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[OTAMAK ÖZETİ 1. — GEÇEN ri 

Samsun Milletvekili ilyas Kılıç, Karabük 
Damir - Çelik taJhrtikalarına aiıt Ankara'daM bir 
satış deposunun kaldırılması; 

Sivaıs MMetvskili Ekreım Kangal, motor sa
nayii kurulması ve traktör ihtiyacının karşılan
ması hakkında gündem dışı demeçte bulundu
lar. 

İçel Milletvekili Turhan özgünerfrn, Erdem
li ve Silifke sahillerinin bazı teşekküller tara
fından işgal edildiği hakkındaki gündem dışı 
demecine Turizm ve Tanıibma Bakanı Erol Yıl
maz Akçal cevap verdi. 

O. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Alfcay ve 6 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Ka
nununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1327 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) ben
dinde değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi ile, 

İstanlbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın 
3/17,3/177; 

Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdoğan 
ve Neşjat Tanndağ'm 3/174; 

Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaıoğlu'-
nun 3/173, 3/178; 

istanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Lâç'm 3/181; 

Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün 3/222, 
3/219; 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 
3/223,3/688,3/32; 

Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm 3/372; 
(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ım 
3/704; 

Konya Milletvekili Necmettin Eıibaikan'ın 
3/377,3/601; 

İstanbul Milletvekili ilhan Darendeliıoğlu'-
nun 3/374; 3/430; 

İstanbul Milletvekili Tekin Ererin 3/445, 
3/23, 3/21; 

istanbul Milletvekili Osman özerin 3/464; 
Ankara Milletvekili İbrahim Cücieoğlu'nım 

3/367, 3/366, 3/210, 3/190, 3/185, 3/180; 

Yozgat Milletvekili Celâl Sııngur'un 3/41; 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'm 3/12; 
Çorum Milletvekili Anslan Topçuibaşı'nın 

3/14; 
Denizli Milkıtvakili Fuat Avcı'nm 3/15; 
izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın 3/31; 
Konya Milletvekili (Cumihuriyet Senatosu 

eski üyesi) M. Sadi Koçaş'uı 3/36; 
. Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'-

m 3/39; 

istanbul Milletvekili Rıza Kuas'ım 3/132; 
Mardin Milletvekili Abdürraihkn Türk'ün 

S/263, 3/262; 
Urfa Milleiveıkili Mehmet Aks oy Van 3/295; 
Denizli Milletvekili Mehmet 'Emin Durul'un 

3/317; 
Kınşeıhdr Milletvekili M. Kemal Güneş'in 

3/451; 
Bitlis Mlîlıetvekilii Zeynel Abidin inan'm 

3/257; 
Aydın Milletvekili Fikret Kayaalp Turban-

gil'in 3/212; 
Burdur Milletvekili M. Mukadder öüıoğlıı'-

mm 3/371; 
Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in 3/380 

sayılı yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sına dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporları kaîbul 
ediML 

Onman Bakanlığı kuruluş ve görevleri bak
ılandaki kanun tasarısının tümü üzerimdeki mü
zakereler tamamlaınarak maddeleri üzerimde bir 
süre görüşüldü. 

24 . 4 . 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son 
verildi. 

•̂ Başkan Kâtip 
Basıkanvekiili Uşak 
Vahit Bozath Âdil Turan 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
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SORULAR 

A) Sözlü soru 
1. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'-

in, Bakanlığınız emrine verilen «uzman» kadro
larının tahsis durumuna dair sözlü soru öner
gesi, MiM Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/226) 

B) Yazılı sorular 
1. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz-

ımir - Göztepe'ide mukim bir şahsın pasaport ala
mayış nedenine dair yazılı soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1052) 

2. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
Chııuhuriyetin ilânından bugüne kadar hayat 
pahalılığının gösterdiği yükseliş oranına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1053) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar evlenme 
ve boşanma miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa ve içişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1054)1 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Cumhuriyettin ilânından bugüne kadar yabancı 

şirketlere verilen petrol arama ruhsatı mikta
rına dair yazılı soru önergesi Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1055) 

5. — Diyarbaikır Milletvekili Hasan Değer'-
in, Et ve Balık Kurumunun dana ve sığır etine 
yaptığı zamlara dair yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1056) 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Aydın Tekstil FabrikasındaM huzursuzlu
ğun giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair, yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/1057) 

7. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, yurt 
dışına işçi şevkinin kolaylaştırılmasına ve işçi 
dövizlerimin köy kalkınmasında kullanılmasına 
dair yazılı aoru önergesi, Çalışma ve Köy İşleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1058) 

8. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, suni 
gübre fiyaltının düşürülmesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiş-
Itör. (7/1059) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 6785 sayılı İmar Kanununda bazı de

ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi 7 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/16, 2/294) (Cumhuriyet 
iSenaltosu S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 nci ek; Millet 
MeclM S. Sayısı : 137'ye 2 nci ek) 

2. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/647) (S. Sayısı : 644) 

3. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş-
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/313) (S. Sayısı : 645) 

4. — Arşiv kanunu tasarısı ve telisleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) 

5. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna İM ek ve bir geçici maJdde ile 
44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 nci 
maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı üe Malatya 
Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sayılı Siya
sî Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin (b) 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 2 arka
daşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 
81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/611, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) 

SENATODAN GELEN İŞLER 

6. — Bursa Mlletvekili Kasım önadum'ın 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi (2/14) (5 
numaralı Geçioi Komisyona) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma 'Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Bahri Karakeçili (Urfa), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza baş 
lıyoruz efendim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

J. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete aidolu§unun 
52 nci yılı dolayısıyle gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete aidoluşunun 52 nci yılı dolayısıyle Sa
yın Nurettin Ok gündem dışı söz isteğinde 
bulunmuştur; iSayın Ok buyurunuz efendim. 
Yalnız kısa olmasını rica edeceğim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

NURETTİN OK (Çankırı) — İSayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, 

Bu mukaddes millet kürsüsünde Büyük 
Türk Milletinin rızası ile hizmete yönelmiş siz 
kıymetli arkadaşlarıma saygıları sunarım. 

Hâkimiyetin menşei olarak vatandaş gönlü
nü kabul etmiş ve onun adına görev yap
mayı en büyük şeref saymış bir topluluğun 
huzurundayım. İnanıyorum ve umuyorum ki, 
her birimiz ve hepimiz, bu mukaddes çatı al
tında tek güven kaynağımız Büyük Milletimi
zin huzurunda, onun. daha çok mutluluğu için 
bir gayretin yarışması içindeyiz. 

Büyük Atatürk'ün 52 yıl önce vatanı kur
tarmak için Anadolu'da bulduğu büyük po
tansiyel, o günden bugüne tek vecize halinde 
gönlümüze yerleşmiştir : «Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir.» 

Diyebiliriz ki, Türk vatanının kurtarılma
sında ve bugüne kadar ilerlemesinde Büyük 
Mürşidin en büyük irşadı bu olmuştur. Büyük 
Atatürk, bir ferdi millet olarak, makam ve 
rütbelerini bırakıp Anadolu'da milletin sine
sinde yürüttüğü büyük mücadelenin ilk anın
da, daha 1920 yılında bunu açıkça ifade et
miştir : 

«Gerek askerlik, gerekse siyaset hayatımın 
bütün devir ve safhalarını dolduran mücade
lelerimde daima hareket düsturum millî ira
deye dayanarak, milletin, vatanın muhtacol-
duğu gayelere yönelmek olmuştur.» 

52 yıl sonra Onun eserlerinin millet adına 
on büyük koruyucusu olan bu Meclis, elbette 
bu en büyük esere; gölge düşürtmeyecektir. 
Sağdan, soldan estirilmekte olan rüzgârlar, 
Kurtuluş Savaşının temeli ve beyni olan bu 
büyük eseri zaafa uğratmamalıdır. 

Büyük Atatürk'ün, 52 yıl öncesinin haş
meti ve kudretiyle içimizdedir, aramızdadır. 
Kudretli mavi gözleriyle adeta Anıtkabirden 
elli yıl önce 1922 yılının Aralık ayında söyle
miş olduğu sözlere bugün kimin uyduğunu, 
kimin uymadığını kontrol etmektedir. Haki
katte, unutulmamalıdır ki, gerçek hâkim olan 
vo her şeyi idare eden makam T, B. M. M. 
dir. Bu, aynı zamanda milletin sesidir. Gerçek 
Atatürkçü önce bu sese kulak veren kişidir. 
iSahte Atatürkçüler, milletten alacakları gü
venin zor yolları yerine salonlarda kolay 
tahrik ve anarşi planları hazırlamayı yeğ tu
tanlar, Kurtuluş savaşının işte bu büyük sem
bolü ve hatta Cumhuriyetin yaratıcısı TBMM'ne 
meşru yollardan hizmet yarışması modeli içinde 
girmek varken, sokaklarda ikinci kurtuluş sava
şı uydurması ile kardeşlerini katledenler artık 
büyük Atanın bu sesine kulak vermelidirler. 

Muhterem milletvekilleri, 
Babadan oğüla otomatikman intikal eden 

hâkimiyet hakkını Türk Milleti, 52 yıl önce bu
gün Atasının önderliğinde kendisine mal etmiş 
ve temsilî demokrasinin zarurî icabı olarak bu 
çatı altında dört yılda bir istediği şekilde değiş-
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tirebileceği heyetleri toplamıştır. Göreve başla
dığımız sırada ettiğimiz yeminin tabiî bir icabı 
olarak da bu eseri ayrıca korumağa mecburuz. 
Her birimiz belki şahsi haklarımızdan veya bir 
kısmından vazgeçebiliriz; fakat hâkimiyet hak
kını devretmemiz asla mümkün değildir. Onu, 
sahibi aslisi olan büyük Milletimize, Anayasaya 
göre, devre sonunda, emanetine ihanet etmemiş 
olan bir heyet olarak, teslime mecburuz. 

Şüphesiz her birimiz, milletimizin mutluluğu 
için burada bir hizmet yarışının içindeyiz. An
cak, büyük hakem milletimizin huzurunda ka
ide ve formüllerine uygun bir halde yürütmeye 
de mecburuz. Demokraside «zor kaideyi bozar» 
formülünün yeri yoktur ve olmamalıdır. Mille
tin temsilcileri, millete ışık tutan, ona rehber 
olan, onu irşat eden onu daima mutluluğa, dai
ma ileriye götüren kişiler olmalıdırlar. Meclis
lerde düşünce ve metod yönünden görüş ayrı
lıklarımız olabilir. Esasen demokratik parla
menter rejimin espirisi de bunu gerektirmek
tedir. Ancak, modern demokrasilerde büyük 
hakem milletin huzurunda meclislerde cereyan 
eden müzakereler oradan millete intikal eder 
ve o tutacağı tercihiyle son sözünü söyler. 

Türk Milleti ayrıca namus, haysiyet ve şere
fine en düşkün bir millettir. Bunu en iyi bilen 
ve değerlendiren büyük Atatürk 7 Şubat 1923'de 
kısa bir beyanı ile veciz bir şekilde formüle et
mişti: «Hâkimiyeti milliye milletin namusu
dur, haysiyetidir, şerefidir.» 

Millî güvenliğimizin sembolü ve koruyucu 
olan mümtaz ordumuz, büyük kumandan Mus-

1. — Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin İnan'tn ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/793) (S. Sayısı : 660) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu başkanı sa
yın ismail Hakkın Tekinel tarafına verilmiş 
bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Ka

nunun tamamını veya bir kısmını tağyir, tebdil 

(1) 660 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

tafa Kemal'in ortaya koyduğu bu gerçeğin yo
lunda ve azmindedir. Bütün hareketleri bu öl
çü içinde değerlendiriyoruz. Büyük Milletimiz 
ise vekar, ciddiyet ve olgunluk içinde Atasının 
izinde, O'nun sözü ile namus, haysiyet ve şere
finin sembolü olan millî hâkimiyetini koruya
caktır. içte ve dışta dost ve düşman çevrelerde 
bu, böyle bilinmelidir. 

Büyük Milletimizin temsilcileri siz kıy
metli arkadaşlarımı, millet hâkimiyetinin 52 nci 
yılında, saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Orhan BirgitHn, 
TBMM'nin kurucusu Büyük Atatürk ve rah
metli üyelerinin manevi hâtıraları önünde saygı 
duruşunda bulunulmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
23 Nisan 1920'de ilk TBMM'nin açılışında 

bulunmuş ve ebediyete kavuşan, başta büyük 
Atatürk olmak üzere, bu Meclisin rahmetli üye
lerinin hatıraları önünde saygı duruşunda bulu
nulmasını öneririm. 

Ankara 
Orhan Birgit 

BAŞKAN — TBMM'nin kurucusu Büyük 
Atatürk'ün ve TBMM'nin rahmetli üyelerinin 
manevi hatıraları önünde sayın üyeleri iki daki
kalık ihtiram duruşuna davet ediyorum efendim. 
(İki dakikalık ihtiram duruşu yapıldı) 

BAŞKAN — Ruhları şadolsun!... 

veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata veya va
zifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs et
mekten ölüm cezasına hükümlü Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aralan ve Hüseyin İnan'a ait 11.4.1972 
tarihli ve 5/4-2554 sayılı Başbakanlık tezkere
si ile eklerinin Komisyonumuzda yapılan mü
zakeresi sırasında Millet Meclisi Genel Kurulun
da hazırlanan kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle ve gündemdeki bütün işlere takdimen 
görüşülmesinin istenmesi kararlaştırılmıştır. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunca hazır
lanan ve 24 . 4 . 1972 tarilhli 77 nci Birleşime 
ait Millet Meclisi gündeminin 2 defa görüşüle-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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cek işler bölümün B-l nci görüşmesi yapılacak 
işler kısmının 32 nci sırasında yer alan 3/793 
esas da kayıtlı ve 660 sıra sayılı raporda ive
dilik, öncelik ve gündemdeki bütün işlere tak
dimen görüşülme istemine ait esaslı sebepler 
ve gerekçeleri Komisyonumuzca bu istikamette 
verilen önergelere uygun olarak belirtilmiş
tir. 

Başbakanlık tezkeresine ekli Ankara Sıkıyö
netim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahke
mesinin 1971/146 evrak, 1971/13 esas, 1971/23 
karar sayılı 9 . 10 . 1971 günlü gerekçeli karar 
ile aynı işe ait Askerî Yargıtayın 971/457-1972/1 
'esas sayılı 10 . 1 . 1972 günlü kararında esasen 
işin önemi öncelik ve ivediliğe ait gerekçeler 
toplanan delillere istinaden 1960 öncesi ve son
rası da nazarı itibara alınmak sureti ile tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Yapılan hareketler ve 
(hedefleri açıktır. Ayrıca, hükümlülerin kişisel 
ve sorumlulukları ayrı ayrı tartışılmıştır. 

Dosya muhtevası suçların işleniş şekli ve 
mahiyeti şehirdenkır'a intikal ettirilen hare
ketlerin yurdumuzda meydana getirdiği huzur
suzluk ve bu hareketlerin, örfî İdareye rağmen 
temadi etmesi ve şiddetlenmesi, Türk kamu oyu 
ve dünya kamu oyunu yakinen ilgilendiren bir 
durumun ortaya çıkmış olması, içte ve dışta ha
talı takdimlere girişilmiş bulunması ivedilik, 
öncelik ve gündemde mevcut bilcümle işlere 
takdimen görüşülmesi için yeterli sebepler ola
rak mütalâa edilmiştir. 

Gerçekten Anayasamızın 64 ncü maddesine 
göre mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm ceza
larının yerine getirilmesine karar vermek yet
kisinin yegâne sahibi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu konudaki takdirini süratle kullanma
sında kamu yararı vardır. 

Komisyonumuz raporunda belirtilen gerekçe
lere ve hu önergede izah edilen esaslı sebeplere 
istinaden gününün B-l. görüşmesi yapılacak iş
ler kısmının 32 nci sırasında yer alan 3/793 esas-
da kayıtlı ve 660 sıra sayılı Adalet Komisyonu 
raporunun İçtüzüğün 70 nci maddesi gereğince 
ivedilikle görüşülmesi hususunun Genel Kuru
lun tasviplerine sunulmasını saygiyle arz ve 
teklif ederim. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Başkanı 

î. Hakkı Tekine! 

BAŞKAM — Sayın Ecevit, bu önerge üzerin
de söz istiyorsunuz... 

BÜLENT EGEVÎT (Zonguldak) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Ancak, bu ivedilikle görüşül
me isteğini kapsayan bir önergedir. İçtüzüğün 
71 nci maddesi, bu önerilerin müzakeresiz oya 
konmasını emrettiği için istediğinizi yerine ge
tiremiyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, okunan önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Yine, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın İs
mail Hakkı Tekinel tarafından verilmiş bdr 
başka önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Ka

nunun tamamını veya bir kısmını tağyir, tebdil 
veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata veya va
zifesini yapmaktan ımen'e cebren teşebbüs et
mekten ölüm cezasına hükümlü Deniz Gezmiş, 
Yusuf Arslan ve Hüseyin înan'a ait 11.4.1972 
tarihli ve 5/4-12554 sayılı Başbakanlık tezkere
si ile eklerinin Komisyonumuzda yapılan mü
zakeresi sırasında Millet Meclisi Genel Kurulun
da hazırlanan kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle ve gündemdeki bütün işlere takdimen 
görüşülmesinin istenmesi kararlaştınlmıştır 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunca hazır
lanan ve 24 . 4 . 1972 tarihli 77 nci Birleşime 
ait Millet Meclisi gündeminin 2 defa görüşüle
cek işler bölümün B-l nci görüşmesi yapılacak 
işler kısmının 32 nci sırasında yer alan 3/793 
esas da kayıtlı ve 660 sıra sayılı raporda ive
dilik, öncelik ve gündemdeki bütün işlere tak-' 
dimen görüşülme istemine ait esaslı sebepler 
ve «gerekçeleri Komisyonumuzca bu istikamette 
verilen önergelere uygun olarak belirtilmiş
tir. 

«Başbakanlık tezkeresine ekli Ankara Sıkıyö
netim (Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahke
mesinin 1971/146 evrak, 1971/13 esas, 1971/23 
karar sayılı 9 . 10 . 1971 günlü gerekçeli karar 
ile aynı işe ait Askerî Yargıtayın 971/457-1972/1 
esas sayılı 10 . 1 . 1972 günlü kararında esasen 
işin önemi öncelik ve ivediliğe ait gerekçeler 
toplanan delillere istinaden 1960 öncesi ve son
rası da nazarı itibara alınmak sureti ile tespit 
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edilmiş bulunmaktadır. Yapılan hareketler ve 
hedefleri açıktır. Ayrıca, hükümlülerin kişisel 
ve sorumlulukları ayrı ayrı tartışılmıştır. 

Dosya muhtevası suçların işleniş şekli ve 
maihiyeti şehirdenkır'a intikal ettirilen hare
ketlerin yurdumuzda meydana getirdiği huzur
suzluk ve bu hareketlerin, örfî İdareye rağmen 
temadi etmesi ve şiddetlenmesi, Türk kamu oyu 
ve dünya kamu oyunu yakinen ilgilendiren bir 

• durumun ortaya çıkmış olması, içte ve dışta ha
talı takdimlere girişilmiş bulunması ivedilik, 
öncelik ve gündemde mevcut bilcümle işlere 
takdimen görüşülmesi için yeterli sebepler ola
rak mütalaa edilmiştir. 

Gerçekten Anayasamızın 64 ncü maddesine 
göre mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm ceza
larının yerine getirilmesine karar vermek yet
kisinin yegâne saJıibi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu konudaki takdirini süratle kullanma
sında kamu yararı vardır. 

Komisyonumuz raporunda belirtilen gerekçe
lere ve bu önergede izah edilen esaslı sebeplere 
istinaden gündemin B-l. görüşmesi yapılacak iş
ler kısmının 32 nci sırasında yer alan 3/793 esas-
da kayıtlı ve 660 sıra sayılı Adalet Komisyonu 
raporunun öncelik ve gündemde mevcut bilcüm
le işlere takdimen görüşülmesi hususunun Genel 
Kurulun tasvibine sunulmasını saygıyle arz ve 
teklif ederim. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
î. Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — Efendim, okunan öncelik öner
gesi üzerinde Sayın Ecevit aleyhte söz istemiş
lerdir, buyurunuz efendim. 

IBÜLENT EOEVİT (Zonguldak) ~ Sayın 
'Başkan, değerli arkadaşlarım; 

/ Ben konunun esasına doğrudan veya dolay
lı olarak girmeksizin, öncelik aleyhinde konuş
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Söz konusu olan husus; bazı kimseler hak
kında verilen ölüm cezasının uygulanması ile 
ilgilidir, ölüm cezalarının uygulanmaları ko
nusunda acele etmenin, öncelik istemenin pek 
hoş bir şey olmadığı, güzel bir şey olmadığı ka
nısındayım. Her şeyden önce bu açıdan önceliğin 
reddini istirham ediyorum. 

İkincisi; özellikle huzurunuzda "bulunan ko
nuda öncelikle hüküm vermekten kaçınmak 
gerekir. Çünkü, ölüm cezalarının uygulanıp uy
gulanmaması söz konusu olan kimseler, münferit 
olayların sorumluları, suçluları olarak görüle
mezler. Geride acı, üzücü bir devre bıraktık. 
Şimdi birkaç kişinin muhakemesi yapılmıyor, 
bir bakıma tümü ile o acı, o üzücü dönemin 
muhakemesi yapılıyor, muhasebesi yapılıyor. 
Bu muhasebe tümü ile ortaya çıkmadan, bir 
sonuca varmadan önce, münferit sorumlular 
hakkında kesin yargılara varmak, daha doğru
su Büyük Millet Meclisi olarak, varılmış yar
gıları kesin sonuçlara ulaştırmak, ileride biz
leri çok üzecek olan bazı durumlar ortaya çı
karabilir. 

Nitekim zaman geçtikçe, konuya, soruna de
ğişik açılardan bakılmakta; meselâ son zaman
larda verilen bazı askerî mahkeme kararla
rı, yine konuya değişik açılardan da baktığı 
için veya arada geçen zaman zarfında yeni or
taya çıkan verilerin ışığında değişik değer
lendirmeler yapma olanağı bulunduğu için, ay
nı suçlardan dolayı bazı kimselere daha ha
fif, ölümden daha hafif cezalar verilmesi uy
gun görülmektedir. Mahkeme kararlarını asla 
eleştirecek, değerlendirecek, biribirine oranla
yacak kıyaslayacak değilim. Sadece bir gerçeği 
huzurunuzda hatırlatmakla yetiniyorum. He
men hemen aynı mahiyette suçlar için, zaman 
geçtikçe, yeni değerlendirmeler yapıldıkça, de
ğişik yargılara varılmasının mümkün olduğu 
son zamanlardaki bazı askerî mahkeme ka
rarlarından da açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Onun için lüfut buyurunuz, sonunda karar 
yine sizlerin olacaktır. Ama bir devrin; üzücü, 
acı bir devrin, bir daha geri gelmemesini dile
diğimiz bir devrin muhasebesi tamamiyle ya
pılsın, karşımıza bütün bir tablo çıksın, ondan 
sonra nihaî kararlarımızı verelim. 

Bu nedenle önceliğin reddini Yüce takdir
lerinize saygılarımla sunuyorum. Teşekkür ede
rim. 

CELAL KARGILI (İçel) — Aleyhte söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurunuz efendim, 
CELAL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
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Ölüm cezalarına çarptırılan üç şahıs hak
kında verilen kararın Yüce Mecliste öncelikle 
görüşülmesi aleyhinde konuşmak için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarıım; 
Bugün Türkiye'de ölüm cezalarının yerine 

getirilip getirilmemesi hususunda münakaşalar 
yapılırken çok sayıda askerî mahkemelerde da
valar görülmekte, çok sayıda insan sanık bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malu
mudur ki bugün haklarında idam cezaları ve
rilen çok sayıda insanın, Yargıtaya bu ceza
larının tasdik edilmemesi hususunda müracaat
lar yapılmıştır. Hiç kimse Askerî Yargıtay ka
rarlarının ne olacağı hakkında malumattar de
ğildir; fakat, çok sayıda şahsın aynı suçtan 
mahkemelerde davaları görülürken, hatta hak
larında idam cezası verilmiş olan birçok insanın 
suçlarının, cezalarının tasdik edilip edilmeye
ceğine dair Askerî Yargıtaya müracaat yapıl
mış iken ve bu .müracaatların çok kısa bir müd
det sonra neticeleri alınması beklenirken, bun
ların hepsini bir arada görüşmek daha dura, 
daha doğru ve daha yalın kararlar vermek yö
nünden, hem Meclisin meseleleri bir tek elden 
incelemesi, tekrar tekrar bu Meclisin idam ce
zaları konusunda meşgul edilmemesi, hepsi hak
kında aynı suçtan olduğu için, aynı cezaların 
gerekli olup olmadığını, haklarmda idam ce
zaları verilen bu şahısların, idam cezalarının 
yerine getirilip getirilmemesi gerektiğinin, top-
yekûn ele alınmasında büyük yararlar olduğu 
için bu öncelik kararının Umumi Heyetinizce 
kabul edilmemesi istirhamında bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malumu
dur ki; yıllar önce yine aynı suçlardan, hatta 
daha ağır şekilde fiilî hareketlerde bulunmuş 
olduğu iddiaları ile, aynı suçlardan birtakım 
insanların ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ait kanun teklif ve tasarıları Yüce meclislere 
sevk edildiği an, bunlar hakkında, örneğin Ta
lât Aydemir hakkında, öncelik ve ivedilik ka
rarları getirilmemiş ve bu davalar bu Meclis
te aylarca görüşüldükten, bunlar hakkında ve
rilen af teklifleri bu meclislerde görüşüldük
ten sonra, aylar aylar sürdükten sonra, daha ya
lın, daha doğru ve en iyi karan vermiş olmak 
bakımından, o zamanlar dahi meclisler bu me

seleler üzerinde öncelik ve ivedilik kararlan 
almadan, kanun tasanlannın gerekli prosedürü 
içerisinde görüşmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepiniz birtakım fikirler öne süreceksiniz. 

Bu infazların yerine getirilmesinde yararlar ol
duğunu ileri sürenler olacaktır. înfazlann bi
ran önce yerine getirilmesinde yararlı olan fi
kirlere nasıl saygı duymak lazımsa, înfazlann 
biran önce yerine getirilmesinin yararsız ol
duğuna ait fikirlere de saygı duymak lâzım
dır. 

örneğin; bu idam oezalanmn öncelikle Yü
ce meclislerde ele alınmasının birtakım önfi-
kirlere bağlı olduğunun bir delili Yüce Mec
listeki görüşmelerde tezahür etmiştir. Yüce 
Meclise niyabeten görev gören Adalet Komis
yonunda idam cezalarının yerine getirilmesi 
hakkındaki tasan 'görüşülürken, daha esasa gi
rilmeden bu görüşmelerin 10 ar dakika ile kı
sıtlanmasına karar verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon Yüce 
Meclise niyabeten karar verdiğine göte, esasa 
daiha girilmeden, görüşmelere geçilmeden gö
rüşmelerin 10 dakika ile kısıtlanmasına karar 
verilmesi, idamlann biran evvel yapılmasında 
acaba hangi faydayı, hangi yaran ileri sür
mektedir. 

Muhterem arkadaşanm; 
idamlann öncelikle yerine getirilmesi hu

şunda yarar görenlerin karşısında, idamlann 
öncelikle inf azlarainın yerine getirilmesine kar
şı olan arkadaşlarınızdan biriyim. Bunu hiçbir 
art niyet, bunu hiçbir hesap içinde yapmıyo
rum. Bir örnekle bunu anlatacağım. 

Muhterem arkadaşlanm; 
İdamların infazlarının öncelikle yerine ge

tirilmesine bu Mecliste karar aldınız, öncelikle 
konuşulmasına karar aldınız. Ama bu öncelikle 
konuşulmasında acelecilik olduğu için, birta
kım hatalar yapıldı ve Anayasa Mahkemesi bu 
acele ile yapılan işi geri çevirdi. 

Muihterem arkadaşlanm, demek ki Anayasa 
Mahkemesinin, acele ile verilen karar sonucu 
yapılan hataları gözönüne alarak geri gön
dermesi ve biçim yönünden bozmuş olması da-
thi meselenin tekrar öncelikle görüşülmesinin 
maihzurlannı ortaya koyacak kadar bariz bir 
noktadır. 

— 200 — 



M. Meclisi B : 77 24 . 4 . 1972 O ; 1 

Değerli arkadaşlarım; kaldı ki, bu karar
dan sonra, biraz evvel ileri sürdüğüm gibi, Ada
let Komisyonunda, meselenin esası hakkında gö
rüşmeye girmeden, sayın Komisyon üyeleri ta
rafından, «10 dakika ile görüşmeler kısıtlansın» 
şeklinde bir önerge verilmiş ve karar alınmış
tır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben bir baş
ka noktayı daha ortaya koymak istiyorum. 
Öncelikle görüşülmesinde ve idamların önce
likle görüşülüp biran evvel infaz edilmesinde 
yararlar olmadığına ait bir başka noktayı da
ha ortaya koyacağım, 

Komisyonda bir saym üye arkadaşım; 
idamların biran önce yapılmaması 13 kişinin 
daha ölümüne sebebolmuştur, biraz daha ge-
ciktirirsek belki 13 000 kişinin ölümüne sebe-
bolacaktır, iddiasında bulunmuştur. 

MUSTAFA BOYAR (Samsun) — Doğrudur.. 
CELAL KARGILI (Devamla) — Bunun ta

mamen karşısında bir fikri ortaya koyacağım. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, biz önergede ile

ri sürülen gerekçelerle bağlıyız; Meclisin dı
şında veya önerge olarak intikâl etmemiş ge
rekçeler sizin aleyhteki konuşmanıza mesnet 
olamaz. Lütfen konu dışına çıkmaymız efen
dim. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kanın uyarısına teşekkür ederim, fakat ben 
öncelikle görüşülmesi aleyhinde sözlerimi be
lirtirken elbette ki, meseleyi şümulü ile orta
ya koymam lâzım. 

BAŞKAN — Gayet tabiî.. 
CELAL KARGILI (Devamla) — Bu neden

le Adalet Komisyonunda öncelikle görüşülme
sinin, orada öncelikle görüşülmesini sağlayan 
Komisyonca, hazırlanan bir öncelik önergesi
nin karşısında olduğum için, Komisyon kara
rının karşısında olduğum için elbette ki, gö
rüşlerimi Komisyonda yapılan görüşmelere 
de dayandırmak mecburiyetindeyim. Kaldı M, 
uyarınıza itaat ederek tekrar kaldığım yol
dan devam edeceğim. 

BAŞKAN — ÎM dakikanız kaldı, Sayın 
Kargılı. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu üç kişinin cezalarının acele
cilikle infazının yerine getirilmesi karan bel
ki de 13 kişinin ölümüne sebebolmuştur Çün

kü, bundaki acelecilik hepimizin malumudur 
ki, birtakım insanları birtakım hareketlere 
sevk etmiş ve «bu insanları idam ederseniz biz 
'de elimizdeki tutukluları öldürürüz, onları bun
ların karşısında rehin tutuyoruz» diye beyan
larda bulunmuşlar ve.. (Gürültüler) 

ÎBRAHÎM KAYAHAN NAİBOĞLÜ (Gire
sun) — Saygılı olun, saygılı olun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ne bi
çim ifade bu?.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, yetkili mahke
melerin verdiği, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin de Anayasadan aldığı yetkiye istinaden 
yerine getirdiği bir kararın infazını, bazı anar
şistlerin fiillerini de ileri sürerek bir muka
yeseye tabi tutmanız şahsınızı, bütün üyeleri 
ve bu müesseseyi rencide eder efendim. Lütfen 
sadet ve icap dışına çıkmaymız. 

Bir dakika süreniz kaldı efendim. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Bütün bu söylediklerimin yanı sıra halen 
Millet Meclisi gündeminde, Türk Ceza Kanu
nundan idam cezalarının kaldırılmasına iliş
kin kanun teklifi mevcuttur. Bu kanun teklifi 
gündemde mevcutken ve Komisyonca Türk Ce
za Kanunundan idam cezalarının kaldırılması
na ilişkin kanun teklifleri öncelikle görüşül
müş ve Genel Kurula sevk edilmişken, Türk Ce
za Kanunundan idam cezalarının kaldırılması
na ilişkin kanun tekliflerini bir neticeye bağ
lamadan, ondan sonra Komisyona sevk edilmiş 
ve ondan sonra Meclis gündemine indirilmiş 
idam cezalarının yerine getirilmesine ait kanun 
tasarısını görüşmek, bence hiçbirimizce vicda
nî rahatlık sağlamaz. 

sMulhterem arkadaşlarım, her zaman söyle
diğim gibi, yine halen mevcut Hükümette üye
si bulunan kimselerin de o zaman bildirdikle
ri gibi, halen Birleşmiş Milletlerde ve dünya
nın birçok ülkesinde ceza kanunlarından idam 
cezalan kaldırılırken ve idam cezalarına çarp
tırılmış insanlar memleketlerindeki idam ce
zalarının kaldınlmasına ait kanun teklifleri
nin neticelenmesini beklerken ve bu suçtan da
ha ağır Cumihurbaşkam adaylarını dahi kat
letmiş insanların .haklarında idam cezası ve
rilmişken, o memleketlerdeki ceza kanunlann-
dan, o memleketlerin eyaletlerindeki ceza ka-

- 201 — 



M. Meclisi B : 77 24 . 4 . 1972 O : 1 

nunlarmdan idam cezalarının kaldırılmasına 
ilişkin kampanya ve tekliflerinin neticelendi-
rilmesi beklenmiş ve.. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — ıSayın Kargılı, bunların öncelik
le ilgisi yok, süreniz de doldu efendim. Lütfen 
bir cümle ile tamamlayınız sözünüzü. 

ÖELAL KARGILI (Devamla) — Şu ana ka
dar söylemiş olduğum ve zaman kıtlığı dola-
yısıyle ortaya koyamadığım gerekçeler dola-
yısıyle idam cezalarının öncelikle görüşülmesin
de Türkiye'nin sosyal geleceği bakımından hiç
bir yarar görmemekteyim. Bu nedenle idam ce
zalarının yerine (getirilmesine dair kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesi karşısında oy kul
lanmanızı istirham eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, 660 S. Sayılı Adalet 
Komisyonu raporunun öncelikle ve gündemde 
ırievcııt bilcümle işlere takdimen görüşülme
siyle ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyonun yer
lerini almalarını :dca ediyorum. 

Komisyon raporunu ve Komisyonca hazırla
nan metni okutuyorum efendim. 

MUSTAFA KÜBÎLAY ÎMER (Konya.) —- Sa
yın Başkan, usulî yönden bir hususu arz etmeme 
müsaade eder misiniz? 

!BAŞKAN — Hay, hay, buyurun efendim, 
hanlgi yönden? 

MUSTAFA KÜBÎLAY ÎMER (Konya) — 
Efendim, biraz evvel yapılan öncelik ve ivedi
liğe dair Başkanlığın oylaması ve Anayasa Mah
kemesinin vermiş olduğu karara uygun olarak 
usule müteveccih maruzatım olacak. 

'BAŞKAN — Netice olarak talebiniz ne? Sa
yın îmer, onu öğrenmek isterim. 

MUSTAFA KÜBÎLAY ÎMER (Konya) — 
Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesinin bozma ka
rarının sonuç kısmının 1 nci maddesinde «Mil
let Meclisinde öncelik ve ivedilik ve Cumhuri
yet Senatosunda öncelik önergelerinde gerek
çe 'gösterilmemek ve her iki Yasama Meclisin
de, teklifin maddelerine geçilmesine karar ve-
rildikten sonra ivedilik istemleri oylanmak su
retiyle...» denmektedir, Yani «maddelere geıçil-

I meden evvel ivedilik istensin» dendiğine gö
re, öncelik kararı verilmiş, bu verildikten son
ra da bunun tek defada görüşülmesine ait hu
sus da «ivedilik» olduğuna g'öie, neticeye tesir 
edecek durumu vardır; ancak birinci oyla
manın kıymet hükmünü ortadan kaldıracak 
durumu yoktur, ama yine şeklî yönden bir usul 
ihatasının meydana gelmemesi veya bu yolda 
herhangi bir müracaata ve karara mahal kal
maması için ivediliğin tekrar oylanmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın îmer, aslında meclisle
rimizin şimdiye kadarla çalışmalarında önce 
öncelik kararı, bilâhara ivedilik kararı alın
mıştır. Benim şahsî kanıma göre de bunun 
böyle olması gerekir. Aslında, bir tasarıyle il
gili raporun veya bir teklifin veya bir tasarı
nın tümü üzerinde Umumi Heyetin malumatı 
almaksızın ivedilikle görüşülmesine peşinen 
karar alınması, kanaatimce, hatalı bir yoldur. 

I Bu itibarla evvelâ önceliği alınmalı, tasarının 
tümü üzerinde müzakere cereyan etmeli, Umu
mî Heyete bu tasarının veya teklifin iki müza
kereye veya bir müzakereye tabi olması gerek
tiği hususunda bir kanaat hâsıl olmalı ve on-

| dan sonra ivedilik kararı alınmalıdır. Anayasa 
I Mahkememizin aldığı karar muvacehesinde biz 

peşinen ivedilik kararını almak mecburiyetin
de kaldık, Anayasa Maihkemesinin kararını bu 
şekilde anladık ve bu sebeple Anayasa Mah
kemesi kararlarına uyulması mecburiyeti kar
şısında gereğini bu şekilde ifa ettik efendim. 

MUSTAFA KÜBÎLAY ÎMER (Konya) — 
Sayın Başkan, kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KÜBÎLAY ÎMER (Konya) — 

I Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesinin öncelik ve ivedilikle 

İlgili olan sonuca gelmeden evvelki kısımdaki 
görüşleri şu şekildedir, aynen metinden okuyo
rum: 

«îvedilik kararının istenmesi zamanına ili§-
I kin içtüzük hükümleri de önemli, ağır basan 

biçim kurallarıdır. Kuralın, sonuç olarak ve ko
nuya ilişkin İçtüzük maddelerinin tümü bir
likte ele alındıkta, ivedilik kararının verilmesi 
zamanını da saptadığı görülür. Bu zaman ta
sarı veya teklifin birinci görüşmesinin başla-

I ması ile sona erer. Bundan sonraki devrelerde 
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böyle bir istemde bulunulması veya istemin 
karara bağlanması artık söz konusu olamaz. 
Bu da işin niteliğinin bir gereğidir. Çünkü, hak
kında ivedilik kararı verilmiş olan bir tasarı 
veya teklif ancak bir kez görüşülebilecek, ta
sarı veya teklifte ikinci kez düzeltme ve deği
şiklik yapılması olanağı kalmayacaktır. Bu du
rumu, görüşmeler başlamadan önce tüm Yasa
ma Meclisi üyeleri bilmeli ve tutumlarına, ona 
göre yön vermelidirler. Birinci görüşme başla
dıktan, hele olayda olduğu gibi, maddelere ge
çilmesi kabul edildikten sonra ivedilik kararı 
verilmesi, ikinci görüşme yolunu ansızın kapa
tır ve bir bölüm Yasama Meclisi üyelerini bir 
oldu bitti ile karşılaştırır. 

Yasama Meclislerinin gündemlerindeki sıra
ların bozulması, değiştirilmesi de önemli bir 
olgudur. Bunu sağlayacak olan öncelik istem
lerinin gerekçeli olmasını zorunlu kılan İçtü
zük hükümleri üzerinde de yukarda ivedilik 
istemlerindeki gerekçeler için söylenenler ge
çerli olduğundan onları burada tekrarlamanın 
yeri yoktur. 

Yukardan beri açıklananlarla varılan so
nuç şudur: Yasama meclisleri içtüzüklerinin ön
celik ve ivedilik istemlerinin gerekçeli olma
sına, ivedilik kararlarumı kanun tasarı veya 
teklifinin birinci görümesi başlamadan önce 
verilmesine ve bu buyruğun doğal sonucu ola
rak da birinci görüşme başlamadan önce ka
rara bağlanmasına ilişkin kuralları bir kanu
nun geçerliliği üzerinde etkili olabilecek ni
telikte önemli ve esaslı biçim hükümleridir. 
Bunlara aykırı tutumlar o kanunun bizim yö
nünden iptali nedenini oluşturur...» 

Sonuç kısmında: «Millet Meclisinde öncelik 
ve ivedilik ve Cumhuriyet Senatosunda önce
lik önergelerinde gerekçe gösterilmemek ve her 
iki Yasama Meclisinde teklifin maddelerine 
geçilmesine karar verildikten sonra ivedilik 
istemleri oylanmak suretiyle Yasama meclis
leri içtüzüklerine aykırı davranılmasının...» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, burada mad
delere geçilmeden evvel öncelik ve ivedilik ka
rarının alınmasını şart koşuyor. Bunda hiçbiri
mizin şüphesi yok, ama görüşmeye başlama
dan evvel bir önceliğin elbette alınması lâzım 
ki, görüşmeye başlayabilelim. Elbette başlaya
bilmek için bir öncelik kararına varacağız. 

Sonuç kısmında «Maddelerine geçilmesine 
karar verildikten sonra ivedilik istemleri oy
lanmak suretiyle...» dediğine göre, ivedilikle 
bir görüşmenin ancak ele alınmasından sonra ka
rara bağlanabileceği noktasından hareket ede
rek diyoruz ki; öncelik hakkında karar aluı-
ımıştır, maddelere geçilme gibi Anayasa Mah
kemesi kararındaki durum da mevzubahis de
ğildir, ama maddelerin tümü hakkındaki gö
rüşmeye geçerken bir ivedilik kararının veril
mesi gereklidir. 

Gerçi, biraz evvel öncelik kararı oylanmış
tır, ondan evvel ivedilik kararı da oylanmış
tır, o halde her ikisi de yerine getirilmiştir, de
nilirse de burada yine aşırı derecede şeklî bir 
duruma gidilmek suretiyle öncelik kararı ev
velce verilip sonra ivedilik oylanıp, sonra ka
nunun tümü hakkında görüşmelere başlansın, 
şeklinde bir yola gidilmek ihtimali vardır. Bu 
bakımdan biz, Başkanlık Divanının görüşlerine 
karşı (değiliz, anlayışlarına da hürmetkarız, ama 
herhangi şekilde bir usul hatasının, Anayasa 
Mahkemesince bu kadar mühim olduğu orta
ya konulan bir kararın yine şeklî ve usulî yön
den bozulmamasını sağlamak için, Başkanlık 
Divanının görüşlerine aynen katılmakla be
raber, ileride bir iptali, usulî ve şeklî yönden 
yapılacak bir iptali önlemek için ivedilik ka
rarının bir daha oylanması hususunu Başkan
lık Divanına ve Yüce Meclise arz ve teklif edi
yorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğümüzün 73 neü maddesini okutuyorum: Müs
taceliyet kararının... 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Anayasa 
Mahkemesinin kararını okuyunuz. 

BAŞKAN — İBir dakika efendim, müsaade 
buyurunuz. 

«Müstaceliyet kararının ittihazını mütaakıp 
Hükümet veya encümen tarafından tahriren 
vukubulan bir talep üzerine Meclis, isterse o 
lâyiha veya teklifin sair işlere takdimen mü
zakeresine karar verebilir.» diyor. 

Buna rağmen, Yüce Heyetinizin gösterdiği 
hassasiyeti dikkate alarak, ivedilikle görü
şülme 'istemini yeniden bir önerge ile arkadaş
larımız istemişlerdir, önergeyi okutuyorum. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — İvedilik tak
riri verecek arkadaşlar bellidir. Bu itibarla ar
kadaşlarımızın takririni okuyamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, bilemiyorum; takrir 
bir okunsun da muameleye koyarız veya koy
mayız. Hiçbir şeyi muameleye koymuş değilim 
efendim. 

önerge, ivedilik önergesi değil, «okunan ive
dilik önergesinin tekrar oya konmasını istiyo
ruz» diyorlar. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu tekrar oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz isteyen sayın üyelerin isimlerini arz edi
yorum: Demokratik Parti Grubu adına Musta
fa Kubilây İmer, Cumihuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın İsmet İnönü. 

Şahısları adına söz isteyenler: Sayın Meh
met Ali Aybar, Sayın Enver Akova, Sayın Hü
seyin Abbas, Sayın Celâl Kargılı, Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu, Sayın Adil Turan, Sayın Nuri Ero-
ğan, Sayın Reşit Ülker, Saym Kemal Ataman, 
Sayın Turhan özgüner ve Saym İlhan Darende-
lioğlu. 

Görüşmelerin kısıtlanmasıyle ilgili bir öner
ge gelmiştir, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin 

İnan'ııı ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
daki 660 sayılı Adalet Komisyonu raporu üze
rimde geçen sefer gerekli konuşmalar yapıl
dığından, bu seferki görüşmelerin konunun tü
mü üzerinde 10'ar dakika ile kısıtlanmasını arz 
ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

BAŞKAN — ıSaym Abbas, bu önergeniz
de şahıslar ve gruplar tefriki yapmıyorsunuz, 
bu kısıtlama talebiniz sadece tümü üzerinde, 
mi, maddelere de sâri mi efendim? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Tümü üze
rinde maddeleri ayrıca düşüneceğiz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu raporun tümü 
üzerinde yapılacak görüşmelerin 10'ar dakika 
ile kısıtlı olması... 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Gruplar 
adına 20 dakika, şahıslar adına 10 dakika ol
sun efendim. 

BAŞKAN — Görüşmelerin, «gruplar adına 
20, şahıslar adına 10'ar dakika ile sınırlan
dırılması» ile ilgili teklifi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu ve metni okutuyorum efendim. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Muhalefet 
şerhleri okunsun ISaym Başkan. 

BAŞKAN — Okunacak efendim, muhalefet 
şerhleri de okunacak. 

Muhalefet şerhini okutuyorum. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — ISaym Baş

kan, muhalefet şehrinin 2 nci satırında maddî 
hata var; «162» değil, «1 - 2»dir efendim. 

BAŞKAN — Bakalım, yanlışlık varsa dü
zelttirelim efendim. 

(Muhalefet şerhi okundu.) 
BAŞKAN — Okunan muhalefet şerhinin 

ikinci satırındaki - parantez içerisinde - «Ana
yasa 14, ncü mad. F : 162» yi, «Fıkra : 1 ve 2» 
olarak düzeltiyorum. 

Adalet Komisyonu metnini okutuyorum. 
(Adalet Komisyonunca hazırlanan madde

ler metni okundu.) 

BAŞKAN — Efendim söz, Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın imer'in. 

Buyurunuz ISaym imer. 
îSaat : 16.06 efendim. Süreniz 20 dakika

dır. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grubu adına sizleri say-
gıyle selâmlarım. 

Anayasanın 64 ncü maddesine göre kanaat 
ve görüşün istikâmetini çoğunlukla belirtmiş 
bulunan Yüce Meclise üç komünist ve anar
şist şehir eşkiyasınm idam hükümlerinin in
fazı konusu, maalesef yeniden gelmiş olup, 
şimdi de müzakerelerini bizzarur yapmaktayız. 

Daha önceki Meclis kararı, formaliteleri 
tamalanmış ve şeklî mahiyetteki 17 . 3 . 1972 
tarihli ve 1576 sayılı Kanunla 25 . 3 . 1972 
tarihinde 14.139 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanarak pozitif hukuk kuralı haline gel
miştir. 

Bu üç komünist soysuzun idamları baklan
daki karara gelinceye kadar, daha önce çıkan 
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ve sayısı hayli kabarık idam infazlarına ses 
çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun 
Genel Başkanı, kamuoyu tarafından çok iyi 
bilinen sebeplerle âdeta af havarisi kesil
mişler, Adalet Komisyonunda başlayan ve 
Meclislerde devam eden bu tutum, Kanunun 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptali istemine 
kadar hararetli bir şekilde devam etmiştir. 

Nihayet Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin isteği paralelinde iptal iste
mini alelacele müzakere etmiş ve 6 . 4 . 1972 
günü verdiği usûl ve şekil yönünden iptal ka
rarını 7 . 4 . 1972 tarihinde mükerrer Resmî 
Gazetede yayınlanmaya sebebolacak şekil ve 
tarzda vermiştir. 

Şurasını hemen belirtelim ki, kesinleşmiş 
mahkeme ilâmlarının doktrinde her zaman 
için müspet ve menfi yönleriyle ele alınıp mü
nakaşa ve tenkidi normal hukuk yollarından
dır. Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi karar
larının kesin ilâm hükmünde bulunuşu sebe
biyle aksi yönde kanatlerle eleştirilemeyeceği 
tezine iştirakimiz hukukî açıdan mümkün de
ğildir. 

Anayasa Mahkemesi ilâmının sonuç kıs
mında, 3 ncü fıkrasında «İşin özelliği dolayı-
sıyle kararın tümü daha sonra yayınlanmak 
üzere işbu kararın iptale ilişkin gerekçeli 
bölümünün, Anayasanın 152 nci maddesi uya
rınca Resmî Gazetede hemen yayınlanmasına 
oy birliği ile 6 . 4 . 1972 gününde karar ve
rildiği...» denilmektedir. 

Yangından mal kaçırırcasına ve bunca 
memleket ve millet ölçüsünde yapılacak Ana
yasal işler dururken, bu mevzuda bu kadar 
acele karar almanın mânası çok derindir. Bu 
arada, karardan önce yürütmenin durdurul
masına, Anayasa Mahkemesinin yetkili olma
dığına dair verilen kararın, edinilen bilgiye 
göre 7 ye karşı 8 reyle verilebilmiş olması da 
calibi dikkattir. 

Gerekçesini hemen yayınlayıp, tümünü son
raya bırakacak kadar telaş içerisinde bulu
nanların, kararın tümünü nasıl kaleme ala
cakları konusu hayli entresan bir mahiyet ta
şımaktadır. 

Hukuk tatbikatçılarının, hele yüksek sevi
yedeki mahkeme üyelerinin sübjektif kıstas
lardan sıyrılmaları, objektif hukuk kuralla

rına bağlı kalmaları lüzumu bir yana, zaruri-
liğe işaret etmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

Arz etmiş olduklarımızın esbabı mueibe-
sini 5 Anayasa Mahkemesi üyesinin karşı oy
larının metin ve ruhunda kolayca bulabilirsi
niz. 

Anayasanın 92 ve 155 nci maddelerine göre 
ivedilikle görüşülemeyeceği belirtilen kanun
lar dışında, ivedilikle görüşmeyi yasaklayan 
bir hüküm Anayasada yoktur. 

içtüzük tatbikatında yapılacak usûl hata
larının, Yüce Meclisin iradesine aykırı düş
meyen hallerde ele alınamayacağını, değil mu
halefet şerhi verenler, iptal kararı veren sa
yın üyeler dahi kararlannda açıkça ikrar ve 
ifade etmişlerdir. 

Bu hususla ilgili Anayasanın 85 nci madde
sini, son idamların infazının iptali kararını 
aksi istikâmette anlayan çeşitli Anayasa Mah
kemesi ilâmları arasında muhalefet şerhinde 
de yer alan 16 , 11 . 1965 gün, 1964/38 esas 
ve 1965/59 sayılı karar ilâmı da vardır. 

Tek Meclis esasına göre hazırlanan İçtüzük 
usûllerine istinaden karar vermek ne derecede 
yerinde olur, bilinmez. Elimizdeki ve değişe
cek olan şimdiki İçtüzük, kanun tasarı, ve tek
liflerini prensibolarak iki kere müzakereye 
tabi tutmuştur. Bu husus, Tüzüğün kabul 
edildiği zamanda çift Meclis olmadığı, yani Se
nato bulunmadığı için, getirilen umumî kai
dedir ve ivedilik kararı, iki müzakere ya
pılmasını önleyen bir usul hükmüdür. Senato 
ve Millet Meclisinden mürekkep bir Parlâ
mento için, bu iki kere müzakere esasının 
hukukiliğinin münakaşaya tahammülü yok
tur. 

Grup görüşü olarak aslında biz, hukuk ni
teliği üzerinde durulmayacak kadar açık olan 
bir kararın uzunboylu münakaşa ve müzake
resini yapmak niyetinde değiliz. Gelecekte ya
pılması melhuz hatalardan kaçınmak için sa
mimî ikaz dışında geçmişle ve uyulması zo
runlu bir kararla fazla meşgul olmak fayda
sızdır. Bu ölçüler içerisinde biz esas olarak 
infazlar ile bu husustaki durum ve tutumları 
burada aynı mevzuda daha önce belirttiğimiz 
görüş ve kanaatlerimizi tekrardan kaçınarak 
eleştirmek istiyoruz. 
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inanıyoruz ki, şu anda her türlü derecat-
tan geçerek kuvvetler ayrılığı sistemini benim
seyen Anayasa hükümleri içerisinde yargı 
fonksiyonunu icra eden organlardan sıkıyö
netim bidayet mahkemeleri ve Askerî Yargı
tay, Anayasanın 3 ve son değişen 11 - 26 - 30 -123 
ve 124 ncü maddelerinde getirilen esaslara 
bağlı kalarak Türk Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesine göre işlenen cürümlere tatbik edi
lecek cezayı, suçlular için tatbik etmektedir. 

Anayasayı tebdil ve tağyir, Meclisleri iskât 
suçunu işleyenler, Anayasanın 3 ncü madde
sindeki «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür» hükmünü açıkça çiğ
nemişlerdir. Filhakika, ülke, millet ve hâki
miyetiyle varlığı hükmî şahsiyet olarak tescil 
edilen Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü
ğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, kamu yararının ve genel ahlâ
kın gerekleri içerisinde yaşaması ve varlığını 
devam ettirmesi lüzumuna kaniyiz. 

Anayasanın 77 nci maddesine göre «Dev
letin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bü
tünlüğünü koruyacağıma, milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğine, demokratik ve layik Cum
huriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın 
mutluluğu için çalışacağıma namusum üze
rine söz veririm» yeminini yapan milletvekil
lerinin, Devleti yıkma çabası içinde, şerefli 
ve Kahraman Türk Ordusu dışında, halk kurtu
luş ordusu kurarak Devleti yok etme arzusu isti
kametinde hareket eden vatansız, milliyetsiz, 
dinsiz ve Allah'ı inkâr eden komünistlere şefaat 
etmelerini ve onları affetme arz alarmı anlaya
mıyor, bu his ve düşüncelere sureti katiyede ka
tılamıyoruz. 

Demokrasiyi serbest ve hür secim esaslarına 
dayanan çok partili bir parlamenter rejim niza
mı olarak kabul ediyor, halkın, halk için ve halk 
tarafından idaresine inanıyoruz. Devletin şek
linin en iyisinin ise, Anayasamızın 9 ncıı mad
desinde belirtilen esasa göre değiştirilmez ve de
ğiştirilmesi teklif edilemez Cumhuriyet olduğu
na kaaniiz. Ahdine vefalı, yeminine sadık kişi
ler olarak Anayasa çizgisinde bir hukuk Devleti 
görüşüne bağlıyız. 

Devlet, bir hukuk nizamıdır ve. bunu Anaya
sa tanzim eder. Hukukun kuvvetini temsil eden 
Devlet görüşü ile kuvvetin hukukunu telife im

kân yoktur. Milletlerarası hukuk kaidelerine gö
re insan anahak ve hürriyetlerine ve Anayasa 
nizamımızın getirdiği hak ve hürriyetlere bağlı
yız. Ancak, hürriyetleri yokeden hürriyetlere 
hürriyet hakkı verileceğini, tanınacağını hiçbir 
modern ve demokratik hukuk nizamı kabul et
miş değildir. Mukaddes olan yaşama hakkını in
sanî ve millî görüşler içerisinde ele aldığımız 
kadar, ancak yaratan tarafından ve onun emir 
ve müsaadesiyle canın alınacağına inanmakta
yım. 

Bu inanış içerisinde, yaşama hakkını yoket-
mek isteyen katillere yaşama hakkını yoketmek 
isteyen kaatillere, hele vatan ve millet düşma
nı, Devleti yıkma çabasındaki komünist eşkiya-
lara bu ülkede yaşama hakla verilmesine karşı 
olmakta devam edeceğiz. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Köpeğin dahi ekmek yediği ka
pıya ürümediğini bilen insanlar olarak, nânûni-
metiyle perverde olduğu vatanını bölmek, mille
tini köle nizamı içinde yaşatarak yoketmeye ça
lışmak, Devleti ortadan kaldırmak çabasında 
olan ve bu suçları sabit görülenlerin, Anayasa 
ve ona uygun hukuk nizamı içinde ölüme mah
kûm edilmesine ve bu çeşit sütü ve soyu bozuk
ların idamlarının infazına taraftarız. 

Türk Ordusunun liyakatli ve şerefli Sıkıyö
netim komutanları, onların emrindeki Güvenlik 
Kuvvetleri ve müstakil askerî mahkemeler, 12 
Mart 1971 öncesi gayelerini bundan sonra dahi 
sürdürmek isteyen vatansız ve anarşist komü
nist eşkıyalarına gereken muameleyi takip ve 
tatbik etmektedirler. Ordu - Millet olarak ni
teliğini tarih boyunca muhafaza edegelen Türk 
Milletinin dışında hiçbir millet, ordusu ve askeri 
ile bu derecede bir ve beraber olamamıştır. Ne
rede bulunursa bulunsun, hangi millî kuruluş 
içinde sızıp orada yer alırsa alsm, Türk Mille
ti ve onun ordusu, dış ve iç düşmanlara karşı 
birlikte mücadeleye kararlıdır. Milyonlarca şe
hit kanının suladığı, binlerce gazinin uğrunda 
mücadele verdiği vatanımız olan bu topraklarda, 
millet ve Devlet düşmanları barınma imkânı bu
lamayacaktır. Türk Milleti bayrağının, asker 
sancağının gölgesinde insanca ve hür yaşamak 
arzusundadır. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Sol ve sosyalizm yavelerinin karşısındayız. 
Biliyoruz ki, her sosyalist belki komünist değil-
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dir. Ama her komünist sosyalisttir ve komüniz
me giden bütün yollar sosyalizmden geçer. «Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği» adını taşı
yan Rus Devleti ve benzerleri hep sosyalist ku
ruluşlardır. «Yoğurduna kara» diyen satıcı en
der çıkar. Bizdeki solcular, sosyalistler, 12 Mart'-
tan sonra Sıkıyönetim askerî mahkemeleri ka-
rarlariyle de açık düşen maskeleri altındaki ko
münistlikleri tescil edilmiş kişilerdir. 

Bu sebeple solun ve sosyalizmin hangi şekli 
olursa olsun, cümlesinin karşısındayız. Anti ko
münist görüşün bayraktarlığını, ömürleri boyun
ca yapmış siyasîlerin kurduğu, bu görüşte olan
ların barındığı bir parti mensubu parlamenter
ler olarak, Grubumuzun belirtilen davranışlar 
içerisinde olması kadar tabiî bir durum ve tu
tum olamaz ve düşünülemez. Bunun aksi, «Eşya
nın tabiatına aykırıdır» sözü ile ifadesini bulur. 

«Yollar yürümekle aşınmaz» - «Demokrasi
lerde biraz da anarşi vardır» diyenlerle vaktiy
le «işgal ile boykot aynı şeylerdir» 1963 lerde 
«TİP, yegâne fikir partisidir» sözlerini sarfeden-
lerin, 12 Mart'a gelişin mesuliyetini, zamanın 
iktidar ve Anamuhalefeti olarak karşı tarafa 
yükleme çabaları üzerinde durmanın zaman ala
cağı. için lüzumlu olmadığına kaaniiz. 

Dev - Genç denilen teşekkül ile senli benli 
olduklarını, kendi siyasî teşekküllerine bunların 
girip vazife aldığını açıklayanların, Sıkıyönetim 
savcılarının iddianame ve şahıslarına neden kar
şı çıktıklarını, niçin idamların infazının önüne 
durduklarını, değil Parlamento mensupları, cüm
le siyasîler bilmektedirler. 

Kırmızı reyleriyle «Parlamento dışı muhale
fet» naralarını susturanları saf dışı etmekle övü
nenlerin, günümüzde bizim görüş, düşünüş ve 
inanışlarımızı; görüşmekte olduğumuz şu mev
zuda müdafaa eder duruma gelmelerini, kendi
leri için intibaha gelmek olarak kabul etmek 
mümkün müdür, bilinmez. Ancak, hakikati gö
rüp anlamalarının, geç de olsa mümkün olduğu 
söylenebilir. Kin, husumet, vefasızlık, gayz ve 
garaz duygularına yabancı ve uzak olduğumuz 
içindir ki; geçmişi bir tarafa bırakarak, du
rumlarını tescil ederek, bu mevzuda kendilerini 
tebrike muhatap tutmanın imkânsız olamayaca
ğı kanaatindeyiz. 

Lösemi hastaları gibi, kendisini bulunduğu 
makamda yiyip bitiren müstafi Başbakan Nihat 

Erim'in dahi söylediği üzere, infazlarını görüş
mekte olduğumuz bu kızıl yılanların ve avene
sinin başları vardır. Biz bunların ezilmesini de 
istiyoruz. İnfazlar şeklen kanunlaştıktan sonra, 
ilmî şahsiyet, fikrî haysiyet, fazilet, basiret ve 
cesaret sahibi siyaset ve idare adamlarının, yü
rütme fonksiyonunun gerekleri içerisinde Sıkı
yönetim 1 Numaralı Askerî Mahkemesinin da
ha önce ve Askerî Temyizin Anayasa Mahkeme
si kararını müteakip infazların icrasına, siyasî 
hesaplar dışında hiçbir engelin bulunmadığı yo
lundaki ve mahkûmlarca yapılan itirazlara kar
şı verdikleri yargı kararlarının, Parlamento ar
zusu istikametinde değerlendirilmesini ve tatbik 
edilmesini; açıkçası, şeklî kanunun Resmî Gaze
tede intişarından sonra gereğinin yapılması hu
kukî olacaktır. 

Bu suretle, fonksiyonlar armonisi ve organ
lar koordinasyonu Devlet bünyesinde birlikte 
var ve yok oluş noktasında birleşmiş olacaktır. 

Biz, gerek şeklî usul hükümlerini esasa ter
cih eden hukukî görüşün ve gerekse evlât sev
gisinden doğan ve onun akıbetinin acısının san
cısı içinde Devletin kaderiyle oynamaya kalkı
şan hissiyatın gerçek millet ve vatan sevgisi ile 
ve hukuk mantığı ile bağdaşabileceğine kaani 
değiliz ve inanmıyoruz. 

Geçmişten ders alan siyasîler olarak diyoruz 
ki; 22 - 23 Şubat suçlularının muhakeme bile 
edilmeden, çıkarılan bir Parlamento Kararı ile 
affedilmesi, 21 - 22 Mayıs hareketini önleye
memiş ve sonunda idam hükümleri infaz edilen
leri olmuştur. Gerçi «Hafızai beşer nisyan ile 
malûldür» derler, ama biz bu çatı altında - yaşı 
ne kadar ilerlemiş olsa da - hiçbir üyenin bu ger
çekleri unutacak durumda olmadığını bilmekte
yim 

Parti içi ve dışı birtakım kısır çekişmelerin. 
Devletin ve dolayısıyle vatan ve milletin yük
sek menfaatleriyle bekası bahis konusu olunca, 
bir tarafa atılmasına taraftarız. 

Bu inanış ve düşünüş mecmuası içinde De
mokratik Parti Grubu olarak, vatan ve mille
tin bölünmezliği, Devletin bütünlüğü yolunda, 
uğrunda bütün millî siyasî kuruluşları, komü
nizme karşı mücadelede tek cephe halinde hare
kete davetimizi de hatırlatarak; bu açıdan in
fazların lehine rey vereceğimizi beyan eyler; 
zikredilen davetimize icabet edenlerin de aynı 
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istikamette rey kullanmalarını tavsiye ve temen
ni ederiz. 

Demokratik Parti Grubu adına, Başkanlık 
Divanını ve Yüce Meclisin üyelerini saygı ile 
selâmlarız. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın ismet inönü, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin 
sayın üyeleri : 

idamların infazı kanunu tasarısı tekrar hu
zurunuzda bulunuyor. Bu kanun tasarısının ilk 
çıkışında gördüğümüz kusurları tamir ettirmek 
için Anayasa Mahkemesine müracaata lüzum 
görmüştük. O zaman, suçluların hareketleri hak
kında, hareketleri karşısında hissedilen aşırı te
essür ve hiddetin tesiri altında bulunan umumî 
efkârı, bizim aleyhimize körüklemek için, haksız 
yere pekçok dedikodu yapılmıştır. Bu dedikodu
ların hepsi, bizim Mahkemeye müracatımız - sa
atime bakayım da vakit geçirmeyeyim. (Gülüş
meler) - bizim Anayasa Mahkemesine müracaa-
timiz ve onun verdiği karar ile değerini meyda
na-çıkarmıştır. Bizim müracaatimiz büyük Mah
kemece haklı görülmüş ve bir karara bağlan
mıştır. O kararın neticesi olarak, infaz kanunu 
tasarısı tekrar Büyük Meclisin karşısında bulu
nuyor. Burada, benden evvel konuşan değerli 
arkadaşım, bizim müracaatimizi değersizlendir-
mek için, yine mübalağalı ifadelerle birçok ta
rizlerde bulundu. Hem vaktimiz dar, hem mese
le böyle özel, dikkatsiz sözlerle sarfolunamaya-
cak bir durumda bulunuyor. Esastan ayrılmaya
cağım. 

Anayasa Mahkemesinin kararı ile meydana 
çıkan vaziyet şudur : 

Biz, ilk İnfaz Kanununun çıkmasında gös
terdiğimiz dikkatin cevabını almış oluyoruz; 
haklı olduğumuz sabit olmuştur. Adalet hükmü 
ile hakikati ve haklıyı aramaya alışmış olan bi
zim gibi insanlar, kendi hareketlerinin ve müra-
caatlerinin isabetini umumî efkâra kâfi derece
de izah etmiş durumdadırlar. 

Arkadaşlarım; biz suçların infazında, infaz 
Kanunundaki eksiklikleri tamir ettirmeye çalı
şırken; suçluları ceza görmemeleri, affedilmele
ri fikrinde değildik ve yine öyle bir fikir taşımı
yoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
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Bunlar, suçlarının karşılığı olan cezaları görme 
lidirler; bu cezaları göreceklerdir. (C. H. P., 
A. P., D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Bu 
cezalar hususunda özel bir kanaatimiz var. O da, 
«Siyasî suçlardan dolayı idam cezası yapılma
sın.» dâvasmdayız. Siyasî suçlardan dolayı idam 
cezası yapılmaması, Büyük Meclisçe kabul olu
nursa evvelâ bunun kanunu çıkarılmak lâzımdır. 
Siyasî suçlar nelerdir? Siyasî suçlar, adi cina
yetlerle karışık halde bulunursa, nasıl ayırdedi-
lip, nasıl infaz olunacak? Bunlar, özel bir ka
nunla Meclisçe uzun boylu tetkik olunup, bir usu
le ve kanuna bağlanmak lâzımdır; ondan sonra 
tatbik olunabilir. 

Şimdi, siyasî suçlardan dolayı «Kapital Ce
za» dediğimiz «idam cezası» yapılmaması için, 
bugün harekete geçmiş değiliz. Demokratlardan 
idama mahkûm olanların, idam cezası görmeme
leri için ilk gününden, o zamanki askerî idareye 
de var gücümüzle çalıştık. (D. P. sıralarından 
«Ya, ya» sesleri.) Var gücümüzle çalıştık, neti
ceyi alamadık. Nasıl, ondan sonra, güya biz «o 
siyasî idamları istemişiz; yahut onlar yapılma
sın diye uğraşmamışız, uğraşmışız» gibi aleyhi
mizde siyasî propagandalar yapıldı. Siyasî se
çimlerde tez olarak aleyhimize işlendi. Bunları 
tekrar hatırlatıp, arkadaşlarımızı herhangi bir 
surette münakaşaya tahrik etmek istemem. 

Şimdi demek ki; biz Anayasa Mahkemesine 
müracaat etmekle suçluların cezadan kurtulma
larım istemiyoruz, idama mukabil, müebbet ce
za görebilirler. Müebbet ceza, idamdan daha 
hafif bir ceza değildir. Bunu hukukçular, sosyo
loglar, cemiyetçiler etrafı ile takdir edebilirler. 
Bütün dünyada bu konuşulmuş, âdeta hallolun-
muş meseledir. Siyasî suçlardan dolayı idam ce
zası olmaz. Bu kaide göze alınsın, buna göre Ce
za Kanunumuzda ve kararlarımızda yeni bir is
tikamet hâsıl olsun diyoruz. 

Arkadaşlarım, bir büyük cemiyetimiz bir bü
yük hastalık geçiriyor. Bunda gençler anarşiye 
müptela olmuşlardır, bunda gençler, genç yaşla
rında içeriden ve dışarıdan tahriklere kapılarak 
genç yaşlarında büyük işler görmüş ve büyük 
salâhiyetlerin peşine düşmüş hastalar halinde 
görünüyorlar. Böyle olaylarda cemiyetin iki 
vazifesi vardır, bir büyük cemiyetin iki vn^ii'o^i 
vardır. Birisi, zorla yanlış maksat?ar.ııı yi>üt-
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mek isteyen genç veya yaşlı insanlara zorla sa
kat fikirlerini tatbik edemeyeceklerini, Devletin 
onların kafasına dank dedirtecek kadar sokma-
sıdır. Devlet bütün zor teşebbüsleri yenecek kud
rette ise ve yenmeye muvaffak olmuşsa onların 
zorla biz bu işi 'elde ederiz arzulan yenilmiş olur. 
Kendi kafalarında birçoğunun kendi yüreğinde 
yenilmiş olmayabilir, nihayet bunlar hayat tec
rübesi olmayan, aile geçimi nedir bilmeyen, is
tikbali, okumadan, yazmadan 24 saat içinde fev
kalâde taşkınlıklarla temin etmeye heves eden 
insanlardır. Bunlara ilk öğretilecek şey zorla 
Devlete, Devletin kanunlarına hâkim olamazsı
nız, bunu öğretmeye çalışacağız. Hükümet, Sıkı
yönetim, Ordu, bütün cemiyet, bütün millet bun
lara zorla bir iş yapamayacaldarını öğretmişler
di!'. 

Şimdi 2 nci vazife geliyor, zorla yapamaya
cakları, yürütemeyeeeklerini ve bu hastalıkları
nı tedavi edecek çare var mıdır, bunu sosyal bir 
vazife olarak aramak lâzımdır. Sosyal tedbir
ler almak, terbiye usulleri koymak, ailelerine an
latmak ve onlara müebbet hapislikleri zamanın
da rahat bir hayata kavuşmayarak çalışma mec
buriyetinde bulunduklarını ceza usulleri ile gös
termekti:. 

Bunlara Büyük Meclisin dikkatini celbetmek 
istiyoruz. Mahkûmlara, suçlulara, mahkûm ol
dukları cezalan yerine, evvelce de söylediğimiz 
gibi siyasî suçlardan dolayı idam cezası olmasın 
deyişimiz istikametinde bunlann cezalannı mü
ebbet hapise çevirmeli. Ondan sonra hapis za
manlarında ıslahlarına çalışmak, ondan sonra 
sosyal tedbirler aramak. Cemiyet içinde büyük 
suçlara karşı asayişi muhafaza etmek için bir 
an evvel ibreti müessire göstermek tabiri var
dır. Bunlar öteden beri cemiyetlerde, her cemi
yette asırlarca payidar olmuştur, ibreti müessi
re sosyal cezalarla ve sosyal tedbirlerle hem gös
terilir, hem tedavi olunur. Bizim davamız bun
dan ibarettir. Suçluların cezalan müebbet hapise 
çevrilmelidir, nihayet bunlar genç, tecrübesiz, 
taşkın insanlardır, taşkınlıklarının hiçbir neti
ce veremeyeceği kendilerine ve emsallerine öğ
retilmiştir. Şimdi tedavileri cezalalarının sosyal 
ve milletin terbiyesine, istikbaline faydalı ola
cak tedbirlerle teinin edilmesi kalır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Biz bu fikirlerle idam cezalarının yapılmama
sını isteriz. Bunun için, yapılsın veya yapılma
sın diye idam gibi bir meselede arkadaşlanmız 
arasında bağlayıcı karar almadık. Tamamiyle 
vicdanî meseledir, aramızda farklı fikirler ve 
reyler görürseniz bunu bizim za'fımıza verme
yiniz, bunu bizim za'fımıza vermek yanlış olur, 
bu bizim siyasî hayatta da davranışımızın bir 
örneğidir. 

Saygılar sunanm arkadaşlanrn. Teşekkür 
ederim. (C. H. P. sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Tanır, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GBUBU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Yüce MecMısimizde ikinci defa müzake
resi yapılan ilann cezalan, bundan evvel yine 
Yüce Meclislimizden bu tdp kanunlar geçtiği 
için hiç bİTiimpin yabancısı olmadığımız konu
larıdır. 

idam cezalarının lehimde bulunım&fe. idaim ce
zalarının ateyMaıde bulunmak; bu Meclisleri
mizde vaktiyle yapılmış idi. idam, esmalarının 
yapiılmamıasını isıteyen aTkadaşlanim o zamanın 
hadiselerine şahit olmuş i?e bu Yüce Meclise 
tanımmiiş bir hakkın kullanılmasında Yüce Mec
lisin üyelerimin kanaatleri üzerinde hassas bar 
nokta yaraıtafcilmek için, bazı arkadaşlara sıra
lar arasında ve oylamalar zamjanında telkinde 
bulunulmuştur. Meoüsite cereyan eden bu olay
lardan daha evvel de bu sadece oezalann ya
pılmamasını isiteyen milletvekili arkadaşlaramız 
değil aileleri (dahi bizi insafa getirebilmek içdn 
yapmışlardı. Bu, bir nevi haktır. Asma aziz ar
kadaşlarım idam cezalan yapılmasın diye bu
rada, bu müzakereler yapılırken kürsünün kar-

, şıisına geçip de kim kekeleyecek, kim bu kanun
da bir virgül unutacak ki, bu kanunun aleyhin
de biz bulunarak bunu azaltalım demek Yüce 
Meclise verilen bu hakkı insaf noktasına çekmek 
değil bunun altımda bir başka maksat aramak 
için, bir başka çıkar noktalan aramanın, baş
ka bir ifade ile bundan geçinmenin yoludur. 
Bunu bir kere kayd^/tımek isterim. (M. G. P. sı
ralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Mulbfcerem arkadaşlanm,; maruzattum uzun 
olmayacaktır. Bir yıl evveline doğru hâtıraları
nızı yoMamak isterim. Anarşinin devam ettiği 
ve en son noktasına geldikiten sonra Sayın Sü-
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leymaaı Demire! Hükümetlerinden Sayın Enim 
hükümetlerine geçiş noktasında henüz Hükü
met güven oyu almaidıan veya aldıktan hemen 
tsonra bizzat C. H. P. kanadına m,ensufbolan ba
kanlar siyasî sebeplerle adam kaçıranların idam 
edileceklerine dair beyanda bulumdular. Siyasî 
sebeplerle adam kaçınma olayları sayın bakan
ların bakanlık mevkiine oturduklarınldan çek 
eıvvel olmıuışltu. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Makabline şa
mil kanun isteyenler oldu. 

VEFA TANIR (Devamla) — Makabline şa
mil kanun isteyenlerin bugıiin idamların karsı
sında bu ştekıil davranmalarını yadırgıyoruz. 
Bunu da kaydetmek istıerim. (M. (r. P. sırala
rından bravo sesleri, alkışlar) Bugün uygula
nan T. Ceza kanunlarıdır. Bugün uygulamak 
istediğimiz maihkemenin verdiği kararlar; polis 
kunşunlaımıaılıarı, vazüftedleki insanları öldürmek, 
foaiıka soymak, yer yer bunlara bir de âdi suç
lar kani§ımjşjtrr, adam kuraunlaımak, adam ka
çırmak, fidye almak giibi. Bunlar, vakitliyle 
ö. H. P. nin kemdi çıkardığı kanunların ceza 
karşılığıdır, bulgun bu cezalar verilmiş, burada 
istenen odur. 0. H. P. buıgnin kendi zamanında 
çıkarılmış, kendilerinin çıkarmış olduğu kanun
lara da karşı gelmektedir. Bunu dıa kaydeltımek 
isterim. (C. H. P. sıralarından, ya^a »esleri) 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR SES — Sen 
de Halk Partisinde idin. 

VEFA TANIR (Davamla) — Ban de karşı 
gelseydim, vaktiyle benim zaımıammıda çıkmış ka
nunlara karşı gelmenin sıkıntısı içerisinde ola
caktım, kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, karşılıklı görüş
mek yok efemdıim. 

VEFA TANIR (Devamla) — Fertlerı'n ha
yat hakkı vardır, kabul. Nasıl fertlerin hayat 
hakla varsa tırçkı bunun gibi milletlerin d;e ha
yat hakkı vatıdır. Bir milletin varlığına, bugün
lüğüne, hürriyetine kastedenler kamunda yazılı 
cezayı göreceklerdir. Yabancı bir ideolojinin 
emrinde Türkiye Cumhuriyetini zor ve şiddet 
kullanarak yıkmaya kalkıışan ve kendi mıillet-
lerinin hayatına kastedenler mahkemenin verdi
ği cezayı hakefcmiiışlerdir. Davaya bakan mahke
me ve Askerî Yargıtay kılı kırk yararak, vicda
nî kanaatlerinle giöre kararlarını vermişlerdir. 
Söz konusu mahkûmlar hiç bir pişmanlık işareti 

göstermeımiişl'eridir. Bir defa değil, birçok defa 
güvenlik kuvvetlerine ateş arıma, adam kaçırma, 
silâhlı olarak ve gizli bir iihldlâl ordusunun 
aınıaçkirı için banka soymak suçlarını igı'lcıımiş-
lerdir. Mahkeme önünde, «biz kom,ünıİ8!t ihtilâl-
o'yiız» tarzında konuşmalar yapmışlardır, suç 
saibititir ve çek ağırdır. Türk Milleti için bir 
kolmünıict baskı ve zulüm, idareci, yalnız hürri-
yeıtlerimiizjn değil millî varlığımızın tehlikeye 
düşmesiJdir. Tüık Milleti kendisini mahvetmek 
isteyenlerin himaye edilmesini, bunlara mıüsa-
maha gösterilimıesini kabul etimemekteldıir. Baş-
Ikalarmın Ve hatta bütün bir millerin hayat 
h?u:kı ile oynayanlar bunun akıbetine kaitîan-
malıdırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisindin ka
ran Türk Devletini korumak gibi bir düşünce
nin mahsulü idi. Bugün verilecek kararda da 
aziz milletimizin varlığını ve hür yaşamla hak
kını korumak düşüncesi rehberûmiz olaıcaıktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayas&mjizm 64 
ncü maddesi ölüm cezasının verilebileceğini ka
bul etmiştir. Bizim de kabul ettiğimiz Avrupa 
insan Hakları Sözleşmesi mahkemelerce verilen 
ölüm cezaisinin yerine getirilmesini yasamta hak
kının ihlâli olarak kabul etmlemektedir, ölüm 
cezası verilebileceğini açıkça kabul etitiğini gös
termektedir. 

O. H. P. li üyelerin muhalefet şerhi Anayasa 
ile bağdaşîiıaiz. 64 ncü maddedeki açıklığa rağ
men Anayasanın ölüm cezasını kabul etmediği
ni iddia edebilmek için insanın hukuk fileri ile 
ve mantığı ile ilişiğini kesmesi gerekir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu hususta her
hangi bir başka yatırıma girmeden sizleri sıay-
ıgı ile selâmlarım. (M. G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Ayhar şahsı 
adına, buyurunuz efendim. 

Süreniz 10 dakika, saat 16,45 efendim, buyu
runuz. 

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

Sürenin kısılmış olması dolayısıyle idam ce
zalarının yerine getirilmesinde Türkiye'nin çı
karı, yararı bulunmadığı hakkındaki görüşleri
mi arz etmekten sarfınazar ediyorum. Keza; 
idam cezalarının, özellikle, siyasî suçlardan do
layı, günümüzde demokratik ülkelerde artık uy
gulanmadığı hakkındaki görüşlerimi de arz et-

210 — 



M. Meclisi B : 77 24 . 4 . 1972 O : 1 

mekten sarfınazar edip, dosya münderecatmı 
İncelemeye çalışacağım. 

Hüseyin tnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf As
lan'ın dava dosyasına göre maddî fiilleri : Ban
ka soymak, adam kaçırmak ve alıkoymak, em
niyet kuvvetlerine karşı silâh kullanmak ve si
lâhlı gizli siyasal bir örgüt kurmak gibi fiiller
dir. 

Banka soygunu : Ceza Kanunumuzun 495 
ve sonraki maddelerine girer. Cezası; 7 yıldan 
15 yıla kadar ağır hapistir. 

Adam kaçırma ve alakoyma suçunu : Ceza 
Kanunumuzun 179 ve sonraki maddeleri karşı
lar, cezası; 3 yıldan 8 yıla kadar ağır hapistir. 

Emniyet kuvvetlerine karşı silâh kullan
mak : Kanunun 254 ncü maddesi kapsamında
dır, cezası; 3 yıldan aşağı olmamak üzere 5 yıla 
kadar hapistir. 

Deniz Gezmiş, Hüseyin tnan ve Yusuf As
lan'ın fiilleri; Hükümet aleyhine halkı silâh ve 
patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle isyana 
teşvik etmek niteliği takıyorsa, bu takdirde fiil
leri; Ceza Kanununun 149/1 nci maddesine gi
rer, cezası 20 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapistir. 

Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
rinde tahakkümünü te&is etmeye veya sosyal bir 
sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde 
müesses iktisadî ve sosyal temel nizamlardan 
herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri 
kurmaya tevessül edenler de, 141 nci maddenin 
birinci fıkrasına göre 8 yıldan 15 yıla kadar 
ağır hapis cezasına çarpılırlar. 

tşçi sınıfının veya burjuva sınıfının veya bü
rokratların diktatörlüğünü amaçlayan dernek 
kurmanın cezası budur. Oysa, Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan, İHüseyin inan yukardaki maddeye 
göre değil, Ceza Kanununun 146 nci maddesinin 
1 nci fıkrasına dayanılarak cezalandırılmışlar
dır. 146 nci maddenin 1 nci fıkrası şöyledir : 
«Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun tamamını veya bir kısmını tağyir ve teb
dil veya ilgaya bu kanun ile teşekkül etmiş olan 
Büyük Millet Meclisini İskata veya vazifesini 
yapmaktan men'e cebren teşebbüs edenler, idam 
cezasına mahkûm olur.» 

Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin inan' 
m Anayasamızı zorla değiştirmeye veya ortadan 
kaldırmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisini 

I zorla devirmeye teşebbüs etmedikleri, böyle bir 
fiili işlemedikleri açık bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar... («Mahkeme ka
rarı var» sesleri, gürültüler)... Bir dakika efen
dim. Efendim, müdahale etmeyiniz lütfen. Sa
yın Aybar, zatıaliniz, doğrudan doğruya sıkı
yönetim mahkemelerince verilmiş ve derecattan 
geçerek kesinleşmiş bir mahkeme kararını eleş
tirmekte bulunuyorsunuz... («Bravo Başkan» 
sesleri)... Anayasamızın 64 ncü maddesi; 
«... Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm ceza
larının yeıine getirilmesine karar vermek Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir..» 
Bu itibarla; yargı yerlerinin kararları, kesinleş
miş kararlan Meclislerimizde münakaşa konuşu 
olamayacağına göre, siz konu dışında görüşme 
yapmaktasınız, («Bravo Başkan» sesleıi) İçtü
zük gereğince size ikazda bulunuyorum, lütfen 
konu içerisinde görüşünüz efendim. Buyurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, fikrinize katılmak mümkün değil. 

BAŞKAN — Olabilir... 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ana

yasanın 132 nci maddesini okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir dakikanızı 
liea ediyorum. ıSayın Aybar, bu, Başkanın gö
rüşüdür, Başkan, içtüzüğe göre gereğini yap
mıştır, siz devam ederseniz tekrar ikaz ederim, 
ondan sonra Yüce Meclisin hakemliğine başvu
rurum efendim, buyurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, sizi dinledim, şimdi müsaade buyu
run da zatıaliniz de benim gerekçemi dinleyin. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben buna mec
bur değilim. Siz görüşmenizi yapın. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ben 
görüşmemi bu istikamette yapacağım... 

BAŞKAN — Devam ediniz ben tekrar ikaz 
ederim sizi efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Peki, 
ikaz edersiniz ama, ben bu istikamette konuşa
cağım. Çünkü, bir mahkeme tarafından verilmiş 
bir karar, «dava bittikten sonra eleştirilmez» 
diye bir kural yoktur. Eleştirilir, hukukun esa
sı budur. Yoksa... 

ÖASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Mev-
\, zu o değil ki... 
Y MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Yok-
! sa, hukuk terakki etmez, ilerlemez. Hukukun 
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ilerleyebilmesi için, mahkeme kararlarının, ka
nunların eleştirilmesi şarttır... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) —. Gün
deme gir, gündeme gir... (Gürültüler ve «yetkili 
mercilerin kararı var» sesleri, anlaşılmayan mü
dahaleler) 

BAŞKAN — Mercilerinde evet. 
MEHMET ALİ AYBAR (Davamla) — 

Bu itibarla ben, mahkemenin vermiş olduğu 
gerekçeyi ele alarak, onu eleştirmek hakkını 
kendimde görüyorum. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Gün
dem o değil, gündeme gir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
146 ncı maddenin 1 nci fıkrası şöyledir : «Tür
kiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve teb
dil veya ilgaya bu kanunla teşekkül etmiş 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata 
veya vazifesini yapmaktan mene cebren te
şebbüs edenler, idam cezasına mahkûm olur.» 

Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin 
İnan'm Anayasayı zorla değiştirmeye veya or
tadan kaldırmaya ve Türkiye Büyük Milelt 
Meclisini zorla devirmeye teşebbüs etmedik
leri, böyle bir fiilî işlemedikleri açık bir ger
çektir. (Salondan, «Ne biliyorsun» sesleri, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — iSayın Aybar,. (Gürültüler) 
Bir dakika efendim, rica ediyorum müdahale 
etmeyiniz, Başkan görevini yapıyor.. («Anla
şılmayan müdahaleler, yer yer bağrışmalar») 
Efendim, ne geçiyor elinize yerinizden bağır
makla.. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Düpe 
düz yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Sayam Aybar, içtüzüğün ge
rekli maddesi icabmca size ikinci ikazımı ya
pıyorum lütfen konu dışına çıkmayınız efen
dim. Buyurunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
ISayın Başkan, konu içinde konuşuyorum. 

. BAŞKAN — Şu halde buyurun efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Eğer sözümü keserseniz, yeni bir usulsüzlük 
yapmış olacaksınız. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, size göre öy
ledir. 

MEHMET ALİ AYBAS (Devamla) — 
Kanun maddesi, «Teşebbüs» ten bahsetmek

tedir. Ceza Kanunumuzun 61 ve 62 nci mad
deleri teşebbüs hakkında şu tanımlamayı ya
par. 

Ceza Kanunumuzun 61 ve 62 nci maddeleri 
teşebbüsün var sayılması için ne gibi şart
ların yerine getirilmesi g-erektiğini açıklamak
tadır. 61 nci madde şöyle diyor : «Bir kimse 
işlemediği kasdeylediği bir cürmü vesaiti 
mahsusa ile (Vesaiti mahsusa sözcüklerinin 
altını çiziyorum) icraya başlayıp da ihtiya
rında olmayan esbabı maniadan dolayı o 
cürmün husulüne muktesi fiilleri ikmal edeme
miş ise...» bu nakıs teşebbüstür. 62 nci madde 
do tam teşebbüsü tanınılıyor : «Bir kimse 
işlemediği kas&ettiği cürmün icrasına taallûk 
öden, (burada da,, «cürmün icrasına taallûk 
eden» cümlesinin altını çiziyorum) bütün fiil
leri bitirmiş, fakat ihtiyannda olmayan bir 
sebepten dolayı o cürüm meydana gelmemiş 
is3..>> Demek ki, her hangi bir suçta icra 
safhasının teşebbüs halinde kaldığının kabul 
'edilebilmesi için, suçun niteliğine uygun ola
rak sonuç alınmasına elverişli vesaiti mah
susa ile icrai fiillerin başlamış olması; fakat 
ya bitirilmemiş yada bitirildiği halde failin 
ihtiyannda olmayan bir sebepten dolayı su
çun meydana gelmemiş bulunması gerektir. 

Kanunun bu açık hükmü karsısında ve
rilmiş olan idom cezalarını şimdi daha yakın
dan tetkik etmek durumundayız. 

BAŞKAN — Sayın Aybar bir dakikanızı 
rica edeceğim. Türk Ceza Kanununun 61 nci 
maddesinin son fıkrasındaki bir fiili icradan 
kendi ihtivan ile («Müteşebbis, cürmün ef'ali 
icraiyesinden ihtiyariyle vazgeçti..») -vazge
çenlerin durumlannı da dile getirmek sure
tiyle kesinleşmiş mahkeme kararlarını eleştir
mekte iki defa ikazıma rağmen devam et
mekte bulunuyorsunuz. (Doğru, doğru» sesleri) 
ve cevaben; «Hukukun gelişmesi bakımından 
mahkeme kararlarının eleştirilmesinin tabiî 
olduğu» nu ifade ediyorsunuz. Bu fikriniz doğ
rudur ama.. (iSayın Başkan, «Vakti doldu» 
sesleri) Bu hususların, mercilerinde tetkiki 
halinde ancak hukuk- tekamül eder, kesinleş
miş mahkeme kararlarının münakaşa yeri ve 
mercii Meclislerimiz değildir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
132 ne] madde muvacehesinde... 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun şimdi ben konuşuyorum. («Zaten vak
ti doldu» sesleri) Vaktinizin dolmasına bir da
kika var, bir cümle ile sözünüzü tamamlayabi
lirsiniz. Aksi takdirde, bu birleşimde bu konuda 
söz hakkinizin olup olmadığı hususunu İçtüzü
ğümüzün 92 ncl maddesi gereğince Yüce Heyete 
arz etmek durumunda bulunuyorum efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, gerek zatıâlinizin, gerekse Meclis
teki bir kısım milletvekillerinin temayülleri, bu 
müdahaleniz ve Meclisten gelen müdahalelerle 
pek açık olarak görülmektedir. Bunun daha 
kestirme yolu, «idam cezalan aleyhinde bu kür
süde söz söyletmeyeceğiz» demektir. (Gürültü
ler) 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is
tanbul) — Sayın Başkan, bırakın konuşsun bu 
adamı. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Lütfen 
müdahale etmeyelim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu
nu yapmanız, gerçekten meseleleri daha açık, 
daha yalın ve gizli kapaklı olmadan ortaya ko
yacağı için benim kanaatimce müreccahtır, bu 
şartlar altında sözüme devam etmeyeceğim, ama 
yaptığınız iş yolsuzdur, haksız verilmiş bir ka
rarı burada... («Haksız karar yoktur» sesleri, 
gürültüler, sıra kapaklarını vurmalar) Ben bu
rada haksız verilen Ur kararı incelerken, yapı
lan müdahalelerle haksız bir durumun tescili ci
hetine gittim, Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova... 
ENVER AKOVA ('Sivas) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz, peki efendim. 
Sayın Hüseyin Abbas, söz sıranızı Sayın Da-

rendelioğlu'na mı vermiş bulunuyorsunuz? 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Abbas yazılı 

müracaatları ile söz sırasını Sayın Darendelioğ-
lu'na vermişlerdir, buyurun Sayın Darendeli-
oğlu. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is
tanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Sözlerime başlamadan evvel, kendi sıraları
nı bana lütfettikleri için Sayın Tokat Milletve

kili arkadaşıma teşekkür ederim. Aynı zamanda 
Tokat Milletvekili arkadaşım Hüseyin Abbas 
Beyin de bir arzusunu yerine getirmek üzere ve 
«Örfi idare Komutanlığının yayınlamış olduğu 
bir tebliğin iki cümlesinin de zabıtlara geçme
sini» arzu ettiği için, o zabıtların iki cümlesini 
okumakla sözlerime başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlığının 102 numaralı bildirisinin 
iki cümlesinde şunlar yazılı; «Yakalananlardan 
Ali Başpmar'm kendi beyanına göre 23 Kasım 
1970 günü, diğer bazı sanıklarla birlikte Erkek 
Teknik Öğretim Okulu öğrencisi Dursun önku-
zu'yu önce kaçırarak hapsetmişler bilâhara feci 
şekilde dövmüşlerdir. Bununla da yetinmeyen 
bu şahıslar bir bıçakla Dursun önkuzu'nun bi
lek damarlarını kesmişler ve ağzına hortum tı
kayarak pompa ile şişirmek suretiyle vahşiyane 
bir şekilde öldürüp bir odanın penceresinden 
aşağı atmışlardır» Örfi idarenin resmî tebliğin
de bir sanığın ifadesine atfen bunlar ifade edil
miştir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, şu cinaye
tin benzerlerini her defasında komünist âlem
den kaçan, hürriyeti seçen birtakım antikomü-
nist kişilerin dilinden işitiyoruz. Sibirya'da da 
aynı cinayeti, Moskof temerküz kamplarında 
da aynı cinayeti işliyorlardı ve aslında da muh
terem arkadaşlarım, beynelmilel komünizmin 
bütün dünyada katlettiği Türkün yekûnu 6,5 
milyon kişidir. Şimdi de Türkiye'de aynı komü
nistler, aynı cinayeti işlemiş olmalarına rağmen, 
birtakım siyasiler bunların siyasî sanık oldukla
rını beyan edecek kadar bir gafletin içindedir
ler; hayret ve dehşet içindeyiz hakikaten. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, benden ev
vel konuşan arkadaş, arkadaş diyorum, arkada
şım dava ve bu Meclis arkadaşım zinhar ola
maz, bir siyasî suç olmasına rağmen, Talât Ay
demir/İn idamına imza koymasına rağmen, bir 
komünistin ve 35 milyonu katletmek isteyen 
komünistlerin idamına rey vermeye eli varmı
yor. Elbette varamaz, çünkü aynı davanın men
subudur, aynı kafa yapısına mensuptur. («Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 35 milyonluk Türk 
Milletinin gözleri önünde cereyan eden, dün ta
savvuru bile mümkün değilken, son 2 yıl içinde 
bırakın tasavvuru hunharca tatbikatı yapılan 
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birtakım korkunç hâdiselerin maksadı ve hede
fi, kimse inkâr edemez İd, son Türk Devletini 
yıkmaya, onu köle yapmaya matuf hareketler
dir. Bunların suçluları bir kısım siyasilerimizin, 
bir kısım mesul kişilerin öteden beri tavizci dav- / 
ranışlarma rağmen, çok şükür şerefli Türk or
dusunun gücü, kuvveti ve cesareti sayesinde 
yakalanmış; geçtiğimiz bir yıl içinde bu suçlu
lardan bir kısmına ceza verilmiş, bir kısmı da 
müstahak olduğu cezaya çarptırılmak üzere ada
lete teslim edilmiştir. 

Bugün burada karara bağlayacağımız konu, 
elini kana bulamış, hıyaneti ve mutasavver ci
nayeti tespit edilmiş 3 komünist anarşist hak
kındaki idam cezaisinin uygulanmasıdır; daha 
doğrusu, bir formalitenin yerine geitıirilmesidir. 
Bir yıldan beri bu kürslüden. evet bu kürsüden, 
milletimizin kader ve beka mesuliyetini üzerine 
alanlar, defalarla Türk Miletinin ve Türk Cuım-
huriyteitinıin bir kompla ile karşıkarşıya getiril
mek istendiğini, izah ettiler; hem de hainlerin 
işledikleri ve işlemek istedilkleri cinayetlere da
ir dokûmamter .tafsilât verdiler. Fakat, buna 
nağmen, biîıhassa idamların frecikmesinden dola
yı milletin vicdanında, «Suçlular acaba cefala
rını bulacaklar mı?» diye bir büyük istifham 
belirmiş ve hâlâ masum vatandaşın kalasımdan 
silinememiştir. Simidi, 3 sanığın idam edilmiş 
olması, asılında milletimizin ve Devletimizin böy
lesi korkunç bir noktaya geldiği şu günlede 
kemiyet, evet kemiyet yönünden bir mâna taşı
mamaktadır. Fakat, Devletin ve Hükümetin gü
cü var mıdır, yok mudur; bu devlet, bu Hükü
met, bu millet, bu Meclis komünist, rejim düş
manlarının başını ezecek mildir, ezmeyecek mi
dir? işte asıl büyük mana bunun içindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizce olayların di
ğer bir yönü de, ihanetlerin ve cinayetlerin ve 
beyni yıkanmış bir kısım üniversite gençlerinin 
ibu hale gelmesinde teşvikçilerinin ve himayeci
lerinin de ortaya çıkmış olmasıdır. Bugün, bu 
karar Devletin gücünü, ispat ve tescil edecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben oyumu idamla
rın lehine kullanacağımı bu kürsüden beyan 
ederek, hepinizi hürmet ve saygılarımla selâm
larım. (Alkıişlar) 

MEHMET ALt AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan bir saltasına var, söz rica ediyorum. 
(«Suıs, otur» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale 
etmeyim. Hangi hususta efendim; lütfen belir
tir misiniz? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Be
nim herhangi bir idam cezasına imza koydu
ğumdan söz eı'lûler. Binaenalelyh, aslı olımayan 
bir husustur; onu tavzih edeceğim. (Gürültü
ler)' 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... inceleye
ceğim efendim bu konuyu, kararımı belirtirim. 

Sayın Kargılı; saat 17,06 efendim, süreniz 
10 dakika, buyurun. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
•saym mile'tvcıMFJeri; idam cezalanma yerime 
getirilmesine ilişkin kanun tasarısının esası üze
rinde söz almış bulunuyoruim. Konuşma süresi
nin daha görüşmeler başlatmadan önce 10 daki
kayla kısıtlanmış olması, benim bir konuyu tü
müyle ortaya koymama ve açıklığıyle ortaya 
sermeme engel teşkil ettiği için, bu 10 daikikada 
hazırlamış olduğum konuşmanın bir bölümünü 
ortaya koymam, diğer bölümlerinin yanlış an
laşılmasına veya tam anlaşamamasına sebep 
teşkil edeceği için, maruzatıtmı hazırladığım ko
nuşmanın dışında kısaca belirtmeye çalışaca
ğım. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türkiye ide 
Türk Ceza Kanunundan idam cezalarının kal
dırılmasına ilişkin görüşlerin, Türkiyie Barolar 
Birliği Başkanı dahil, bu konudaki otorite sahi
bi insanlardan sıosyal ve siyasal meselelerle uğ
raşan tüm insanlara kadar - hatta Adalet Parti
si G-rubunun uzun müddet Dışişleri Bakanlığı 
görevini yapmış sayın senatör ihsan Sıalbrli Çağ-
layangil'in bir sözünü hatırlatarak da - bu ko
nudaki kampanyanın nereye vardığını izah et
mek isterim. Sayın Çağlayıan.ail kendisine ceza 
kanunlarından idam cezalarının kalıdırılımasına 
ilişkin bir soru yöneltildiğinde; «Değil Türki
ye'den, idam cezalannın dünyanın bütün ülke
lerinden kaldırılması tarafınıdayım» diye beyan
da bulunmuşlardır. 

Dünya görüşü olduğuna hepimözıia imamlığı 
ve görevi icabı bu görüşe sahihıolduğunu bilme
miz gerekli ve Devlet hizmetinde bir mevkide 
bulunan bir şahsın ki, bırakınız hukuk otorite
leri sahiplerinin Türk Ceza Kanunundan idam 
cezalarının kaldırılmasına ilifikin beyanlarını, 
siyasetle uğraşan bir insanın da bu konudaki 
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görüşlerini hatırlattıktan sonra diğer bir hatır
lanmayı yapmak isterim. Yine bu 3 insan hak
kındaki infazın yerine getirilmesinde Türkiye'
nin siyasî ve sosyal bir kazancı almayacağını 
ve geçirmekte olduğumuz bir tekâmül safhasın
da bu meseleleri daha 'Serinkanlılıkla, daha de
rini amesine incelememiz gerektiğini ortaya ko
yan sayısız yazıları ve yine idam cezalarının 
yerine getirilmesine ilişkin bu MecliısıteıM 1 nci 
görüşmede ortaya atılan fikirleri sizlere hatır
latmak iıterim. 

Bu hatırlatmamın bir netice vermeyeceğini 
elbette bilmekteyim. Çünkü, bu görüşleri bizzat 
buradan söylemiş olmamıza ve bu görüşleri or
taya koymuş olmamıza rağmen o kararı veren 
ve şu anda da verilecek -kararı yine verecek 
olanlar aynı kimselerdir. Bunun için bu görüş
leri tekrar huzurunuzda anlaltmaktan ve hatta 
bu görüşlerin vicdanlarınızda ve hafızalarınız
da tekrarlanmasını istemekten de vazgeçmek is
tiyorum. O nokta şudur, arkadaşlar, çek önem
li olduğuna inandığım bir noktadır. Demokra
siler tolerans rejimidir; demokrasiler tahammül 
rejimidir. 

NİHAT KÜRŞAT (izmir) — Sana taham
mül ediyoruz ya yeter. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Demokra
siler kendinden başka her türlü fikre saygı 
gösterilmesini gerektiren bir rejimdir. Demok-
risilerin tenkidettiğimiz rejimlerden farkı, 
en bariz farkı budur. 

Muhterem arkadaşlarım, insanlar suçlu ola
bilir ; suçlarını mahkeme sabit görebilir; hak
larında idam cezası verilebilir. Ama, insanın 
yüreğindeki ve kafasındaki adalet duygusu, 
insaf duygusu ve demokratik zihniyete bağ
lılık duygusu; meseleleri çok geniş, biraz ev
vel çizdiğim demokratik zihniyetin gerekli 
kıldığı yönde anlamayı, araştırmayı ve bun
dan sonra karar vermeyi icabettirir. 

Muhterem arkadaşlarım, suçlular; hiç mi 
dünyada suçlular affedilmemiştir? Alman Baş
bakanın oğlunun komünist olduğuna dair, Al
manya 'daki gençlik hareketleri tezahür eder
ken - bir beyanda bulunurlar. Tüm gazetecile
rin önünde «Oğlunuz komünist ne düşünüyor
sunuz?» derler; Alman Başbakanı «Gençliğin
de komünist olan, büyüdüğüde iyi bir demok
rat olur.» der ve bu meseleyi böylece geçişti

rir. Almaya'da gençlik olayları adam asmakla, 
başka ülkelerde gençlik olayları adam idam 
etmekle hallolmaz ki, Almanya meselesini bü
yük çapta halletmiştir. Biz, Parlamento ola
rak, bütün dünyadaki gençlik hareketlerinin 
ne yönde geliştiğini, neden başladığını ve 
nasıl gelişmelerden sonuçlar alındığını incele
medik. Biz kendi meselemizi dahi bir diya
log kurup incelemedik. Yakında burada geç
sin diye söylüyorum, en sağından en soluna 
tüm fikirleri ortaya koyan, bu Parlâmen
toya hizmet etmek, demokrasiye hizmet et
mek, sorunlara temelden çözüm yolu bulun
masını sağlamak amacıyle yapmış olduğum 
bir araştırmayı buraya Meclis araştırması ola
rak getireceğim. O zaman göreceksiniz ki, 
aranızdan bir fert, bu eylemleri yapan şahısla
rın bizzat karargâhlarına giderek, en sa
ğından en soluna kadar, bu karargâhlarda 
faaliyetlerin içerisine bizzat girerek; «Arka
daşlar siz nasıl bir düzen kurmak istiyorsu
nuz; siz ne yapmak istiyorsunuz; siz neden 
şikâyetçisiniz; sizin amacınız nedir; felsefe
niz nedir; Türkiye'nin kurulu düzeni hakkın
daki şikâyetleriniz nedir; birbirinize karşı or
taya attığınız fikirlerdeki çatışmanın sebebi 
nedir?» diye sormuştur, incelemiştir. (Saatlerce, 
günlerce, hatta aylarca üzerinde durduğumu 
bir araştırmayı bu Meclise getirip sunacağım. 
O araştırmanın içerisinde halen Parlâmento 
üyesi olan bir kısım insanlar da vardır. En 
sağından en soluna kadar bir tek fikir, bir 
tek yorum bulundurmadan o insanlarla di
yalog kurup, onlarla konuşma rahatlığı için
de, onlara daha rahat karşılıklı konuşma im
kânı ve sorunlarına o diyalog içinde çare 
bulmak için bu araştırmayı getireceğim. Mese
leyi şöyle ifade etmek istiyorum, bunları söy
lemekle : 

Muhterem arkadaşlarım, her yerde söyle
dim, açıklıkla söylüyorum, ben komünist de
ğilim; ama komünist değilim derken ne ken
disine komünist denmeyenlerden pirim kay
bedeceğinden, ne de bana komünist diyenler
den korktuğumdan değil; gerçekten komünist 
olmadığım için komünist değilim diyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ay-
bar söyleyemiyor. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ben de
mokrat zihniyetti, Atatürk felsefesine temel-
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den inanmış ve bunu çocukluğumdan beri tat
bik etmek isteyen aranızdaki bir naçiz- arka
daşınızım. Ben bu neclonle diyorum ki, değerli 
arkadaşlarım, komünist rejimlerden, faşist re
jimlerden demokratik rejimin bir farkı var
dır. Demokratik rejim, komünizmden, faşizme 
kadar her türlü fikrin söylenmesine taham
mül eden bir rejimdir; ama bir Devletin kuv
vetini komünist avına çıkmakla hiçbir za
man gösteremeyiz; bu felsefeden vazgeçme
liyiz. Biz Devletin kuvvetini, Devleti tem
sil eden insanların, en az bir komünistten 
daha fazla memleketine, milletine ve halkına 
ondan daha fazla feragatle, ondan daha fazi
letle, ondan daha cesaretle, ondan daha bü
yük inançla hizmet ettiğini ortaya koyarak 
Devletin kuvvetini ortaya koyabiliriz, işte, 
ben diyorum ki, dünyada Türk milleti, Türk 
demokrasisi gerçekten en zor şartlarda bü
yük örnekler vermiş ve bugün duyuyorsunuz 
halen büyük örnekler verme sürecinde bulu
nan bir yaşam içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı süreniz doldu, 
lütfen bir cümleyle tamamlayınız efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Gönül 
arzu eder ki, bütün dünyaya Türk Devletinin 
gücünü; «komünistlere ölüm, komünistleri idam 
ediyorlar, komünistlerin kellesini uçuruyorlar» 
şeklinde ispata kalkışmayalım. Türk Devletinin 
gücünü, Türk demokrasisinin gücünü; «en şid
detli komünist hareketler dahi, Türkiye'de de
mokrasiye gölge düşüremiyor» kanaati ile bun
lara dahi tahammül edip, milletin huzurunda, 
yem olarak kullanılan bu insanların arkasından 
kendi bölücü, kendi sapık ideolojilerini bu mil
letin sırtına giydirmek isteyenlere prim toplat
mayalım arkadaşlar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun üzerinde yeteri 

kadar sayın üye konuşmuştur. Müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Burdur Urfa 
A. Mukadder Çiloğlu Mehmet Aksoy 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş-
kan, sırada kaç kişi var? Söz alanların isimleri 

-okunurca arkadaşımız önergesini belki geri 
alır. 

BAŞKAN — Daha önce okumuştum Sayın 
Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş-
kan, söz alanların sayısını önergg sahibinin ıttı
laına arz etmekte fayda vardır. 

BAŞKAN — Daha 7 . 8 kişi var efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul)* — Sayın 

Başkan, tetkik buyurdunuz mu efendim? 

BAŞKAN — Zabıtları bekliyorum efendim. 
Tetk'ik ettiğim zaman belirtirim Sayın Aybar; 
müsterih olunuz. 

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

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

1 ne] maddeyi okutuyorum. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin inan'in 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. — a) Askerî Yargıtay 2 nci 
Dairesinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 -
1972/1 esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesin
leşen, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3.2.1972 
tarih ve 1972/187-98 sayılı kararı ile tashihi ka
rar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Ko. 
mut anlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 
9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 ka
rar sayılı hükmü ile T. C. K. nun 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. 

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 Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187-98 sayılı kararı İle tashihi karar talebi 
reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 ta
rih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü 
ile T. C. K. nun 148/1 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan; sicilli nüfus-
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ta Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray 
köyü, hane 21, cilt 13/2, sayfa 88/114 de kayıtlı 
Beşir oğlu Mediha'dan doğma 1947 doğumlu 
Yusuf Arslan hakkındaki işbu ölüm cezası ye
rine getirilir. 

o) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457-1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî 
Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı kararı ile tashihi karar tale
bi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlı
ğı 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 bulunan; sicilli nü
fusta Kayseri ili ıSarız ilçesi, Bahçeli mahallesi, 
hane 31, cilt 2, sayfa 45'te kayıtlı Hıdır oğlu 
Selver'den doğma 1949 doğumlu Hüseyin İnan 
hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Bir kısıtlama önergesi gelmiş
tir, okutuyorum efendim. 

'Sayın Başkanlığa 
660 sıra sayılı Kanunun maddeleri üzerinde

ki konuşmalarda grupların 10'ar dakika, şahıs
ların 5'er dakika ile kısıtlanmasını arz ve rica 
ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

BAŞKAN — Efendim, okunan kısıtlama 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gruplar adına yapılacak konuşmalar 10, şa
hıslar adına yapılacak konuşmalar 5'er dakika 
ile sınırlıdır. 

1 nci madde üzerinde söz sırası Sayın Reşit 
Ülker'dedir. Buyurun Sayın Ülker, saat 17,23. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, 

Ölüm cezası gibi önemli bir konuda kısıtla
manın, usul bakımından doğru olmadığını ev
velâ belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 64 ncü 
maddesine göre, Millet Meclisi, ölüm cezası 
hakkındaki yetkisini kullanmaktadır. Bu yet
kinin kullanılması lehinde veya aleyhinde bu
lunmadan dolayı hiç kimsenin hiç kimseyi kı
namaya hakkı olamaz. Eğer kınanılacak bir 
şey olsaydı, böyle bir hak getirilip Anayasaya 
konmazdı. Anayasanın milletvekillerine ver

diği bir hakkın kullannılmasından dolayı kına
ma yapılamaz, yersizdir, haksızdır ve bizi yan
lış yola götürebilir. 

Evvelâ 10 dakikalık kısıtlama içerisinde 
ancak satırbaşlarına temas etmek mümkün. Ev
veli... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 5 dakika efsn, 
dim, 10 değil. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 5 dakika mı? 

BAŞKAN — Evet efendim, vaktinizi israf 
ediyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 5 dakikada 
satırbaşlannı okuruz, konuşamayız, öyleyse... 

ISADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Vazgeçtim... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Vazgeçmem 
arkadaşlar. 

Burada bir görev yapıyoruz, sorumluluk ta
şıyoruz. Herkes sorumluluğunu yüklenir ya
par ; kararı tarih verir. 

Şimdi evvelâ böyle bir kararla toplum ya
rarını aramalıyız. Yani alacağımız bu karar 
Türk toplumunu muasır medeniyet seviyesine 
ulaştıracak bir hareket mi olur, yoksa zarar 
verici bir hareket mi olur? Bu noktadan ha
reket edildiği zaman, gerek kendi toplumu
muzun demokrasi yolundaki ilerlemesini göz-
önüne alırsak, gerek içinde bulunduğumuz 
Batı camiasının ilerlemelerini gözönünde bu
lundurursak, bugün bu konuda alacağı
mız - bilhassa siyasî suç niteliğinde olmasın
dan dolayı - karar, toplum yararı bakımından 
bir yarar arz etmez. Eğer «ibret» i düşünü
yor isek «İbret» olmuştur, 13 kişi vurulmuştur. 
Adam öldüren 13 kişi vurulmuştur, ölmüştür. 
Türk toplumu, Türk kanunu, Türk adaleti bu 
konuda ne düşündüğünü ortaya koymuştur. 

Ayrıca, bir şeyi de tefrik etmek lâzımdır. 
Bir müsamaha bahis mevzuu değildir. Zabıta 
suçluları yakalamış, mahkemelsr de cezalarını 
vermişlerdir. Şimdi Parlâmento bunlar üze
rinde düşünmektedir. Bir af, atıfet bahis mev
zuu değildir, ölüm cezasının müebbet hapse 
çevrilmesi bahis mevzuudur. 

ikinci noktayı ifade etmek istiyorum; 
((Sayın Genel Başkanımız da ifade ettiler) si
yasî suçlardan ölüm cezası hemen hemen 
kalkmıştır. Geçen sefer de konuştuğum zaman 
ifade ettiğim gibi, eğer bir siyasî suçun ifiin-
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de murtabıt olarak adî bir suç var, bunun 
içinde idamlık bir suç var ise, ayrı bir suç 
var ise, elbette ki, onun yorumlanması, onun 
hakkında Meclisin karar vermesi ayrı bir 
mesele teşkil eder. Biz yalnız önümüzdeki 
mevcut dosyayı konuşuyoruz. Başka bir dosya
da başka bir karar alınabilir. Buradaki dos
yada her birisi teker teker ele alındığı za
man veya toplandığı zaman, idam cezasına 
ulaşmayan bir ceza; yalnız mahiyeti siyasî suç 
olan 146/1'e göre idama gitmektedir. Bu nok
tadan ifade ediyoruz. Başka bir dosyada başka 
bir durum olabilir; o dosyada ayrı olarak me
sele düşünür, ayrı olarak fikir söylenir. 

BAŞKAN — ıSaym Ülker, süreniz doldu 
efendim. Lütfen tamamlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisine 
burada muhtelif arkadaşlar, fırsat bulmuşlar 
gibi, hücum ettiler. Bu arkadaşlar tamamen 
yanılmaktadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi
nin ve Onun Genel Başkanının fikri 1961'de 
böyle, idamlar için Millî Birlik Komitesine 
gönderdiği mektup işte burada. 

inönü'nün idamlardan önce gönderdiği 
mektup : «iSiyasî suçlardan dolayı ölüm cezası 
bugün dünyada kalmamış gibidir. Şimdi... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) —. Bırak o 
mektup göstermelik... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Ülker, 
sözünüzü kestim efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — O zaman 
komünistlerle beraber oldunuz, istismar etme 
sadede gel. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen yerinize 
oturunuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — O mektup 
okunamaz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, mikrofunu ka
pattım farkında değil misiniz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kapatmayın. 

BAŞKAN — iSayın Ülker, mikrofonu kes
tim. Meclis içerisinde bulunuyoruz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hem sağ
da hem de solda istismardan başka bir şey 
yapmadınız. 

24 . 4 . 1972 0 : 1 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
onlara da müdahale edin. 

BAŞKAN — Hepsini görüyorum efendim. 
(Sayın Ülker, süreniz 2 dakika geçti ve sü

renizin dışında, konunun dışında bulunuyor
sunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Konuşma
dan iniyorum. 

BAŞKAN — «Konuşamadan» değil efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Öyle efen
dim. 

Usul hakkındaki konuşmalar 15 dakika, 
idamlar hakkında 5 dakika... 

BAŞKAN — iSayın özgüner, buyurunuz 
efendim. 

'(istanbul Milletvekili Reşit Ülker kürsü
den indikten sonra D. P. sıralarından yer yer 
ayağa kalkmalar ve istanbul Milletvekili Re
şit Ülker ile aralarında karşılıklı lâf atmalar.) 

ISaym idare Âmirlerini göreve davet ediyo
rum efendim. 

İSayın özgüler, buyurunuz efendim. ISaat : 
17.S0. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, «ayın milletvekilleri; 

Berjien evvel konuşan bir arkadaşıma bir 
partinin grup olarak nasıl hücum eföiğini gör
dükten sonra benim konuşmaıma nasıl davrana
caklarını hakikaten şimdi ben düşümüıyoruın. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, lütfen sadede 
gelin, görüşmenizi yapınız efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kıy
metli arkadaşlarım, geçen sene Mi suçlardan 
mütevellit 14 tane idam dosyası gelmişti. O idam 
dosyalarımda infazın yapılmaması için kürsüye 
çıkan tek millet vekiliydim ve o gün zabıtlara 
ıdercedilımişfcir. Hatırlayanlar var, şuraida azın
lıkta idik. O gün söylediğim şu idi: Bir ekmek 
kavgasının ipe götürdüğü insanları asmakla 
açlığa mani olamıyor isek ekmlek kavgası devam 
edecektir; kavgaya mani olamayız. Geliniz, ta
bamda yatan sosyal ve ekonomik nedenlere be
raber varalım ve bunlar üzerinde müşterek du
rup, omdan sonra infazı düşünelim.» 

Ben konulmamı :1a yalnız kaldım, rey husu
sunda yalnız kalmadım ama, gene aızımlıkta kal
dım. infazlar yapıldı ama, yine yani dosyalar 
geliyor. O gan demiştim ki, «Devletlin ulusal 
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şahsiyetine ve Devlet kuvvetlerine karsı işlene
cek suçlanda ben idama karşı olmayacağım.» 
Olmadım arkadaşlarım. Adalet Komisyonu üye
siyim. Bu suçlar, siyasî suçlar mı, değil mi diye, 
hakikaten siyasî suçlar olduğunu söyleyenler 
günlerce ve günlerce konuşup, kitaplar dolusu 
yazabilirler; aksini söyleyen de, günlerce gün
lerce konuşup, kitaplar dolusu yazabilir. 

Benim kamım odur ki, bu üç idam infazı ge
rekir veya gerekmez, münakaşasını yaptığımız 
suçlar, - Deniz Gedmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin 
İnan - idamı gerektirir ve siyasî mahiyet taşı
maz, kişisel görüşülme göre. Bunun için Adalet 
Komisyonunda da idama evet dedim. 

Arkadaşlarım, halk kurtulup ordusunun 
üyesi olduğunu bir kıvançla, övünçle söyleyen 
ve son müdafaasında daihi bunun bir neferi ol-
duğomu belirten bir kişiye şüphesiz 146 ncı 
maddenin tatbiki gerekir. 

Arkadaşlarıım, para dışardan ise, silâh dışar
ıdan ise, hüviyet cüzdanı dışarıdan ise, şüphesiz 
bunun bu derece dışa bağlı davranışını 146 neı 
maddenin dışına atıvermek mümkün değildir. 
Bu kişilerin idamı şüphesiz gönüllere rahatlık 
verm>3yeibilir. Ancak düşünmek lâzımdır ki, ağ
laya ağlaya asılsa bazılarının babalarının ağla
masına iştirak eteek, analarının gözyaşlarına 
ortak olsak dahi, Devlettin ve rejimin ayakta du-
rialbilmesi için, Atatürk'ün Türkiye'sinde vak
itliyle istiklâl Mahkemesinde ipe asılanların asıl
mama kaitı yürekle evet deyenler gibi, evet 
demeliyiz iddiasındayım arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım, 3 kişi asılacak, 5 kişi asılacak. 
Aşılmamalıydı; olabilir. Ama, asılıyor. Asıldığı 
zaman ne olur, aşılmadığı zaman ne olur? Bu
nun üzerinlde rejimin sahipleri olarak, hakika
ten detaylara inerek durmak lâzımdır. Eğer 5 
dakikayı uzatmak mümkün olsaydı, duraibilir-
ıdiık. Ama ne var ki, Türkiye CumJhurJyeki Dev
leti rejimine kastedenlerin kimler olduğu hak
kında, kendisini siyasî suçlu giibi göstermesi ça
basına rağmen, perdeyi aralayıverıdiğimiz za
man, dosyalar haykırıyor. Bunun siyasî suçlu 
olarak nitelendirüebilmesi mümkün değildir ar-
ikadaşlar.ı 

Bu üç dosyada, idamlarına kadar verilen ki
şilerin infazı bahis mevzuu olduğu zaman Ada
let Komisyonunda ben, «Eğer bu üç doı=ya sahi- , 
(binin bâr tanesi benim oğlum olsa idi, ağlaya | 

| ağlaya ama, rejimin ayakta durabilmesi için 
ipini çekerdim» dedim. 

Sayın arkadaşlarım, bunu şu veya bu parti 
didişmesi, çekişmesi şeklinde değil; rejim için 
hakikaten siyasî suçtur, ya da değildir şeklin
de münakaşalar ölçüsünde bırakmak lâzımdır. 
Rejime sahip çıkmak için asıyor isek, asacak 
isek, rejimin ayakta dunafcdlımesi için bir parıti 
çıkarma giibi görüntü veren çatışmalara da her 

| halde imkân ve mesaha vermemek, aynı hassa
siyeti onda da göstermek hayırlı olur kamsınıdı-
yım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun 
efendim. Saat 17.36. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ortanın solunda bulunan bir siyasî partimiz, 
bir usul hatasından faydalanarak, Devlet ve 
millet bütünlüğüne ve rejimimize kasdieden üç 
İdam hükümlüsünü korumak ve infazları ön
lemek için Anayasa Mahkemesine müracaat et
miştir. 

NİHAT KALE (Samsun) — Korumak için 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, lütfediniz.. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Lüt

fedin de bitireyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
eder misiniz, bir şey söylüyorum. 

Konuşmalarımızı... 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bir 

şey yapmıyorum ki Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Başkan görüşünü söylüyor, 

lütfen dinler misiniz Beyefendi. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Din

liyorum efendim. 

BAŞKAN — Konuşmalarınızı lütfediniz bir
takım karşılıklı sataşmalara imkân veredek, 
hassasiyetlere meydan verecek ölçülerle yapma
yınız efendim. / 

Buyurun, bunu rica ediyorum. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ana

yasa Mahkemesinin bir çoğunluk üye grubu 
infazları usul yönünden bozmuş ve geciktirmiş
tir. 

Böyle bir karara varılırken, Anayasa ve 
içtüzük hükümlerine saygılı olmak bir yana, 
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memleketimizin ve Devletimizin yüksek menfa
atlerinin dahi gözönüne alınmadığı kanaatinde
yim. 

1948 - 1950 yıllarında Paris Üniversitesinde 
öğrenci bulunuyordum. İkinci Cihan Harbi so
nu komünizm, Kıta Avrupasında süratle ya
yılma istidadı göstermekte idi. Paris Üniver
sitesi içinde ve dışında büyük öğrenci olayları
na şahidoluyorduk. Fakat o buhranlı günler-
1de, Fransız Anayasa Mahkemesi, meclislerini 
ve Devletini paralize edecek tek bir karar al
mıyordu ve 1968 olaylarında da Fransız Anaya
sa Mahkemesi aynı tutumunu ve ciddiyetini mu
hafaza etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasada yeniden 
değişiklikler yapılması şarttır ve zaruridir. 
Böyle bir kritik dönemde Sayın Erim, şahsî 
kaygularmı önplanda tutarak istifa edip git
miştir... 

BAŞKAN — Madde ile ne alâkası var Sayın 
TJğrasızoğlu... 

FAHRİ TJĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ben 
bu hareketi şahsen vatanseverlikle bağdaştıra
mıyorum. Kamu oyu da bunu olumlu karşıla-
mamıştır. 

NİHAT KALE (Samsun) — Yalan konuşu
yor. 

BAŞKAN — Sayın TJğrasızoğlu... 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Deamla) — Şimdi 

meselenin çözümü... 
BAŞKAN —- Sayın TJğrasızoğlu, efendim, 

size sesleniyorum. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkanım... 
BAŞKAN — Size sesleniyorum Beyefendi. 
Sayın Erim'in istifasiyle, Deniz Gezmiş'in 

idamının yerine getirilmesinin ne irtibatı var 
Beyefendi? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benim üslûbum böyle. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, yapmayınız 
Sayın Uğrasızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Şimdi 
meselenin çözümü, yeni Hükümete ve siyasî 
partilerimizin yeniden bir daha büyük sorumlu
luklarına ve yurtseverliikierine kalmıştır. 

Yüksek Meclislerin de desteği ve anlayışıy
la bu Anayasa değişikliği ümidini taşıyorum 
ve temenni ediyorum. 

24 . 4 .1972 0 : 1 
Muhterem milletvekilleri, üç idam cezasının 

geciktirilımesimin büyük ve acı neticeleri olmuş
tur. Bir defa bu hadiseden dolayı milletimiz 
büyük bir endişeye kapılmış ve üzülmüştür. 
Mesele, üç kişinin hayatına son verilmesi işi 
değildir; asla. Asıl mesele, Devlete, millete 
ve Cumhuriyete kasdeden bir zihniyetin şu ve
ya bu yoldan korunmak istenmesidir. Milleti 
üzen nokta budur. 

İkinci nokta şu; 31 Mart 1972 günü de yük
sek huzurunuzda ifade ettim, üç Mamın gecik
tirilmesi, Türk Devletinin himayesinde bulu
nan vie Türk Devletinin koruması lâzım gelen 
görevli üç masum yabancı teknisyenin anarşist
ler tarafından öldürülmesine yol açmıştır. Bu
nun manevî sorumluluğu, infazları gecikti
renlere aittir. 

NİHAT KALE (Samsun) — Yalan konuşu
yorsun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Üçüncü nokta da; askerî yargı organlarında 
meydana gelen üzüntü yanında, sıkıyönetimin 
ilânına yol açan sebepleri yaratan anarşist züm
renin, yeniden bir kıpırdanış cesaretini göster
miş olmasıdır. 

iSaym milletvekilleri, üç Mam cezasını ye
niden inceleyen Adalet Komisyonunun raporu
nu dikkatle okudum. Cumhuriyet Halk Parti
sine mensup 4 sayın üye yeniden infazlara kar
şı çıkmışlardır. Muhalefet şerhlerini de dikkat
le gözden geçirdim. Kendilerine haklıdırlar 
diyebilmek için asgarî bir hukuk nosyonuna sa-
hiibolmaya bile ihtiyaç yoktur. Bu 4 sayın ar
kadaşımızın mütalaalarına katılabilmek için, 
insanın akıl ve izandan yoksun olması gerek
mektedir. 

Yurdumuzdaki siyasî tansiyonun biran Önce 
düşürülmesi gerekmektedir. Sola ve solu koru
yanlara taviz verilemez. Türk Devleti demok
ratik nizam içinde ilelebet yaşıyacak ve payi
dar olacaktır. 

Yeniden üzücü olaylara meydan verilmeme
si için, Komisyonun öncelik ve ivedilik kara
rma uyarak ve başka bir usul hatasına meydan 
vermeksizin, Yüksek Heyetinizin neticeyi ka
rara bağlaması gerekmektedir. Meclislerin gös
tereceği dikkat ve itinaya rağmen, Sayın Cum
huriyet Halk Partisi yeniden infazları önlemek 
ister mi? isteyebilir, endişeliyim. 
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BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamam
layınız efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Anayasa Mahkemesi usulde hata bulamadığı 
takdirde, esastan bozma gayrteti içine girebi
lir mi?... 

BAŞKAN — Sayın üğrasızoğlu... 
FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Devamla) — 

Girebilir... 
BAŞKAN — Sayın üğrasızoğlu, sözünüzü 

kestim efendim. Anayasa Mahkemesinin tasar
ruflarını görüşmüyoruz; süreniz de doldu. (Baş
kan tarafından hitabet kürsüsünün mikrafonu 
kesildi.) 

FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
idamların yapılması dileğiyle, bu infazların bir 
an evvel yerine getirilmesi hususunda yüksek 
oylarınızın tecelli etmesi gerekmektedir. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyurun 

efendim. Saat 17,42 
NURİ EROĞAN (İstanbul) —- Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Büyük 

Atatürk devrinde kurulmuş ve onu takibeden 
yıllarda büyük bir titizlikle yürütülmüş güzel 
bir geleneği vardı. Bu gelenek içerde ve dı-
şarda Türkiye'nin kuvvetli olmasını sağlıyor
du. Dış politikada beraberlik, millî bütünlü
ğün muhafazasında ve inkılâpların zedelennıe-
mi&sinde titizlik. Bu prensip o derece yerleşmiş 
ve yürütülmesinde o derece gayret gösterilmiş
ti ki, 1946 yılında kurulan muhalefet partisi
nin liderlerine,- devrin Cumhurbaşkanı ve Millî 
Şefi, tek isteğinin bu olduğunu belirtmişti. Gö
nül bu halin devamını arzulardı. Ne yazık M, 
ondan çok ayrı, çok uzak yollara düşmüş bu
lunuyoruz. 

Bu görüşün hâkim olduğu zihniyetledir M, 
geçen defa müzakereler sırasında ilk sözü aldı
ğımda şu sözleri söylemiştim; 

«Zannetmeme rağmen, şayet bu melunların 
hayatlarının bağışlanması yolunda el kaldıra
cak olanlar bulunursa, bunlar bilsinler kî, ta
rih bu ellerin sahiplerini, son müstakil Türk 
Devletini yok etmeye matuf hareketlerin yar
dımcısı olarak kabul edecek ve Türklük onları 
hiç bir zaman affetmeyecektir.» 

Şimdi ihtilâf nereden geliyor? Bunların 
işledikleri suç siyasî midir? Siyasî suçluların 

idam edilmemesi konusunda musir bulunan Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 
1961'de yazdığı mektuptan bahsettiler ve o za
man da idamların aleyhinde olduğunu söyledi
ler. Açıkça beyan edelim ki, o mektup hedefi
ne varmamıştır, sadece bir hatıradan ibaret 
kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu suçlar siyasî mi
dir, değil midir konusu uzun tartışmalara se-
bebolabilir. Ancak, şunu açık ve bariz ola
rak söylüyelim ki, bu işin müdafaasını yapan 
Sayın Aybar da, bu işi gayet rana bilirler. 
Yapılmış birçok anlaşmalarda siyasî suçluların 
iadesi bahis mevzuu olduğunda, siyasî suçlar 
birtakım sınıflara ayrılmakta, Devleti yıkma
ya matuf hareketlerin başında olan sabotajlar
da, suçluların iade edilmesine karar verilmiş, 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bunlar birer siyasî suçlu de
ğildir, bunlar 16 ncı ve son Türk Devletini 
yok etmeye matuf hareketlerdir. Bunların ce
zaları mutlaka idamdır. 

iSaygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, zatıâliniz Sayın 
Darendeüoğlu'nun konuşmasında şahsınıza, Ta
lât Aydemir'in idamına imza koymuş olduğu yo
lundaki sözün size raci bulunduğunu beyanla, 
sataşma vaki olduğunu ve bu sebeple de söz 
hakkı doğduğunu ifade ettiniz. 

Burada isim zikredilmemiş, ancak «Benden 
önce konuşan arkadaş» tabiri kullanılmış ve 
şöyle denmiş; «Kendisi, bir siyasî suçlu olması--? 
na rağmen, Talât Aydemir'in idamına imza 
koymasına rağmen bir komünistin ve 35 mil
yonu katletmek isteyen komıünistlerin idamı
na rey vermeye eli varmıyor.» demiş. 

Talât Aydemir'in idamı ile ilgili olay 1964 
yılında cereyan etmişti. O tarihte siz esasen Par
lamentoda bulunmuyordunuz. Bu itibarla bu
nun şahsınıza raci olmaması gerekir. Buna rağ
men Sayın Darendelioğlu'ndan bu hususu sora
cağım. 

Sayın Darendelioğlu, evet veya hayır şek
linde cevap lütfediniz; bu beyanınızla Sayın 
Aybar'ı mı kasdettiniz?.. 

İLHAN DARENDELİOĞLU (istanbul) — 
Efendim, bir siyasî partinin lideri olarak ga
zetelerdeki beyanı ile, o günkü beyanı ile tas-
vibetmişlerdi. 
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BAŞKAN — Efendini, lütfen soruma cevap I 
veriniz, Aybar'ı mı kasdettiniz? 

İLHAN DARENDELİOĞLU (istanbul) — 
Hayır efendilin. 

BAŞKAN — Başkanlık bu açıklama karşı
sında bir sataşma olduğuna kani olmamıştır , 
efendim. 

MEHMET ALİ AYABR (istanbul) — Efen
dim, esasen ben Sayın Darendelioğlu'nun ko- \ 
nuşmasında, benim Talât Aydemirin idamına 
imza koyduğum yolunda sarahat bulunduğunu < 
ifade etmedim. Muğlak ifade ettiler; benden 
önce konuşan arkadaş, idam cezalarına imza 
koymuştur, dediler. Binaenaleyh, kendilerin
den evvel ben konuştuğum için her halde beni 
Ikasdefctiler, demiştim fakat rücu etmişlerdir, 
meselle yok. 

BAŞKAN — Mesele vuzuha varmıştır. 

Buyurun Sayın Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; zannediyorum 
mevzuu yanlış takdim edip yanlış müzakere 
ediyoruz. Bu müzakereler, bundan evvelki iç-
timalarda uzun boylu yapıldı. Artık Meclisi
mizin burada üzerinde duracağı husus, suç var 
mıdır, suçlu var mıdır, siyasî suçlu mudur, 
adi suçlu mudur değil. Yapılan itiraz üzerin© 
Anayasa Mahkemesinden geri gönderilen hu
susun yerine yetirilmesinden ibarettir. Burada 
teknik hatayı da tashih «ttik. Şimdi Yüce Mec- j 
lisilmiz, mahkemelerden geçen ve suçlulukları 
yüzde yüz kabul edilen ve umulmî efkârca da 
geciktirilmesinde mazarrat mülahaza edilen bir ı 
mevzuda karar verecektir. 

Bir hsuusu arz edip huzurlarınızdan ayrıl
mak istiyorum: 

Failleri mahkemelerce idama mahkûm edi
len bu suçlar, sosyo - ekonomik bir meselenin 
halledilememesinden ileri gelmiş değildir. Tür
kiye'de reformlar yapılsaydı, sosyal adalet te
min edilseydi, millî gelirden elde edilen hâsı
la adil tevzi edilseydi bu suçlar işlenmezdi, de
mek yanlıştır. 

Millî hâsılanın en üst seviyede dağıtıldığı 
liberal Japonya'da bu komünist hareketler de
vam etmektedir. Almanya gilbi medenî ve ge
lir dağılımının en üst seviyede bulunduğu mem
lekette, hattâ Fransa'da ve ingiltere'de de böy
ledir. Artık sosyo - ekonomik sebeplerle, gelir j 

dağılımı âdil değildir, diye bir mahkeme ka
rarını durdurmak veya ıgeciktirtmeye çalışmak 
doğru değildir. 

Şahsî kanaatimiz, idamların yerine geti
rilmesi, amme vicdanının tatmini, suçluların 
cezalandırılması ve ilbret-i müessire bakımından 
mutlaka lâzımdır. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen, yok. 1 nci 
madde üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesi (a) fıkrasının son cümlesinin, Deniz 
Gezmiş hakkındaki işbu ölüm cezası yerine ge
tirilmez, 

(b) fıkrasının son cümlesinin, Yusuf Aslan 
hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilmez. 

(c) fıkrasının son cümlesinin, Hüseyin; 
inan hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getiril
mez; biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan 

hakkındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
(a), (b), (c) fıkrasının son satırlarında yer 
alan «işbu ölüm cezası yerine getirilir,» ifade
sinin «işbu ölüm cezaları yerine getirilmez,» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif edenim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Aybar ve ıSayın Kargılı, 
ben önergelerinizi anlayamadım. Diyorsunuz 
ki, «a, b, c fıkralarındaki, «ölüm cezaları yerine 
getirilir» ibareleri, yerine «getirilmez,» şeklin
de değiştirilsin.» 

Aslında bu oylamanın içinde mündemiç. Ya
ni Yüce Heyet maddeyi kabul ederse önerge
niz reddedilmiş olacak, kabul etmezse isteği
niz yerine getirilmiş olacak. 

Fakat mesele bir önerge olarak Başkanlığa 
intikal etmiştir. Komisyonun görüşü ne mer
kezdedir efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEMNEL (istanbul) — Komis-
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yonumuz önergelere katılmamakta/dır. Yalnız 
Komisyonun bir istirhamı var, «İçtüzüğün 108 
nci maddesi gereğince...» diye bir takrir vermiş
tim; bu önergelerin de oylamasının aynı usule 
tabi tutulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergenizi izah sadedinde ıSayın Kargılı, söz 
istiyorsunuz buyurun. 

CELÂL KARGILI (içel) — ıSayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın, önerge
min usulî yönden hatalı olup olmadığı tarzında
ki beyanı üzerinde durmayacağım; önergemin 
haklı ve yerinde olduğuna kaniytim. 

Değerli arkadaşlarım, bundan birkaç gün 
önce, Sayın içişleri Bakanı Ferit Kubattan, 
Türkiye'de kaç adet faili meçhul cinayet ve kaç 
adet hapishane kaçağı insan vardır? şeklinde
ki soruma - daha önce, «bunun daha tesbiti ya
pılmamıştır, yapıldıktan sonra bildireceğiz» 
tarzında cevap vermişlerdi, - birkaç gün evvel 
tespit edilmiş, resmî cevabını verdiler. Bu ce
vap hepinizin malûmudur: Türkiye'de 600'e ya
kın faili meçhul cinayet ve hapishane kaçağı 
insan vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğim bir husus 
olduğu için kesin olarak iddia ediyorum, bu 
memlekette çok zengin bir insanın oğlu cinayet 
işlemiş, hapisten kaçmış, yıllardır kayıptır. 
Bu çocuğun bir yabancı ülkede tahsil yaptığını 
söyleyenler de var. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Adı
nı söyle kimdir? 

CELÂL KARGILI (Devamle) — Bırakınız 
kimmiş; ben sordum da bunun tespiti dahi ya
pılmamış, bu yolda resmî cevap var. 

Değerli arkadaşlarım, ben gerçekleri söy
lüyorum ve vicdanlara hitabedi|yorum. Tür
kiye'de 600'e yakın faili meçhul cinayet faili 
aramızda geziyor, aynı zamanda da hapis ka
çağı aramızda veya dışarda geziyor. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Aramızda kim 
var söyle?.. Adını açıkla ve milletvekili gibi 
konuş. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Vicdanen 
düşünelim arkadaşlar... Türkiye'de diyorum 
Sayın Doğan. Ben milletle kendi aramızda bir 
fark görmüyorum. «Aramızda» derken, Türk 
Milletinin arasında olan bir insan olarak bunu 

söylüyorum ama siz milletten kendinizi ayrı 
görüyorsanız o zaman «aramızda» diye ayıra
lım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfediniz, yeriniz
den müdahale etmeyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Arkadaş
lar, vicdanlarınıza hitabediyorum. Şu mem
lekette 600'e yakın cinayet faili ve hapishane 
kaçağı var. Bunlar hakkında bir tespit yapıla
bilmesi için bir soru önergesi verilecek; bunla
rın Türk Vatanına, Türk halkına, Türk bütün
lüğüne ne kadar zarar verip vermedikleri araş-
tırılımıayacak, ama, bu Yüce Meclisin millet 
hizmetine ayrılmış zamanları, bundan böyle 
belki de, mahkemelerin gelecek seyrine göre, 
ömür boyu idam cezalarının görüşülmesi ile 
geçiştirilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Devletin kuv
vetini sadece üç insanın idamını gerçekleştir
mek anlamında değil, Devletin kuvvetini 600'e 
yakın faili meçhul cinayetin faillerinin bulun
ması, bunların cezalandırılması, hapishane ka
çaklarının yakalanıp hapishaneye atılması şek
linde anlarım. Bunlar üzerinde sanki gerekli 
hassasiyeti göstermişiz ide şimdi başkaları üze
rinde daha hassas davranıyormuşuz gibi bir 
durum içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Önergemin gerek-< 
çesi olarak sözü bir yere bağlamak istiyorum: 

Bugün, daha dün verilmiş mahkeme karar
larında, aynı suçtan sanık insanların müebbet 
hapse, aynı suçlardan aynı mahkemelerde sa
nık insanların idama çarptırıldığımı görüyoruz. 
Yine tekrar ediyorum, Türkiye'nin birçok vi
lâyetlerinde sıkıyönetim mahkemelerinde idam 
cezası suçlarından sanık insanlar var. Lütfen, 
istirham ediyorum, idamların yerine getiril
memesi demek, meseleyi ebediyen ortadan 'kal
dırmak demek değildir, Ne zaman isterseniz 
bu şahıslar hakkındaki idamları yerine getire
bilirsiniz. Bu parlamento bugün kaldırdığı 
infazları ilerde gerektiğinde tekrar getirebilir, 
idam eder. Bunların hepsi toplansın, bütün 
suçların neticesi alınsın, neticeler birleşsin, 
buraya kül olarak gelinsin. 

iBunlar içerisinden, tıpkı Talât Aydemirin 
dosyasında olduğu gibi, Senatoya gitmiş, geri 

i gelmiş, acelecilik olmamış, birtakım insanlar 
i hakkında idamların yerine getirilmemesine ka-
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rar verilmiş, sonra onlar üzerinde görüşmeler 
yapılmış... 

Lütfen istirham ediyorum, ebediyen Türk 
Milletinin tansiyonunu, falan idam olacak, fa
lan olmayacak, şeklinde gergin tutmayalım. 
Bu durumun böyle sürüp gitmesi hayra alamet 
olamaz. Şer kuvvetlere bu memleketin zara
rını isteyen insanlara bu hava fayda sağlar. 
Bunları kül olarak ele alalım, gerekijyorsa 
mahkemelerin kararlarının çabuklaştırılmasını 
sağlayalım ve bugünkü tansiyonu daha çok 
yüksek tutmayalım. Bu suretle yarınki bir ka
rarın da öncelik ve ivedilikle gelmemesini sağ
larız. Belki yarın daha suçlu insanların önce
lik ve ivedilikle idam kararlan gelecek, ki o 
zaman bunların idamları bize vicdan azabı olur. 

Sözlerimi şu noktada bağlıyorum: 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Şu zengin ço
cuğu kim dışarda okuyan, adını söyle? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — 600 tan© 
insanın arasında zengin çocuğu da var, bu mem
leketin bölünmesi için faaliyet gösteren insan 
da var. Onu Sayın içişleri Bakanlığı tespit et
sin. Ben böyle olduğunu iddia ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şurada meseleyi 
toparlamak istiyorum. 
, Yüce Meclisin meseleyi şu karar anında de

rinlemesine düşüneırek neticelendirmesini istir
ham ederken, usul yönünden bir noksanlık 
yapılmaması için de, kamu oyunun bildiği fa
kat basında intikal etmeyen bir meseleyi izah 
etmek istiyorum: Bugün idamlarının infazı
nın yerine getirilmesi istenen bu üç şahıs ayın 
18'inden itibaren açlık grevine girmişler... 
(A. P., D. P. ve M. G. P. sıralarından gürül
tüler ve anlaşılamayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, siz önergenizi 
izah için söz aldınız, açlık grevi ile ne alâkası 
var? Lütfen konuya gelin. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — İnfazların 
yerine getirilmesi usul yönünden birtakım şart
lara bağlıdır. Hastayım, diyen... (A. P., D. P. 
ve M. G. P. sıralarından vâki gürültü dolayı-
sıyle hatibin sözleri anlaşılamadı.) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, o husus infaz 
savcısını ilgilendirir, sizi değil, Meclisi de de
ğil, bizi de değil. 

Lütfen bir cümle ile sözünüzü tamamlayı
nız efendim. 
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CELAL KARGILI (Devamla) — Yüce Mec
lisin bu konuda vereceği kararda viiodanlariy-
le bağlı kalmasını ve Türk Ulusunun sosyal ve 
siyasal yönden bu kararın kendi vicdanını bağ
lamasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — ıSayın Aybar, önergeniz üze
rinde söz istemiştiniz. Buyurunuz efendim. 

ALİ AVNi TURANLI (Adıyaman) — Ni
çin söz veriyorsunuz Sayın Başkan? Sen mi ko
ruyacaksın bunları? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum otu
runuz yerinize. 

Efendim, size bir ihtar cezası vermek mec
buriyetinde kalıyorum. 

ALİ AVNi TURANLI (Adıyaman) — Ne 
verirsen ver? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen 
yerinize oturunuz. 

ıSayın Aybaı, sizden de önergenizi izah ba
kımından kisa ve özlü konuşmanızı rica ediyo
rum. 

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

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan 
hakkında kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine ge
tirilmemesini öneren bir önergeyi Yüce Başkan
lığa sunmuş bulunuyorum. 

önergeme iltifat etmenizi istiyorum. 
Sayın milletvekilleri; 
Türkiye, demokratik bir rejim olma çabası 

içindedir. Şöyle etrafımıza bakalım; demokratik 
hiçbir ülkede siyasî suçlardan dolayı idam ceza
sı verilmemekte, uygulanmamaktadır. Ne ingil
tere'de, ne Fransa'da, ne Belçika'da, ne Hollan
da'da, ne Danimarka'da, ne isveç'te, ne İsviçre' 
de, ne italya'da ve sair demokratik ülkelerde 
siyasal suçlardan dolayı ölüm cezası verilmemek
te ve uygulanmamaktadır... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Şu su
çun evvelâ siyasî suç olduğunda anlaşmamız lâ-
sımdii'. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Gü
nümüzde siyasî suçlardan dolayı ölüm cezaları
nın uygulanması, ya dikta rejimi ile idare edilen 
ülkelerde, ya müstebit krallıklarda veyahut il
kel teşkilâta sahip ülkelerde caridir. Bunun dı
şında arz ettiğim gibi hiçbir demokratik ülkede 
siyasî suçtan dolayı idam cezası verilmiyor... 
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MUSA DOĞAN (Kars) — Kapıyı açık bırak. 
H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 

Ama Macaristan'da olsa idi olurdu. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Eğer 
Türkiye, demokratik bir ülke yolunda çaba har
camakta ise; verilecek idam cezalan hedefimize 
ulaşmamızda bizi köstekleyecektir. (D. P. sıra
larından «Vah, vah» sesleri.) Kaldı ki, siyasî an
lamda idam cezaları toplumda uzun zaman ka
nayan, huzursuzluk yaratan yaralar açar... 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Aksine zarar 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bunu 
göze almak, demokratik bir toplumda düşünüle
mez. Demokratik bir devlet korkutan, eli sopalı 
bir devlet değildir. Demokratik bir devlet, oto
ritesini vatandaşlarının gönüllerine dayayan ve 
insan haklarına saygılı ve bu hakların başında 
gelen insan hayatına saygılı olan devlettir. Bun
dan dolayı; üç hükümlü hakkında verilmiş idam 
cezalarının yerine getirilip, getirilmemesi hak
kında karar verirken bütün bu hususları düşün
memiz ve ayrıca bunlar hakkında verilmiş olan 
ölüm cezasının mevzuatımız içindeki yerini na
zarı itibara almamız zaruridir. 

Bütün bunlara dayanarak diyorum ki; Hü
seyin İnan, Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş hak
kındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesine 
karar vermek Türkiyemize sayılmakla bitmeye
cek faydalar sağlayacaktır. Çünkü sayın millet
vekilleri; şiddet hareketleri şiddeti davet eder, 
şiddetle huzur sağlanmaz. Gözünüzün önüne se
rilidir olaylar. Şiddet olayları, Sıkıyönetimin ilâ
nından sonra şiddetini artırmıştır. Hattâ son Kı-
zıldere faciası, idam cezalarının biran önce, ace
le ile, istical ile uygulanmasının istenmesinden 
doğmuştur. (A. P. sıralarından protesto sesleri.) 
Elbetteki öyledir; çünkü idama mahkûm olup 
haklarındaki kararın infazına Mecliste müsaade 
edilen üç hükümlüyü kurtarmak için arkadaşla
rı mezbuhane bir harekete girişmişler ve çaresiz
lik içinde, sonu olmayan bir mücadeleyi göze ala
rak Silâhlı Kuvvetlere karşı koymuşlardır. Sa
yın milletvekilleri, şiddet... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, biliyorsunuz ki, 
bu madde üzerinde şahıslar adına yapılan ko
nuşmalar beş dakika ile sınırlıdır, içtüzük, de-

I ğişiklik önergeleri üzerindeki konuşmaların kı
sa ve mücmelen yapılmasını şart koşmuştur. 
Azamî sürenin beş dakikayı geçmeyeceği tabiî 
bulunduğuna göre ve bu süre de dolmuş bulun
duğundan konuşmanızı tamamlamanızı rica edi
yorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Beş 
dakikayı geçmeyeceği hakkındaki ikazınız bence 
hiç tabiî değil. Ama bugün cereyan eden müza-
kerelerdeki usulsüzlüklere bir yenisinin eklendi
ğini görüyorum ve sayın milletvekillerinden, 
haklı olmayan bu idam cezalarına müspet oy kul
lanmamalarını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gerek 
Sayın Kargılı ve gerekse Sayın Aybar tarafın
dan verilmiş bulunan önergeler okunmuş ve ta
raflarınca da izahları yapılmıştır. Her iki önerge 
aynı mahiyette bulunduğu için ayrı ayrı değil, 
birlikte muamele göreceklerdir. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Tekinel ta
rafından verilmiş, bir önerge vardır, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 660 Sıra Sayılı Deniz Gez

miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'ın ölüm ceza
larının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın 1 nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarının 
İçtüzüğün 108 nci maddesine uygun olarak ayrı 
ayrı oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

istanbul 
ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Te
kinel, verilen değişiklik önergelerinin de bu tarz
da muameleye konulmasına dair bir önerge ver
mişlerdir, bunu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Kargılı ve Sayın Mehmet Ali Aybar 

tarafından verilen iki ayrı önerge aynı sonuca 
müteveccih ve aynı mahiyettedir. Bu önergele-

j rin de içtüzüğün 108 nci maddesi uyarınca fık-
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ra fıkra oylanmasını saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Bu hususu da oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddenin fıkraları ayrı ayrı oya sunulacağı 
için 1 nci maddenin (a) fıkrasını okutuyorum 
efendim. 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'm 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 

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

sinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 -1972/1 
esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, 
Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3.2.1972 tarih 
ve 1972/187 - 98 sayılı 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 hükmü 
ile T. C. K. nun 146/1 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan: Sicilli nüfus
ta Erzurum Ilıca nahiyesi, Özlük (Öznü - Beypı-
narı) köyü, hane 27, cilt 5 ve sayfa 129 da ka
yıtlı Cemil oğlu, Mukaddes'ten doğma, 1947 do
ğumlu Deniz Geçmiş hakkındaki işbu ölüm ce
zası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerinin bu fık
raya taallûk eden kısmını yeniden okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan 

hakkındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin (a) 
fıkrasının son satırında yer alan «İşbu ölüm 
cezası yerine getirilir.» ifadesinin, «işbu ölüm ce
zaları yerine getirilmez.» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin (a) fıkrasının son cümlesinin, «De
niz Gezmiş hakkındaki işbu ölüm cezası yerine 
getirilmez.» biçiminde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Her iki değişiklik önergesinin 
I 1 nci maddenin (a) fıkrasına taallûk eden kıs

mını oylarınıza sunuyorum... (A. P. sıralarından 
«anlaşılmadı» sesleri.) 

Efendim, tekrar izah edeyim. Sayın Kargılı 
ve Sayın Aybar her fıkradaki «ölüm cezası ye
rine getirilir» ibaresinin «yerine getirilmez» şek
linde değiştirilmesini istemişlerdir. 

Buna ilişkin önergeler okundu, komisyon iş
tirak etmediğini beyan etti, maddenin fıkra fık
ra oylanması da Yüksek Heyetinizce kabul edil
di. 1 nci maddeye taallûk eden değişiklik iste
ğini oyunuza sunuyorum. Müspet oy verenler 
Sayın Aybar ve Sayın Kargılı'nm değişiklik 
önergesine müspet oy vermiş olacaklardır, ret 
oyu verenler bunu reddetmiş olacaklardır. 

Değişiklik önergelerinin, 1 nci maddenin (a) 
fıkrasına taallûk eden kısmını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasını, Adalet Komis
yonu Başkanı Sayın Tekinel tarafından verilen 
ve Yüce Heyetinizce kabul edilen esas gereğin
ce, fıkra fıkra oya sunmak kararı gereğince oyu
nuza sunuyorum. 

1 nci maddenin (a) fıkrasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

1 nci maddenin (b) bendi üzerinde Sayın 
Aybar ve Sayın Kargılı tarafından verilen ve 
komisyonca iştirak edinilmemiş bulunan deği
şiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

1 nci maddenin (b) fıkrasını okutuyorum 
efendim. 

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 Başsavcılığının 3.2.1972 tarih ve 
1972/187-98 sayılı kararı ile tashihi karar ta
lebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığı 1 No. lu Askeri Mahkemesinin 9 .10.1971 
tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü 
ile T. C. K. nun 140/1 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan; sicilli nüfus
ta Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray 
köyü, hane 21, cilt 13/2, sayfa 88/114 te kayıtlı 
Beşiroğlu Mediha'dan doğma 1947 doğumlu Yu
suf Arslan hakkındaki işbu ölüm cezası yerine 

' getirilir. 
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BAŞKAN — Sayın Erdem, bir maruzatınız 
mı var efendim? 

ALt NAİLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, eğer yanlış tespit etmedi isem, nasıl (a) 
fıkrası üzerinde, verilen değişiklik önergelerini 
okutup oylamışsanız (b) fıkrasında da okun
ması gerekirdi. 

BAŞKAN — Okutmadık mı efendim? 
ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Hayır. 
BAŞKAN — Okutayım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan 

hakkındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin (b) 
fıkrasının son satırında yer alan «işbu ölüm ce
zası yerine getirilir» ifadesinin «işbu ölüm ceza
ları yerine getirilmez» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin (b) fıkrasının son cümlesinin 
«Yusuf Arslan hakkındaki işbu Ölüm cezası ye
rine getirilmez.» biçiminde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. • 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Efendim, ikinci fıkra münase
betiyle yaptığımız oylamada, (b) fıkrasıyle il
gili değişiklik önergesinin oylamasında... 

CEVDET AKÇALI (Adana) — 1 nci mad
denin (b) fıkrası... 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, birinci 
maddedeyiz zaten. Hassasiyetlerinize hak veri
yorum efendim. 

1 nci maddenin (b) fıkrasının oylamasında 
madde üzerinde verilen değişiklik önergesini 
okumadan, değişiklik önergesini oya sunmuş 
olduğum için bu hatayı tashih sadedinde, öner
gelerin bu fıkraya taallûk eden kısmını yeniden 
okutmuş bulunuyorum. Bu sebeple yeniden oyu
nuza sunuyorum... 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Komisyon ka
tılıyor mu? 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
etti, tescil ettim efendim. 

Değişiklik önergesinin 1 nci maddenin (b) 
fıkrasına taallûk eden kısmını kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

1 nci maddenin (b) fıkrasını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (b) 
fıkrası da kabul edilmiştir efendim. 

1 nci maddenin (c) fıkrasını tekrar okutu
yorum. 

c) Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 
10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 -1972/1 esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî 
Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı kararı ile tashihi karar talebi 
reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 ta
rih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü 
ile T. C. K. nun 146/1 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan; sicilli nü
fusta Kayseri ili Sarız ilçesi, Bahçeli mahallesi, 
hane 31, cilt 2, sayfa 45 te kayıtlı Hıdıroğlu Sel-
ver'den doğma 1949 doğumlu Hüseyin inan hak
kındaki işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerinin (c) 
fıkrası ile ilgili kısmını okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan 

hakkındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin (b) 
fıkrasının son satırında yer alan «işbu Ölüm ce
zası yerine getirilir.» ifadesinin, «işbu ölüm ce
zaları yerine getirilmez» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin (c) fıkrasının son cümlesinin, 
«Hüseyin inan hakkındaki işbu ölüm cezası ye
rine getirilmez.» biçiminde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Komisyon tarafından iştirak 
edilmemiş olan değişiklik önergelerinin, 1 nci 
maddenin (c) fıkrasiyle ilgili kısmını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 1 nci maddenin (c) 
fıkrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Bütünlüğü sağlamış olmak bakımından mad
denin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Birinci madde bu 
suretle kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın üyelerin bil
gilerine arz etmiş olmak için söylüyorum; tasa
rının tümü üzerinde açık oylama isteği vardır. 

ikinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. 

Açık oylamayla ilgili önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun tümü üzerinde
ki son oylamanın ad okunmak suretiyle yapıl
masını saygıyle arz ederim. 

Burdur Ankara 
Ahmet Mukadder Çiloğlu Musa Kâzım Coşkun 

Ankara Kars 
Şerafettin Yıldırım Musa Doğan 

Kars Afyon K. 
Veyis Koçulu Kâzım Uysal 

Tokat Urfa 
Mehmet Kazova Mehmet Aksoy 

Kars Adana 
Lâtif Aküzüm Hüsamettin Uslu 

Muş Bingöl 
Kasım Emre Mehmet Bilgin 

Kars Burdur 
ismail Hakkı Alaca . Mehmet Özbey 

Kocaeli Gaziantep 
Cevat Ademoğlu Erdem Ocak 

• BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erdem. 
ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş-

kan, önergede isimleri bulunan arkadaşların bu
rada olup olmadığının tespitini rica ediyorum. 

Yoklama yapılsın. 

BAŞKAN — Yapacağım efendim. 
Açık oylama isteyen 15 sayın üyenin burada 

hazır bulunmaları gerektiği için, burada olup 
olmadıklarını araştırıyorum efendüm. 

Sayın Ahmet Mukadder Çiloğlu?.. Burada. 
•Sayın Musa Kâzım Coşkun?.. Burada. 
Sayın Şerafettin Yıldırım?., Burada. 
Sayın Musa Doğan?... Burada. 
Sayın Veyis Koçulu?.. Burada. 
Sayın Kâzım Uysal?.. Burada. 
Sayın Mehmet Kazova?.. Burada. 
Sayın Mehmet Aksoy?.. Burada. 
Sayın Lâtif Aküzüm?.. Burada. 
Sayın Hüsamettin Uslu?.. Burada. 
Sayın Kasım Emre?.. Yok. 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Tekabbül 

ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cop tekabbül ettiler. 
Sayın Mehmet Bilgin?.. Burada. 
Sayın ismail Hakkı Alaca?.. Burada. 
Sayın Mehmet Özbey?... Burada. 
Sayın Cevat Ademoğlu?.. Burada. 
Sayın Erdem Ocak?... Burada. 

' Efendim, açık oylama isteyen sayın üyeler, 
(ki tekabbülle beraber 16 olmuştur) salonumuz
da bulunmaktadırlar. Açık oylama isteği bu 
bakımdan içtüzüğe uygundur; açık oylama ya
pılacaktır. 

Açık oylamanın hangi seçim bölgesinden 
başlayacağı hususunda kura çekiyorum efen
dim : Sayın Arar, (istanbul). 

Efendim açık oylamaya İstanbul ilinden baş
lanacaktır. ismi okunan sayın üye «Kabul», 
«Ret», ve «Çekinser» ifadesiyle oyunu kullan
mış olacaktır. «Kabul» Adalet Komisyonunca 
getirilen metni kabulü anlamını taşıyacaktır; 
«Ret» bu metnin reddi manasını «Çekinser» de 
tarafsızlık anlamını taşıyacaktır. 

istanbul ilinden açık oylamaya başlıyoruz 
efendim. Sayın üyelerin, bulundukları yerden 
yüksek sesle işaret buyurmalarını tekrar rica 
ediyorum. 

(istanbul milletvekillerinden itibaren açık 
oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

Efendim, açık oylamanın sonucunu arz edi
yorum. 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin 
inan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun tasarısının açık oylamasına 323 sa
yın üye katılmış; 273 kabul, 48 ret ve 2 çekin-
ser oy çıkmak suretiyle tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

2. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevlen 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plan ko
misyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 427 
ve 127'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimiz gereğin
ce Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısı ve Orman ve Plan ko
misyonları raporları üzerindeki müzakereleri
mize devam ediyoruz. 

Sayın Orman Bakanının ve ilgili komisyo
nun yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; daha önceki birle
şimde tasarının 3 ncü maddesini okumuş idik. 
3 ncü madde üzerinde söz alan sayın üyelere 
şimdi söz vereceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Ömer Buyrukçu?.. Yok. 

Millî <îüven Partisi Grubu adına Sayın Ha
san Tosyalı, buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz efendim. 
Şahısları adına Sayın Baha Müderrisoğlu, 

buyurun efendim. Görüşmeler 10 dakika ile 
tahditlidir. Saat 19,11 efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar ; 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının 3 ncü maddesi hak
kında kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Bu madde, hakikaten bu tasarının belkemi
ği ve en önemli maddesidir. Bu madde ile or
manların tahrlbedilmemesi, muhafazası ve ye
niden ihdası ile Orman Bakanlığının bu husus
taki görevleri kapsanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, halihazır mevcut or
manlarımız içerisinde bozuk ormanlarımız var
dır. Ormanlarımız gittikçe azalmakta, buna 
mukabil yerine ağaç dikilrnemektedir. Burada 
orman mevzuunu iyice dile getirebilmek için 
evvelâ ağaç sevgisini bütün millete aşılamak 

lâzımdır. Orman içi köylerindeki fakir halk, 
bir taraftan ağaçlan kendi ihtiyaçlarına sarf 
edilmek üzere kesmektedir. Diğer taraftan Or
ta - Anadolu'daki köylerde de bir tek ağaca ras-
lamak mümkün olamamakta, bundan dolayı da 
köylü zatî ihtiyacını dahi temin edecek ağaç 
bulamamaktadır. Orta - Anadolu'daki bu duru
mu giderebilmek için evvelemirde burada yaşa
yan vatandaşlarımıza ağaç sevgisini aşılamak 
gerekir. 

Benim kanaatim odur ki; ağaç, fevkalâde 
önemli bir unsurdur. Bir insanın akciğeri ne ise 
orman da bir vatan için odur. Ağaç yetiştir
mek, bir evlât yetiştirmek kadar, bir ki*ap vü
cuda getirmek kadar önemlidir. Dünyada bir
çok medeni ülkelerde üç hususa dikkat ederler. 
Birincisi memlekete iyi ve hayırlı evlât yetiş
tirmek, ikincisi kitap yazmak, üçüncüsü de 
ağaç dikmek ve ağaç yetiştirmektir. Bu bakım
dan ağaçm önemi fevkalâde mühimdir. 

Ağaç, bilhassa Orta - Anadolu'daki erozyon 
sahalarının tedavisinde çok mühim rol oynar. 
Erozyon sahalarının yayılmasının önlenmesinde 
ve tamamen ortadan kalkmasında ağacın fev
kalâde önemi vardır. Bir misal verecek olursak; 
işte Karapınar'daki erozyon sahası bu sayede 
durdurulmuştur. 

Ağaç yetiştirmekle her şeyin, her türlü âfe
tin önüne de geçebiliriz. Bu bakımdan ağaç 
sevgisini hepimizin bütün Türk Milleti olarak 
benimsememiz gerekmektedir. Bu kadar fayda
landığımız ağaçların dikilip yetiştirilmesinde 
her türlü kaideye riayet etmemiz gereklidir, 
şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaş burada 
tümü üzeride konuşurken, ormanlara bir veba 
gibi ânz olan orman hayvanlan arasında en 
zararlısı olan keçilerden bahsettiler. Bu mevzu 
üzerinde de bu madde gereğince bilhassa durul
ması gerekirken, maalesef durulmamıştır. 

Bundan başka ormanlarımızı amansız bir 
şekilde tahribeden yangınlar gelmektedir. Yan
gınlar üzerinde de gayet sathî olarak ve bir 
cümle ile durulmuştur ki, bugün Türkiye'de 
ormanların büyük bir kısmını tahribeden keçi
lerden çok daha fazlasını orman yangınları 

(1) 427 ve 427'ye 1 nci ek 75 nci Birle
şim tutanağındadır. -
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yapmaktadır. Bu yangınları önleyici tedbirler 
üzerinde durmak, yangınların olmaması için 
çareler aramak ve bulmak cidden çok önemli
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada bilhassa 
ova köylerinde ağaç yetiştirmenin önemi üze
rinde durulmalıdır. Çünkü birçok köylerde 
maalesef Orman Bakanlığının yapması gereken 
numunelik ağaç fidanlığı yapılmamıştır. An
cak, bunu Tarım Bakanlığı yapmıştır. G-erçi, 
Orman Bakanlığı daha evvel Tarım Bakanlığı
na bağlı bir genel müdürlük idi, ama bugün 
hiç olmazsa Orman Bakanlığının biraz kıpır
daması, biraz harekete geçmesi ve bu şekildeki 
ova köylerinde ağaç yetiştirmenin fevkalâde 
önemine işaret etmesi lâzımdır. 

Arkadaşlarım, bir de benim şahsî kanaati
me göre, orman muhafaza memurlarının eğitil
mesi, orman muhafaza memurlarının maddî ba
kımdan tatmin edilmesi bir zaruret haline gel
miştir. Yine ormanların muhafazası bakımın
dan, ormanları yalnız orman muhafaza memur
larına değil, orman içinde yaşayan köylüleri 
de iştirak ettirmek suretiyle, orman muhafaza
sının imkânını ve ormanın daha genişletilmesi
ni ve sevgisini yaratmak lâzımdır. 

Orman içinde yaşayan köylüler hakikaten 
çok fakirdir. Orta - Anadolu'da, bilhassa Orta -
Anadolu'nun en büyük kısmını teşkil eden Kon
ya'da çok fakir köyler vardır ve bunlar dağ 
köyüdür, orman içi köyüdür. Bu köylerin tat
mini ve orman sanayii ürünlerinin biran evvel 
faaliyete geçirilmesi, bunların burada çalıştı
rılması fevkalâde zaruret haline gelmiştir. 

Bunun dışında, yine ormanların içerisinde 
bulunan, yani fevkalâde büyük ormanlar değil 
küçük ormanların içerisinde bulunan deliceler, 
zeytinlikler ıslah edilmek, menengiç ağaclanna 
antep fıstığı aşılamak suretiyle bunları ıslah 
etmek ve bu fakir köylülerin bundan istifade 
etmelerini sağlamanın, bilhassa Orman Bakan
lığının vazifeleri arasında olduğuna ben şah
san inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu vesile ile Orman Bakanlığı kuruluş ka

nununun 3 ncü maddesi hakkındaki sözlerimi 
iki, üç kelime ile bağlamış olacağım. 

Orman içindeki otlak, yaylak ve kışlıkları 
mevzuata göre ıslah etmek, sürekli ve geçi

ci olmak üzere fidan yetiştirmek, fidan, tohum, 
gibi 'diğer üretim maddelerini yurt içinde ve 
yurt dışından temin etmek suretiyle memleke
tin en önemli ihtiyacını görmek lâzımdır. 

Mulhterem arkadaşlar, bir de hakikaten or
man amenajman planlarının ve envanterinin 
biran evvel yapılmasında memleketin büyük 
yararları olacağına inanıyorum. Bunun da biran 
evvel Orman Bakanlığı tarafından yapılmasın
da (Bu madde dolayısı ile) zaruret olduğuna 
inanıyorum. 

Orman hizmetlerinin gerektiği nitelik ve 
nicelikte harita ve hava fotoğrafları ve orman
ların kolektif hizmetlerinden ve ürünlerinden 
orada bulunan köylüleri faydalandırmakta fev
kalâde zaruret vardır. Bu vesile ile bu husus
ların da giderilmesini rica eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Saym Kaptan .. Yok. 
Sayın özdenoğlu?.. Yok. 
Sayın Zekeriya Kürşat?.. Yok. 

Sayın Tosyalı, buyurunuz şâhsınız adına. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

'Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
3 ncü maddenin 10 ncu fıkrasında, hususî 

orman yetiştirenlere bu kanun gereğince her 
türlü kredinin, kolaylığın sağlanacağı yazıl
mıştır. Fakat hususî olarak kendi tarlasında 
veya Hükümetçe taihsis edilen kamuya ait ara
zide, kendi emeği ile orman yetiştiren kimse
lerin yetiştirdiği ormandan kimin faydalana
cağı sarih olarak bu kanunda yazılmamıştır. 

Diğer kanunlarda aradıkı orada da bu nevi, 
'hususî şahısların kendi tarlasından veya Hü
kümetçe tahsis edilen araziden elemeği ile ye
tiştirdiği ormanlardan; neticede orman yetiş
tikten sonra bu ormandan kimin faydalandın-
lacağma dair sarih bir hüküm yok. Madem 
ki, bu kanunun 3 ncü maddesinin 10 ncu fık
rasına, hususî orman yetiştirenlere şu şekilde 
yardım edilir, bu şekilde yardım edilir, deniyor. 
'O halde: «Bu şekilde yetiştirilen ormanlardan, 
bu ormanı yetiştiren tarafından faydalanılır» 
şeklinde bir ibare konmasında büyük fayda 
var. 

Aksi takdirde muhterem arkadaşlarım, yal
nız Devlet eli ile orman yetiştirmekle yüz yıl
lar boyu dahi biz memleketimizin ihtiyacı olan 
ormanı temin edemeyiz. 
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Türkiye'nin sistemi -karma ekonomi siste
midir. Her yerde sınaî kalkınmamızı, ziraî kal
kınmamızı, yatırımları hem Devlet, hem özel 
teşebbüs eli ile yaptığımız gibi, orman yetiştir
mesini de hem Devlet, iıenı özel teşebbüs eli ile 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu teşvik için 
de kesin hükümler konması lâzımdır. 

Sayın Bakanın burada zapta geçmesi için 
açık ve kesin olarak cevap vermesini istiyo
rum: «3 ncü maddenin 10 ncu fıkrası gereğin
ce özel şahısların yetiştirdiği ormandan özel şa
hıs faydalanır. Orman Bakanlığı olarak bizim 
görüşümüz buldur.» desinler. Aksi takdirde bir 
önerge verecek, bu maddeye bir fıkra konma
sını ialebedeçeğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurun efen
dim, 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Orman Bakanlığı kuruluş Kanununun tümü 
üzerinde yaptığımız görüşmede, Sayın Komis
yon Başkanı arkadaşımız, konuşmamızın kısa
lığı nedeni ile iyi izaih edemediğimiz için, bi
zim, ormanların yetiştirilmesi, korunması mev
zuundaki tekliflerimizi yanlış yorumladılar. Bu 
bakımdan, konu 3 ncü madde ile de ilgili olma
sı hasebiyle, bu mevzuu, zamanınızı suiistimal 
etmeden kısaca izah edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ben ıgeçenki konuşmamda, bu memleketin 
ormanlarının baştan ayağa tahribolduğunu, 
Anadolu dağlık bir arazi olduğu için erozyon
la denizlere senede milyonlarca metreküb top
rağın akıp gittiğini, böylece geride ne ekime, 
ne dikime ve ne de hayvancılık bakımından el
verişli bir durum kalmadığını, bunun da bu 
memleketin aleyhine olduğunu, hatta bu yüz
den bugün ekim ve dikime elverişli olan ova
ların dahi erozyon neticesi kayalarla, çakıllar
la örtüldüğü için ovalarda, vadilerde, taban
daki arazide de ekim yapamadığımızı, bu yüz
den orman varlığının hakikaten ne kadar bü
yük faydalar temin ettiğini izah etmek iste
dik. Bu, tahribolan ormanların korunması için 
de, yalnız Devleti kendi başına dar ve kısır 
bütçe imkânları ile başbaşa bırakmak değil, ona 
orman davasının millî bir dava olduğunu ka-
'bul ederek, Maarifimizle, Ordumuzla ve bütün 

ıhalkımızla elbirliği yaparak bu davanın üzeri
ne eğilirsek ancak Türkiye'de orman problemi
ni halledebileceğimizi, hiç olmazsa tahribatın 
süratini önleyebileceğimizi ve yavaş da olsa ye
ni ormanlar yetiştirebilmek imkânını ancak 
böyle elde edebileceğimizi belirtmiştim. Bu ve
sile ile de, bugün okullarda, okullararası spor
tif yarışmalar nedeni ile Türkiye'nin dört bu
cağına Devlet masrafı ile gidilmesi yerine, 
bunların daha azaltılarak esas kuvvetin; 12 
ilâ 25 yaş arasında bugün tahsil yapan mil
yonlarca gencin boş yere bir meşin top pe
şinde enerjilerinin heba olduğunu, bizim bu 
enerjiyi, memleketin, vatanın kurtarılmasına 
yöneltmek arzusu ile spor derslerinde her mu-
'hitte, okul çevrelerinde örnek ormanlar te
sis ederek, bu ıgençlere hem ağaç sevgisini 
sağlamak, hem de herkes kendi muhitinde hiz
met yaparak, Devlete, millet kesesine katkı
da bulunmuş olacaklarını beyan etmiştik. Biz, 
bu sözümüzde ve bu iddiamızda sabitiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bugün orman içinde yaşayan köylülerin ge
çim imkânlarını ormanın dışından başka gelir 
sahalarına bağlayamadığımız müddetçe, yine 
ormanların bugünkü tahribatını önlememize 
imkân yoktur. Zira, bugün orman içinde ya
şayan köylüler; odun, kömür v.s. gibi onların 
süratle artan zatî ihtiyacına, yenisi yetişmediği 
için dün dalını ve gövdesini kestikleri ağaç
ların maalesef bugün köklerini sökmek su
retiyle ormanın varlığını tamamen kaybettir
mektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, 

Benim Tokat muhitim bu örneklerle dolu
dur. Maalesef bundan 20 - 25 sene öncesine ka
dar içerisine giremediğimiz ormanlık araziler, 
bugün odun, kömür ve zatî ihtiyaçların kar
şılanması için kesilmesi yüzünden maalesef tar
la olmuştur. Tarlalar da ekime elverişli duru
munu kaybetmiş, âdeta kayalık, çalılık hale 
gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu 3 ncü madde ormanların korunması, ye-

tirilmesi, bu mevzuda Orman Bakanlığının 
üzerine düşen vazifeler, maddeler halinde zik
redilmiştir. Bunların içerisinde de ana tema 
olarak, orman içinde yaşayan köylülerin ge
çimlerini başka sahadan temin etme hususu-
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na ağırlık verilmiştir, verilmesi de zaten ge
rekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, 
İnsanların geçimini temin eden bir geçim 

yolunu elinden aldığınız takdirde, onun ye
rine başka bir geçim yolu koyamadığımız müd
detçe, o insanları memleketin zararına da olsa, 
müptela oldukları kötü alışkanlıklarından vaz
geçirmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu bakımdan Türkiye'nin, hakikaten bugü

ne kaidar kuruluşu yeni olan ve kuruluş ka
nunu da henüz elimizde olan Orman Bakanlığı
nın tam teşkilâtlı, olarak memleket sathında 
Türkiye'yi içine düşmüş olduğu bu orman-
sızlık durumundan kurtabilmesi için, bugün ha
kikaten bütçeye konulan paralar, bu davayı 
halletmek için kâfi gelecek durumda değil
dir. Yine ben geçenki konuşmamda, birçok sa
halarda 'hakikaten ölü yatırıma, lüks yatırıma 
milyonların harcandığını; biz, hiç başka bir 
imkân bulanıasak bile, mevcut bütçe içerisin
den bu şekilde lüks ve ölü yatırıma kaydırılan. 
milyonlardan oralardaki yapılacak ihtiyaçla
rın daJha ucuz ve sağlam olarak, sade ola
rak yapılmak suretiyle artırılan paralardan 
memleketin orman davasının biran evvel hal
ledilmesi hususunda kaydırmalar yapılabile
ceğini, bunun da mevcut imkânlar içerisinde 
bir çare olacağını söyledik.. 

Yine sayın sözcü arkadaşımız «!Bu bütçe ka
nunu Meclisten çıkmıştır, bunda en ufak bir 
değişiklik yapılamaz. Binaenaleyh, çıkan en uy
gun şekildir» diye cevap vermişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan kanun Al
lah yapısı değildir, elbette dün öyle yapılır, bu
gün zaruret icabeder bunun kaydırmaları olur. 
Nitekim sene içerisinde mevcut bütçe fasılla
rı yetmediği takdirde, diğer fasıllardan veya 
açıktan o fasıllara para aktarmakla sene sonu
na kadar o sahanın, o faslın ihtiyacını karşıla
ma çarelerine başvuruluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün hakikaten 
Türkiye'nin orman davasını halledebilmemiz 
için, her şeyden önce bunu, yalnız Devletin, 
yalnız Orman Bakanlığının, yeni kurulmuş, he
nüz daha ormanlık mıntıkaların amenajmanı-
nı ve sair durumlarını dahi katı olarak tes
pit edememiş bir bakanlığın üzerine yükleme
miz gerekir. Diğer yandan, herkes kendi mu

hitinde sorumsuzca bir ağaç katliamı içeri
sinde, birtakım siyasî vesair maksatlar için
de Türkiye'de orman tahribatının hızlanması
nı körüklerse, ben derim ki, bu kanundan çok 
daiha iyi bir teşkilât kanunu, çıkarsak bu teşki
lâttan çok daha fevkalâde bir teşkilâtı iş ba
şına getirsek, kursak bu memlekette milyon
ların sorumsuzluğu karşısında Türkiye'nin or
man davasını halletmemize imkân yoktur. 

BURHANETTİN A&UTAY (izmir) — Sayın 
Abbas, madde ile alâkası yok canım, Allahaş-
kına... 

BAŞKAN — Sayın Abbas süreniz doldu efen
dim. 

Süreniz doldu efendim, son cümlenizi ta
mamlayınız. "" 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Asu-
- tay Bey, bu arz ettiğim hususlar esasen madde

nin bünyesinde mevcuttur. 
Asıl meselenin hal yolununu, orman içi köy

lerin kalkmabilmesinde, başka yönlerden hal
kın geçimini temin etmeye ağırlık vermekte 
görüyorum ve bunu. dile getiriyorum, yoksa ha
kikaten bu meselenin altından çıkamayacağı
mızı belirtmek istiyorum ve söylediğimiz, ileri 
sürdüğümüz bütün fikirler de bu tezimini kuv
vetlendirmek içindir. Esasen bugünkü durum
da hakikaten memleket ormanlarının ne hale 
geldiğini hepimiz görüyoruz. 

Ben sözlerimi burada bağlayarak hepinize 
saygılar sunarım. Sağolunuz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üy^?.. 
Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü madde 10'uncu fıkra sonuna aşağıda

ki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Eklenecek fıkra: 
«Bu şekilde yetiştirilen ağaçlardan ve husu

si ormanlardan, bu ağaçlan ve ormanı yetişti
ren şahıslar faydalanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ 
KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, biraz gerekçeli arz edeceğim. 

Efendim, bu kanun esasında bir teşkilât 
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kanunudur. Teşkilât kanununda bu tarz hü
kümlerin yer alması mümkün değildir. Bununla 
beraber, esas hakkındaki hususa gelince, sa
yın arkadaşımızın endişesi de yerinde değil
dir. Orman Kanununun 4 ncü maddesinde or
manlar tarif edilmiş; Devlet ormanları, hükmî 
şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait orman
lar ve hususi ormanlar olarak tespit edilmiş
tir. 30 ncu maddesinde ise, hususî ormanlara 
hangi hükümlerin tatbik edileceği hakkında 
hükümler mevcuttur ve burada 51 nci madde
sinde «Hususî ormanlar, sahipleri tarafından 
yaptırılıp orman idaresince tasdik olunacak 
harita ve amenajman planlarına göre işletilir 
ve idare olunur. Bu plana riayeti orman ida
resi kontrol eder. Tayin olunacak müddet için
de bu planları yaptırıp tasdik ettirmeyenle
rin harita ve amenajman planlan orman ida
resince yapılır ve masraf iki yılda ve dört 
müsavi taksitte kendilerinden alınır» diye hü
küm olduğu gibi, mütaakıp 83 ncü maddesin
de de hususi ormanlar yapanların ayrıca ver
gi muafiyetine tabi olduğuna dair de hüküm
ler getirilmiştir. 

Bu şekilde, netice itibariyle hususi orman
ların, hususi ormanı yapan şahıslar tarafın
dan kullanılacağı, esas kanun olan Orman Ka
nununda tespit edilmiştir. Buraya böyle bir 
hüküm getirmek, aşağı yukarı bir evin sahibi 
olan şahıs için «Bu evde oturur» diye kanuna 
hüküm koymak gibi gayet garip bir netice do
ğurur. 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu önerge

ye katılmadı. Şu anda başka bir önerge gel
miştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüştüğümüz Orman Bakanlığı. Kuruluş 

kanun tasarısının 3 ncü maddesine 30 ncu fık
ra olarak «Bu maddeyi ilgilendiren fıkraiar 
için yönetmelik hazırlanır» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılmıyor musunuz efendim .. 

PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ 
KEVNİt NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
9 neu maddede 2 nci fıkra olarak «Diğer mad-

— 233 

24 . 4 . 1972 O : 1 

delerde yazılı kuruluşlara ait görev ve çalış
ma şekil ve esasları düzenlenecek yönetmelikte 
belirtilir» diye bir hüküm vardır. Bu itibarla 
bu umumî ve şâmil bir hükümdür. Ayrıca bu
na lüzum olduğu kanısında değiliz, katılmıyo
ruz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, bir cümle istiyorum ben. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz okun
du, Komisyona sordum ben, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ama ben 
bir talepte bulundum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet bulundunuz, ben de mua
melesini yaptım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben Or. 
man Bakanlığından bir talepte bulundum; hu
susi olarak orman yetiştiren, ağaç yetiştiren. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlıktan değil, 
Başkanlıktan talepte bulunuyorsunuz; Baskın
lıktan talebinizi yaptınız, ben de işleme koy
dum, sonra da oylayacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ama Sa
yın Başkanım, sizden talebettim, fakat talebim 
Orman Bakanlığınca yerine getirilmedi. Ben 
Bakanlıktan talebettim. 

BAŞKAN — Bakanlıktan bir şey talep ede
mezsiniz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın' 
Başkan, «Hususi olarak orman yetiştirenler ye
tiştirdikleri ormandan faydalanır» cümlesi hiç
bir yerde yok. Bunu göstersinler talebim len 
vazgeçeyim veyahut zabıtlara geçmesi bakı
mından şifahî olarak beyan etsinler. 

BAŞKAN — Tamam efendim, zapta geçti. 
Her şey zabıtçılar önünde cereyan ediyor her 
şey zabta geçiyor efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, önergemi izah için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Kısa olma
sını rica ediyorum. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 3 ncü 
maddıe 29 fıkra getiriyor, bu 29 fıkranın ayrı 
ayrı her biri o kadar geniş ve derinliğine fık
ralar W, her birine ayrı ayrı madde denebilir. 

Sayın Komisyonun söylediği 9 ncu madde, 
galiba o maddenin «yönetmelik hazırlanır ve 
yönetmelik tanzim edilir» hususu, aslında bu 
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3 ncü maddedeki vazifeleri kapsamamakta, dai
relerin görevini kapsamaktadır. Müsaadenizle 
tor misal vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü maddenin 
1 nci fıkrasında «hayvansal zararlılara karşı» 
denilmektedir. Biz bir keçi tutturduk, bir hay
van tutturduk, bunların hepsi ormana zarar
lı...Ee, hayvanların içinde ormana zararlı olma
yanları var. Bunların yönetmelikte tespit edil
mesi lâzım. 

Aynı maddenin 8 nci fıkrasında «Devlet or
manları içindeki otlak» tâ,biri vardır. Arkadaş
lar, bu «otlak;» kelimesi küçük bir şey ama o 
kaidar büyük, o kadar vüsatli ki. Devam edi
yor. «...Yaylak ve kışlakları, özel mevzuatına 
göre ıslah etmek, otlatma amenajman plan
larını yapmak veya yaptırmak.» daha iyi ya; 
yönetmeliği hazırlansın otlak, yaylak ve otla
ma şekillerinin ne suretle olacağını, planlana
cağını yönetmelikte göstersin. Biz bunu arzu 
ediyoruz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. 

Bir memlekette hayvancılığın, ziraatin ve 
ormanın, yani üçünün birbirinin sigortası ol
duğunu, bu üçünün de birbirinden ayrılmaz 
parçalar olduğunu biliyoruz. Biz, ormanı ele 
alırken hayvancılığı tahribetmek, hayvancı
lığı ele alırken ormanı tahribetmek prensibi
ne dayanmıyoruz. Ama üçünü de memleket ya
rarına organize edebilecek şekilde bu madde
ye mutlaka yönetmelik lâzımdır. 

Saygılarımı arz ederim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önergeler üzerindeki 
muameleye başlıyorum. Sayın Tosyah'nın öner
gesini tekrar okutuyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, 10 ncu fıkrayı da beraber okumak lâ
zım, çünkü üst tarafı bilinmiyor. 

BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim, her
kes biliyor sizin kadar Sayın Tosyalı. Niçin baş-

I I HMÜı 
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kalannm bilmediğini kabul ediyorsunuz?.. 
Rica ederim efendim* 

((Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın 
önergesi tekrar okundu) 

'BAŞKAN — Efendim, Sayın Tosyalı tara
fından verilen ve Komisyonca iştirak edilme
miş bulunan değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Afyon Karalhisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun önergesi tekrar okundu) 
(BAŞKAN — Sayın Mutlu tarafından veril

miş olan ve Komisyonca iştirak edilmemiş bu
lunan değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz 
efendim?. 

PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ 
KEVNÎ NEDÎMJOĞLU (Zonguldak) — Katılı
yoruz ofendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıştır, bu 
sebeple değişiklik önergesini tekrar oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, bu maddenin oylanması 
bakımından, kabul edilen şu önerge muvace
hesinde, redaksiyon bakımından mehil gerekli 
midir efendim? 

PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ 
KEVNÎ NEDÎMOĞLU (Zonguldak) _ Efen
dim bunu ilâve ederiz, redaksiyona lüzum yok. 

BAŞKAN — Şu halde efendim 3 ncü madde
yi kabul ettiğiniz değişiklik önergesi ile birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma süremiz 
dolmuştur,; 26 Nisan 1972 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,45 

* * 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'uı ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali CaviU Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dînçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı UMbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
§ er afet tin Yıldırım 

Üye saylsı : 450 
Oy verenler : 323 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : 48 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 118 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Oiihat Bilgefhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erîdetm 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

ederileı*] 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demîrer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombug 
Arslan Topçubafi 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Duru] 
Hasan Korkmazoan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Kasım Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Oeak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsıma il Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Oemâl Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. "Tungut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdemi 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osıman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan f 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kulbilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfoek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
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İsmail Hakkı Şengüler 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil ıŞahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğîu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdül'kadir Özmon 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başefr 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞ-DE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodaananoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Haindi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçaıl 
Hasan Baari Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SIÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bdrincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bathra Karakeçıili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
(Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
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YOZGAT 

İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkcıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TUNCELİ 
Hüseyin Yemipınar 

UŞAK 
Âdil Turan 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğ'lu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerinı Baya zıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

[Reddedenler] 

Ahmet Nihat Akın 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Kemal Okyay 
KAYSERİ 

Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
Mustafa Ustündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Ertem 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Hüseyin Dolun 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lehit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çakır 

KARS 
Kemal Güven 

[Çekinserler] 
ERZURUM I SAMSUN 

Gıyasettin Karaca | Nihat Kale 

[Oya kahlmıyanlar] 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Mehmet Çelik 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Âbidin İnan Gaydalı (1.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Arif Tosyalıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 
Fetihuılikıh Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
•Şiınıaısi Oöl'akoğlu (1.) 
Muhittin Sayın 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reışa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
îlhami Sancar 

ÎZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Turgut Artaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmettin Erbakan (1.). 
Sezai Ergun 
Sadi Koç aş (1.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

Süleyman Çağlar 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 

Hatay 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Mehmet Ali Oksal 
A.hmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Celal Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

ısft^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRDEŞİM 

24 . 4 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hatakrnda ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
1G2 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . C . 1971) 

3. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tas'ariisı ve Orman ve Plân 

komisyonları raporları (ıl|/5lİJİ) (>S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci e'k) (Dağıtma tarihleri : 
l'ö . '10 . 19!7tl; <9 . M . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
İki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1971, 29 . 12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29.12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz%ı, Genel af kanunu tekiüfleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 neü maddesinin (değiştirilmesine 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir, 



dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayılan : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senaitosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında (kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu rapora (2/423) (ıS. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ucu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili halkkında (ba
nım teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — ıSaikarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) '(S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de saibotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) ('S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . -6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Oumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nei maddesine son fıkra olarak bir fıfcra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 ö 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa

vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi halkkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 noi ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türlk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve .4 . 2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senaitosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
eik) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^ıun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci ma'ddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/2Ö2) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 
20. — Nevşehir Milletvekili Salâ'hattin Hak

kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki-
1; Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezas' 
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nm kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Millet Meclisi, ıCumlhuribaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu1 

raporları (5/20) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma 
taraftı* : ; 17 .4 . 1972) 

'23. — 'Samsun ıMilletVek'ili Kararan Evliya-
;oğlu'nun yasama dokunulmadığının kaldırılması 
lu'nıın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/561) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

24. — Kastamonu Milletvekili (Mehmet Seydi-
'beyoğlu'nun yasa'ma dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Baş/bakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet ktomiisyionlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

25. — Konya Milletvekilli Mustafa Kııhilay 
İmer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında .BaşjbakanlıJk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Kaıima Ko
misyon -raporu (3/157) (S. Sayısı : 621) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

26. — Siirt Milletvekili Zeki Oeliker'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldınlıması 'hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Idomisyonlarından mürekkep Kaıima Komisyon 
raporu (3/382) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . .1072) 

27. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı'nııı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarnıdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/209) (S. Sayısı : 623) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

28. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
ııun yasama (dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başjbaıkanhk tezikeresi ve Anayasa, ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora .(3/368) (S. Sayısı : 624) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

29. — Maraş Milletvekili Mehmet Özdaîl'm 
yasama dokuımlımaizlığmm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/410) (S. ISayısı : 625) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 . 1972) 

30. — Niğde Milletvekili Avni Kavurma-' 
eıoğlu'nun yasama /dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başlbaikanlik tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/228) (S. Sayısı : 
626) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

31. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaRlınlması 
hakkında Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/558) (S. Sayısı : 627) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

32. — îzmir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başibakanlik tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kaıima Ko
misyon raporu (3/294) (S. Sayısı : 628) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

33. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na ilişkin Başbakaıdık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma Ko
misyon rapora (3/645) (S. Sayısı : 629) (Dağıt
ıma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

34. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Ni
yazi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezikeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/621) (S. Sayısı : 
630) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

35. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niya
zi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Ana-



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep I 
Kanma Komisyon raporu (3/369) (S. Sayısı : 
631) (Dağıtma tarihi -.20 . 4 . 1972) 

36. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürerlin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi) ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karıma Ko
misyon raporu (3/370) (IS. ıSayısı : 632) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

37. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldınlnıası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/582) (S. Sayısı : 633) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

38. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/620) (S. Sayısı : 634) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

39. — İzmir Milletvekili Fazlı Arıne'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/306) ('S. Sayısı : 636) (Dağıtma ta- i 
rihi : 20 . 4 . 1972) 

40. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Co§-
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/8) (IS. Sayısı : 637) (Dağıt
ıma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

41. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karlma Komisyon 
raporu (3/592) (S. ÎSayısı : 638) (Dağıtma ta-, 
rihi : 20 . 4 . 1972) 

42. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaıyasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapoıru (3/560) (ıS. Sayısı : 689) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

43. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na da,ir (Başjbafeanlık tezkeresi ve Anayasa ve | 

Adalet .komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/490) (ıS. Sayısı : 640) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/453) (ıS. Sayısı : 641) (Dağıt
ıma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

45. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'-
nıin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/641) (S. Sayısı : 642) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

46. — İzmir Milletvekili Orhan Demir Sor-
iguç'un yasama dokunulmazlığının kaldırıllması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/682) ('S. Sayısı : 643) (Da
ğıtma tarihi -. 20 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu .6 numaralı Geçici Komisyon ıraporu (2/15) 
(ıS. Sayısı : 136 ya 1 nci ©k) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . ı5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlaırının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarımdan 2 şer üyeden kurulu 48 No. hı Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) ((S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 



Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu $e§MMne ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişindik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve îçilgleri, Turizm ve Tanıtma ve Mi l î Eğitim 
(komisyonları raporl'an. (1/365) (S. «Sayısı : 417 
ve 417 ye (birinci ek) (Birimci dağıtana tarihi : 
23.8.1971, ikfcuci da#ıltma tarihi : 29,11.1871) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
madldenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazimiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan-doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yarna'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa

rasında nüfusa kayıtlı Mebmetoğlu, Necibe'dcn 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğadıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

ıl(l. — Arttvin ilinin Şavşat ilçesinin merkelze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

.12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğkı, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin İğdir naHıiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, etüt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alk)ğlu, Hanım'dan doğana, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstanlbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili öengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 



Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir ü 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

.16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

Hİ7, — 1Q76 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Mil î Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ate-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ok) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarınım korun
ması hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasuz-
oğlu'nun, 5442 sayılı İ l İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 211. — Niğdje milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kamun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğmıa 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 1(3 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sieilfcıe kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cefasına çarptırıl
masına 'dair Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 5111) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1072) 

X '25>. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

26. — .16Öİ2 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 .1972) 

27. — 24 . '5 . 1/9107 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 50<8 ve 508 .e 1 nci ek) (Dağıtana tarih
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 .1972) 

X 28. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarımdan seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (ıS. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 
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29. — 303 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Aldalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . -1972) 

30. — Danrşitay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 et* 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 311. — 688ü sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

32. — Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin iran ' ın ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık teskeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (;3/79ft) (İS. Sayısı : 060) (Dağıt
ma tarihi :20 . 4 . 1972) 





Dönem : 3 O C A 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O D U 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın, ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezkeresi, ve Adalet Komisyonu 

raporu (3 /793) 

11 . 4 . 1972 

Konu : ölüm cezasına hükümlü Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve Hüseyin înaıı hakkındaki 
dosyanın gönderildiği. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 7 . 2 . 1972 tarihli ve 5/4 - 729 sayılı yazımız. 
b) 17 . 3 . 1972 tarihli ve 5341 - 39728 sayılı yazınız. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya ve bu 
kanun ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata cebren teşebbüs etmek suçun
dan, Askerî Yargıtay 2 nci Ceza Dairesinin 10 . I. . 1972 gün ve Esas : 971/457, Karar : 972/1 sa
yılı ilâmiyle onanmak suretiyle kesinleşen Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı Askerî 
Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 gün ve E : 1971/13, K : 971/23 sayılı ilâmiyle T. C. Kanununun 146/1 
nci maddesi gereğince ölüm cezasına hükümlü'Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan hakla
rındaki hükmün yerine getirilmesine dair 17 . 8 . 1972 gün ve 1576 sayılı Kanunun, Anayasa 
Mahkemesinin 7 . 4 . 1972 tarihli ve (1452 - Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulu
nan 6 . 4 . 1972 tarihli E : 1972/13, K : 1972/18 sayılı karariyle biçim yönünden iptal edilmiş bu
lunması karşısında, Anayasanın 64 ncü maddesine göre, gereği yapılmak üzere bu kere Adalet Ba
kanlığından alınan 10 . 4 . 1972 tarihli ve 15872 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği adı geçenlere 
ait mahkûmiyet dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz edebim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. G. 
Adalet Bakanlığı 10 . 4 . 1972 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 15872 

Konu : ölüm cezasına hükümlü 'Deniz 'Gezmiş, 
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan hakkında, 

BAŞBAKANOĞA 

İlgi : 7 . 4 . 1*9712 ıgün, özlülk ve Yazı işleri Ö/4 - 2 W .sayılı yazıları. 
Türkiye Cıımlhuriye'ti Aııajyasasmın taana'mını veya flbir kısanını (ba'dil, telbdil veya ilgaya ve 'bu 

kanun ile teşekkül etmiş lolaa 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata ceJbren teşebbüs e'tnuek suçun
dan, Astoerî Yargıtay 2 nci Ceza Dairesinin 10 . Oi . :D97s2 gün ve esas HW/4!57, karar >1®7Î2/1sayılı 
il&miyle onanmak surdtiyle fcesinleşeiîı Jü3&&ra Sıkıyön$%ı 35£TOfeûlı;ğı îl numaralı Askerî Mafa-

T. C. 
BaşbaJıanlık 

Özlük ve Yazı tşleri : 5/4 - 2524 
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' kenneskıin 0 . m . ' M İ ıgıüıı ve esas 19171:/1';», karar 1971/23 .sayılı ilâmiyle T. € . İv. num 0,46/1 mci 
•m'adıdesi (gereğince lölüm cezasına 'hükümlü Deniz iGezmiş, Yusuf Asılan, Hüseyin İnan hakların
daki ihüfcmün yerine ıgettirilmesuıe dair 1'7 . 9 » '.19*712 gün ve !lı576 ısayılı Kanunun, Anayasa Malh'ke-
ıınesiımı 7 . 4 . ;lı972 tarih ve '(Jİ452-Mükerrer) sayılı Resmî 'Gazetede yayınlanmış Ibulunaıı 
6 . 4 . IİI9İ7İ2 tarihli CE : IH972/1İ3, K : 1OT2/18 sayılı karariyle iptal 'edilmiş Ibulunnıası üzerine 
Anayasamın '04 IUOÜ niıaddesiııe göre gereği yapılmak 'üzere ilgi ya-zılariyle taklbo'lunan dosya, An
kara ıCulmıhuriyet Savcılığının 10 . 4 . <l!972 igün ve 3/3472 sayılı yaızısıyle almanakla dizi listesi 
ile (binlikte takdim kı'lnımılştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 64 ncii maddesi hükmü dairesihde gereğine 'delâletleri arz 
olunur, 

Prof Dr. 8uat Bilge 
Adalet Bakanı 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyona 19 . 1 . 1972 
Esas No. : 3/793 
Karar No. : 15 

Y İJKS KK BAŞKANL 1 ('iA 

Türkiye Cunıhlıniyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamım veya bir kısmım tağyir, tebdil 
veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata veya • vazife
sini yapmaktan nıen'e cebren teşebbüs etmekten sanık, Erzurum İlıca nahiyesi Üzlük (İçişi eni Ba
kanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19 . 4 . 3972 gün ve 5.25105-362/3829 sayılı yazısına 
ıgöre Özlü, Mahkeme dosyalarındaki nüfus hüviyeti suretine göre Özlü ve 25 . 5 . j.1960 gün Ve 22105 
sayılı onay ile Türkçeleştirilmiş olarak Beypınar) köyü, hane .27, cilt 15 ve ısayfa 129 da nüfus sici
line kayıtlı Cemil oğlu, Mukaddes'ten doğma, 1947 doğumlu Demiz Gezmiş ile, Yozgat iline 
bağlı Çekerek ilçesi, Kuşsaray köyü, hane 21, cilt 13/2, sayfa, 88/114 te nüiiıs sicilim1 kayıtlı 
Beşir oğlu, Mediha'dan doğma, 1947 doğu|mlu Yusut: Arslan ve Kayseri ili Sarız ilçesi, Bahçeli 
mahallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 te nüfus siciline kayıtlı İlidir oğlu, Seiver'den doğma 1949 
doğumlu Hüse!yin İüan/m hareketlerine uyan T. C. K. mm 140/1 maddesi uyarınca ölüm cezası 
ile mahkûmiyetlerine dair Ankara Sıkıyönetim Ivomutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinden ve-
rilen 9 . 10 . 1971 'tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hüküm, Askerî Yargıtay 2 nci Dai
resinin 1 0 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457-1972/1 esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşmiş ve tas
hihi karar talebi de Askerî Yargıtay Başsavcılığıma 3 . 2 . 1972 tarih, 1972/187-98 sayılı kara-
•rıyle reddedilmiş bulunduğundan, İra işe ait dosya, Başbakanlığın İL . 4 . 1972 tarih ve 5/4-2524 
sayılı tezkerecine ekli olarak 13 . 4 . 1972 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmekle, Hükümet 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik edilip müzakere olunmuştur. 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yalzılı olduğu üzere sanık Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan ve Hü
seyin İnan'm; Türkiye Cumhuriyeti Tcşiklâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını 
tağyir, tebdil veya ilgaya ve !bu kanunla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata 
veya vazifesini yapmaktan .nıen'e cebren iesebbüs etmek suçlarını işlemiş bulundukları, anlaşılmış 
olduğundan, kararın yerine getirilmemesinde kamu yararı görülmediği gibi, yerine getirmenin mah
zurlu olmadığı kanısına varılarak Komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanık 
Deniz Gezmiş ile Yusuf Ans'lan ve Hüseyin İnan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesine mütedair 
ilişik kanun tasarısının (şekli kanun tasarısının) Yüce .Meclise sunulmasına karar verilmiştir. 

" 'Mille*-Meclisi • (S. Sayısı ? 660) . ; .'. 
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Mezkûr kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle ve gündemde
ki bütün işlere takdimcn görüşülmesi için Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer, Sivas Milletvekili Tevfik Komitan, İçel Milletvekili Mazhar Arıkan, Kars Milletvekili 
İsmail Hakkı Alaca ve Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar tarafından verilen bir önerge ile, ay
an konuda Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İnur tarafından verilen diğer bir önerge birleştirile
rek müzakere ve kabul edilmiştir. 

Komisyonda kabul edilen söz konusu önergelerin gerekçesinde Anayasanın 11 nci maddesindeki, 
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Cumhuriyetin, 'millî güvenliğin, kamu düze
ninin korunması amacı belirtilmiş, ayrıca memleketin içinde bulunduğu durumun, Sıkıyönetim ilâ
nını gerektirecek şekilde ciddî bulunması ve ilân edilen Sıkıyönetimin defalarca Türkiye Büyük 
Millet Meclisince uzatılmasına karar verilmiş olması, işlendiği kesin hükümle sabit olan suçların 
vasıf ve mahiyeti ve bu suçların Devletin varlığına mütevecih olup Anayasayı tağyir, tebdil ve il
gaya ve Anayasa ile teşekkül etmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata ve vazifesini yap
maktan men'e cebren teşebbüs edilmiş bulunması ve bu suçlara ait cezaların yerine getirilmesi ile, 
cezanın ibreti müessire gayesinin sağlanması ve bunda geniş çapta kamu yararı bulunması ve Ana
yasanın 132 ııci maddesinin son fıkrasındaki emred'ici hükme uyulması zorunluluğunun mevcudiyeti 
ve hâdisenin kamuoyundaki geniş tepkisi açıkça it'aidü edilmiş ve Komisyonumuzca da kabul 'edilen 
bu gerekçelerle, kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle ve gündem
deki bütün işlere takdimen görüşülmesinin istenmesi kararlaştırılmıştır. 

Gereği yapılmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle''sunulur. 17 . 1 . 1972 

Adalet Komisyonu 
IBıaşkjainiı 
İsfenjbül 

1. H. -Tekinel 

Bitlis 
Maılhallfiim 

K. 31. Akışık 

Gümüşaıne 
31. Karaman 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Kütahya 
E. AzmiLoğlu 

(Toplantıda bulıunfaanadı) 

Sözcü 
ıSivials 

T. Koraltan 

Çonuım 
1. Tontbuş 

İçel 
31. Arıkan 

Konya 
öncel ik ve ivediMde 

görüşülmteMiıııe ikaı-şıyııın 
1. Baran 

Mar/diın 
E. K. Aybar 

K â % 
iSiipop 

H. Biçer 

Elâzığ 
dVluhaJUifilm 
31. Aytuğ 

1'eel 
T. Özgüller 

(Toplıan'tuda bull/miiaımiadı) 

ıKottuyıa 
K. îmer 

Niğde 
ıMuhaîlütsttn 

Aütvîiin 
A. N. Budak 

(Toplunjtıdja ıboıttıunamajdı) 

Eınzuıman 
S. Ar<M 

Kaıns 
1. II. Alaca 

Konya 
Mühadifüm gerekçe 

eîkiUiidjiır 
0. Okay 

Siirt 
31. N. Oktay 

31. Ocakçıoğlu 

Tofeaıt 
O. Hacibaloğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



AR(H;A!E^ET SEinıi 
1. Anayasamız yaşama hakkını 'açıkça kabul .etmiştir. 'Kî i: dokuuuhuazhğnun kanunla ian-

calk İkayTtlanabileceğini (Anayasa .14 nuul. ¥ : •; 1.1)2) de Inlİrtnıişitir. Ayru-n yine «iyin maddenin 4 ncü 
fılkrası ile ansan haysiyeti ile bağdaşauııyaıı ceza konulamaz ilaırahnı 'benimsemiştir. 

ÎB|U iiti|baıila aynı Anayasanın 64 ncü maddesi.ide yor alan öiiüm cezasının yerine /getirilmesi (ka
rarını, yukarıdaki 'prensiplerle uzlaştırmak mümkün, değildir. 

2< Diğer taraftan Anayasamızın 11 nei maddesi {"\\ a mm Tem el Hak ve i.üirriyetiernı özüne 
Dotkunamaz) Iknralını ısaptam ıştır. Yasama, hakkının ,K al d ı.rdm asından, (başka ibir şey olmıyan 
ölüm cezaisini! Ibıı ikural (karşısında muhafazaya olanak, •yoktur. 'Anayasa, tezat içindedir. 

, 3 . Yusuf Arslan, Hüseyin İnan ve 1 îıeniz («ezmiş 'haklarında jesas mahkemesince verilen Yar-
gıtaydau \geeerek kesinleşen ölüm «ezalarının yerime getirilmesinin 'i e tik iki. bir Anayasa emri
dir. 

İnfazın yapılmasında haleti ve 'toplumun geleceği yönünden .taydaşı ve zararı var mıdır yok-
ımudur konusu önemlidir. 

Ölüm, 'cezası ^Devletin cezalandırmak hakkı ile birlikte (doğmuştur. (Vza Hukukunun tarihin-
ıden geriye doğru gidildikçe uygulanmasının fazlalaştığı bir gerçektir. lAncak bu (olgu, 'ölüm ce
zasının meşru olduğunu izah edemez. Ziı a tarikte öyle cezalara, rasbuııınştır ıkii, bujdin'kü (in
lim've uyg*arlık 'mıhın mahkûm etmiştir. Bu ne de ı>! e ölüm cezası iher toplumda, kimisinin (sü
ratli !kim,îs.iırin de kiraz daha yavaş 'falcat ortadan ikalkmakıia, ölüm cezası uygarlığın önünde 
geri çekilmektedir., 

4. Ölüm cezası tâyini;, tarifi imkânsız (esrarengiz bir •cefadır. Ölüm cezası 'diğer cezalardan 
ay il .olarak 'bölünemez bir 'cezadır. (Suçlunun şahsiyetine göre lnyarlanamnz bir cezadi'r. Hata 
anlaşılınca cezaiyi kaldırmak imkanı «Imıyan bir cezadır. X!örülüyor /ki; bu 'ceza •esasen (kza 
Huıkuikıı 'bakımımdan (elverişli ıdeğildir, ölüme ceza, denilemez. (Bütün ilnsanlığm ortak kaderine 
ceza kleııiılemez. 

ö. Oezâlaudırlmaik hakkı [ile teçhiz . rd.ili.mis bir iioplu.mda (bu reza Sosyal ihtiyaçlar ötçü-
süııide uygulanırsa .meşruiyetini muhafaza 'edebileceği 've 'toplum, için faydalı lohıeağmı (düşü
nüyoruz. 

Eğer (ölümden daha az sert bir «eza toplumu ve insanlarını ivoruuıaya ıy et erli ise infazın 
yapıllmasına lüzum görmüyoruz. Zira zaruri ve .haklı, olmadıkça uygulamanın cemiyet adına 
eeiza olarak yenine getirilmeskide fayda, yoktur. 

'Hailen önlemekle Çeşitli ve müessir araçlar m,e\ cnllar. O halde uygarlık ıs uç a ıkarşı daima yeni 
silâhlar ''bulacaktır. Bu itibarıla top bunun suça karşı (korunması bu cezadan baş'ka yollar ve yön
temle ide ilaha iyi sağlanacağı kanaatiyle muhalifiz, 

17 . -I . 1972 

(Elâzığ) (Konya) (Niğde) (iiitlis) 
Mehmet Aytuğ Orhan Oka.j! Mevlut Ocakrıoğhı K. Mümtaz Alasth 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

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

MADDE 1. — a) Askıerî Yargıtay 2 noi Dairesinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/4574972/1 
dsas, 1972/1 karar sayılı ilamı ile kesinleşen. Askerî Yargıtay Basjsavcıhğının 3 . 2 . 1972 tarih 
ve 1972/187-98 sayılı kararı ile tashihi karar talebi reddedilen, Anikara Sıkıyönetim Komutan
lığı 1 No. M Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü 
ile T. C. K. mm 146/1 maddesi uyanınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan; Sicilli nüfusta 
Erzurtun Eıca nıahijyesi, özlük (öznübeypiinarı) (köyü, hane 27, edat 5 ve sayfa 129 da kayıtlı Ce-
mil oğlu Mukaddesten dogma 1947 doğumihı Denk Gezmiş hakfandaki işbu ölüm cezası yerime 
getirilir. 

b) Askerî Yargıtay 2 nici Dairesinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457-1972/1 esas, 1972/1 karar 
Sayılı üâmı ile kesinfleşjen, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 1972/187-98 sa
yılı kararı ile tashihi karar talebi reddedilen, Anikara SıikUyönetim Komutanlığı 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 eldilmdş bulunan; sicilli nüfusta Yozgat iline 
bağlı Çekerek ilçesi Kuşöaray köyü, haine 21, cütl3/2, sayfa 88/114 de kayıtlı Beşir oğlu Mediha'-
dan doğma 1947 doğumlu Yusuf Arslan hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

e) Asfeerî Yargıtay 2 nci I>aütresini!n 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457-1972/1 esas, 1972/1 karar 
sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 1972/187-98 sa
yılı kararı ile tashihi karar talebi reddedilen, Anikara Sıkıyönetim Komutanlığı 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 bulunan; sicilli nüfusta Kayseri ili Sanz 
ilçesi, Bahçeli mahallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 t© kayıtlı Hudar oğlu Selver'den doğma 1949 
doğumihı Hüseyin inan hakkındalki işbu ölüm cezası ytetrîne getirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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