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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş 
bulunan Adalet Partisi G-enel Başkanı ve İs
parta Milletvekili Süleyman Demirci'm Bakan
lar Kurulunu kuramayacağına dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

İstanbul Üyesi Mehmet Fey%yat'ın, 647 sayılı 
Cezaların infazı hakkındaki Kanunun hatalı 
uygulandığına dair 5 nei Birleşimdeki gündem 
elişi demecine Adalet Bakanı Hayri Mumeuoğ-
lu. vo 

Yozgat Üyesi E. Süleyman Ergin'in, mem
leketimizin içinde bulunduğu enerji sıkıntısı ve 
bu sıkıntıyı gidermek için sunî yağmur yağ
dırılmasına dair gündem dışı demecine de 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal De
mir cevap verdiler. 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Erzincan Sav
cılığınca verilmiş aklanma kararma rağmen bir 
öğretmenin tayini; 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, 1974 yılı 
köy yolları, köy içme suyu ve köy elektrifikas
yonu programı ve 

Aydm Üyesi İskender Cenap Ege de, 1973 
yılı pamuk alımı ve Hükümetin taban fiyatı 

tespiti konularında gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan se
cim sonucunda : 

Baişkanvekilliklörine; Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı, Aydın Üyesi İskender Cenap Ege; 

İdare Amirliklerine; Zonguldak Üyesi Ta
rık Remzi Baltam, İzmir Üyesi Necip Mirkelâm-
oğlu ; 

Divan Kâtipliklerine; Kastamonu Üyesi 
Mehmet Çamlıca, Konya Üyesi Osman Nuri 
Canpola.t'm; 

Seçildikleri bildirildi. 
Başkanlık Divanının diğer üyelikleri için se

çim, C. H. P. Grubunun aday göstermemesi ne
deni ile yapılamadı. 

22 . 11 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,22'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
31. Tekin Arıburun Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 

O rai Karaosmanoğlu'nun, Avrupa Konseyi nez-

dindeki Türkiye Daimî Temsilciliğine dair, ya
zılı soru önergesi Dışişleri Bakanlığına gönde
ril miştiı1. (7/176) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : TeMn Arıfourun 

KÂTİPLER : Mefomçt Çamlıca (Kastamonu), Osman Nuri Üanpolat (Konya) 

BAŞKAN — 7 nei Birleşimi açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.)' 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 
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III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekeıteı'nrn, 
hayat pahalılığına karşı tedbir alınması konu
sunda gündem elişi demeci. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarını, Gündem 
dışı söz isteyen 'bir sayın üyemizin yermiş ol
duğu önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hayat pahalılığına tedbir alınması üzerinde 

bugünkü Birleşimde Gündem dışı kısa bir ko
nuşma rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN' — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, bu
yurunuz efendim. 

THFZT OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler ; 

Genel seçimlerden sonra normal bir hükü
metin kurulması, 'bildiğiniz nedenlerle gecik
mektedir. Bununla beraber memleketimizde iş
leri yöneten ye Devletle ilgili bütün konuların 
mesul muhatal)i 'bir Hükümet mevcut bulun
maktadır. 

Bu Hükümet âcil olmayan birçok tâyinleri 
yapmakta, âcil olmayan birçok işleri yerine 
getirmektedir; fakat çok âcil. olan bir konu
nun seyircisi durumundadır. O konu hayat. 
pahalılığıdır. 

Hepiniz çok yakından İtildiğiniz için hayat 
pahalılığını .sizlere, bütün ayrıntılarıyla arz 
edecek değilim; ama bugün memlekette hayat 
pahalılığının ekonomik nedenlerin dışına su
nî nedenlerle çıktığını, halkımızı son derecede 
ağır şekilde tahrip ettiğini ye konunun sosyal 
çöküntülere sebebiyet yerecek hale geldiğini 
sanırını ki, her duygulu insan kendi hayatının 
içinde görmektedir. 

Hayat paıhalılığı, dünya fiyatlarındaki ge
lişmelerin Türkiye'ye yansıyan ekonomik tabiî 
bir sonucu değildir. Türkiye'de bunun oram. 
biraz sonra arz edeceğim dünya ülkelerindeki 
oranların çok üstüne çıkmıştır. 

Şu halde İm, Türkiye'nin ekonomik gerek
lerinin de bir sonucu değildir. Bu, Türkiye'de 
kanunların, Devlet otoritesinin, murakabenin 
noksanlığından ileri gelen ve sahipsiz kalmış 
bir halkın karsısında insafsız kazanç hırsını 

kanun tanımadan yürütmek isteyen ve bu hır
sı bii' noktada tatmin bulmayan insanların tak
dirine kalmış ve Hükümetin seyirci halinde 
kaldığı, lıorgün hızını artıran bir âfet halini 
almıştır. 

Değerli senatörler, şimdiye kadar Hüküme
tin bu konuda, ciddî hiçbir tedbir almadığını 
vereceğim örneklerden göreceksiniz. 

alimizde bir buçuk milyarı aşkın dolar dö
vizinin mevcut 'bulunmasına rağmen sanayii et
kileyen. hammaddeler veya piyasada üretimi 
azalmış bulunan maddelerin dışarıdan vak
tinde getirilmesi mümkün iken, bu yapılma-
mıştii'. 

Bunun yanıbaşında sanayi ürünlerimizin 
ciddî bir kalite ve fiyat kontrolü yapılmadığı 
cihetle herkes kendi insafına kalmış bir fiyat 
takdirini kamuoyunda" insafsızca yürütmekte-
di,\ 

Bunun yanıbaşında üreticiden tüketiciye 
intikal eden belli başlı 'gıda maddeleri ve her 
türlü (eski tâbir ile.) havaic-i zaruriye satanın 
insafına kalmış Devlet otoritesinin, kanun ve 
kontrolün tamamen dışında gayri ahlâkî ölçü
lere kadar yükselmiş bulunmaktadır. 

Varın katsayıyı sabit ve dar gelirli me
murlar vesairede istediğiniz kadar artırınız, bu 
hızın önüne geçilmediği takdirde hiçbir ciddî 
sonuç alınmayacaktır. 

Dünyada, ne oluyor diye baktığımızda şu
nu görüyoruz : 

l'Vansa. bu ayın içinde birçok gıda madde-
Ieıine ait olan. fiyatları ilân etti; «Bu fiyatlar
dan fazla alınmayacaktır. Satan ceza görecek
ti.'.» diye. 

Amerika, İngiltere fiyatları dondurdu. 
Ortak Pazar memleketlerinde ise yılda yüz

de dört. beş, altı, nihayet sekize kadarki fiyat 
aıtısı dolavısıvle hükümetler alarm canını çal
dılar ve Ortak azar meni leketlerinin yetkili 
uzmanları toplanarak yüzde sekize kadarki fi
yat artışını ekonomik tehlike telâkki ettikleri 
için çağrıya tevessül etmiş bulunmaktadırlar. 

Türkiye'de üç yıldır ardı ardına sürekli yüz
de yirmiyi aşan fiyat artışları karşısında. Hü
kümet, seyirciliğini devam ettirmekle kalmadı, 
kamuovuna 1973 yılında fiyatları yüzde sekiz 
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oranında tutacağı taahhüdünü verdi. Buna 
rağmen umumî hayatımızda görüyoruz ki, yıl 
bitmekte, fakat fiyatlar yüzde yirmiyi aşkın 
bir pahalılığın içine girmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü gazeteleri okursanız şunu da gö
receksiniz: «Fiyatlar daha da çok yükselecek 
ve fiyatlarda patlamalar olacaktır.» diye gaze
teler ilân ediyorlar. 

Hükümet buna karşı ne yapıyor? Hükümet 
bir tek şey yaptı. Bâzı ikazlar üzerine bir «Fi
yat Kontrol Komisyonu» kurdu. Fiyat Kontrol 
Komisyonu nedenlerle sebeplerle meşgul de
ğil ; dumanla meşgul. Yani, tezahürle meşgul. 
Arz edeyim : 

Herhangi bir malın fiyatını tespit etmek, 
fazla veya ucuzdur, demekle meşgul. Onun ne
deni erine inmiyor. Bir malın, meselâ sanayi 
maddesi ise fabrikadaki .maliyetini, kâr haddi
ni iştigal konusu yapmıyor. Ya? Onun fiyatıy-
le meşgul oluyor. Nedene inmeyen bir kontro
lün. asıl öze inmeyen bir kontrolün neticeye 
tesirli olması mümkün olmadığı için Fiyat 
Kontrol Komisyonları da tesirli bir netice ve
recek bir kontrol yapamamaktadır. 

Öyle ise ne olacak? Memleketi kasıp ka
vuran, dar ve sabit gelirli vatandaşı doğduğu
na pişman edecek, 490, 500 liralık taban fiya
tına çalışan memuru yaşadığına utandıracak, 
dar ve sabit gelirli vatandaşı sosyal çöküntülere 
sürüklemeye mecbur kılacak bir millî âfet; üs
telik haksız ve insafsız bir millî âfet haline ge
len hayat pahalılığı karşısında Hükümet, bu 
konu kendisiyle ilgili değilmiş gibi seyircidir. 

Yarın iktidara hangi parti, hangi parti bir
leşikleri veya (koalisyon gelirse gelsin öyle bir 
'mirasa konmaktadır ki, bu mirasın altından o 
yeni g-elen hükümetlerin de bir anda kolayca 
karlkmaları mümkün olmayacaktır. 

Öyle ise Hükünveti, sadece âcil olmayan tâ
yinlerle, âciıl .olmayan konularla meşgul bir 
hükümet değil, asıl, memleketin dertlerine çare 
ve deva arayan bir hükümet olduğunu göster
mek dçîıı vazifeye çağırıyorum. 

Hepinizin yürekten •katılacağınızda şüphe 
etmediğim bu konuda Hükümet, görevini biran 
evvel yaparak çareler bulmazsa, yarın korkarım 
ki, her birimiz vebal karşısında kalacak ve bu 
millî âfetin altında inleyen Türk vatandaşı
nın muhatabı olarak güç durumlara düşece
ğiz. 

Teşekkür ©der, saygılar sunarım, arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hıfzı 
Bekata. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Bahri
ye Üçok'un, Manisa'nın Büyük Belen kasabasın
da Atatürk'ün anıtına karşı yapılan çirkin bir 
hareket hakkında bir gazete haberiyle ilgili ola
rak gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşima iste
ği daha var. Önergesini takdim ediyorum : 

Cumhuriye'si (Senatosu Başkanlığına 
Bir gazete haberiyle ilgili olarak, beş daki

ka sürecek bir konuşma yapmama izin vermeni
zi saygıyle rica ve arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye} Üçok 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, bir sual 
soracağım müsaade ederseniz. 

Malûm, İçtüzüğümüz mucibince belli ve müs
tacel konular hakkındadır gündem dışı konuş
ma. ,«Bir gazete haberi» denmiş. Acaba ne gibi 
bir gazete haberidir, lütfen söyler misiniz? 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S 
Ü.) — MianisaVla Atatürk anıtına karşı yapılan 
olumsuz bir hareketle ilgilidir. 

BAŞKAN — Biraz gayri vazıh, ama buyu
run efendim. 

BAHRÎYE ÜOOK (Cumhurbaşkanınca S 
Ü.) — Sayın Başkan. Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 

işgal ve bağımlılığın büyük acılarını çekmiş 
olması gereken ve istiklâli Savaşının sahnelen
diği Manisa ilimizin Büyük Belen kasabasında 
Büyük Kurtarıcı'mızın ölümünün 35 nci yıldö
nümü günü onun anıtına karşı girişilen çirkin 
davranışın basın yoluyl-e öğrenilmesi, yurttaşla
rımızı haklı olarak üzmüş ve eğitimsizliğin, ce
haletin sebebolduğu millî değenlerimize karşı 
girişilen bu utanç verici eylemlerin kesin ola
rak durdurulmasını mektuplarla dilemişlerdir. 

Ülkemizde sık sık rastlanan bu tür olaylar, 
kimi kez maksatlı, kimi kez bilinçsiz olarak ve 
çoğu kez de Islâmı yolundan saptırmak isteyen 
çevrelerce tertiplenen yıkıcı propagandalarım 
etkisiyle doğmaktadır. 

Bu nedenle, geniş ve etkin eğitim olanak
larına sahip bulunan Diyanet Başkanlığından 
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gerekli yardımı istenmiş ve 1972 yılı güz ayların
dan bu yana bn hizmetin gerçekleşmesi beklen
miştir. 

Geçen yıl Bamazan ve Kurban Bayraımjların
da 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi millî bayramları
mızda, camilerimizde verilen vâizların beklenen 
eğitilmi sağlamaktan uzak kaklığını görerek, 
Sayın Devlet Balkan'lığma dunumu açıklayan ve 
çaresinin ne zaman bulunacağı sorusunu içeren 
bir önerge sunmuştum. O sırada Bakanlığı iş
gal eden Sayın İsmail Arar, Nisan 1973 tarihin
de lütfettikleri cevabî yazısında, bu amaç için 
•bir hutbe kitabının hazırlanmakta okluğunu, 
biter bitmez müftülüklere yollanacağını bildi
riyordu. Yani hazırlanacak olan hutbe kitabı. 
bâzı çevrelerde 'büyük Devlet Adamımıza karşı 
işlenmiş suçları ve yaygınlaştırılmış olan yan
lış te'kinileri düzeltecek, Atatürk ve devrimleri, 
Diyanet İşleri Başkanı 'Sayın Dr. Lütfi Doğan' 
m bir demecinde belirttiği gibi, bütün camiler
de devamlı olarak halka anlatılacaktı. 

Gereçkten de Cumhuriyetimizin 50 nci yılı 
için bir hut.be kitabı hazırlığı başladı. Yarışıma 
açıldı, derece alan yazılar seçildi; ödüller dağı
tıldı ve hutbe kitıalbı basılıp müftülüklere gön
derildi. Bu arada Sayın Doğan, bir adet de ba
na lütfettiler. Kitabı baştan sona, kadar oku
dum; içinde, 'millî günleriimiz de yer alınıştı, 
Örneğin; 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 istanbul' 
un fethi ve 23 Nisan gilbi. 1071'in kahramanı 
Alpaıslan şanına yaraşır bir övgü ile anlatılmış, 
Fatih Sultan Mehmet iki sahifede lâyık olduğu 
üzere 12 kez anılmıştı. Fakat «Hâkimiyet kayıt
sız şartsız m iıll etindir» başlıklı ve Sayın Doğan' 
m imzasını taşıyan hutbede, yeri geldiği halde, 
tek kellime ile olsam «Atatürk» bahsi yoktu. Oy
sa, bu hutbe kitabında Alpaslan'ın imamların
dan Büharalı Muhamimet'e bile yer veriliyordu. 

Devlet Bakanı Sayın İsmail Hakkı Tekinel'e 
yönelttiğim bu konu ile ilgili ikinci yazıl11 soru-
m>a Sayın Bakanın verdikleri karşılık daha il
ginçtir. Sayın Bakan, 18 . 5 . 1973'defci vazıh 
cevabında şöyle diyorlar : 

«'Cumhuriyetimizin 50 nci Yılında «Cumhu
riyet İdaresi:» ,ni konu alan bir hutbe yarışması 
aedlmış ve sonuçlanmıştır. Yarılmada birinci
liği kazanan hutbe ile diğer mil1î günlerimizin 
anlam ve önemini belirtir hutbeler basıldıktan 
Sonra, hutbe kitabına ilâve edilecektir. 

I Sayın senatörün çıktığını bildirdiği vaaz 
kitabı henüz yayınlanmamıştır. Din İşleri Yük
sek Kurulunda incelenmektedir.» 

1071'in Kahramanından bahsettiği ve onun 
imamımdan bahsettiği halde, bu hutbe kitabın
da Atatürk'ün adına yer verilnıeyişi gerçek 

I Atatürkçüleri ıs on derece üzmüştür. 
Şimdi Sayın Bakana huzurlarınızda bir soru 

I yöneltmek istiyorum. Sayın arkadaşlar, bir ki-
I 'tap bakılmadan önce mi tetkike alınır, yoksa 
I hn.sadıktan sonra mı! 'Sayın Bakanın cevabın-
I dan anlaşılmıştır ki, üzerinde titizlikle durul-
I madıkça, büyük bir eğitim kurumumuz olan Di-
I yanet İşleri Başkanlığı ana kon ularda kendisin -
I den beklenen sorumluluğu ihmal etmekte ve 
I eski al ıska mkl arı doğrultusunda çalıştığı i zile -
I lYhnni vermektedir. Sayın Bakanın sözünü et-
I tiği, «ilaveli çıkarmalı hutbe kıtalimi» bugü-
I no değin bekledik. Çıkmadı. Cumhuriyetimizin 
I 50 nci Yılı da kutlandı. 
I Ayrıca, vaizlerimiz Türkiye'deki bütün cami 
I ve miesei'tlorde Diyanet İşleri Başkanlığınca ha-
I zırlanıp tek sayfa halinde kendilerine ulaştırı-
I lan «Cumhuriyet Hutbesi» ni kelime kelime 
I okudular. Ama, Türkiye'den monarşik ve müs-
I tebit idareyi kaldırıp, halk egemenliğini hâkim 
I kılan Büyük Dahinin adı yine anılmadı. 
I Bu arada. Sayın Diyanet- İşleri Başkanının 
I Ihirlıik ve beraberlik içinde bulunmamızı ve 
I Cumhuriyet rejiminin nimetlerini şahsan telkin 
I etinıesi şükranla karşılanacak bir hususdu. An-
I cak, bu .birlik ve beraberliğin sıağlaım binasını, 
I sağiam temellere 'dayandırmak gerekir. Bunun 
I için de sık sık önerlilen ve önemsiz sayıda da 
I olsa yandaşlar bulan çeşitli fikir akımlarının 
I çizdiği yolları bir çıkmaz sokak haline getire -
I ceik olan Atatürk'ün yolunu göstermek zorun-
I lııluğu vardı. Bu da, O'nun devrimlerine, ilke-

lei'ine sahip çıkmakla mümkün olabilir. 
I Sayın Dr. Doğan'm göreve atandığı günler-
I do adaylara umut veren ve dolayıisıyle üzücü 

olaylarla gericiliğin son bulacağını müjdeleyen 
I vaatlerini biran önce gerçekleştirmesi zamanının 
I gelmiş olduğu inancımı belirtir, Yüce Senatoyu 
I saygı ile 'selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üeok, 
I 3. ı— Başkanlık Divanı secimi. \ 
I BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
I Sayın arkadaşlarım, geçen birleşimde Sena-
| to Başkanlık Divanı seçimleri için A. P. tara-
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famdan bir eksik: a d a y gösterilmişti. Bir de . Sa
yın C. H. P. tarafımdan da hiç aday gösteril
memiş Mi. 

Her ilki «ayın gruba, gerekli adaylar ın gös-
'tienilnıesi hakkında r icada bulunduk. Birleşim 
'kapanırken C. H. P . Grup Başkanı Sayın Fik
ret Gündoğan aday gösteumeyoeoklerini bulun
d u k l a r ı ye rden ifade buyurmuşlard ı . A. P. Gru
bunca bir kât ipl ik için aday seçilmiş ve ismi 
de bildirilmiş idi. 

Sr'mldi. bu i fadeler imden maksat sudur • Ba>-
kaı 1 ık D R nı ı n e 1 i n i ı ' ı ı î ı ı m ] u v •>• 
l a r a a Ö > c\ c ı ı b u b i im k m 1 

V\ ı ı ı ^ " m n s e m t t i c i m k u s m ( i 
m a l a n d a d i l ' o n ı ı e e ] _, ) f ı ^ 
m a „ o t. \1 ı t d ' f 1 ı ( ı ı u lıı n 
bu da e a-> \ ı / i te 1 ı ^ ı "• k m >- n ı 
t ö d e ı m ı 1) t ı u l ı d ık u 1 ı \ ^ <1 
imasınla1!'i 

;Sonra, bundan evvelki Genel Kuru l k a r a r ı 
da , onlara raci olmayacağına dair tüzüğümüz-
ıdo gerekli mjaddeler va rd ı r ; 

B ilâ hara , du rumun Anayasa Mahkeımesiııe 
müracaa t olunması keyfiyeti de İra his konusu 
olduğu için bir defa daha sormak ve toyidei-
mek istedim arkadaş la r ımdan. 

Onun için C. Tî. P. 3i a rkadaşb ınmdan kir 
defa dalıa rica ederim. 

C. II . P . GRUBU ADIXA F İ K R E T GÜNDO
ĞAN (İs tanbul ) — Cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Büyününüz efendim. Sormuş 
•'olduğum, soruya cevap veriyor1 ar efendim. 

O. H. P . GRUBU A D İ N A F İ K R E T GÜNDO
ĞAN (İs tanbul) — Sayın Başkan. çok değerli 
a rkadaş la r ın ı ; 

Nazikâne bir teeahülü arifane gösterisi ile 
karş ı karşıyayız. Sayın Başkan, sanki olan bi
tenden hiç malûmat ı yokmuşçasına çok muhte
rem grubumuzun Başkanl ık Divanına bir başka 
grup t a ra f ından lütuf ve inayet buyurulan yer
lerde üye göstermek sureti ile vaziyet almaşının 
nedenini öğrenmek is t iyorlar ve suallerine ce
vap bekliyorlar'. 

Sayın Başkan, gerçekten bizden Başkanl ık 
Divanına üye vermeme sebeplerini mi öğren
mek ist iyorlar , yoksa başkalar ının lütuf ve ina
yet buyurduk la r ı bir hakkı kul lanın kru1!anma
makta, m u h t a r olmadığımızı mı işrabeîmek isti
yor la r? Eğe r bizim Başkanl ık imzasiyle akbğı -
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m iz 19 . 1 1 . 1973 tarihli yazı Sayın Başkanın ba
tı l iar ındaysa, o yazı bizim, bize başkaları tarafın
dan lütfedilen Başkanlık Divanında temsil edilme 
olanağımızı sağlayacak üyelerin taraf ımızdan 
aday gösteri lmek suret iyle seçimlerine gitmeye
ceğimizi. ifade ediyor. Sayın Başkanın gönder
diği yazıda bizim bu davete, bu çağrıya, bu is
teğe uymayacağımızın cevabını yazmış bulunu
yor. Günkü. Sayın Başkan gönderdiği yazıda, 
bize bir Başkanvekiı i . bir İdare Âmiri ile üç Kâ
t ip üvelmhı biUtü'dhıü ve bu veGere de aday 

ı ı i ı 
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>ıiuı ki b idı ı b d i ı i ı / 1 go1 e l^ö kişilik Se-
* o, m (* II P '» inak -b2 k i / U e Vm di olunu-
^^0/, Rmk ı ıbk DM MU ü m ü k k ı i de 11 kb i -
b n ba ( t4 i r . D o bi i i< in b +2 kişbıin gücü 
O J.0 ki o ' ı- M tO ' 1 ( ' ( i , TP p (\ı ^ b l S 
n \ • ı k 4 ( ' \ i 1 t J m ı îi0e 1 s i m d i b m a hı bi az 
t\\( 1 d T - t t l u - i n y u ı la l u l i u i b l m i g ib i . 5 k iş i 
1> Al ! ki iı ( T i m ' + t b B ' D l ü l i ı i ki d i \ e 

i u u r b ı ' l m k i - fn l i £ i ı D i b*ı k m e d a b a 
t e k ' a O *ı- , -b n k 1 . bb^ l u b u d i h u bu halı-
( D i 1l0 1 " 1! <U \ c r , " l ı1 n iyi İV l1! k( İldi 
b > ' D ı •• , i ı ^ l u D > 1 A11 ı y a v i 
<> f d ' ' l,ı U n b il ^ ', a ^ t n u b İdi 

1 , 1 1 > - "; b" 2 , UM . -M T ( b ı bi ı \-
' - ' u 1 'f ^ 1 i t. k •• ıb " n ı ^ I-.-'TÜI ^ (,1-

<• ' -)(->' ' v 1 u ' ' ^ - i ' V b i G a k i 1 t d -
i >' * b 1 l , , .1 , AP I p d t b ğ m debâk4-

' ^ - - , ] -1 " i ' i ! r \ ek ı -nlb 1 l y u u n ı -
bos karşı lamıyoruz. 

Adalet P a t i s i Cirv.hv. 80 üyelik bir güce sa
bi]) iken. D o kimde 40 puvnıda temsil edilmesi 
•rerekirken. ISö kişide camlan, bi;' fazla üye al
mak olana «rom nudik değilken. Senatonun 50 
kişisini ]br kalemde nıiııha etmek suretiyle 102 
kişiye indirmiş. 102 kişi içinde Sö kişinin c/c 60 
karlar bir pvvan ifade ettiğini görerek, ondan 
yara r lanma, hakkında fa d a sim ab ra . Anayasa
nın ve İç tüzüğün kendisine balmettiği imkânın 

İşte biz buna katı lma imkânına malik deği-
l izdir; siyasî ahlâkımız, anlayışımız buna maui-
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dir, Anayasa, kamın, İmkuk anlayışımız buna 
manidir ve biz batta bizim dışımızdaki anlayış
ları bir tehlikeli Anayasa ihlâli sayarız. 

O itibarla, Anayasaya ihlâline katılmayı 
bizden isteyen Sayın Başkanın affına sığına
rak söylüyorum, bizi kendilerini idlâl ettikle
ri gibi delâlete sevketmemclerini rica ediyo
rum. Saygılarımı sunuyorum. (C. II. P. sırala
rından alkışlar.) 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, Grubum, adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir daki
ka müsaade buyurun. Bu doğrudan doğruya 
benim sualim için verilmiş olan bir cevaptır 
ve bizi ilgilendirir, müsaade ederseniz. Aksi 
takdirde hâlâ seçimlerin içindeyiz, onun için 
görüşme açılmamıştır efendim. 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kanım, açıkça Adalet Partisini itham etmiştir, 
söz istiyorum.' 

— BAŞKAN — Anlıyorum efendim müsaa
de ederseniz Saym C. II. P. Grubu arkadaşla
rıma ve bilhassa söz söylemiş olan. Saym Grup 
Başkanı arkadaşımıza' şu hususu belirtmek is
terim : 

Bu doğrudan doğruya, teealıülü arifaneden 
gelmek suretiyle buyurdular, kendileri aynı 
vaziyeti yapmaktadırlar, bir nevi hepimizi ren
cide edecek bir duruma gelmişlerdir. 

Lütuf ve inayet meselesi; ne bir parti ta
rafından, ne de bir şahıs tarafından bahis ko
nusu değildir, alınmış olan karar yanındaki 
çizelgeyle beraber sizlerin, yani muhterem 
Genel Kurulun kararıdır-. İnayet meselesi ba
his konusu değil, bu doğrudan doğruya Genel 
Kurula atfedilmiş olan bir söz sayılır, ben de 
burada Başkan olduğuma göre müsaade eder
seniz bu ithamı da, bu telmihi de .kabul, ede
cek durumda değilim efendim. Bu, Genel Ku
rulun sayın kararıdır ve hepimizce mutadır. 

İkincisi; «siyasî ahlâk anlayışımız müsait 
değildir» buyurdular. O zaman yine incitecek, 
bir durum yaratılmış oluyor; yani alınmış olan 
Genel Kurulun sayın kararıdır: Bir kısmının 
siyasî ahlâkı müsait değil de, Genel Kurulda
ki diğer arkadaşlarımızın siyasî ahlâkı müsait
tir durumu hadis oluyor. Tensibederseniz Baş
kanınız olaraik bunu da kabul edemem. Burada 
tüzükler hâkimdir. Tüzüğü herkes ikindisine gö> 
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re anlayabilir. Tüzük bükümleri düzeltilebilir. 
Tüzük hükümleri hâkimdir. Başka hususlara 
hâkim olamaz ve lütfen işaret de edilmemesi
ni bilhassa istirham ederim. 

Saym arkadaşlarım, seçimlere devam ediyo
rum ; bir üyenin ismi bildirilmiştir, bu üyeyi 
okutarak Divan seçimine devam ediyoruz. 

Cumhuriyet' Senatosu Başkanlığına 
Grubumuz Genel Kurulunun bugün yaptığı 

toplantıda aşağıda adı ve seçim bölgesi yazılı 
saym grup üyemiz, kâtip üyeliğe seçilmiştir. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili 

Ömer Ucuza 1 
Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
BAŞKAN — Tasnif heyeti seçiyorum efen

dim. 
Saym Halil Üzmen?... Yok. 
Saym Fikret Gündoğan?... Yok. 
Saym Zihni Betil i . . Yok. 
Saym Cihat Alpan?... Burada. 
Saym Ali Alkan?... Burada. 
Sayın. Yeli Uyar?... Yok. 
Saym Mehmet Özgüneş?... Yok. 
Saym Kâzım Kangal?... Yok. 
Saym Mukadder Öztekin?... Burada. 
Saym arkadaşlarım, seçimin başlayacağı 

yeri arz ediyorum; Bursa t İyesi İhsan Sabri 
Gağlayangil. 

(Bursa Üyesi Saym İhsan Sabri Gağlayan-
gil'den başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN •— Oyunu kullanmayan saym 
üye var mı?... Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, Tasnif 
Heyetinin raporunu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bir kâtip üyelik liçin yapılan seçime 76 üye

nin katıldığı anlaşılmış, gerekli nisap sağlan
madığı için tasnife gidilmemiştir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kırklareli 

Cihat Alpan Ali. Alkan 
Adana 

Mukadder öztekim 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, nisabımız olmadığı taayyün etmiş
tir. İştirak etmeyenler görülmüştür. İştirak et
meyenleri bir defa daha uyarmak için arz edi
yorum ; Divan üyeliğine • seçimlerde yalnız icra 
davası bahis konusudur, idarî dava bahis konu
yudur. «Yasama görevi de kısıtlanmaktadır» 
dendiği kulağıma gelmiştir. Komisyonlardan 
itibaren hiçbir yasama 'görevini kısıtlama ne 
konmuş, ne teklif e dikiliştir ve Sayın Genel Ku
rulun evvelki oturumda almış olduğu seçim ka

rarı da doğrudan doğruya Divan Üyelerine ait
tir. Bu hususu seçimler esnasında da arz etmiş 
bulunuyorum. Bir defa daha teyit ve tekrar 
ederim efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan Başkanlık Divanı da yasama faaliyeti
ne dahildir. 

BAŞKAN — Birleşimi 27 Kasım Salı günü 
saat 15,00'de toplanmak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 15,53) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet îşmen'in, Ahmet Hamdi Dinler 
ile Yaşar Uçar adındaki şahısların hapis ceza
larına dair soru önergesi ve Adalet Bakam Hayrı 
Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı. (7/164) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Fatma Hikmet İşnıeıı 
30 Ağustos 1973 

7,5 yıl ağır hapis cezasıyle tecziye edilen Ah
met Haindi Dinler ile 6 yıl 3 aya mahkûm 
Yaşar Uçar adındaki şahıslar, haklarında ta
yin edilen hapis cezalarının infaz edildiği İs
tanbul Toptaşı Cezaevinden ailmaralk, Cezaların 
infazı hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi uya
rınca müşahadeye tabi tutulmak üzere Kocaeli 
kapalı cezaevine sevk edilmişlerdir. 

Her ikisi de 15 . 5 . 1973" tarihinde İzmit ka
palı cezaevinde hücreye konmuşlar ve mütead
dit müracaatlar sonunda 25 . 8 . 1973 tarihin
de, yani tam 103 gün sonra bu hücreden alına
rak Adama Kapalı eezaevtine sevk edilmiişlerddr. 
Bundan başka, bu müşahede süresinde, kapıları 
sürekli olarak üstüne kilitlenen penceresiz, 
tahtakurularmm bol olduğu bir hücrede kapa

tılmışlar ve hiçbir surette havalandırılmaya 
tabii tutulmamışlar, haftada bir gün ziyaretçiy
le görüşme ve traş olma hakkının dışında bir 
tek insanla temas etmesine izin verilmeden ve 
sıhhî imkândan yoksun bulunduruldukları di
lekçelerinden de anlaşılmaktadır. 

1. — 647 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, mü
şahede müddeti 60 günü geçemez demek sure
tiyle müşahede müddetini açık ve kesin olarak 
tayin ettiği halde, adları yukarda geçen bu şa
hıslar nasıl oluyor da 103 gün hücrede alıko
nulmuşlardır? 

2. —- Hükümlü ister müşahele altında bu
lunsun, isterse normal şartlarda ceza infaz 
edilsin hapisanede bulunduğu süre iğinde ta
limatla tayin edilen şartlar dahilinde müşahe
deye tabi olacağı, yani hükümlü insanca yaşa
yacağı bir yerde bulundurulıaralk günüm belirfl 
saatlerinde havalandırılacağı açık hükmü kar-

: şiiSinda 103 gün böcelkli, hayvanlı bir hücrede 
j havalandırmasız olarak tutulmalarını kanunî 
| mevzuatla bağdaştırılabiliyor mu? 
ı 

3. — Kanun ve talimatnamelere aykırı böy
lesine özel işlem nedenleri ne olabilir? 

4. Hükümlüler ve vekilleri tarafından 
Cezaevi Müdürlüğüne ve infaz savcılığına bu 
durum ile ilgili haklı vâki müracaatları acaba 
ne için cevabsız bırakılmıştır? 
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5. Bir an için, bu şahısların hücrede unu
tulduklarını kabul etsek bile, 17 . 7 . 1973'te, 
18 . 8 . 1973'te, 20 . 8 . 1973'te vâki müra
caatlarına karşın, orada mevcudiyetleri ha
tırlanmamış mıdır? Hatııianmışsa infaz kanu
nuna rağmen, gayrikanunî işlemin sorumlu
su kimdir? 

6. Kanunları uygulama ile yükümlü ba
kanlığınızın bir •görevlisi olan cezaevi müdürü, 
hükümlülerin vekili Avukat Nurdan Orpen'e 
«100 gün değil ne kadar gün kalırlarsa kal
sınlar bu adamları hücreden hapishaneme ala
mam» şeklindeki cevabına dayanak ve hu ka
nuna aykırı cesarete iten kuvveti ne olabilir? 
Nereden almaktadır? 

7. İnfaz Kanununun 9 ncu maddesi uya
rınca 60 gün 'hitamında müşahade süresine 
aidolan rapor Bakanlığınıza intikal ettirilmiş 
midir? Etmişse, Bakanlıkça derhal hükümlü
lerin sevkedilecekleri mahal tâyin edilip ilgili 
savcılığa emir verilmiş midir? Verilmişse bu 
emir neden zamanında yerine getirilmemiştir? 
Bakanlık emirlerini ve kanunları yerine getir
meyenler hakkında .bir işlem yapılmış mıdır 
veya yapılacak midir? Bakanlıkça bir emir ve
rilmişse bunun sorumlusu kim veya kimlerdi)'? 

8. Koordine olarak çalışmaları gereken 
Savcı - İnfaz »Savcısı - Hapishane Müdürü bir
birlerinden habersiz oldukları, birbirlerine kar
şı sorumsuz davrandıklarını kanun ve talimat
lara rağmen hurada bir örneğini verdiğimiz 
hâdise gibi birtakım gayrî kanunî işlemlerin 
doğmasına sebebiyet vermekte oldukları görül
mektedir. Bir kişi hükümlü de olsa, kendisi 
hakkında tâyin edilen hüküm süresince, yine 
•de kanunların teminatı altında olduğu bir 
gerçektir. Hükümlüye hükümlü olduğundan 
dolayı keyfi muamelede bulunulamayacağı açık 
hükmü insanlığın büyük çabaları sonunda elde 
edilmiş ,bir sonuç .olduğu da bir gerçektir. 
Bakanlığın en yüksek ve en küçük kademe
sinde görevini ifa eden kişiler «Kanun benim» 
zihniyetiyle hareket edemeyeceği Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kanunlarında açıkça be
lirtilmiş iken hadisemizde, aksine davranan gö

revliler hakkında yapılan veya yapılacak olan 
işlem nedir? Ve tekerrürünü önleyecek gele
ceğe matuf tedbirler neler olacaktır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 26 . 9 . 1973, 16 . 11 . 1973' gün ve 

Kanunlar Müdürlüğü 1250/1625 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Sayın 

Fatma Hikmet İşmen'kı, hükümlü Ahmet Hain
di Dinler ile Yaşar Uçar haklarındaki yazılı 
soru önergesine cevabımı arz ediyorum. 

Komünizm propagandası yapmaktan hü
kümlü Ahmet Haindi Dinler ile Yaşar Uçar, 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 9, 
bu kanuna istinaden çıkarılan'Tüzük'ün 72, Yö
netmeliğin 6 ncı maddeleri gereğince, bakiye 
cezalan üç seneden yukarı bulunduğundan 
müşahadeye tabi tutulmak üzere 15 . 5 . 1973 
talihinde bulundukları Toptaşı cezaevinden 
müşahade merkezi olan Kocaeli kapalı cezaevi
ne nakledilmişlerdir. 

Aynı gün müşahadeye alınan adı geçenler, 
16 . 7 . 1973 tarihinde .müşahadeden çıka
rılmış olup. haklarında idare kurulunca düzen
lenen dosj'-aları 1 . 8 . 1973 tarihinde Bakan
lığa gönderilmiş, Bakanlıkça da 7 . 8 . 1973 
tarihinde hükümlüler kapalı cezaevine ayrıl
dıklarından, sınıflarına uygun Adana cezaevine 
tefrik edilmişlerdir. 

Hükümlülerin tecrit edilmek suretiyle mü
şahadeye tabi tutulmaları kanun gereği ol
duğundan, adı geçenlerin ziyaretçileri hariç 
diğer hükümlülerle temas ettirilmedikleri gibi 
dosyaları Bakanlığa gönderildikten sonra da 
yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre nakil emir
leri gelinceye kadar cezaevinin ayrı bir kesimi 
olan müşahade merkezinde muhafaza edilmiş
ler ve 25 . 8 . 1973 tarihinde de mürettep bu
lundukları Adana kapalı cezaevine gönderilmiş
lerdir. 

Her iki hükümlü, diğer hükümlülerin de 
müşahadeye tabi tutuldukları kısımda müşa
hadeye alınmış ve aynı işlemlere tabi tutulmuş
lardır. 
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Bu itibarla yapılan muamelelerde kanun, 
tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir 
cihet bulunmadığından ilgililer hakkında iş
lem yapılmasına lüzum •görülmemiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Hayri Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 

»o<( 
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