de Başkanlık Divanına sunmuştum. 

Bu endişe ve düşüncelerimde haklı olduğum 
ortaya çıkmış bulunuyor, istanbul, 1 Numara
lı Sıkıyönetim Mahkemesi, aşağı yukarı aynı 
mahiyette olan bir olayda Türk Ceza Kanunu
nun 146 ncı maddesinin uygulanamayacağına 
karar vermiş bulunuyor. Mahkemenin bu ko
nudaki hükmü genel mahiyettedir Kararı 23 
Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yayınlan
mış olduğu sekliyle okuyorum : 

«Mahkeme, sanıkların eylemlerini Türk Ce
za Kanununun 146 ncı maddesinde anlatıldığı 
gibi Anayasayı tağyir, tebdil ve cebren ilgaya 
teşebbüs şeklinde görmediğinden ölüm cezası 
vermemiştir. Mahkememiz, sanıkların Anaya
sayı ihlâl için icraya elverişli vasıtalarla baş
lamış oldukları kanaatma varmamıştır. Devle
timizin Anayasa nizamını teşkil eden 27 Mayıs 
Anayasası, Türk Milletinin ve onun çelikleşmiş 
iradesi olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin eseri 
olup, Türk Ordusunun muhafazasmdadır. Bu 
Anayasa nisanımı cebren değiştireceklerin, onu 

muhafaza eden güçlere yaklaşık bir güce sa-
hibolmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasa nizamı beş, oh kişilik, iki üç silâhlı çete 
tarafından banka soygunları ve adam kaçırma
larla ihlâl edilebilecek bir Kuveyt Emirliği veya 
Orta Amerika devletçiliği değildir. 

Gerek bu sebeplerle, gerekse gerekçeli ka
rarda da izah edilecek diğer sebeplerle sanıkla
ra direkt olarak fiillerine ilişkin kanunun mad
delerinin tatbiki cihetine gidilmiştir.» 

Görülüyor ki, Cumhuriyet Senatosundan is
tenen onamanın vicdan huzura içinde yapılma
sı mümkün değildir. Biz, burada kazaî merci
lerin ittifak halinde oldukları ve adlî bakımdan 
hiç bir şüphenin mevcut olmadığı ölüm cesuı 
kat arlannın sosyal ve politik yönden uygulanıp 
uygulanmayacağı konusunda karara varabiliriz. 
Bizim görüşmekte olduğumuz bu konu kazaî çe
kil bakımından kesinleşmiş olsa bile, bu olayda 
olduğu gibi, aynı olayların çeşitli kazaî merci
ler arasında farklı şekilde karara bağlanan, ban
dan ötürü bu anlamda kesinlik V3 katiyet ka
zanmamış, yani adalet yönünden kamu vicda
nında şüpheler uyandıran ölüm cezalar., nm, ba 
konu açıklığa kavuşuncaya kadar onanmama;*! 
gibi tabiî bir şey düşünülemez. Bundan ötürü, 
tamiri imkânsız bir hata yapmamak için, kazaî 
mercilerce bu konu kesin karara bağlandıktan 
sonra meselenin tekrar ele alınmak üzere Ko
misyon raporunun reddedilmesi zorunludur. 

Çok sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosunun 
yapması lâzım gelen iş, geçen seferkinden fark
lı olarak, ölüm cezalarının infazının durdurul
ması değildir. Yapılacak iş, konunun henüz Se
natomuzda karara bağlanacak bir olgunluğa 
varmamış bulunduğunu tespit etmektir. Gerçek
ten, basiretli bir Hükümetin bu şüpheli durum 
meydana çıktığı zaman, konu henüz Millet Mec
lisinde müzakere edilmemiş olduğuna göre, bu 
teklifi geri alması, görüşülmesini ertelemesi ge
rekirdi. Hükümet böyle yapmadı diye Cumhuri
yet Senatosunun aynı hatayı sürdürmesi şüphe
siz: ki gerekmez. 

Çok sayın üyeler; tekrar ediyoruz. Bugün 
benim talebim, idamların infazların durdurulma
sı kararını vermenizi istemekten başka bir şey
dir. Talebim, konunun henüz bir karar verile
cek olgunluğa kavuşmamış olmasından ötürü bu 
müzakerelerin ertelenmesini teminen bu rapo-
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run reddedilmesi talebidir. Oylarınızı bu istika
mette kullanmak en gerçekçi bir tutum olacak
tı : . 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ismen. 
Sayın Tayfur Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, saym arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim mahkemelerinin üç anarşist hak

kında verdiği idam kararı bugün burada tekrar 
görüşülmektedir. Bu hususta noktai nazarımı 
arz etmek üzere yüksek huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Hayatın a^ır ve acı sakıntıları içinde veya 
meddü cezri arasında didişerek yetişip, memle
ketine hizmet etmek amacı ile köylerden, kent
lerden koşarak üniversitelere gelen masum Türk 
gençleri, birtakım sapık ve satılmış profesör, 
doçent ve asistanlar ile iktidara biran evvel gel
mek hevesi ile kıvranan insafsız politikacıların 
iblisane telkin ve tahriklerine kapılarak bugün 
birer şehir eşkıyası olmaktan çok ileri gidip, 
aziz Atatürk'ün bin müşkülât içinde işgal ve is
tilâdan kurtardığı bu mübarek memleketi, Ata
türk'ün, nerede görülürse başının ezilmesini 
emrettiği komünizmin istilâcılarına öncülük et
mekteler. 

İşte bu hainane davranışlar sıkıyönetim mah
kemelerince tespit edilerek idama mahkûm edil
mişlerdir. Bu hakikat karşısında nasıl olurda 
«Atatürkçüyüm» diye nutuk çekip, cıyak cıyak 
bağıranlar, muhtelif yollardan yürüyerek bu 
şerirleri idamdan kurtarma çabasında olabili
yorlar, o hatta bu vahi iddialarının aksini düşü
nen ve savunanları da hasım görmekteler?... 

Muhterem arkadaşlarım, anarşistleri kurtar
mak için serdedilen mütalaadan birisi, güya bu 
yolunu şaşırmışlar, 12 Marttan evvel memleke
ti idaresizlikleri yüzünden buhrandan buhrana 
sokan sabık iktidarlardan kurtarmak için eyleme 
geçmişler. Bu geçişin delili de, 12 Mart Muhtıra
sını veren Silâhlı Kuvvetlerin saygıdeğer ku
mandanlarının sabık iktidarı suçlu görmüş ol
malar1 imiş... 

Bu iddianın yanlış olduğu kanattindeyim. 
Çünkü, 12 Mart Muhtırası Meclislerin Başkan
larına verilmeyip de, sabık iktidar partisine ve
rilmiş olsaydı, bu iddia doğru sayılabilirdi. Hal
buki, 12 Mart Muhtırası, Meclislerin Başkanları

na verilmiş olması bakımından, 12 Mart Muhtı
rasını veren muhterem kumandanlar, bütün 
partiler, hatta bütün parlamenterleri suçlu gör
müşler demektir. Bu beyanatımın yerinde ol
duğunun açık delili ise, 12 Mart Muhtırasından 
sonra teşekkül eden hükümetler;; suçlu görülen 
sabık iktidar partisinden Heyeti Vekileye kimse
nin alınmaması iktiza ederdi. Bugün bile He
yeti Vekilede yedi tane sabık iktidara mensup 
zevat vazife görmektedirler. Bu itibarin serde-
diler. iddia yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, anarşistlerin koru
yucu ve kurtarıcılarının serd ettikleri diğer bir 
mütalaa da, anarşiyi çıkaranlar memleketin muh
taç olduğu reformlar yapılmadığı için eyleme 
geçmişlermiş?.., 

Evet, memleketimizin muhtaç olduğu re
formların biran evvel yapılması lâzım. Aksini 
düşünmek, savunmak memlekete kötülüktür. 
Ama, eylemcilerin maksat ve gayeleri reform, 
mei'orm değil. Bu iddia da, diğerleri gibi yan
lıştır. Çünkü, diyelim ki, 12 Marttan evvelki ik
tidar reformları yapmadı ve yapmıyordu, ama, 
Sayın Erim Hükümeti doğrudan doğruya «Re
form Hükümeti» olarak iş basma geldiği halde, 
ilk günden itibaren eylemciler çok fecî ne kadar 
hâdiseler ika etmişlerdir ve hâlâ fırsat bulduk
ça yapmaktalar. 

Bir iddia da, idamlar anarşiyi önlemez; bun
ları nasihat ile yola getirme imiş... 

Bu iddia da diğerleri gibi vah; ve boştur. 
Niçin?.. Millî Mücadele aleyhimle bulunanlar 
yapılan ikaz ve nasihatleri dinlemeyip, harekete 
geçtikleri için idam edilmiş değilller mi? O şe
rirler de, şimdi bunlar gibi siyanet ve himaye gör
selerdi, bugün burada bulunamazdık. O şerirle
rin İstiklâl Mahkemeleri tarafından süratle 
idam edilmiş olmalarıdır k;., bugün burada Türk 
Milleti namına karar vermekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, mazileri olmayan 
veya memleketin kurtuluşunda en küçük bir 
himmeti bulunmayan birtakım nevsuhur, yani 
türedi kimseler böyle manasım .-özler söylüyor 
ve mütalaada bulunabiliyorlar. Bu gibilere Aziz 
Atatürk'ün refakat ve maiyetinde bulunmuş, 
memleketin kurtuluşunda büyük hizmetler gö
rerek Millî Mücadele tarihinin yaldızlı sayfaları 
arasında yer almış olan Muhterem inönü'nün, 
«Ne yapıyorsunuz, memleket ne zor şartlar al-
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tında kurtarılmıştır.» demeleri iktiza ederken, J 
aksine, Meclislerin tasdik ettikleri idam kararla- j 
rmın bozulması için Anayasa Mahkemesine mü- j 
racaata bulunmaları benim gibi eski arkadaşla- i 
rı ve diğer vatandaşları üzmüştür. 

Arkadaşlarım, esirranm nasihat ile yola gel
meyeceklerinin, aynı zamanda memleketimizde 
siyasî suçlardan idamların yapılmadığının mi
sallerini de vereceğim. Sene, 1920 - 1921; Millî 
Mücadele Savacının en karanlık ve kritik devri j 
olarak vasıflandırılır. İşte bu sırada Düsce, 
Bolu, Hendek. Gerede, Konya, Yozgat, Balıke
sir'de ulema kisvesine bürünmüş birtakım yo
bazlar, Halife ve Padişah namına düşman işgal 
ve istilâsından memleketi Kurtarmak gayesi ile 
çalışan ve çırpman, başta aziz Atatürk olmak 
üzere, bütün Kuvayi Miliiyecilere karşı, yeni 
tabir ile örgütlenerek baz; haddeler çıkarmış
lardı. Bu mütecasirler ikaz ve nasihatle yola ge
lirler ümidiyle Düzce ve havalisine Kurmay 
Yarbay Mahmut Bey, Gevede'ye Kurmay Bin
başı Husrev Bey göderilmişti. Nasihat kabul 
etmeyenler, Mahmut Beyi Düzce'de şehit ettiler; 
Hüsrev Bey de, nasihat dinlemeyenler tarafın- ı 
dan esir ve hapsedilmişlerdi. Usatm bu davra
nışları, ikaz ve nasihat ile yola gelmeyecekleri
ni gösterince; Düsce, Bolu ve Gerede'ye Milli 
Mücadele kahramanlarından merhum Âli Fuat 
Cebesoy, Balıkesir'e aynı vasfı haiz olan Kâzım 
Özalp, Konya'ya aynı evsafta bulunan îtefet Be
le, Yozgat'a da bilâhare Kuvayi Milliyeye haya- I 
net eden Çerkez Ethem, Atatürk tarafından me
mur edilmişlerdi. Yapılan müsademede asiler- j 
den bir kısmı itlaf edilmiş; tutulan elebaşılar da, 
cürümleri siyasî olduğu halde, sıkıyönetim mah
kemesi yerine vazife güren İstiklâl Mahkemesi j 
tarafından idam edilmişlerdi. | 

Muhterem arkadaşlarım, 
Söz ve nasihat dinlemeven izmir suikastçıla

rının da cürümleri siyasî olduğu halde; istiklâl 
Mahkemesince idam edilmişlerdi. 16 Mart 1972 
Perşembe günü, Senatoda yine bu idamlar ko
nuşulurken; bir arkadasınız, «izmir suikasti de 
siyasî olduğu için Sayın İnönü idama muhale
fet ettiler.» dedi. Arkadaşınız o zamana yetiş
medikleri cihetle, yanlış duymuş olacaklar. Sa- I 
yın İnönü'nün muhalefeti; merhum Kâzım Ka-
rabekir Paşanın gözaltına alınıp, mahfuzen iz- j 
mir'e gönderilmesi hususu idi. Yoksa, idamları, ( 
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devrin kudretli ve mesul Başbakanı olarak haklı 
görüp tasdik etmişlerdi. O zamanki gazeteler 
ve koleksiyonları, resmî muhabere evrakları 
nıevcudolduğu gibi; idam kararını veren mer
hum Kılıç Ali Bey birçok toplantıda bundan 
bahsetmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu meselenin hayret ve üzüntü ile karşıla

nan bir ciheti de; 15 hukukçudan kurulan Ana
yasa Mahkemesinin 10 üyesinin kararıyle, Mec
lislerin verdikleri idam kararını usul bakımından 
bozmalarıdır. Meclislerin tasdik ettikleri bu 
idam kararını, Anayasa Mahkemesinin bozmak 
değil, tetkike bile seHbryeti olmadığını, memle
ketimizde hukuk otoritesi olarak tanınıp ve ka
bul adiîdlği cihetledir ki Anayasanın haınr'an
masına memiü' edilen bir kimin güzide ZoY:;t 
açıkça beyan etmişlerdi. 

Aynı samanda kendi arkadaşlarından 5 za
tın, Meclislerin tasdik kararı lehindeki me;rı<ria-
tınm rnukni olduğu hukukçular tarafından söy
lenmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Meclislerde bulunan 60 kadar hukukçunun 

tetkikinden geçtikten sonra, Meclislerin verdik
leri karar mahalline masruftur. Günkü, idam
ları mahkemelerce karar altına alınan kimseler, 
yukarıda belirtildiği veçhile; Atatürk Türki
ye'sini, kapıldıkları tahrik neticesinde bolsevik 
istilâsına hazırlayanlar ve aynı hizbe mensup 
şerirle!', suçsuz üç teknisyen ingiliz! öldürdüler; 
kendilerine muhalif olan bir genci tutup, ağsına 
lâstik sokup sessiz ve sedasız öldürdüler. Türk 
ve Müslüman oldukları halde, mahkemelerde is-
ticvabediiirken «Biz ne Türküz, ne Müslüma-
nıs» diyebiliyorlar; sonra da bu gibiler, «Ata
türkçüyüz» diye caka satanlar tarafından hima
ye ediliyorlar, iledir bu tezat? 

Muhterem hanımlar, muhterem beyler, muh
terem efendiler; bunlara acıyacağınıza, içinde 
havayı hürriyet teneffüs ettiğimiz bu mübarek 
memlekete acıyınız ve acıyalım. 

Arkadaşlarüii, hakikat böyle olunca; farzı
muhal Meclislerin idamları tasdikinde bası nok
sanlar varsa da, görülmemesi vatanseverliğin 
icabıdır. Sonra, «Zararı ânı için zararı has ih
tiyar edilir» mütearifesi bir düstur olarak yü
rürlüktedir 



C. Senatosu B 1972 O 

Hulâsa; maruzatımı a^iz Atatürk'ün manevî 
huzıırlarında tazimle eğilerek, kendilerine ait 
birkaç cümle ile sonuçlandıracağım. 

Arkadaşlarım, essiz insan aziz Atatürk ol-
"'.asaydi; bugün bu mübarek yurtta Türk ve 
Müslüman varlığı düşman çizmesi altında ezilir, 
çiğnenir, raahvolur, tarihe karışırdı. Atatürk 
olmasaydı, bugün âbidelerimizde şanlı Türk 
Bayrağı yerin?, düşman bayrağı sallanır; mabet-
bîrimizde ezan yerine, çan sesi işitirdik. 

Arkadaşlarını, Atatürk, bu mukaddes yur
dun halaskarı olduğu gibi, son asırda Türk'ün, 
Türkiye'nin cihanda sembolü de oldu. Aynı za
manda yüz yıllar boyunca eskimiş tarihin, örse
lenmiş yaprakları arasında unutulmuş, okunmaz 
olmuş oku ^ürkim kahramanlık destan ve men-
kjbelerini yeniden dünyaya tanıtmıştır. 

Sevgili arkada<darım, Atatürk'ün kahraman 
nnrnı, bih'ük şahsiyeti zafer sancağı gibi dalga-
Inurnakta, eser ve inkılâpları esir milletler için 
birrr kurtuluş meşalesi olmuş ve olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar cihanın tak
dir ettiği birer hakikat olduğu halde, ne acı ve 
ne hazindir ki, o eşsiz insanın kurtardığı bu 
mübarek memlekette Leninciler, Maocular tü
remiş, aynı zamanda himayeye de mazhar ol
maktadırlar. Maamafih, çabalan boşadır çün
kü, bütün Türk Milleti genciyle, ihtiyariyle, kah
raman ordusuyla Atatürk'ün yolunda ve nurlu 
isinde yürüyor ve yürüyecektir. 

Bu itibarla, 
Aziz Atatürk, ebedi istirahatgâhmda müste

rih yat ve uyu. 
Saygılarımla, (A. ? . Biralarından alkışlar) 

BARKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sök
men. 

Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben birkaç noktaya dokunacağım ve kısa 
konuşmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın 
muhalefet şerhini görmeseydim ve bir iki hati
bin şahsi konuşmaları da bu çerçeve içerisinde 
olmasaydı, meseleyi kendi zaviyemden mütalaa 
için huzurunuzu işgal etmeyecektim, Fakat gö
rüyorum ki. bazı fikirler üstünde bazı muhte
rem arkadaşlarım yanlış durmaktalar. Şahsî 
düşüncem itibariyle bu milletin kürsüsünde 

bunlara cevap vermeye kendimi mecbur telâkki 
ettiğim için huzurunuzu işgal etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlaı, şu mesekyi hâlâ Tür
kiye'de halletmiş değiliz. Anayasamızın 132 nci 
maddesini, arkadaşlarımız gelirler, burada mü
dafaa ederler; fakat bir tenakuz içerisinde bu
nun karşısına çıkarlar. Parlamento kanun ya
par; iyi yapar, kötü yapar, bunun münakaşa ve 
müzakeresi, gene Parlamentoda olur; dikkat 
edin muhterem arkadaşlarım, mahkemede olmaz. 
Hangi derece mahkeme olursa olsun, hâkim, 
<Eu kanun kötüdür, bu kanun noksandır, yan
lıştır» diyemez, kanun ne ise, muktezasını, elin
deki hâdiseye göre tayin ve tespit eder, dere-
cattan ona göre geçer. Ve onun için bir pren
sip vazedilmiş, kuvvetler ayrımı prensibi ko
nulmuş. Buna itibar edilmesi lâzımgelirken, 
siyasî maksatla veya onun dışında şahsî mak
satla, bir kısım arkadaşlarımız hâlâ yanlış ola
rak meseleyi vazetmektedirler. 

Muhterem, arkadaşlar, görüyorum, şu kürsü
de, mütemadiyen meselenin dışına çıkıyorlar 
muhterem arkadaşlarım: Şu olmasa idi, cemiyet 
böyle olmasa idi, Parlamento şu hatayı işle
mese idi, ki kendileri de Parlamentonun içinde
ler, Parlamentoya dayalı hükümetler şu reform

ları yapsa veya bunu yapmasa idi, bu çocuklar 
bu suçları işlemeyecekti... 

Bu, kendi kendini inkâr değildir de nedir 
muhterem arkadaşlar? Parlamentoda olacaksı
nız bu Parlamentoya dayalı bir Hükümetin mu
rakıbı olacaksınız, şu veya bu hadise şöyle oldu 
veya böyle olmadı diye, yapmış olduğunuz ka
nunlara göre suç işleyen insanların burada mü-
dafiliğini yapacaksınız. Yapamazsınız arkadaş
lar... Buna Anayasa müsait değildir. Beğenmi
yorsanız, Parlamentoyu terkeder gidersiniz. Be
ğenmediğiniz Hükümeti indirirsiniz, beğennıe-
mediğinis Hükümetin beğenmediğiniz tarafını 
münakaşa ve müzakere edersiniz, fakat, «Şu 
Hükümet bunu yaptı, bu Hükümet bunu yapma
dı, reformlar zamanında yapılmadı, gecikti ve
ya yanlış yapıldı, onun için bu suçlar işlendi» 
diye burada bir esbabı muhaffefe hazırlayamaz
sınız. Buna yetkiniz yok, Buna, hâkimin de 
yetkisi yok muhtere markadaşlar. Hâkim, Par
lamentonun kendisine mevdu kanun hükmü ne 
ise, onu kendi önündeki hâdiseye mücerret tat
bik eder; eğer o kanunlara göre o hadise suç 
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ise, cezası ne ise onu tayin eder, verir; suç de
ğilse, «Bu kanuna göre bu hadise suç değil
dir» der, beraat ettirir. 

Muhterem arkadaşlarım buraya geliyorlar, 
mütemadiyen milletin seçmiş olduğu Parlamen
toyu ve onun üyelerini ve onun kurmuş olduğu 
hükümetleri, ele alarak, «Şunu veya bunu yap
tı, yapmadı» münakaşasının içerisine giriyorlar. 
Büyük bir tezat içerisindeler muhterem arkadaş
lar. Türkiye'nin, bana sorarsanız, derdi işte 
buradadır. 

Ben, yapmış olduğum kanunu nasıl tatbik 
ediyor diye mahkemeyi murakabe edeceğim; 
mahkeme, Anayasa Mahkemesinin bazı kararla
rında olduğu gibi, bir nevi kendisini Parla
mento üstünde veya Parlamento yetkisinde gö
recek, buna göre bazı kararlar alacak ve Seçim 
Kanununda olduğu gibi değiştirici mahiyette 
bozmalara gidecek. Ondan sonra da tabiatiyle 
bu salâhiyetler mütemadiyen Türkiye'mizde te
dahül edecek ve ondan sonra bu kavram karşı
lığı içerisinde Türkiye'de demokrasi yaşaya
cak... işte zor olan bu muhterem arkadaşlarım. 

Bu çocuklar suçlu veya suçsuz, masum veya 
değil. Bu meselenin içine girmeden, muhte
rem arkadaşlarım, şunu söyleyebilirler: «Bu 
insanları affedersek, gençtirler ıslah olabilirler, 
cemiyete zararlı olmayabilirler.» Bunu diyebi
lirler, bu kadar söylemeye yetkileri var, fakat 
gelip de buraya bu cemiyeti suçlayarak, «Biz 
şunu yapsaydık, hükümetler bunu yapsaydı 
bunu yapmasaydı, bu çocuklar bu suçları işle
mez, binaenaleyh, mahkûm olarak huzurunuza 
gelmezlerdi» diyemezler. 

Bunun dışında, ufak bir başka meseleye da
ha dokunacağım muhterem arkadaşlar. 

Bunların müdaf iliğini yapan arkadaşlar; 
«Bunlar yaşama hakkını haiz kimselerdir, me-
nedî cemiyette ölüm cezası olmaz, medenî bir 
ceza değildir.» diyorlar. Pekiyi muhterem arka
daşlar, bugüne kadar beşeriyet ölüm cezasını 
tatbik etmemiş mi? Asırlardan beri ilerleyen, 
her manada maddî ve manevî manada ilerleyen 
cemiyetimiz tekâmül kaydetmiyor mu? Bütün 
medenî milletlerin kanunların da ölüm cezası 
yok mu? Bu kadar medenî milletlerin ölüm ce
zası vazetmesinde ve bu cezaya müstahak olan
ları ölümle tecziye etmelerindeki hikmet nedir? 
Bunun üzerinde bu muhterem arkadaşlarım ne

den durmazlar? Sizin cemiyet içinde yaşama 
hakkınız var da, sîze yaşama hakkını veren ce
miyetin bizzat kendisinin yaşama hakkı yok mu? 
Siz cemiyetin hayatını, cemiyetteki insanların 
hayatını zehiryeleceksiniz, kendi hakkınız için, 
kendi hürriyetiniz için, kendi varlığınız için 
yapacaksınız; fakat varlığınıza sebebiyet ve
ren, varlığınızın devamına mutlak lüzum olan 
cemiyetin bekası ne olacak? Cemiyeti kim yaşa
tacak? Her gün zehirlediğiniz cemiyeti, huzu
runu bozduğunuz cemiyeti müdafaayı kim üze
rine alacak? Bizzat cemiyetin kendisi alacak. 

Memkelet aylardan beri, yıllardan beri çal
kalanıyor. Bugüne kadar eşine tesadüf edilme
miş şekilde Türk cemiyeti bu hadiseler yüzün
den ıstırap içindedir. Bu ıstırap şu veya bu ka
nunî sebeple haftalardan beri de sürüklenip 
gitmektedir, fakat millet size gene ümitle bak
maktadır, gene huzura kavuşmak için heran bu 
meselenin netice bulmasını beklemektedir. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, bazı arka
daşlarım, bunların pişmanlık duyacağını söylü
yorlar. Az evvel Sayın Sökmen'i dinledim. 
Muhterem arkadaşlar, bunlar bir pişmanlık 
eseri göstermiş midirler bugüne kadar? «Ben 
Türküm» demeyen, «Ben müslümanın» diyeme
yecek kadar kendinden, benliğinden, varlığın
dan, milliyetinden yoksun olan bu insanların 
neresi nasıl müdafaa edilecek, anlamıyorum. 
Birgün olsun, mahkemede hâkime karşı saygılı 
davranmışlar mıdır? Kanuna karşı hürmetkar 
olmuşlar mıdır? Hayır.. Hâlâ bildiklerinden 
şaşmamaktadırlar. 

Bir kısım arkadaşlarımız, bu hadiselerin 
suçlularının siyasî suçlu olduğunu, siyasî fikir
den doğan bir suçluluk olduğunu; binaenaleyh 
siyasî suçlarda ölüm cezasının olmaması lâzım 
geldiğini müdafaaten arz ve beyan ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz, 
büyük milletimiz de biliyor ki, bu hâdiseler 
mücerret siyasî mahiyette değildir. Siyasî tara
fı olmakla beraber, onun ötesinde âdi suçlar da 
vardır. Nasıl işlendiğini, nasıl canavarca can
lara kıyıldığını, nelerin yapıldığını biliyorsu
nuz. Bunu burada izaha lüzum yok. Fakat biran 
İçin, bu hadiselerin âdi bir suç olmayıp da 
mücerret siyasî suç olduğunu düşünelim. Var 
mıdır yer yüzünde bir hukukî kaide? Bu huku
kî kaide varsa, nerededir; bu muhterem arka-
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daşlarımdan öğrenmek isterim. Siyasî suçların 
idam edilemeyeceğine mütedair nerede bir 
prensip kararı var, nerede bir tatbikat var? 
Yalnız şu var: Eğer siyasî mahiyetteki suçları 
işleyön mahkûmların cezalarının infazı veya 
affı o günkü cemiyetin siyasî varlığını, içtimaî 
varlığını, ekonomik varlığını, bekasını tehlike-
ye düşürür veya kötü, umulmadık bazı netice-
ler tevlideder mahiyette bulunur ise, sadece si
yasî maksatla ceza azaltılabilir, indirilebilir, de
ğiştirilebilir, affedilebilir ve bu da yine parla
mentolar tarafından olur. Hadisemizde böyle 
bir hal yok. Mücerret, hükümetler bunun infa
zını isterler, getirirler; fakat bir kısım arkadaş
larımız maalesef bunların müdafii halinde bu 
kürsüde hiç ummadığımız şekilde va üslup içer
sinde boyanı kelâm ederler. 

Muhterem arkadaşlar, 

İnsan, insan olarak elbetteki merhametlidir. 
insanlık kelimesi içinde, insan olmak lâfzı için
de merhamet, insanlık, iyi duygu zaten mün
demiçtir ve onun için insanoğiu'nun, kendisine 
yakışmayacak bir suç işlediği görülürse, buna 
cemiyetimizde söylenen söz «canavarlık» tır. 
Yani, insanlığa yakışmayan, insan sözü ile, in
san varlığı ile kabili telif olmayan bir suçun 
sanığına «canavar» denir. Haddizatında insan
dır ; fakat işlemiş olduğu suçtan dolayı kendi
sine cemiyetimiz «canavar» der. İnanın, insa
nın insanlığında mündemiç olan bu iyi duygu, 
bu merhamet, saygı, hemcinsine karşı yardım 
suiistimal edilirse; insanoğlu buna lâyık olma
dığını müteaddit kere ispat ederse, tek taraflı 
olarak bu iyi niyet, bu hüsnüniyet, bu iyi amel 
işleyebilir mi muhterem arkadaşlar? Tabiatı eş
yaya mugayir. Size yıllarca hizmet eden bir uz
vunuzun, vücudunuza ihanet ettiği, mikrop saç
tığı sabit olursa, cerrah onu kesip atmaya mec
burdur. Size 40 - 50 sene hizmet eden bir dişi
niz mikrop alıp da acıttığı an çektirmeye, çek
meye mecbursunuz; tedavisi mümkün değilse.. 
Peki, cemiyetinizi ifsadeden insanlar aylarca, 
yıllarca bu cemiyetin huzurunu kaçırır, rahat 
bırakmaz, hayat endişesine düşürür, mal kaygu-
suna düşürür, rejimi kökünden sallar, mukad
desat namına ne varsa, hepsini bir anda silip 
süpürmek isterse, götürmek isterse; cemiyeti
niz, her şeye rağmen iyi duygularla bunları bağ
rına basacak ve himayesine alacak... Bu, müm

kün müdür muhterem arkadaşlarım?.. Kim ne 
derse desin, ceza her şeye rağmen bir ibreti mü
essiredir ve asırlardan beri tatbik edilegelmiş-
t i r ; her şeye rağmen de asırlarca kabili tat
bik olacak ve ceza verilecektir. Yeter ki, o ce
zaya müstahak insan olmasın ve kendisini ıslah 
etsin. 

Tabiata nasıl karşı gelmek mümkün değilse 
muhterem arkadaşlarım, cemiyetin kanunları
na, cemiyetin huzuruna, cemiyetin varlığına da 
karşı gelmek mümkün değildir. Gelirse, cemi
yet tabiî olarak kendisini müdafaa etmek mec
buriyetindedir bu şerirlere karşı. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. (A. P. ve 
M. G. P sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kal-
paklıoğiu. 

Sayın Mustafa Tığlı buyurunuz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; 

Şahsım adına konuştuğum için; mükellefi
yeti de, külfeti de bana aidolacağmdan ve fikir
lerime karşı olan arkadaşlarımın da sadece beni 
ilzam edecek şekilde cevap vermelerini bekledi
ğimden ve de şimdiden yapacağım hatadan do
layı da affmızı rica ederek, bu mevzu hakkın
da, bilhassa içimi dilhun eden bir noktaî naza
ra cevap vermiş olmak için söz almış bulunu
yorum. 

Sayın senatörler. 
1961 Anayasasının; 2 nci maddesi ile, 10 ncu 

maddesi ile, 36 ncı maddesi ile, 41 nci mad
desi ile bu Anayasanın bir Türk rönesansı ol
duğuna inanan ve ona gerçekten iman etmiş bu
lunan bir arkadaşınızım. 

Bu Anayasa, eken, biçen, zeytin bahçeleri 
yapan, pamuk tarlaları eken, imalât yapan, fab
rika açan, atelye kuran, hayvancılık yapan, 
tavukçuluk yapan, arıcılık yapan, balık
çılık yapan sermayenin karşısında değil
dir. Hatta 10 ncu madde ile, böyle ser
mayenin ve böyle sermayedarın yanındadır. 
Bu Anayasa, böyle sermayedara Devleti yar
dım etmek vazifesi ile görevlendirmiştir. Her 
türlü teşebbüs serbesttir, ticaret serbesttir, ve
raset serbesttir, mülküyet haktır. Ama, bu Ana
yasa bir şeyi iptal etmiştir; oturduğu yerden 
para kazanan sermayeyi itibardan düşürmüş
tür, sömüren sermayeyi itibardan duyurmuştur. 
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Faizcilik peşinde koşan, vatandaşın zaruretle
rini sömüren sermayeyi itibardan düşürmüş ve
ya böylesine sömürme imkânı veren mevzuatı, 
hukuk kurallarını itibardan düşürmüştür, ip
tal etmiştir. Dava budur. Sosyal Devlet ilkesi, 
hiçbir zaman sosyalizmin ve komünizmin yanın
da değildir, hatta karşısmdadır. Yeter ki, ser
maye istihsal etsin, imal etsin, istihsal eden, 
imal eden sermayenin vatan topraklarına Nişan 
yağmuru gibi bereket yağdıracağına inanan bir 
Anayasadır. Ama, banka kurup faizcilik yapan 
mevduat peşinde koşan, mesken ve arsa zaru
retini alabildiğine istismar edsn sermayenin de 
karşısmdadır. Bu itibarla antikomünist olan, 
antisosyalist olan Anayasanın ta içindeyim, ta 
bağrına kendimi vermiş bulunmaktayım. Bu 
inançla derim ki, 1961 Türk Anayasası, Türki
ye'ye bir reform hareketinden çok öte bir rö-
nesans getirmiştir. 

Bir partinin mensubu olmam itibariyle, bu 
Partinin başı olan Sayın Demirel'in; sosyal 
Devlet ilkesini en somut şekilde, fukaranın oca
ğında kaynayan tencerenin nasıl kaynadığını, 
içinde neyin kaynadığını Devletin bilmesi lâ-
zımgeldiğ'ini ve buna çareler araması lâzımge-
len bir sosyal devlet ilkesi ile yan yana bulun
duğumuzu söylemek suretiyle; her ne kadar 
10 ncu, 36 ncı ve 41 nci maddelerin tatbikatına 
ehemmiyetli şekilde geçememiş isek de, haiz bu
lunduğu bu yüksek fikir hamulesini Meclis
lerde ve gruplarımızda bangır bangır haykırmış 
olmasından dolayı, Adalet Partisi Grubumu -
nun, Anayasanın bu yüksek ruhuna sadakat et
tiğine ve bunu mutlaka nemalandıracağına ina
narak müsterih olan bir grubun üyesi bulunu
yorum. 

Türkiye'nin, bütün müreffeh dünya devlet
lerinde olduğu gibi, Cumhuriyetin kuruluşun
dan bugüne kadar Nazım Hikmet'ten Mihri Bel
liye kadar, Sabahattin Âli'den Dr. Hikmet Kı
vılcımlıya kadar uzanan bir komünist kadrosu 
vardır. Bu kadro, 600 senelik Osmanlı idaresi
nin yıkılmas.ıyle doğan yeni Türkiye'den dola
yı heyecan duymamıştır. Bu kadro, düşman is
tilâsından kurtulan Türkiye'nin yaratılmasın
dan zevk duymamıştır. Bu kadro, Cumhuriyet
ten heyecan duymamıştır. Bu kadro. Atatürk 
ilkelerinden ve inkılâplarından bahtiyarlık 
hissetmemiştir ve ancak komünist olarak kal

makta ve bunun için ellerinden gelen propagan
dayı yapmakta ısrar etmiştir. 

Efendiler, şeriat devletinin kurulmasını is
temek nasıl bir inanç ise, komünist idarenin 
kurulmasını istemek de bir hıanç meselesidir. 
Buna inanan komünist olur, ötekine inanan şe
riatçı olur, daha ötekine inanan da faşist olur, 
bu da haktır. Kanunlarımız kimseye komünist 
olmayacaksın demez; kûşeî vahdetinde, kûşeî 
inzivasında bir insan komünist olabilir; kendi 
evinde, selâmet yuvasında, «Namaz kılmayan
ları hapsedelim, asalım böyle bir Devlet 
idaresi gelsin ki, oruç tutmayanları as
sın» diyebilir, inanabilir. Bu, Türk ka
nunlarınca suç değildir; ama Anayasaya ters 
düşen bu inanışın kuvveden fiile inkilâp etmesi 
halinde, propaganda sahasına çıkması halinde; 
işte 141 ve 142 nci maddenin muhatabı olur. 
Mesele budur sevgili arkadaşlar. 

Ama, anarşizmi bu duygulardan ayırmak lâ
zımdır. Niçin Atatürk'ün o muhteşem zaferle
rinden ve inkilâplarından bu yana o eski komü
nistler böylesine komünizmde ısrar ettikleri 
halde anarşiye başvuramamışlardır. Bunun tek 
sebebi; o günkü devletin, o günkü icranın ke
mal seviyesinde inisiyatifi elinde tutmuş olma
sıdır. Eğer bugünkü hürriyet rejimi dün gelmiş 
olsaydı; Hikmet Kıvılcımlılar da, Nazım Hik
met'ler de anarşiye başvurur, adam kaçırır, 
adam öldürürdü, öldürmemişler ise, kaçırama-
mışlar ise, kaçıramadıkları için kaçırmamışlar-
dır, mesele bu. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Hüseyin 
Öztürk'ün çeşitli ve çelişkili düşünceleri var
dır: «Eğer Adalet Partisi iktidarı şeriatçılığa 
destek olan bir tavır takınmamış olsaydı, eğer 
Anayasal reformları yapmış olsaydı bu anarşik 
hadiseler olmazdı» diyor. Ve böylece, bu sanık
ların hangi suçtan mahkûm edildiğini anlama
mış oluyor veya anlamazlıktan geliyor. 

İlâma bakalım; o çocukların mahkûmiyeti
nin manevî sebebi, komünizmi Türkiye'de zorla 
ikame etmektir. O halde, hangi Anayasanın 
savunucusu idiler de bu anayasal reformları 
yapmayan iktidara karşı böylesine bir reaksi
yon göstermiş oldukları iddia edilebilir. Biz
zat Anayasanın kaşırsına çıkan, onu iptale ta-
tidarın Anayasal reformları yapmamasından 
saddi eden kendileri olduğuna göre, hangi ik-
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dolayı miinfail oldukları iddia olunabilir? Bu 
bir çeiişkiidir. Saniyen, komünizm; nihayet bir 
iktisadî sistem olması itibariyle, inanca taallûk 
edeceği için, hangi iktidarın hangi hareketi 
beni tahrik yolu ile bir inanca sevk edebilir? 
Böyle şey olmaz. İnanç, tahrike tabi olmaz. 
İnanç teşvike de tabi olmaz, iknaya tabi olur. 
Eğer gerçekten kişi komünizme iııanmamışsa 
iktidarın hiçbir hal vs hareketi kimseyi komü
nist yapamaz. 

Şu içimizde bulanan kıymetli senatörler 
arasında Hüseyin öztiirk, Anayasal reformlar 
adına, Atatürk ilkeleri adına, Atatürk inkılâp
ları adına aramızda en çok konuşan, en çok mü
dafaasını yapan arkadaşımız olması itibariyle, 
Adalet Partisinin tutum ve davranışı niçin ksn-
disini komünist yapmamıştır, niçin kendisi 
anarşist olmamıştır? Bu sualin cevabını evve
lâ vicdanında vermelidir. Eğsr Adalet Partisi
nin tutum ve davranışı, insanı anarşist, komü
nist yapacak ise, hem reformcu ve hem de Ata
türkçü olan Hüseyin üztürk'ün başkomünist 
ve başanarşist olarak bugün karşımıza gelmiş 
olması lâzımgelmez miydi? 

Ve sonra ilâve ediyorlar, diyorlar ki; «Ko
münizm, insanı şeriatçı olarak kullanır, insanı 
inkilâpçı olarak kullanır, Atatürkçü olarak 
lîullamr» Demek ki, bahis konusu olan sanık
lar, ya bizatihi inanmış anarşistlerdir, bu nok-
tai nazarına göre, bu takdird* hiçbir iktidarın 
eylem ve işlemi onları tahrik etmiş olamaz. 
Günkü bu kanaatin sahibidirler veya dışarıdan 
beslenen birer alettirler. Sayın Hüseyin Gz-
türk bunun hangsini tercih eder ok bu çocuk
lara vasıf vermek istsr, bunu anlamak isteriz. 
Alet midirler, samimî komünist midirler? Alet 
iseler nesini müdafaa edeceğiz? Dış tssirlerin 
sağladığı msnîaatlara alet olarak, bu Devleti 
yıkmaya tesaddui eden bir aİ3t iseler; bunların 
savunulacak tarafı nsdir? öyle değil de Ana
yasaya ters düşen bir inanışı, zorla, barbarlık 
yolu ile teessüse kalkmış insanlarsa ve böyle 
samimî kcnaünistlerse, yine nesini müdafaa ede
ceğiz, nesini müdafaaya lâyık göreceğiz? Dava 
bu. 

«İdam cezası çok ilkel bir cezadır» dsııiyor, 
«Çok bayağı bir cezadır» deniyor; cevap veri
yoruz, ilkel suç yok mudur, çok bayağı suç yok 
mudur ki, verilen cezayı bayağılık ile itham j 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Musta
fa Tığlı. 

Buyurun Sayın Nakit Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 
Müzekere ettiğimiz kanun tasarısı, bence ba

zı arkadaşlar tarafından yanlış ele alınmaktadır. 
Burada suçun nevi, verilen kararın isabet de
recesi ve başka suçluların baklanda gelecek ce-

edelim. Suç; ilkel ise, bayağı ise, adi ise, bar
barlık yolu ile komünizmi ihya ise; öyleyse bu 
suç fevkalâde iptidaî, fevkalâde ilkel demektir, 
müstahak olduğu ceza da yine kendilerinin 
tavsif ettiği gibi ilkel ölüm cezasıdır. Suçu 
kaldırmadık ki, öyle suçlar işledik İd, öyle bar
barlık yaptık ki; vatandaş evinden çıkamaz ha
le geldi, masum insanlar, Türk Milletinin siya-
netine terk edilmiş elçiler öldürüldü, müte
hassıslar katledildi, generallerin evlerine bom
balar atıldı, takım takım adamlar kaçırıldı, 
bankalar soyuldu.. Bu kadar ilkel, bu kadar adî 
bir suç olabilir mi? O halde verilen cezayı niye 
küçümsüyoruz, niye ilkel, niye bayağı ceza di
yoruz? Bayağı suçun cezası bayağı olmak lâ
zımgelmez mi sayın arkadaşlar? Niçin bir avuç 
komünist, 35 milyon Türk'ün zorla komünist ol
masını isler veya bunun icraî teşebbüsüne gire
bilir? Bu ne büyük cürettir.. Kimdir onun kar
şısında olan, kimdir o 50 - 60 kişinin karşısında 
olan? Büyük Türk Milleti, büyük vatan, büyük 
Atatürk Cumhuriyeti, büyük millet, büyük 
Meclis, büyük Hükümet .Böylesine Türk Hü
kümeti, Türk Vatanı, Türk Milleti bir hakarete 
uğramamıştır ve öyle zannediyorum ki, bu ceza 
üç kişinin asılması değil, barbarlığa karşı veri-
İ3iı bir hükümdür. 

Diyemeyiz onlara komünist olmayın. Elde 
değil, olan olur, olduğu yerde kalır. Propagan
daya geçerse 15 sensye kadar ceza yer, ama 
anarşiye başvurursa, zora başvurursa, silâha 
başvurursa karşısına sehpa dikilir. Zorun baş
ka türlü muhatabı yoktur sevgili arkadaşlarım. 
Silâhı kullanan insanın başka türlü muhatabı 
ve onu korkutan başka türlü bir ibreti mües
sire düşünmek mümkün değildir. Çünkü, ger
çekten kendini komünizme vermiş olan insan
lar için hapis cezası, ceza değildir. 

Saygılarımı sunarım. 

(A, P. ve M. G. P. sıralarından alkışlar.) 
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zalar ve saire yönünden bir mukayese yaparak 
alacağımız karara bir mesnet hazırlamak ve bu
nun münakaşasına girmek hukukî değildir. 

Keza, buradaki olay üç kişinin idamı mev
zuu değildir. Burada Türk Devletinin, Türk 
Milletinin bekası ve rejimin yaşaması bahis 
mevzuudur. 

Bunu kısaca şöyle izah edebiliriz : 
Bugün dünyada müstakil, kuvvetli, inançlı 

bir tek Türk Devleti vardır, o da Türkiye Cum
huriyetidir. Bunu yıkmak isteyen, birçok dış 
unsurlar, devletler ve dünyanın bugün ayrılmış 
iki kamptan bir kampın geniş faaliyetindir. Bu
gün Mao Türkiye'de adamlarını bulunduruyor 
ve Türkiye'de adam bulup, onlarla Türkiye'deki 
rejimi devirmek ve dolayısıyle Türk Devletini 
yıkmak istiyorsa, bunun tarihî sebepleri vardır. 
Aynı zamanda Türkistan'a hâkim olma zihniye
ti hâlâ devam etmektedir. Türkistan'a hâkim 
olabilmesi için yegâne asil ve tek Türk Devleti
nin de burada yok edilmesi lâzımdır. Çünkü, 
bütün dünyadaki Türkler, kendilerine Türk 
Devletini ve Türk Milletini emsal ve örnek al
maktadırlar. 

Bugün Rusya, rejim değişmesine rağmen Bo
ğazlardaki iddiasını değiştirmemiş ve Türk Mil
letini bu bakımdan yok etmek ve kendi mem
leketi içindeki bir türlü kendisine ısmdıramadığı 
Türkleri - bu Türkiye Devleti sayesinde ayakta 
tutulan - Türklerin yegâne dayanağını da yok 
etmek suretiyle kendine bendetmek sevdasında
dır. 

Bu arada, dünyanın her tarafına yayılmış 
Ermeniler de Türkiye'de faaliyette bulunmak
tadırlar. Keza, aşağıda Barzani; emellerine na
il olmak için Türkiye'de faaliyette bulunmak 
mecburiyetindedir. 

Tarih boyunca Türk Devleti içinden yıkılmış
tır, dışarıdan kimse yıkamamıştır. Kuvvetli 
kal'alar da içeriden hainler tarafından ancak 
çökertilir, işte bugün Türk Devleti de, yegâne 
Müslüman Türk Devleti de, Türklerin bütün 
dayanağı olan Türk Devleti de evvelâ rejim 
yönünden sonra Devlet olarak yıkılmak isten
mektedir. 

işte, bugün bu üç idam kararının temelinde 
Türk Devletinin ve rejiminin yaşaması bahis 
mevzuudur, yoksa üç şahıs, beş şahıs değildir. 

Farzedelim ki, bu üç idam mahkûmu, em
sali olduğu gibi, bundan birkaç ay evvel üç 

ingiliz'i kaçıran on anarşist gibi bir çatışma es
nasında öldürülmüş olsaydı, buradan onları 
müdafaa eden arkadaşlarımız, neden bunları 
öldürdünüz, karar bile yok, adliye karar ver
memiş, siz karar vermemişsiniz neden öldürdü
nüz diye soracaklar mı idi? 

Bugün cemiyetimizin bir meşru müdafaa hali 
vardır. Meşru müdafaa, Ceza Kanunumuzda 
bile vardır. Bir şahıs kendisini öldürmek için 
teşebbüse geçenden daha evvel teşebbüse geçip 
öldürürse, ona ceza verilmez. Demek ki, sırasın
da şahsın bile kendisine kastedenlere karşı kar
şısındakini öldürme hakkı tanınan bir cemiyette, 
cemiyetin, kendisini yok etmek isteyenlere kar
şı müdafaa hakkını tabiî karşılamak lâzımdır. 

Haklarında idam kararı verilen şahısların ta
hakkukunu istedikleri husus Allah - göstermesin -
tahakkuk etse idi, acaba şurada hangi biriniz 
oturacak ve kaç tanenizin mahkemesiz idamı ba
his mevzuu olacaktı? Hiçbir rejim kendisini 
yıkmaya müsaade etmez, isterse bu rejimin ismi 
demokrasi olsun. Demokraside hürriyet var
dır. Hürriyet, başkasının hürriyetlerinin bulun
duğu yerde kısıtlanır. Nitekim Anayasamız ve 
kanunlarımız, ammeye zarar veren, şahıslara 
zarar veren her türlü hürriyeti kısıtlamıştır. Ce
miyet de, kendisini yok etmek isteyenlere, «hür
riyet» diye bağırıp esasında hürriyetten istifa
deye kalkarak cemiyeti yok etmek isteyenlere, 
karşı kendisini müdafaa etmektedir, işte bu, 
karar, millet namına vereceğiniz karar, mille
tin kendisini meşru müdafaa hakkını kullanma
sından başka bir şey değildir. 

Bugün bunların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesini istemeyenler, buna bazı esbabı mucibe 
arayanlar, acaba kendi çocukları bir Kuseyri'nin 
yerinde oisaydî, Hacettepe'de vurulan Mehmet
çiğin yerinde olsaydı, kendinin en yakını bir 
vazife esnasında - Banka soyulurken - öldü
rülmüş bulunsaydı, şurada kendisine bir ufacık 
ağır lâf değil, bir imada bulunulduğu zaman en 
ağır şekilde hakaret etmekten geri kalmayan bu 
arkadaşlarımız, acaba bugün aynı şekilde bir 
müdafaa da bulunabilecekler miydi? 

12 Mart öncesinin dile getirmek, hadiselerin 
esbabı mucibesi olamaz. Hüseyin öztürk arka
daşımın söyledikleri hakkında çok konuşulacak 
şeylerimiz var, fakat biz bunu polemik mev-

I zuu yapmak istemiyoruz. Esasen söyledikleri 
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sözlerin topyekûn gözden geçirecek olursak; bu 
idama mahkûm olan şahısların bütün müdafaa
larında söyledikleri sözlerin esası aşağı - yukarı 
aynıdır. O vakit, insanın aklına gayri itiyarî 
şu suali sormak geliyor: Acaba, bu idama mah
kûm olanların nıüdafaalarmdaki sözler ve se
bepleri Hüseyin öztürk'mü onlara vermiştir, 
yoksa Hüseyin Öztürk onlardan mı almıştır? 
Nasrettin Hocanın hikâyesi misali, kapıyı açık 
gören herkes hırsızlık mı yapacak? Yani, hır
sızın hiç kabahati yok mu? Hırsız olmayan in
sanın, açık kapı da görse hırsızlık yapması ba
his mevzuu değildir. Demek ki tıyneti müsaitmiş, 
tıynetine göre de cezasının verilmesi lâzımge-
lir. 

Burada muhalefet şerhi veren arkadaşları
mın, muhalefet şerhlerinde de isabet görmek 
mümkün değildir. Hatta tezatlar da vardır, 
birbirini cerhetmektedirler. Meselâ bir arkada
şımız ; aynı eylemlerde bulunan başka sanıkların 
aynı nitelikteki ayrı bir askerî mahkemede ölüm 
cezasına mahkûm edilmemiş olmalarını bir se
bep göstermektedir. Fakat, diğer muhalefet 
şerhi veren hukııkçu arkadaşım da; «Suç ve 
ceza şahsidir. Hâkim ve mahkeme aynı suçu 
işleyen iki suçludan birine, suçun işlenmesi 
şartlarını ve suçlunun kişiliğini gözönünde bu
lundurmak ve kanunun koyduğu ceza sınırları 
içinde kalmak şartiyle, daha hafif ceza ve diğe
rine daha ağır ceza verebilir» demektedir. Her 
iki muhalefet şerhi veren arkadaşımın birbirini 
cerhedici hükümleri zikretmeleri muhalefet şerh
lerinde bir isabet bulunmadığını; şahsî, hukuka 
dayanmayan iki muhalefet şerhinin birbirini 
cerhettiğini ve dolayısıyle raporun kendiliğin
den doğru yolda olduğunu göstermiş bulunmak
tadır. 

Bütün dünyada idam cezalarının kalktığın
dan bahsedilmektedir. Halbuki her tarafta 
idam cezalan vardır. Cezaların şurada burada 
kalkmış olması veya zamana, zemine, cemiyete 
göre değişmiş olması da ayrı bir mevzudur. Ceza 
Hukukunda katî bir prensip yoktur. Hırsızlığın 
mubah olduğu zamanlar da vardır. Kız kaçır
ma ve ırza geçmelerin, cemiyetlere göre cezaları 
ağır veya hafiftir. Bunları cemiyet ve o cemi
yeti temsil eden kanun koyma yetkisi bulunan 
müesseseler tayin eder. Bugün Türkiyemizde 
eğer biz, arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi 
ölüm cezalarını kaldıracak olsak, kan gütme da

valarını daha rahatlıkla teşvik ve tahrik etmiş 
oluruz. Bugün, vurulan Mehmet'in annesi, ba
bası gelip de bu vuranları öldürse, rahatlıkla 
kimsenin bir şey dememesi lâzımgelir, aynı fi
kir ve mahrekten hareket ederek. Bugün, ban
kada öldürülüp, çoluk çocuğu sefil olan insanın 
taraftarları da aynı şeyi yapmaya giderse, on
lar da ölüm cezası kalktığı takdirde elbette bu 
işe tevessül edeceklerdir. Esasen, Türkiye'de 
ceza hukuku ile uğraşan bilûmum hukukçu ar
kadaşlarımız da bilirler ki, ölmedense öldürmek 
daha iyidir. Çünkü, şimdiye kadar Türkiye'de 
tatbikat, muhtelif sebeplerle cezalar verildikten 
sonra hafifletilebilir ve birkaç da af çıkıp ve 
infaz sistemleri dolayısıyle bir şahsın hayatına 
son vermeyi kendinde hak gören adam üç - beş 
sene ile kurtulur. Dolayısıyle bu, suçları teşvik 
etmektedir, öyle ise cezalardan beklenen ıslah 
etme ve ibreti müessire olma ciheti her suçta 
aranmaz. Bunun ikisi umumidir; fakat bazı 
yerlerde yalnız ıslah ciheti, bazı yerlerde de yal
nız ibreti müessire olması hususu düşünülür. 
ölüm cezaları da ibreti müessire olmanın en ağır 
şeklidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta söylene
cek çok şeyler vardır; fakat zamanınızı almak 
istemiyorum. 

Yine bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. Bilhassa Sayın Hüseyin öztürk'ün göster
diği esbabı mucibeler dolayısıyle buna değine
ceğim. 

Türkiye'de Demirel rejimi zamanında Alevî 
ve Sünnî meselelerinin ortaya atıldığını, çarpış
malar olduğunu ve bunların da iktidar tara
fından yönetildiğini ve bunların da bu hadise
lere sebeboldıığunu ortaya atmış bulunuyor. 
Halbuki hiçbir hadise olmamıştır. Olmuş ol
saydı, Demirel Hükümetini her hususta, en ince 
teferruatına kadar, Anayasanın ve tüzüklerin 
verdiği bütün hakları son dereceye kadar kul
lanan parlamenterlerin bu hususta gereken mu
rakabeyi de yaptıklarına dair bir emsal ver
mesi icabederdi. Kaldı ki, bir memlekette mez
hep ayrılıkları, tarikat ayrılıkları dolayısıyle ik
tidarların suçlanması bahis mevzuu olsa ve bu 
yüzden iktidardan uzaklaştırılması bahis mev
zuu ise, bugün ingiltere'de iktidarın çoktan düş
müş olması lâzımdı. Ne zamandan beri Protes-
tanlarla Katolikler birbirlerini kırıp geçirmekte 
ve yüzlerce ölü vermektedirler. 

— 389 — 
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bir rejim meselesidir, mesele Türk Devletinin 
yaşaması meselesidir. Bunu dışarıdan yöneten
ler, maalesef içeride buldukları hainlerle bunu 
tahakkuk ettirmek sevdasındadırlar. Bugün 
146 ncı maddenin bütün unsurları bu yönüyle 
tahakkuk etmiş olmakla ve Anayasamızın emra-
dici hükümleri dolayısıyle derecattan geçip 
Temyizce tasdik olmuş bir hususta da münaka
şamız bahis mevzuu olmadığından, burada ya
pacağımız husus Anayasanın 64 ncü maddesi ge
reğince bu cezaların şu şartlar altında ve bugün
kü ahkâmda ve dinlediğimiz arkadaşların be
yanlarına göre, yerine getirilip getirilmemesine 
karar vermektir. Bunların ıslah olacağı yoktur. 
Müebbet hapse çevrilmesi bahis mevzuu olsa 
bile, onların son olarak aynı idealin sahibi ve 
aynı hadiselerde beraber bulunan arkadaşlarının 
üç ingilizi kaçırıp öldürmüş olmaları bile, ıslah 
olmayacaklarının katî bir delilidir. 

Keza, yine D eniz Gezmiş ve arkadaşlarının 
dosyada mevcut müdafalarmdaki beyanları da 
bunu göstermektedir. Ve hatırladığıma göre 
bir pasajında «Biz iktidara gelirsek halk mah
kemeleri kuracağız, işbirlikçileri, burjuvaları, 
kompradorları mahkûm edeceğiz, öldüreceğiz; 
biz gitsek bile bizden sonra gelecekler bunu ya
pacaklardır» demek suretiyle hâlâ mahkemede 
ıslahı nefs etmediklerini göstermiş olmaları da, 
bunların ölüm cezalarının yerine getirilmesinde 
en büyük esbabı mucibe olur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nahit 
Altan. 

Efendim, iki tane önerge var... 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Sayın Başkan, sataşma var, beni anar
şistlerle birlikte gösterdiler. Müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Sayın öztürk, biz böyle karşı
lıklı konuşacağız; bu nasıl Divan, nasıl? Sağım
da solumda kimse yok, zatiâlinize söz verece
ğim, Divan boşalacak. 

DİVAN KATİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Sayın Başkan, söylemediğim bir sözü.. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl olur? Buyurun 
lütfen, sizin ilk vazifeniz Divandadır. Siz, bir 
defa daha söz almış bulunuyorsunuz. 
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DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜEK (Si

vas) — Benim asıl vazifem üyeliktir. 
BAŞKAN — istifa edin de gidin oturunuz 

efendim. Ben de başkasını getirteyim de otur
sun. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜEK (Si
vas) — O ayrı efendim. Sataşma var mı?.. 

BAŞKAN — Nasıl size söz veririm, Divanı 
boşaltacak mıyız şimdi? 

DİVAN KATİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Ama, sataşma var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Allah Allah, hiç görülmemiş şey 
efendim. Rica ederim. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Tethişçilerle birlikte gösterme ifadesini 
kullandılar. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, rica ediyorum bu
yurunuz efendim. 

12 senelik tatbikatta hiç görmediğim usulsüz
lüklerle karşılaşıyorum; büyük bir müsamaha
nın içindeyim Lütfen usulleri.. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Kime müsamaha ediyorsunuz? Benim 
hakkımdır söz istemek. 

BAŞKAN — Hayır, efendim, vazifemiz Di
vanın görevlerini yürütmektir. O saman, ben 
de sizinle eğit olarak kalkar söz alırım. Olmaz 
öyle şey. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜEK (Si
vas) — Sataşma var mı Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Lütfen buyurunuz efendim. 
O sataşmayı da benim kabul etmem lâzım. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Yok mu? 

BAŞKAN — Sizinle burada bu şekilde ko
nuşamam, Siz karcıya üye yerine geçeceksiniz, 
oradan nerede sataşılmış olduğunu söyleceksi-
niz; düşüneceğim, ona göre karar vereceğim. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Peki, şimdi müsaadenizle ben burayı terk 
ediyorum ve karşıya geçiyorum. (A, P. sırala
rından «istifa etsin» sesleri) Kayır; Başkanın 
tutumunu protesto ederek iniyorum aşağıya. 
(A. P sıralarından «İstifa et» sesleri) 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Üçok Di
vandaki yerini aldı.) 

BAŞKAN — Lütfen susalım. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (SivaJ) — Bir adalet

siz tutum içinde orada kalamam. 
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Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendini. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sataş

ma vardı, bani tedhişçilerle, anarşistlerle (Sayın 
Altan ve Sayın Tığlı) birlikte göstermişlerdir. 
Ben bu anlamda bir şey kullanmadım, müsaade 
ederseniz reformların gelnıeyişinin bunlara ne-
dsn sebebolduğunu ve böyle bir fikir içinde ol
madığımı arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, zatiâlinizs sade
ce bu beyan ettiğiniz hususu izah sadedinde söz 
veririm. Sadet dışı çıkarsanız sözünüzü kese
rim. 

Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, ben burada gerçekleri dile getirdim ve 
delillerle somut fikirleri ortaya koydum. Bunu 
ortaya koyarken de, sizin de bildiğiniz gibi; 
«Reformlar yapılmayan, halkının bir kısmı çok 
fakir, bir kısmı ela zengin olan ülkelerde ko
münizm çok rahatlıkla gelmiştir. Eğer reform
lar yapılsa, bu gençlerin daha önce istedikleri 
durumlar gerçekleşmiş olsa idi, böyle bir ortam 
belki de doğmayacaktı» dedim. 

ORHAN KOR (izmir) — Adalet Partisini 
senin beğenmene lüzum yok. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ayrıca 
Sayın Tığlı, «Sayın öztürk Atatürk ilkelerini 
en çok dile getiren bir insandır, burada en çok 
konuşan bir insandır. Eğer öyle olsa idi, Ada
let FartİDİnin tutumunu beğenmediği için Sayın 
öztürk bu komünistlerle, bu anarşistlerle bir
likte olurdu» dediler. Beğenmemek başka, ko
münistlerle biı* arada olmak bas-ka. Ben Adalet 
Partisinin tutumunu beğenmiyorsam, Anayasa
nın öngördüğü reformları yapmamalarını tenkit 
etmişsem, beni mutlaka öbürleri ile bir arada 
göstermeye neden lüzum görürler? 

BAŞKAN — Tamam Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bir da

kika arz edeyim Sayın Başkanım. 
Ayrıca ben yine sayın arkadaşlarıma arz et

tiğim konularda, Adalet Partisi iktidarı zama
nında olan olaylar üzerine tek taraflı eğilinmiş-
tir, gerçekçi yönü ile, her tarafını kapsayan bir 
eğilme olmamıştır kanaatindeyim. Meselâ Sa
yın Altan'in alevî - sünnî konusunu benim bura-
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ya getirdiğimi belirttikleri gibi. Sanki Ortanca 
nahiyesinde, Kırıkhan'da, Erzincan'da bu olay
lar olmamış, adam ölmemiş. Olmuş ki, ben de 
bunları söylemişim. Yine burada komünist ol
manın mutlaka ölüm cezası ile cezalandırı-
lamayacağı da kanunumuzda olan bir gerçektir. 
önemli olan, bunu Devleti yıkmak yönünde kul
landıkları için biz bunun üzerinde duruyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen bağla
yınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) Ayrıca... 
BAŞKAN — Bağlayınız efendim. Başka de

ğinilecek mesele yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bağlıyorum, bir dakika müsaade edi
niz. 

Ben hiçbir zaman anarşistlerin müdafii ol
madığım gibi, anarşistlerin bu konulara eğildik
leri zaamnlarda, Muhtıradan 17 gün önce bu 
olayların gelişini burada size haber verdim; 
«Tedbir almazsanız, Türkiye felâkete sürükleni
yor» dedim. Kaç defa söyledim. Ben tespit 
ettim, bunu 56 defa söylemişim. Bunu dinleme
yen bir iktidar ülkeyi bu hale getirmişse ve bu 
hale getirdi diye konuşmuşsam, ben anarşistlerin 
yanında mı olacağım, yoksa bu ortamı yaratan
lar mı onların yanında olacak? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk. 
Çok muhterem arkadaşlarım, bir hususu ifa

de etmek zorundayım. Sayın öztürk Divanı 
terk ederken «Başkanı protesto ediyorum» di
ye bir söz söylediler. Bu sözün manası nedir, 
anlayamadım. Ben hiç kimseyi kırmadan, hu
zur içinde, arkadaşlarımın azamî söz hürriye
tine saygı göstererek burada vazife görmeye 
çalışıyorum. Benim en yalan yardımcım olması 
lâzım gelen arkadaşlarla eğer Divanda karşılık
lı münakaşaya kalkarsam, bu yönetim nasıl 
yürütülebilir? Çok rica ediyorum, gözlerinizin 
önünde cereyan etmiştir. Kendisinden şu nok
tanın tavzihini rica ediyorum. «Protesto» sö
zünü lütfen geri alsınlar ve bu manasını anlaya
madığım sözü lütfen açıklığa kavuştursunlar. 

Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir üye ola

rak bana saiaşıimıştır. Size arz ettim. «Mü
saade ederseniz bu sataşmadaki sözü ben söyle
medim, banim fikrim olmayan bir ciheti arz ede-
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ceğim» dedim. Siz müsaade etmediniz. Böyle
ce bir hakkımı kullandırmamak gibi bir durum 
yarattınız. Onun üzerine bu durumunuzu pro
testo için de orayı terkettim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
him olan meselelerin hallidir. Gözlerinizin önün
de cereyan ediyor. Bu mevzuu biz kendi Baş
kanlık Divanımızda müzakere ederiz. Sizleri 
işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 

Müazekerelere devam ediyoruz. 
Şimdi, önergeler var, okutuyorum. 
Buyurunuz efendim : 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Orhan Kor 

Müzakerenin kifayetini saygı ile arz ede
rim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

Sayın Başkanlığa 

BAŞKAN — Efendim, şimdi iki muhterem 
arkadaşımız kifayet önergesi göndermişlerdir. 
Altı arkadaş görüşmüş, yalnız iki arkadaşın söz 
sırası vardır. Muhterem arkadaşların ona göre 
oylarını kullanmalarını istirham edeceğim. 

Yeterlik önergelerini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Böylelikle tümü üzerindeki müzakereler so
na ermiştir. 

Sayın Komisyon veya Hükümet söz istiyorlar 
mı efendim, istemiyorsunuz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
etmeden önce bir noktayı ifade etmek isterim. 
Yıllardır tatbikatımızın icabı olan ivediliğin oy
lanması gereken noktaya gelmiş bulunuyoruz. 
Biz Cumhuriyet Senatosunda bütün tatbikatı
mızda önceliği müzakerelere başlamadan, ivedi
liği maddelere geçerken veya geçer geçmez oy
lamak sureti ile tatbikat yapardık. Fakat Ana
yasa Mahkemesinin bozma kararı muvacehesinde 
fazla müzakereye girmek, münakaşaya girmek 
taraftan olmadığımız için şimdi tekrar ivediliği 
oylamaya gitmeyeceğim, ivedilik önergesi da
ha önce oylanmıştır, arz ederim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Buyurunuz efendim : 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin inan'm 
ölüm cezalarınım yerine getirilmesine dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — a) Askerî Yargıtay 2 nci Da

iresinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 -1972/1 
esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, 
Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 ta
rih ve 1972/187 - 98 sayılı kararı ile tashihi ka
rar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Ko-
Komutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 
9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar 
sayılı hükmü ile T. 0. K. nun 148/1 maddesi 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan; Sicilli nüfusta Erzurum Ilıca nahiyesi, Öz
lük (öznü - Beypmarı) köyü, hane 27, cilt 5 ve 
sayfa 129 da kayıtlı Cemil oğlu Mukaddes'ten 
doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş hakkındaki 
işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

b) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, As
kerî Yargıtay Başsavcılğmm 3 . 2 . 1972 tarih 
ve 1972/187-98 sayılı kararı ile tashihi ka
rar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 
9 . 10 . 1971 tarih 1971/13 esas, 1971/23 karar 
sayılı hükmü ile T. C. K. nun 146/1 maddesi 
uyannca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan; sicili5 nüfusta Yozgat -iline bağlı fleker.sik 
ilçesi Kuşsaray köyü, hane 21, cilt 13/2, 
savfa 88't i 4 t«* kayıta Bey »• on-lu Me^a '^an 
doğma 1947 doğumlu Yusuf Arslan hakkın
daki işbu ölüm cezası yerine getirilr. 

c) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1971/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, As
kerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih 
ve 1972/187 - 98 sayılı kararı ile tashihi karar 
talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 9 .10 .1971 
tarih 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hük, 
mü ile T. C. K. nun 146/1 maddesi uyarınca 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş buîunaa; sicilli 
nüfusta Kayseri ili Sarız İlçesi, Bahçeli ma-
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hailesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 13 kayıtlı Hı-
dır oğlu Selver'den doğma 1949 doğumlu Hü
seyin inan hakkındaki işbu ölüm cezası yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde metni 
okutulmuş bulunuyor. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen Sayın Zih
ni Betil, buyurunuz efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Değerli arkadaş
larım; 

Komisyonun raporu Ve Komisyonda karşı 
oy kullanmış olanların karşı oy yazıları okun
duğu için zamanınızı fazla almayacağım. Yal
nız bir, iki nokta üzerinde durmakla yetinece
ğim. 

Ben Anayasa ve Adalet Komisyonunda her 
ÜÖ hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmemesi şeklinde oy kullandım ve değerli 
arkadaşım Salih Türkmen ile birlikte bir karşı 
oy yazısı yazdık, huzurunuzda okundu. Bunu 
tekrar ederek vaktinizi almakta yarar görmü
yorum. 

Ancak, ölüm cezasının yerine getirilmesi 
görüşünde olan arkadaşlar bizim görüşümüzü 
huzurunuzda eleştirirken, karşı oy yazısında 
belittiğimiz ve huzurunuzda okunan birçok hu
susları sanki yokmuş gibi konuştular. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasamızın 64 ncü 
maddesi kesinleşen ölüm cezalarının yerine 
getirilip getirilmemesine karar verme yetkisini 
Yasama Meclislerine tanımış bulunuyor. O hal
de Yasama Meclisi ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine karar ittihaz edebileceği gibi, ölüm 
cezasının yerine getirilmesi şeklinde karar al
maya yetkili olduğu gibi, ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesine karar vermeye de yetkili
dir. Sanki biz ölüm cezasının yerine getiril
memesi görüşünü izhar ederken, ölüm cezasının 
yerine getirilmemesine karar verilmesi halinde 
bu üç hükümlünün affedilip cezaevinden salı
verilmesi gibi bir görüş arz ettiğimiz havasını 
verdiler. Bizim görüşümüzde böyle bir şey yok. 

Ancak, her yetki gibi yasama organının ölüm 
cezasını yerine getirme yetkisini kullanırken 
de, ölüm cezasının yerine getirilmemesi yetkisi
ni kullanırken de, haklı gerekçeye istinadet-
mesi iktiza eder. Bizim görüşümüze göre, ka
bul ettiğimiz gerekçeleri de karşı oy yazısında 
arz etmiş bulunuyoruz. Hakkındaki ölüm ce-
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zası kesinleşen bir hükümlünün ölüm cezasının 
yerine getirilmemesine Yasama Meclisince karar 
verildiği takdirde, o hükümlü affedilmiş ol
maz, cezaevinden salıverilmez. O hükümlü
nün cezası müebbet ağır hapse de çevrilmiş 
olmaz. Çünkü, bizim Ceza Kanunumuza göre 
müebbet ağır hapis cezası bir süre ile sınırlı
dır ve şartlı salıverme halinde bu süre daha da 
kısalabiiir. ölüm cezasının yerine getirilmeme
sine karar verilmesi halinde hükümlü yine hü
kümlüdür ve ömrü boyunca cezaevinde ağır 
hapis cezası çekmeye mahkûmdur. Binaenaleyh, 
ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar 
vermenin ne olduğunu bir başka anlamda gibi 
telâkki ederek, bu görüşü savunanların gerek
çelerine itirazda bulunma haklı ve yerinde bir 
itiraz sayılmaz. 

Değerli arkadaşlarım; karşı oy yazısında 
sebepleri açıkladıktan sonra sonuç olarak gö
rüşümüzü şöyle bitirmiş bulunuyoruz: 

«...biz; Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hü
seyin inan haklarındaki ölüm cezalarının yeri
ne getirilmemesinin, önce toplumumuzun ya
rarlan açısından, sonra bu üç hükümlüye, ken
dilerini düzeltme ve toplumumuz için zararlı 
olmaktan kurtulma şansı verme bakımından da
ha uygun olacağı kanısına varmış bulunuyo
ruz...» 

Bu takdirî bir yetkidir. Takdirî yetki kul
lanılan kimseye takdirine mesnedolan gerekçe
leri de açıkladıktan sonra: «Sen vatanın beka
sından yana mısın, yoksa vatanı yıkmaya kal
kışanların yanında mısın?» denmez, bu tarzda 
hitabedilmez. Bunu belirtmek istiyorum. 

Biz kanılarımıza göre görüşlerimizi serbest
çe ifade edeceğiz. Eğer iki görüş belirmişse, 
bunlardan birisinin sahipleri diğer görüşün sa
hiplerini baskı altına almak istercesine konu
şurlarsa asıl onlar müzakerelerin selâmetini 
ihlâl etmiş olurlar ve Anayasanın amacına göre 
müzakere selâmet içinde cereyan etmez, neti
celer isabetli olmayabilir, önce bunu belirtmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım; suç işleyene ceza ver
medeki amaç sadece suç işleyeceklere etkili 
bir örnek verme amacından ibaret değildir. 
Suçluya ceza vermede suçluyu ıslah etme amacı 
da güdülür. Ölüm cezasına mahkûm edilen
lerde bu amacın düşünülmediği ilk bakışta ile-
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ri sürülebiMrse de, bu takdirde Yasama Mec- ; 
lislerine ölüm cezalarını yerine getirme, yerine 
getirmeme yetkisini Anayasamızın tanımamış i 
olması gerekirdi. Yasama Meclislerine tanınan ı 
bu yetki hem toplum için bir teminattır, hem de 
hükümlü için bir teminattır. 

Parlâmento kesinleşen ölüm cezasının yeri
ne getirilmesi veya getirilmemesi konusunu in
celerken hiç şüphesiz hükmü veren mahkeme gi
bi, hükmü inceleyen üst mahkeme gibi bir yet
ki kullanamaz; ama kararı inceler, dosyayı 
inceler, suça konu olan hadiselerin nerede, ne 
zaman, hangi şartlar altında, ne şekilde işlen
diğini inceler, suç işleyenlerin kişilikleri üze
rinde durur ve buna göre bir takdir yetkisi kul
lanır. Bu takdir yetkisini ilk mahkeme kullan
mış ve üç sanığı ölüm cezasına mahkûm etmiş. 
Bu takdir yetkisini üst mahkeme de kullan
mış, ilk mahkeme tarafından verilen ölüm ce
zalarını tasdik etmiş. Bu suretle hüküm ve 
cezalar kesinleşmiş. Ancak, ilk mahkeme sözü 
edilen suçu işlemelerinde bu üç hükümlü lehin
de cezanın kanunen hafifletilmesini gerektiren 
sebepler bulunduğu yolunda vekilleri tarafın
dan ileri sürülen müdafaayı, hukukî yönleri 
itibariyle kabule şayan görmediğini belirttik
ten sonra, karar yerinde aynen şöyle dem/işitir. 

«Bu detaylı eleştiri ve iddialar hakkında 
mahkememiz kişisel görüşlerini mahfuz tutmuş, 
müessese olarak bunlar üzerinde hüküm verme
yi kamu vicdanına, tarihe ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisine bırakmayı uygun 
görmüştür.» 

Yasama organları kesinleşmiş ölüm cezaları
nın yerine getirilmesinin mi getirilmemesinin 
mi daha uygun olacağını incelerken, hâdiseye 
sadece hukuk açısından bakmaz. Hukuk açı
sından olduğu kadar siyasal açıdan ve sosyal 
açıdan da bakar. 

Mahkeme, bu açılardan hadiseyi inceleme
nin yetkisi dışında kaldığını karar yerinde açık
ça belirtiyor. «Bu açılardan» hâdiseyi incele
meyi ve ona göre bir sonuca bağlamayı Türki
ye Büyük Millet Meclisinin yetkisine bırakıyo
rum» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; söze başlarken de arz 
ettiğim gibi «karşı oy yazısı okundu hepsini 
tekrarlar mahiyette konuşmayı zamanınızı al
ma bakımından uygun görmüyorum. Birkaç 
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nokta üzerinde duracağım.» dedim, durdum. 
Biz, «ölüm cezası yerine getirilmesin» derken 
bu hükümlülerin suç işlemediklerini ileri sür
medik, bu suçlar karşısında hükmedilen ce
zaların kanuna uygunsuzluğu yolunda bir gö
rüş ileri sürmediik, buna yetkimiz de yok. Biz, 
sadece arz ettiğim açılardan bakarak, ölüm ce
zasının yerine getirilmemesinin hem toplumu
muzun yararı açısından, hem de bu üç hüküm
lüye kendilerini düzeltme ve toplumumuza Za
ralı olmaktan kurtulma şansı verme bakımın
dan daha uygun olacağı kanısına vararak bu 
görüşe sahibolduk. Bu konuda bir önerge ver
miş bulunuyorum, önergeme iltdfat etmenizi 
de ayrıca rica ederim. 

Hepinize saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Betil, 
Efendim, 1 nci madde üzerinde başka söz 

isteyen arkadaşımız yoktur. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Ucuzaî, buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Zihni Betil ve Sayın Salih Türkmen 
arkadaşlarımız, tetkik buyurduğunuz bu ra
pordaki muhalefet şerhlerini esasen Komisyo
nun huzurunda açıkça ifade buyurdular. Ko
misyonun çalışmaları tamamen teyple tespit 
edildi. Şimdi Sayın Betil'i dinleyince, özür di
lerim, söz almak mecburiyetinde kaldım. 
Eğer, değerli arkadaşım burada yaptığı ko
nuşmada beyan ettiği hususları muhalefet şer
hine intikal ettirmiş olsa idi, huzurunuza gelip 
değerli zamanınızı işgal etmeyecektim; ama 
«Karşı oy sahipleri gerekçe göstermek suretiy
le kanun teklifinin aleyhinde bulundular; fa
kat kanun teklifinin kabulünü isteyen oy sa
hipleri ise, gerekçe göstermedi» gibi Komisyo
nun teklifin kabulü yolunda oy kullanmış üye
lerini huzurunuzda itham ettiler. Bu sebeple.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Böyle bir şey 
söylemedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Betil, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Za
bıtlarda var arkadaşım. 

Bu sebeple sise niyabeten vazife görüp de 
teklifin kabulü istikametinde oy kullanan ar-
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kandaşlarınızın neden böyle oy kullandıklarını 
yine müsamahanıza sığınarak izah etmek mec
buriyetindeyim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Böyle bir 
şey söylemedim diyor. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, şu anda zabıtlar 
önümde değil. Ben de dikkat edip dinlemeye 
çalışıyorum; Sayın Betil'in Komisyonun kendi
lerine katılmayan diğer üyeleri hakkında böyle 
ithamkâr bir söz sarfettiğini ben de hatırlıya-
mıyorum. O bakımdan bir yanlışlık olmasın. 
Arkadaşımız kendi düşüncelerini, kendi görü
şünü beyan etmekten ileri gitmediğini sanıyo
rum. Lütfen konuşmanızı o istikamette yürü
türseniz memnun olurum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCÜZAL (Devamla) — O 
halde Sayın Başkanım, arkadaşım «Ben böyle 
bir beyanda bulunmadım» dediğine göre, hu
zurunuzda bir defa daha ifade ediyorum ki, tek
lifin lehinde oy kullanan arkadaşlar Komisyon
da beşbuçuk saatlik müzakerenin sonunda ida
ma mahkûm olan bu üç kişinin idam edilmele
rine dair oy verirken, bütün esbabı mucibeleri 
ele almış, incelemişlerdir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Hükümet söz istiyor mu?... istemiyor

lar. 
Bir önerge var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Deniz Gezmiş, Yusuf 

Arslan ve Hüseyin inan'in, ölüm cezalarının ye
rine getirilmesine dair kanun tasarısının 1 nci 
maddesinin oylanmasında, madde metninde sö
zü edilen her üç hükümlüye ait fıkraların ayrı 
ayrı oya konulmasını ve bilâhara maddenin 
oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ta
sarının 1 nci maddesi 3 fıkradan müteşekkil; 
(a), (b), (c). Sayın Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Başkanı Refet Rendeci bu önergele
riyle 1 nci maddenin her 3 fıkrasını ayrı ayrı 
vs sonunda maddenin tümünün oylanmasını 
tdklif ederler. Bu hususta önerge aleyhinde 
söz isteyen var mı efendim?.. Yok. önergeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu vaziyete göre 1 nci maddeyi fıkra fıkra 
okutup oylarınıza arz edeceğim. Ancak; bu 
arada Sayın Zihni B etil 'in bir önergeleri var 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Sözlü olarak açıkladığım nedenlerle, görüşül-

nıskts olan tasarının 1 nci maddesinin (a), (b) 
ve (c) fıkaralarmın sonundaki 

(işbu ölüm cezası yerine getirilir,) sözlerinin 
(işbu ölüm cezası yerine getirilmez.) biçi

minde değiştirilmesini öneririm. 
Tokat 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlemiş 
bulunuyorsunuz. Şimdi almış olduğumuz bir 
karar var. Sayın Betil'e de o hususu ifade et
mek isterim, lütfen dikkat buyursunlar. 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasını, 2 nci fık
rasını, 3 ncü fıkrasını oylarken daha önce zatı-
âlinizin vermiş olduğu önergeyi 1 nci fıkra, 2 
nci fıkra, 3 ncü fıkra olarak okutacağım, oya 
sunacağım, ondan sonra metni oya sunacağım. 
0 şekilde tatbikatın daha salim bir netice vere
ceği kanaatindeyim. 

İştirak eder misiniz efendim?. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, evvelâ önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oya sunmanız lâzımdır. 

BAŞKAN — Oylayacağım efendim, 
Muhterem arkadaşlarım; bir dakika müsaa

denizi rica ederim, daha bir işlem yapmadım. 
önergenin nazarı itibara alınması veya alınma
masını şu şekilde yapacağım, önergenin tümü
nü oylamayacağım. Şimdi (a) fıkrasını oku
tacağım ve orada «İşbu ölüm cezası yerine ge
tirilir» yerine «ölüm cezası yerine getirilmez» 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. («Tamam» 
sesleri)... Eğer bu hususu kabul buyurursanız, 
1 nci maddenin (a) fıkrası önergenin.. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Oy
lamaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Müsaadenizle, önergenin isti
kametinde değişmiş, yani metne aykırı bir 
husus meydana gelmiş olacak. Kabul etme
diğiniz takdirde, bu sefer 1 noi maddenin (a) 
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bendini okutacağım, onu oylarınıza sunaca
ğım. Bu şekilde bir tatbikat yapacağım efen
dim. 

Sayın Gümüşoğlu, bir ifadeniz mi var efen
dim? 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Efen
dim, aslında önergenin bidayette oya arz edil
mesi icabeder. önerge kabul edildiği takdirde 
aslında 1 nci madde kendiliğinden reddedilmiş 
olur. Evleviyetle önergenin oylanması icabeder. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Zihni Betü'in önergesini izah ettim, izah 
ettiğim şekil şu; 1 nci maddenin (a) fıkrasını 
okutacağım. («Tamam» sesleri) 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Saym Başkan 
usul hakkında bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmetn. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Saym Baş

kan doğru bir tatbikat içindesiniz. Evvelâ me
tin okunsun, sonra arkadaşımızın önergesinin 
dikkate alınıp alınmaması oylansın. Üç defa 
olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di önerge halikında bir esasa varalım ki, on
dan sonra tatbikata geçeceğim. Şimdi metin
den 1 nci maddenin (a) bendini okutacağım. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin inanın 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 

tasarısı 
Madda 1. — a) Askerî Yargıtay 2 nci Da

iresinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 -1972/1 
esas, 1972 1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, 
Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 ta
rih ve 1972/187 - 98 sayılı kararı ile tashihi ka
rar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 
9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar 
sayılı hükmü ile T. C. K. run 146/1 maddesi 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan; Sicilli nüfusta Erzurum Ilıca nahiyesi, Öz
lük (Öznü - Beypmarı) köyü, hane 27, cilt 5 ve 
sayfa 129 da kayıtlı Cemil oğlu Mukaddes'ten 
doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş hakkındaki 
işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu fıkranın sonundaki hükmün «Deniz Gezmiş 
hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilmez.» 
şeklinde değiştirilmesine dair Sayın Zihni Be
tü'in önergesini oylarınıza sunacağım. 

Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Efendim, Sayın Zihni Betilin 
1 nci maddenin (a) fıkrasına dair vermiş olduk
ları önerge reddedilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddenin (a) bendini tekrar 
okutuyorum efendim. 

(1 nci maddenin «a» fıkrası tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddenin (a) 
fıkrasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi 1 nci maddenin (b) fıkrasını Sayın 
Zihni Betil'in önergesine intibak ettirerek oku
tuyorum. 

b) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, As
kerî Yargıtay Başsavcılğmm 3 . 2 . 1972 tarih 
ve 1972/187 - 93 sayılı kararı ile tashihi ka
rar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 
9 . 10 . 1971 tarih 1971/13 esas, 1971/23 karar 
sayılı hükmü ile T. C. K. nun 146/1 maddesi 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan; sicilli nüfusta Yozgat iline bağlı Çekerek 
ilçesi Kuşsaray köyü, hane 21, cilt 13/2, 
sayfa 88/114 te kayıtlı Beşir oğlu Mediha'dan 
doğma 1947 doğumlu Yusuf Arslan hakkın
daki işbu ölüm cezası yerine getirilr. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu fıkranın sonundaki hükmün «Yusuf Arslan 
hakkındaki işbu ölüm cezası jürine getirilmez.» 
şeklinde değiştirilmesine dair Sayın Zihni Be
til'in önergesini oylarınıza sunacağım. 

Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddenin (b) bendini okutu
yorum efendim. 

(1 nci maddenin «b» fıkrası tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddenin (b) 
fıkrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi (c) fıkrasını Sayın Betil'in önergesine 
uygun şekilde okutuyorum. 

c) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1971/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, As
kerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih 
ve 1972/187 - 98 sayılı kararı ile tashihi karar 
talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 9 .10 .1971 
tarih 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hük
mü ile T. C. K. nun 146/1 maddes! uyarınca 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan; sicilli 
nüfusta Kayseri ili Sarız ilçesi, Bahçeli ma
hallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 13 kayıtlı Hı-
dır oğlu Selver'den doğma 1949 doğumlu Hü
seyin inan hakkındaki işbu ölüm cezası yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu fıkranın sonundaki hükmün «Hüseyin İnan 
hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilmez.» 
şeklinde değiştirilmesine dair Sayın Zihni Be
til'in önergesini oyamıza suna^a^m. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Bi
rinci maddenin (c) fıkrasını önergedeki istika
mette kabul edenler... Etmeyenler... Reddedil
miştir. 

Şimdi birinci maddenin (c) fıkrasını okutu
yorum. 

(1 nci maddenin «c» fıkrası tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. (A. P. sıralarından «Komisyon ve 
Hükümet» sesleri) Efendim, Komisyon ve Hü
kümete daha evvel sorduk. 

Muhterem arkadaşlarım; böylece Sayın Be
til'in önergesi de reddedilmiştir. 

Şimdi, maddenin tümünü oylamadan bir 
önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı : 92 
Görülmekte olan tasarının birinci maddesi

nin oylanmasında, ad okunmak suretiyle açık 
oylamaya başvurulmasını dileriz. 

Tokat Denizli 
Zihni Betil Hüseyin Atmaca 

Ağrı Bursa 
Salih Türkmen Saffet Ural 

Kars Tabiî Üye 
Sırrı Atalay Sami Küçük 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 
Cemal Madanoğlu Fakih özlen 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Suphi Karaman 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Kadri Kaplan Vehbi Ersü 

Tabiî Üye Manisa 
Selâhattin özgür Doğan Barutcuoğlu 
BAŞKAN — Bu durum karşısında tekrar 

kontrol için okuyorum. 
Sayın Zihni Betil?... Buradalar. 
Saym Hüseyin Atmaca?... Buradalar. 
Sayın Salih Türkmen?... Buradalar. 
Sayın Saffet Ural?... Buradalar. 
Sayın Sırrı Atalay?... Buradalar. 
Sayın Sami Küçük?... Buradalar. 
Sayın Cemal Madanoğlu ... Buradalar. 
Sayın Fakih özlen?... Buradalar. 
Sayın Mucip Ataklı?... Buradalar. 
Sayın Suphi Karaman ... Buradalar. 
Sayın Kadri Kaplan?... Buradalar. 
Sayın Vehbi Ersü?... Buradalar. 
Sayın Selâhattin özgür?... Buradalar. 
Sayın Doğan Barutcuoğlu?... Buradalar. 
Şimdi, birinci maddeyi açık oyunuza suna

cağız. Yalnız ad okunmak suretiyle olacaktır. 

Şimdi hangi sayın üyeden başlanacağını tes
pit edeceğiz: Sayın Halûk Berkol, istanbul. 

Muhterem arkadaşlarım, metnin birinci 
maddesini kabul edenler «kabul», kabul etme
yenler «ret», çekinser olanlar «çekinser» diye 
beyanda bulunacaklar. 

(istanbul Üyesi Halûk Berkol'dan başlana
rak ad okunmak suretiyle oylar tespit olundu.) 

BAŞKAN — ismi okunmayan, oyunu kul
lanmayan başka sayın üye var mı?... Yok. 

Böylece 1 nci maddenin oylama muamelesi 
hitam bulmuş oluyor; sonucunu arz edeceğiz... 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
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BAŞKAN — Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan 
ve Hüseyin inan'm ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesine dair kanun tasarısının, Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
nun 1 nci maddesine ait açık oy neticelerini arz 
ediyorum: Oya katılan sayın üye : 145. Kabul : 
111. Ret : 34. 

Böylelikle 1 nci maddenin tümü açık oy ne
ticesinde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Madde 2'yi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-

- • •> —««23 > 
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yorum: Kabul edneler... Kabul etmeyneler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz 
etmeden önce söz isteyen saym üye var mı?.. 
Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Böylece, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve 
Hüseyin inan'ın ölüm cezalarının yerine geti
rilmesine dair kanun tasarısının, Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Umumî Heyetçe kabul edilmiştir ve tasarısı 
kanunlaşmıştır. 

Müzakereler son bulmuştur. 4 Mayıs 1972 
Perşembe gimü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

• - < IŞPBflE&g»-»' —-*-*4tf * • w 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'ın, clüm cezalarının yerine getirilmesin*! dair Eanun 

tasarısının birinci maidesins verilen oyların sonucu : 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mukadder Özt ekin 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğîu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orlıon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yasar Gül ez 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 31 

Çekinscrlcr : 0 
Oya katılımyanlar : 3(> 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Aıâeddin Yılınaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
kznû Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Aîihocagil 
Sakıp Ilatıınoğhı 
Edip Somıunoğlu 

X ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat (Jztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıeu 

KOCAELİ 
Lîıtfi Tokoğıu ' 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. E tem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ilamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuııa.kan 

MARAŞ 
Adnan Karakue.uk 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülke r i m Sar a ç o ğl u 

MUĞLA 
İîyas Karaöz 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mccdi ApTin 

SAKARYA 
Osman Salilıoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevcto&lu 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuııçkanat 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet, Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

TOPLAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
Muzaffer Yurda.kuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turcut Cebe 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan T opal oğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı At alay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya Katılmayanları 

Halil Goral 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 

ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
EDİRNE 

Mehmet Nazif Ergeneli 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Kkrem Özden 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivaa 1 

Yekûn 2 
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Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cemal Madanoğhı 
Bahriye Üç ok 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı (İ.) 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Nihat Erim (İ.) 
Fahri Korutürk 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

54 NCÜ BİRLEŞİM 
2.5.1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plân, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar -
iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 

Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan ge
len Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, istanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız 'in, 12 Mart öncesine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/2) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/9) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim 
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önerg-sei (10/45) -

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

E - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 
! 1. — Deniz Geziniş, Yusuf Arslan ve Hü

seyin inan'in, ölüm cezalarının yerine ge-
j tirümesine dair kanun tasarısının Millet Mec-
| lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
I Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra-
| poru (Millet Meclisi 3/793; Cumhuriyet Se-
| natosu 1/76) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 
| 29 . 4 . 1972) 



Toplat: il CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 2 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının, Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

komisyonu raporu (M. Meclisi : 3 /793; C. Senatosu : 1/76) 

(Not : Millet MeclM S. Sayısı : 660) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 4 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5690 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 4 . 1972 tarihli 77 nci Birleşimimde itvedülilk ve öncelikle görüşülerek 
istem üzerine açık oyla kabul edilen, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm ceza
larının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası tüle birlikte sunulmuşitur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 13 . 4 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 4 . 1972 tarihli 77 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 660) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/76 27 . 4 . 1972 
Karar No. : 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclîsinin 24 Nisan 1972 tarihli 77 nci Biıleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
istem üzerine açık oyla kalbul .'edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm ce
zalarımın yerine getirdimıesiine dair kanun tasarısı, 'Millet Meclisi Başkanlığının 24 Nisan 1972 ta
rihli ve 5690 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumu
zun 27 Nisan 1972 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Adalet Balkanı Prof. Dr. (Suat Bilge ile 
Adalet Bakanlığı temsilcileri 'de hazır bulundukları ve konuşmalar teyp marifetiyle harfiyen 
tutulduğu halde tetkik ve müzakere olumdu. 
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i) Tasarı, Anayasa Mahkemesinin 6 Nisan 1972 tarihli ve Esas 1972/13; Karar 1972/18 sayı
lı Kararı ile - hiçim yönünden t- i^ptal »edilen, (17 Mart 1972 tarihlli ve 1576 sayılı Kanuna esas, 
Askerî Yargıtay II nci Ceza Dairesinin 10 Ocak 1972 tarühli ve Esas 1971/457; Karar 1972/1 sa
yılı ilâmiyle onanmak suretiyle kesinleşen Ankara Sıkıyönetim Komini anlığı I Numaralı Askerî 
Mahkemesinin 9 Ekim 1972 tarühli ve Esas 1971/13; Karar 1971/23 sayılı ilâmiyle Türk Ceza Ka
nununun 146/1 ııci (maddesi gereğince ölüm cezasına hükümlü Deniz Gezmiş, Yusuf Arsilan ve 
Hüseyin İnan haklarındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesini öngörmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya ve bu 
kanun ile teşekkül etmiş olan (Türkiye Büyük (Millet Meclisini İskata cebren teşebbüs etmek suç
larından, Aökerî Yargıtay I I nci Ceza Dairesinin 10 Ekim 1972 tarihli ve Esas 1971/457; Karar 
1972/1 sayılı ilâmiyle onanmak suretiyle kesinleşen Ankara 'İSıkıyönetim Komutanlığı I Numa
ralı Askerî Mahkemesinin 9 Ekim 1971 tarihli ve Esas 1971/13; Karar 1971/23 sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil
li nüfusta Erzurum ili Ilıca nahiyesi özlük (öznü - Beypman) köyü Hane 27, Cilt 5 ve Sayfa 
129 da kayıtlı Cemjl oğlu Mukaddes'ten doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş ile Yozgat ili Çeke-
relk ilçesi fcuşsaray köyü Hane 21, Cilt 13/2, Sayfa 88/114 te kayıtlı Beşir oğlu Meditha'dan doğ
ma 1947 'doğumlu Yusuf Arslan ve Kayseri ili Saiız ilçesi Bahçeli mahallesi 'Hane 31, öilt 2, Sayfa 
45 te kayıtlı Hıdıroğlu Selverden doğma 1949 doğumlu Hüseyin inan haklarındaki işbu ölüm cezala
rının yerine getirilmesine dair tasarı Devletin bütünlüğü, ülkenin bütünlüğü, milletin bölünmezli
ği; Anayasa ve hukukun üstünlüğü; kamu düzeni ve kamu güvenliği yönlerinden mütalâa edilip, 
değerlendirilerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

. Tasarının maddelerine geçilmesinin oylanmasına oniki üye katılmış ve maddelere geçilmesi iki 
üyenin (Mucip Ataklı ve Turgut Cebe) nin olumsuz oyuna karşı on üyenin (Refet Rendeci, Ömer 
Ucuzal, Turhan Kapanlı, Fehmi Alparslan, Şeref Kayalar, 'Mustafa Deli veli, Abdurrahman Bayar, 
Osman Mecdi Agun, Mustağa Tığlı ve Zihni Betil) in olumlu oyu ile karar altına alınmıştır. 

Oylamaya ilişkin olarak söz talebinde bulunan Zihni Betil, maddelere geçilmesine olumlu oy 
verdiğini ancak, 1 nci maddenin değiştirilmesine dair önerge vereceğini açıklamış ve bu hususun 
Komisyon raporunda yer almasını tale'betmişti?. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi evvelâ tümü itibariyle ele alınmış ve bilâhara mad
de, fıkralarında sözü edilen hükümlüler hakkında ayrı ayrı oylanmak'suretiyle görüşülmüş ve mad
de oylamaları sonucunda Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

IH - Ülkemizin içinde bulunduğu ortam ve koşuları gözeten ve değerlendiren Komisıyonunıuz, 
Devletin bütünlüğü, ülkenin bütünlüğü, milletin bütünlüğü ve kamu düzeni ile kamu güvenine 
müteveccih eylemler hakkında bağımsız yargı or-ganı tarafından verilip de henüz sonuçlanmamış 
olması uzun süredir kamuoyunu meşgul eden ve çeşitli tartışmalara konu kılınan ve hattâ gecik
mesi belli çevreler tarafından istismar edilmek yoluna gidilen işbu hükmün kesinlik kazanması
nın gecikmesinde hiçbir şekilde yarar gürülemiyeceği ve konunun kesinlikle kazanmasında ülkemi
zin içinde bulunduğu ortam ve koşullar ve nihayet cezaların infazına ilişkin görüşler yönünden 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 92) 
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zorunluluk bulunduğu mütalâası ile tasarının Genel Kurulda öncelik 
susunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz •olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
Başkan Sözcü iAnkıaTia 
Samsun Eskişehir MuhaEflim 

R. Rendeci Ö. Ucuzal Şerhim ekli. 
T. Cebe 

Ankara Artvin Bursa 
T. Kapantı F. Alpaslan Ş. Kayalar 

Mardin Rize Sakarya 
A. Bay ar O. M. Agun M. Tığh 

Talbiî Üye 
Muhalifim 
M. Ataklı 

ve ivedilikle görüşülmesi hu-

saygı ile sunulur. 
Ağm 

Muhalifim 
Muhalefet şerhim eCbdiidüa-

S. Türkmen 
Hıattay 

M. Deliveli 
Tokıatt 

Muhalifimi 
Muhalefet şerhlim eklidir. 

Söz haMaan saMüidır. 
Z. Betil 

MUHALEFET ŞEEBÎ 

1. Aynı eylemlerde bulunan başka sanıkların aynı nitelikteki ayrı hir askerî mahkemede 
ölüm cezasına mahkûm edilmemiş olmaları. 

2. Aynı eylemlerden suçlu olarak halen karar safhalarında bulunan ıbaşka sanıklar hakkın
da ne gibi karar çıkacağının halen belli olmaması. 

3. Aynı eylemlere katılmış olup da mahkemede ölüm cezasına çarptırılmış olup, Askerî Yar
gıtay tarafından bu cezanın bozulmuş olması vicdani kanaatlerde tereddütler yaratmaktadır. 

4. İdam cezalarının infazının sosyal yarar sağlamıyaeağı, 
5. Aynı eylemlere aynı derecelerde katılmış olanların ayrı cezalara çarptırılmış olması gele

cekte siyasi görev yapanları ağır itham ve tenkidlere mâruz bırakacaktır. Tarihin yargısına kulak
larımızı tıkamamalıyız. 

6. İdam cezalarının hiçbir dönemde ibreti müessir olmadığı da aşikârdır 
7. Demokratik rejimi sağlam temellere oturtmak için sarf edilen gayretlerin döneminde sosyal 

(barışın şartlarından biri de insaflı ve merhametli olmaktır. 
8. Haklı olsak da âdil olmamak şüphesi gayrikabili telâfi sonuçlar doğurahilir. 
9. Yetkili kişilerin beyanlarına göre bu eylemlere katılanları yönetenler de yakalanmamış 

bulunmaktadır. 
10. Asıl suçlular ve başlar yerine piyonlarını idam. etmek âdil olamaz. 
Bu nedenlerle Komisyonun kararına muhalifim. 

Mueip Ataklı 

Muhalefet şerhi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu 
kanunla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata veya vazifesini yapmaktan 
mene cebren teşebbüs etmekten sanık 1947 doğumlu Deniz Gezmiş. 1947 doğumlu Yusuf Ablan ve 
1949 doğumlu Hüseyin inan haklarında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askerî Mahke
mesince T. C. K. nun 146/1 maddesine tevfikan verilen ve kesinleşen ölüm cezalarının infazının 
gerekli olup olmadığının tetkiki ve karara bağlanması Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 64 ncü 
maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisine mevdu istisnai bir yetkidir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 92) 
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Vâzıı kanun tarafından bu yetkinin kademeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine verili
şinde ve münhasıran ölüm cezalarına inhisar ettirilişindeki sebep ve mâna : Bilhassa siyasi amaç
larla suç işlemiş kimselere adalet organlarınca tatbiki uygun görülen ölüm cezalarının yerine 
getirilip getirilmemesine memleketin ve Devletin yüksek menfaatlerinin müsait veya gayrimüsait 
olup olmadığının müzakeresine imkân vermek ve şayet var ise hükümlülerin özel durumlarının ve 
fiillerin işlendiği zamanlardaki içtimai, iktisadi, siyasi, idari ve fikrî ortamın, ve bu ortamı hazır
layan muharrik kuvvetlerin ve âmillerin, hükümlüleri Yüce Meclislerin atıfet duygusuna mazhar 
kılıp kılmıyaeağmm tesbiti amacına müteveccihtir. 

Bu duruma göre haklarında ölüm cezası verilmiş bulunan üç hükümlünün fiilleri işledikleri 
zamana, zemine ve bu arada Türkiye'mizin sathında ve sınırlarının dışındaki siyasi, idari ve yay
gın fikrî ve ideolojik faaliyetlere, yayınlara ve tatbikat gören veya gördürülen eğitim ve öğre
tim sistemlerindeki kısır, hedefsiz zararlı manzaraya hafızalarımızı tazeliyerek atfmazar eyler-
sek gençliğin bugün dahi amaçsız ve idealsiz bulunuluşunun veya bırakılışmm nedenlerine inilir-
se ve bu nedenlerde ittifak edilirse, esasında tasvibe mazhar olmıyan çirkin fiillerle melûf faillere 
adalet mekanizmasının verdiği ölüm cezalarını ve 'gerekçelerini eleştirmeden uzak kalarak Yüce 
Senatonun münhasıran atıfet duygusu göstererek, kuvvetli cemiyetin kuvvetli mümessilliği hüvi
yeti içinde adamların infazına rıza gösteremez. 

Kaldı ki, idam cezalan bir zamanın kısasa kısas ve kol kesme de olduğu gibi demode ve fay
dasız (bir ceza uygulaması olma yolundadır. Çünkü bir insanın suç işlemesi toplumun içinde bulun
maya hak saüıilbi olmadığını ifade eder, yaşama hakkına sahiib olmadığını ifade etmez. Cezanın 
başlıca amaçlarından biri suçlunun ıslahı olduğuna göre (modem çağda) suçlu öldürüldükten 
sonra hâsıl olan durumda ıslah keyfiyeti üzerinde durmak mümkün müdür? 

llibre'ti müessire olarak düşünülürse; o takdirde de asırlar boyu işlenen fiillere verilen ölüm 
cezalarının, ölüm cezasını gerektiren fiillerin azalmasını mümkün kılardı; oysa böyle bir azalma 
da görülmemektedir. Diğer taraftan «tashihi gayrikabil cezalar» ceza hüviyetini modern hukukta 
iktisaibedemez. Fraasa'daki Emil vakası, Sokrates'in ölümü v. s. gibi bilhassa muhtelif zamanlar
daki siyasi dâvalarla ilgili misaller çoğaltılabilir. Daima, ceza, hata halinin teshiltiyle tashih edile
bilir hüviyette ve dozda olmalıdır. 

Son günlerde İJstanbul askerî mahkemelerince aşağı -yukarı aynı suçlardan tutuklu ve Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin înan'la irtibatlı olduğu ileri sürülen bâzı eşhasa verilen çeşitli 
hapis cezaları ve hükümler henüiz kesJbikatiyet eylememekle beraber, ilerde çıkması muhtemel eleş
tirmeler ve gayrikalbili tashih durumlar nazara alınarak, Yüce Senatonun konu üzerinde daha 
fazla müteyakkız olması, .'titizlik göstermesi ve tevekkuf eylemesi zaruretine inanmaktayım. 

iBu bakımdan ve yukarda mâruz sebeplerden dolayı Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun almış olduğu ölüm cezalarının yerine getirilmesine mütedair karara muhalifim. 

Ankara Senatörü 
Turgut Cebe 

KARŞI OY YAZISI 

1. Konumuz, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan haM'a-nnda Arikara Sıkıyöne
tim Konıuitaıiilığı 1 Nuımıamalı Askerî [Mahkemesi tarafından 9 . 10 . 1'9T1 tarihinde verilen ve 
Askerî Yargıtay II nei Dairesince 10 . 1 . 1972 tarihinde tasdik edilerek fcesinil'öşen ölülm ceza
larının yerime getirilmesinin mi, yoksa getirilme meJsinini mi daha uygun olacağını karara bağla
maktır. 

2. Bilindifği gibi, Anayasamızın 7 nei maddesine göre (Yargı yetkisi, Türk Milletti adına 
bağımsız miahlkemeılerce kuıllanılır.) 132 nei mddesine göre de (Yasama ve Yürütene organları 
ile idare, nıahlkenıfe' kararlıarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idacre, mahkeme kaırarlarıını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 192) 



— 5 — 

Anayasamızın 64 IDOÜ maddesine göre ise (Geuel ve özel adi ilânına mahikemielerce verilip ke
sinleşen ölürn eez&lannın yerine geitMlimeısin e karar vermek, T. B. M. M. nin yetıkilerin-
dledür.) 

'Sözü' edilen 7 ve 132 nt i maddeler, Anay&ısa rnızın dayandığı kuvvetler ayrılığı pr'ensibinitn. 
•tabiî bir sonucu ve 64 oucü1 madde ise bu prensibin bir iistisnasıdır. 

3. Oörüilüyor ki, T. B. M. M.; kesinleşen ölüm cezaîanmaıl yerine getlrilmeısine -karar ver-
mıeye yeitlMflü olduğu gibi yerine getirilmenle sine karar vermeye de yetkilidir., Hi'ç şüphe-
sâa. bu yetkinin de bültün 'diğer yetkiler gibi, isabetle kullanılnıası gereklidir. Hâıdlisıeımiiız-
de çjözîülm. belkli'yen ımiesıelle, adlan geçen 3 hükümlü hakkındaki ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinin imi yclksa yerim© geltdrilmetmesiınlin mi isabetli olacağı hususundan ibarettir. 

4. Burada, konumuzla ilgili bâzı hususları b elilrtmekte ve bâzı hukuk kurallarını hatırlalt-
mıakta fayda vardır : 

a) Bütün dünyada hukukçular ve hukukçu okuyanlar arasında,, ölüm cezasından yana 
olanlar ve bu ce'zaya karşı olanlar vardır. Bizim mevzuatımız, ölüm cezasını kabul eltımişlti/r. 
Konumuzu incelerken, ölüm cezasından yana olanların, bu cezanın gerekliliği hakkında ve 
ölüm cezasının karşısında alanların da,', bu cezanın gereksizliği yollunda ileri sürülmekte bu
lunan sebeplere iistinadetmıeimelerd, kanaat ve kararlarını bu sebepler (dışındaki gerekçelere 
dayandırmaları lâzımdır. Zira, ölüm cezasına karşı olma; mevzuatımızın kabul ettiği cezalar ara
sımdan ölüm cezasınam usulüne göre çıkarıl ması çabasını göstermeyi gerekitirir, işlemimle 
şartlarına göre ölüm cezasının yerine getirilmesinin isabetli sayılacağı bir olayda ölüm cezasını*! 
yerine getirilmemesi şeklinde karar vermeye hak kazandırmaz. 

(b) Kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza da olmaz. Kanunlanmızun bugüne kadar suç sayma
dığı bâzı fiilleri toplumumuzun yararları bakımından suç saymak gerekebilir, keza kanunlarımızın 
tâyin ettiği cezalan gene toplumumuzun yararlan bakımından artırmak ve şiddetlendirmek de 
gerekebilir. Bunun yolu, kanunlanımızı toplumumuzun ihtiyaçlanna göre değiştirme yoludur. 

ıc) Suç ve ceza şahsidir. Hâkim ve mahkeme aynı suçu işliyen iki suçludan birine, suçun iş
lenmesi şartlarını ve suçlunun kişiliğini göz önünde bulundurmak ve kanunun koyduğu ceza sınır
lan içinde kalmak şartiyle, daha hafif ceza ve diğerine daha ağır ceza verebilir. 

d) Ceza, bir toplum tedbiridir. Sadece suçtan zarar görenle mahkemeyi ve mahkûm edilen 
kimseyi ilgilendiren bir tedbir değildir. Bâzı ağır cezaların hükümlü tarafından temyiz edilmese 
dahi re'sen temyiz incelemesine tabi tutulması bu kuralın gereğidir. 7 ve 132 nci maddelerindeki 
genel prensibe bir istisna olarak Anayasamızın 64 neü maddesi ile kesinleşen ölüm cezalarının 
yerine .getirilip getirilmemesine karar verme yetkisini yasama organına vermesi de sözü edilen 
kuralın gereğidir. Parlâmentoya bu yetki, sadece hükümlü bakımından değil, aynı zamanda top
lum açısından da bir teminat olarak verilmiştir. Bu nedenledir ki, ölüm cezasına mahkûm edilen 
ve hakkındaki büküm kesinleşen bir hükümlü, T. B. M. Meclisine müracaat ederek hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesini istediğini bildirdiği takdirde, Parlâmento; bu isteği mücerret olarak 
kabul edemez, konuyu aynı zamanda toplumun yararları açısından da incelemek zorunluğundadır. 

e) Ceza, suç işlemeyi önlemenin ilk ve en etkili tedbiridir. Fakat sadece cezanın, tek başına 
suç işlemeyi önliyemediğd de bilinen bir gerçektir. Şayet ceza, tek başına suç işlemeyi önliyelbü-
seydi, insanlar arasında en bayağı suç olarak kabul edilen hırsızlığın çoktan önlenmiş olması ge
rekirdi. Suç işlemeyi önlemek için ceza tedbirinin yanında, ekonomik ve sosyal tedbirler başta ol
mak üzere daha birçok tedbirlerin alınması gerektiğinde, bilim ve Devlet adamları birleşmiş du
rumdadırlar. 

f) Keza, cezanın mücerret ağır olmasının da suç işlemeyi önleyemediği herkes tarafından bi
linmektedir. Bugün medeni bütün ülkelerin ceza kanunlan, suç ile oeza arasında âdil ölçü uygu
lanması teorisine dayanmaktadır. 
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g) Toplumla ilgili ekonomik ve sosyal sorunlara ve olaylara bakıldığı zaman da durumun 
aynı olduğu görülür. Bataklık bir yerde yaşayan halkı sıtmaya karşı korumak ve bunlardan sıt
maya tutulanları tedavi etmek Devletin şüphesiz görevleri arasındadır. Ancak, bilinen bir gerçek
tir ki, bataklık bir yerde yaşayan halkı sıtmaya karşı koruma tedbirinin en etkilisi bataklığı ku
rutmaktır. 

Sonuçlandığı yamaç, tepe ve dağlar ağaçtan yoksun olan ovalarda yaşayan ve tarımla uğraşan 
halkı, sel ve erezyon felâketinin sonuçlarına karşı himaye etmek de Devletin görevidir. Fakat bu 
himaye tedbirlerinin en etkilisi, o çıplak yamaç, tepe ve dağları ağaçlandırmaktır. 

lı) Suç işleyene ceza vermedeki amaç, sadece suç işliyeceklere etkili bir örnek vererek suç işlen
mesini önlemek değil, aynı zamanda suçluyu ıslah etmektir, ölüm cezalarında ilk bakışta hüküm
lünün ıslahı gibi bir amaç güdülmediği söylenebilirse de, bu, mutlak olarak doğru sayılamaz. Aksi 
halde, Anayasamızın, yasama organına, ölüm cezasını yerine getirme veya getirmeme hakkında 
karar verme yetkisini tanımasına lüzum ve ihtiyaç kalmazdı. 

i) Hâdiseler, şüphesiz, genel olarak vukua geldikleri zamanın şartları ile değerlendirilirler. 
Ancak, bâzı hâdiselerde ve bâzı şahısların suçlarında vukua geldikleri tarihlerde tesbit edilenıi-
yen birtakım özellikler bulunduğunun sonradan fark edilebildiği de bir gerçektir. Anayasalar, af 
müessesesini bu zorunluktan ötürü kabul etmişlerdir. 

k) T. B. M. M. tarafından, kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmemesi şeklinde bir karar 
alınması, hükümlünün affedilerek cezaevinden salıverilmesi demek değildir. Hükümlü hakkın
daki ölüm cezasının müebbet ağır hapse çevrilmesi demek de değildir. Zira, mevzuatımıza göre mü
ebbet ağır hapis cezası belli bir süre ile sınırlıdır ve bu süre şartlı salıverme halinde daha da kısa-
labilir. Bizim mevzuatımıza göre bir hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine getirmemesine ka
rar verilmesi, o hükümlünün ömrü boyunca cezaevinde ağır hapis cezası çekmesi sonucunu doğu
rur. 

1) Parlâmento; kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilip getirilmemesi konusunu incelerken. 
hiç şüphesiz, ilk mahkemeye ve Temyiz Mahkemesine tanınan yetkilere sahipmiş gibi hareket ede
mez. Ancak, bir takdir yetkisine sahip bulunduğu ve bu yetkisini isabetle kullanmak zorunluğun-
da olduğu için hükümlülerin kişiliklerini, hükümlüler tarafından işlenen suçların ne gibi suçlar ol
duğunu, ne zaman, nerede, hangi şartlar altında ve ne şekilde işlendiğini, bu suçların işlendiği 
zamandaki ortamı inceler. Bu inceleme, Parlâmentonun görevidir ve bu incelemeyi sadece hukuk 
açısından değil ayın zamanda siyasal ve sosyal açıdan da yapmak durumundadır. 

5. İncelenen dosyaya ve karara güre 3 hüküuılü hakkındaki mahkûmiyet hükmüne konu teşkil 
eden fiiller aşırı solcu olmak ve aşırı solun yurtta gerçekleşmesini sağlama amacını gütmek, 
29 . 12 . 1970 tarihinde otomobil çalmak ve iki polis memurunu görev yaptıkları sırada tabanca 
kurşunu ile yaralamak, 11 . 1 . 1971 tarihinde otomobil çalmak ve Türkiye İş Bankası Emek 
Şubesini soymak, 15 . 1 . 1971 tarihinde görev yapan bir polis memuru ile bir icra memurunun 
ve bir avukatın görev yapmalarına cebren mâni olmak, bunların ve bunlarla birlikte bir şoför, 
bir çilingir ve bir kapıcının hürriyetlerini tahdit etmek, 170' lira para, şapka ve hüviyet kartı 
gasbetmek, 15 . 2 . 1972 tarihinde bir Amerikalı çavuşun hürriyetini tahdidetmek, 27 . 2 . 1972 
tarihinde bir şahsın mesken masuniyetini ihlâl ve hürriyetini tahdidetmek ve otomobilini çal
mak, 4 Mart 1971 tarihinde 4 Amerikalı çavuş ve erin hürriyetlerini tahdidetmek, nihayet Deniz 
Gezmiş ve Yusuf Aslan tarafından Şarkışla ve Gemerek'te zabıta ile silâhlı çatışmaya girişımek 
ve adam yaralamak, ayrıca, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adını verdikleri bir gizli örgüt adına 
bildiri yayımlamak fiilleridir. 

Bu fiillerin hepsi, kanunlarımıza göre ayrı ayrı birer suçtur ve mahkeme; bu suçların cümle
sinin, Türk Ceza Kanununun 146 neı maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı olan ve ölüm eczasını gerek
tiren suçun icrai hareketleri olduğu ve doğan mâni sebeplerden Ötürü bu suçun tam olarak isle-
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nemeyip teşebbüs derecesinde akim kaldığı kanısına varmış ve bu nedenle Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan haklarında ölüm cezasına hükmetmiştir. 

Melikeme; sözü edilen suçun tam olarak işlenerneyip teşebbüs derecesinde akim kalması sonucunu 
doğuran mâni sebepleri de, (Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 12 Mart muhtırasını vererek idareye mües
sir bulunması, Hükümetin değişmesi, asayişe yönelen tedbirlerin artırılması, ancak bütün bun
lara rağmen örgüt faaliyetinin durmaması üzerine Sıkıyönetimin ilân edilmesi ve 11 ilde emniyet 
ve asayişin Sıkıyönetim idaresine devredilmesi, bunların sonucu olarak da sanıkların bir çoğunun 
yakalanması) olarak kabul etmiştir. 

6. Mahkeme; bu üç hükümlü vekillerinin, hâdisede cezanın hafifletilmesini gerektiren kanu
ni sebepler bulunduğu yolundaki müdafaalarını da, hukukî unsurlardan mahrum bulunduğunu ve 
hukukî yönleri itibariyle kabule şayan görünmediğini belirterek reddettikten sonra., aynen (Bu 
detaylı eleştiri ve iddialar hakkında mahkememiz, kişisel görüşlerini mahfuz tutmuş, müessese ola
rak bunlar üzerinde hüküm vermeyi, kamu vicdanına, tarihe ve T.B.M.M. niıı •takdir ve yetkisine bı
rakmayı uygun görmüştür.) demiştir. 

Mahkeme; hâdisede cezanın azaltılmasını gerektiren takdirî sebepler bulunmadığı hakkındaki 
görüşünü de kararında aynen şöyle ifade etmiştir r -. (Türit Ceza Kanununun 59 ncu maddesinin 
tatbikine dair talepler, sanıkların mahkemedeki tutum ve davranışları itibariyle kabule şayan gö
rülmemiştir.) 

7. Adları geçen hükümlülerin yukarıda 5 nci maddede açıklanan suçlarından 29 . 12 . 1970 ta
rihinde işlenenlerine Sinan Cemgil, 11 . 1 . 1971 tarihinde işlenenlerine Sinan Cemgil ve Alpaslan 
Özdoğan, 1 5 . 1 . 1971 tarihinde işlenenlerine Şükrü Kor Kocalak, Sevim Onursal, Sinan Cemgil ve 
Alparslan Özdoğan, 27 . 2 . 1971 tarihinde işlenenine Alparslan Özdoğan ve 4 Mart 1971 tarihinde 
işlenenine Mete Ertekin, Sinan Cemgil ve İrfan Uçar, 15 . 2 . 1972 tarihinde işlenenine de Si
nan Cemgil, Alparslan Özdoğan, Recep Salan ve Mete Ertekin'in iştirak ettikleri Ankara Sıkı yöne
tim Komutanlığı 1 numaralı Askerî Mahkemesine e sabit kabul edilmiştir. 

Mahkemenin karanından, bilinen sebeple Sinan Cemgil ve Alparslan Özdoğan haklarında dâva 
açılmadığı anlaşılmaktadır. Recep Sakın ve Mete Ertekin haklarında ölüm cezası, Sevim Onursal, 
Şükrü Kor Kocalak ve İrfan Uçar haklarında Türk Ceza Kanununun 146/3 ncü maddesine göre 
5 er yıl ağır hapis cezası verilmiştir. Recep Sakın ve Mete Ertekin haklarındaki ölüm cezası daha 
13 kişi haklarındaki ölüm cezası ile birlikte Askeri Yar-gıtayca bozulmuştur. 

8. Yukarıda sözü edilen suçların işlendiği zamanlardaki ortamın nasıl okluğu 12 Mart 1971 ta
lihli Muhtırada ifade edilmiştir. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan Anadolu'nun birer köyünde 1947 yılında, Hüseyin İnan da Anado
lu'nun bir kasabasında 1949 yılında doğmuşlardır. Her üçü de, okuma yolu ile hayata hazırlanma 
ve yetişme durumunda'iken suç işlemişlerdir. 

SONUÇ 

Yukarıdan beni açıkladığımız nedenlerle, biz ; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesinin, önce toplumumuzun yararları açısından, sonra 
bu üç hükümlüye, kendilerini düzeltme ve toplumumuz için zararlı olmaktan kurtulma şansı verme 
bakımından daha uygun olacağı kanısına varmış bulunuyoruz ve kanunların iki defa görüşülmesi 
hakkındaki prensibi göz önünde bulundurarak görüşmede ivedilik hükümlerinin uygulanmamasının 
daha yerinde olacağını düşünüyoruz. 

27 . 4 .1972 
Tokat Senatörü Ağrı Senatörü 

Zihni Betü Salih Türkmen 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'm 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — a) Askerî Yargıtay 2 uca Da
iresinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457-1972/1 
esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, 
Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 ta
rih ve 1972/187-98 sayılı kararı ile tashihi ka
rar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 
9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar 
sayılı hükmü ile T. C. K. nun 146/1 maddesi 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan; Sicilli nüfuslta Erzurum Ilıca nahiyesi, öz
lük (öznü - Beypmarı) köyü, hane 27, cilt 5 ve 
sayfa 129 da kayıtlı Cemil oğlu Mukaddes iten 
doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş hakkmdaM 
işbu ölüm cezası yerine geıtirilir. 

b) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 10.1.1972 
tarih ve 1971/457-1972/1 esas, 1972/1 karar 
sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî Yargıtay Baş-
savcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 1972/187-98 sa
yılı karan ile tashihi karar talebi reddedilen, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu As
kerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 
esas, 1971/23 karar sayılı hükmü ile T. C. K. 
nun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kum edilmiş bulunan; sicilli nüfusta Yozgat 
iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray köyü, hane 
21, cilt 13/2, sayfa 88/114 te kayitlı Beşir oğlu 
Medilha "dan doğma 1947 doğumlu Yusuf Arslan 
hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

c) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 10.1.1972 
tarih ve 1971/457-1972/1 esas, 1971/1 karar 
sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî Yargıtay Baş
savcılığının 3 . 2 . 1972 tarih, ve 1972/187-98 sa
yılı karan ile tashihi karar talebi reddedilen, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu As
kerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 
esas, 1971/23 karar sayılı hükmü ile T. O. K. 
nun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan; sicilli nüfusta Kayseri 
ili Sarız ilçesi, Bahçeli mahallesi, hane 31, cilt 
2, sayfa 45 te kayutlı Hıdır oğlu Selver'den doğ
ma 1949 doğumlu Hüseyin inan hakkındaki iş
bu ölüm cezası yerine getirilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin înan'ın 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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