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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bursa Milletvekili Barlas Küntay, Meclis 
başkanlarının isminin, törenlerde bulundukları 
halde, TRT bültenlerine geçmediği konusunda 
gündem dışı demeçte îbulundu. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın; 
Kastamonu'da vukubulan dolu âfeti ve, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun; et buhranı konusundaki gündem dışı 
demeçlerine Tarım Bakanı ilyas Karaöz cevap 
verdi. 

içişleri Bakanı Ferit Kubay'm, Jandarma 
Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması 
modern silâh, araç ve gereçlerle donatılması 
amacıyle içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının, havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek beşer üyeden kurlu bir Geçici Komis
yonda ; 

C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım inebeyli ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Genel Sağlık 
Sigortası kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tekliflerinin, havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek dörder üyeden kurulu ge

çici bir komisyonda görüşülmesine dair önerge
leri kabul edildi. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının, (1/163, S. Sayısı : 687) tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere 
geçilmesi kabul olundu. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nunu tasarısı (1/609), (S. Sayısı : 513) nın gö
rüşülmesi Hükümet ve Komisyon Genel Kurul
da hazır bulunmadığında ertelendi. 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının (1/612, S. Sa
yısı : 583) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

4 . 7 . 1972 Sah günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20,00'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin 

ve 207 arkadaşının, 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanununa ek bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/719) (Maliye ve Plan 
komisyonlarına) 

2. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, Sosyal Sigor
talar Bankası A. ıŞ. Kuruluş kanunu teklifi 
(2/720) (Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plan ko
misyonlarına) 

3. — 10. Senatosu ve M. Meclisi idare Amir
lerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi (2/721) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 

alman karann onaylanması hakkında kanun ta

sarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/145) 
(S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) (GÜN
DEME) 

5. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alman kararın onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) (GÜN
DEME) 

6. — istanlbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Eskişehir Milletvekili ismet Angı'nm, 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve »Çalışma ve Plan komisyonları ra
porları (2/554) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1972) (GÜNDEME) 

» • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 119 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın milletvekillerinin, mevcudiyet
lerini otomatik cihazla tespit etmelerini rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Grup Başkanvekillerinin, son gelişmeler 
muvacehesinde Hükümetin dış politika hakkında 
izahat vermesini isteyen önergesi ve Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in dış politika ile ilgili 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Son gelişmeler muvacehesinde Hükümetin 

dış politika hakkında Genel Kurula bilgi ver
mesini arz ve rica ederiz. 

Â. P. Grubu 
Başkanvekili 

Uşak 
Orhan Dengiz 

M. G. P. Grubu 
Başkanvekili 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

C. H, P. Grubu 
Başkanvekili 

Denizli 
Hüdai Oral 

D. P. Gurubu 
Başkanvekili 

Sakarya 
M. Vedat Önsal 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı Halûk 
Bayülken, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Malûmları olduğu üzere, memleketimiz, için
de bulunduğu ittifaklar ve sürdürdüğü ilişkiler 
itibariyle yoğun bir çalışma ve temas halindedir. 
Dışişleri Bakanınız olarak bu konulardaki geliş
meleri, mümkün olabildiği derecede sık sık; il
gili komisyonlara ve Yüce Heyetlere vermeyi bir 
vazife addetmekteyim. 

Bu münasebetle son zamanlarda ehemmiyet 
kesbetmiş olan ve Yüce Heyetinizin bu hususta 
benim ağzımdan bilgi almasını faydalı ve lü

zumlu addedeceğiniz konularda müsaadenizle, 
mümkün olduğu kadar mücmel bir şekilde, ma
lûmat arz etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; 
Bildiğiniz gibi Kıbrıs konusunda bazı geliş

meler vuku bulmaktadır. Kıbrıs'ta Türk ve Rum 
Cemaatleri arasında 1968'de başlamış olan araş
tırıcı nitelikteki görüşmeler 1971 yılı Sonbaha
rında Kıbrıs Rum Yönetiminin tutumu yüzün
den tamamiyle tıkanmıştı. Aradan geçen za
man zarfında, görüşmelerin tekrar canlandırıl
ması için B. M. Genel Sekreterinin teklifi üze
rine Cemaatlerarası müzakerelerin Türk ve Yu
nan Anayasa eksperleri ve B. M. Genel Sekrete
rinin Kıbrıs'taki özel Temsilcisinin iştirakiyle 
genişletilmiş şekilde başlaması ilgili taraflarca 
kabul edildi. Ancak, daha görüşmeler başlama
dan, Rum Yönetiminin Adaya çok miktarda Çe
koslovak yapısı silâh ve mühimmat soktuğu öğ
renildi. 

Bu şartlar altında Kıbrıs'ta genişletilmiş 
toplumlararası görüşmelerin başlamasına imkân 
bulunmadığı sonucuna vardık ve ilgili devlet
lerle Birleşmiş Milletleri uyardık. Bunun üze
rine silâhların Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin 
mıntakasında muhafaza altına alınması husu
sunda bir anlaşmaya varıldı. 

Genel Sekreter Kurt Waldheim da bütün 
ilgili taraflara bir muhtıra verdi. Genel Sekre
ter bu muhtırada, U Thant'm Toplumlararası 
görüşmelerin genişletilmesini teklif etmesinden 
bu yana vukubulan gelişmeleri anlatmakta, si
lâhlar konusunda varılan nihaî anlaşmayı izah 

— 243 — 
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etmekte ve Toplumlararası görüşmelerin dayan
dığı esasları ve bu görüşmelerin başlamasını 
mümkün kılan anlayış bakımından taraflar ara
sında mevcut mutabakatı teyid etmektedir. Bu 
yeni gelişmelerin evvelki gibi yine araştırıcı ni
telikte olması ve tarafların bilinen siyasî ve 
hukukî tutumlarına halel getirmemesi hususun
da mutabık kalınmıştır. 

Toplumlararası genişletilmiş görüşmeler, 
Kıbrıs'taki Barış Gücünün faaliyetlerini denet
lemek maksadıyle B. M. Genel Sekreterinin ^.da
ya yaptığı ziyaret münasebetiyle Genel Sekrete
rin iştirakiyle yapılan bir açılış merasimi top-
lantısıyle tekrar canlandırılmış oldu. Bu top
lantıya Türk ve Yunan Anayasa uzmanları da 
katılmıştır. 3 Temmuz'da başlayan esas görüş
meler halen devam etmektedir. 

B. M. Genel Sekreterliği Kurt Waldheim 
Lefkoşe'yi ziyaretinden sonra Ankara'ya gel
miş ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızı ve 
Sayın Başbakanımızı ziyaret etmiş ve ara
mızda görüşmeler yapılmıştır. Avusturya'nın 
bu güzide diplomat ve devlet adamının mem
leketimize yapmış olduğu bu ilk ziyaretten 
büyük memnuniyet duyduk. Bu vesileyle ken
disiyle yapılan görüşmelerde Kıbrıs meselesi 
hakkındaki temel tutum ve görüşlerimiz et-
rafıyle anlatılmıştır. Genel Sekreterin Kıb
rıs'a yapmış olduğu ziyaretten de biz ayrıca 
memnuniyet duyduk. Kıbrıs'taki durumu gör
mekten «şoke» olduğunu bize ifade etmiş olan 
Genel Sekreterin, bu suretle Ada'da mevcut 
ahvali ve Türk Cemaatinin içinde yaşadığı 
şartları yakından gördüğünden ve Ada'da iki 
Cemaatin ayrı birer varlık halinde olduğunu 
bizzat müşahede etmiş olacağından şüphe et
miyoruz. Ada'da mevcut şartlar, Rum Yöne
timine feâkim olan zihniyet ve özellikle bu me
selenin uzun tarihinde geçirilmiş olan tecrü
beler maalesef fazla iyimser olmamıza imkân 
bırakmamaktadır. Bununla beraber, Ada'da 
meselenin ulaşmış olduğu bu yeni safhada, 
Türk Hükümeti olarak, gerek Türkiye'nin ve 
gerek Türk Cemaatinin andlaşmalardan do
ğan meşru haklarını ve Türk Cemaatinin gü
venliğini lâyikiyle sağlayacak bir çözüm şek
line barışçı yolla varılması için iyi niyetli 
gayretlerimize şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan böyle de, meselenin gerektirdiği ihtiyat 

I ve teyakkuzu elden bırakmadan, devam edece-
I ğimiz şüphesizdir. 

Mayıs ayı sonunda Bonn'da yapılan son 
NATO Bakanlar Konseyi toplantısı, Yunan Dış
işleri Bakan Yardımcısı Palamas ile Kıbrıs 
konusunda öteden beri devam edegelen ikili 
istiharelerimize bir yenisini daha ilâve etme
mize vesile oldu. Kıbrıs'ta toplumlararası ge
nişletilmiş görüşmeler başlamadan önce kurula
cak düzenin esasları hakkında görüş teatisi 
faydalı olmuştur. Kıbrıs meselesinin daha ge
niş bir çerçeve ve anlayış içinde uzun vadeli 
Türk ve Yunan menfaatleri bakımından ne şe
kilde ele alınabileceği hususunda bazı nokta
larda görüş birliğinde olduğumuzu müşahede 
ettik. 

NATO, Almanya, Avrupa Güvenlik Kon
feransı : 

NATO Bakanlar Konseyinin 1972 ilkbahar 
toplantısı milletlerarası yumuşama havası 
ve Avrupa politikası bakımından son derece 
önemli iki olaya rastlamıştır : 

BAŞKAN — Nixon'un Moskova ziyareti 
ve dostumuz Federal Almanya'nın Sovyetler 
Birliği ve Polanya ile imzalamış olduğu And-
laşmaların Alman Parlametosunca onaylanması. 

Başkan Nixon'un Moskova ziyareti sırasın
da görüşülen konular ve varılan anlaşmalar 
hakkında, Dışişleri Bakanı Mr. Rogers, ziya-

' retten önce yapılan istişarelerin bir devamı 
olarak, geniş izahatta bulunmuştur. 

Stratejik silâhların sınırlandırılması konu-
: sunda üç yıldan beri devam edegelmekte olan 
I görüşmelerin olumlu bir sonuca bağlanarak 
] bir anlaşma imzasına müncer olması şüphesiz 
1 ki sadece bu iki büyük devlet bakımından de-
ı ğil, aynı zamanda bütün memleketler için 

önem taşıyan bir anlam ifade etmektedir. Bu 
i anlamı, bizatihi anlaşmaların kapsadığı konu

ların yanısıra ve belki de ondan daha çok, 
tarafların biraraya gelerek gerçekçi bir tu
tumla çok hassas bir konuda anlaşmaya var
malarının mümkün oluşunda görmek doğru 
olacaktır kanısındayım. Diğer taraftan, Mr. 
Rogers'in en üst kademedeki Amerikan ve 
Sovyet yöneticileri arasında, Avrupa mesele-

' lerinde müttefiklerin tümünü ilgilendiren ko
nuların özel bir şekilde ele alınıp müzakere 
mevzuu yapılmadığını açıklıkla belirtmesi de 
büyük memnunlukla kaydedilmiştir. 

244 — 
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Federal Almanya Parlamentosunda tasdik 

edilmiş olan Andlaşmalarm ise, hem bizzat 
Almanya ve doğrudan doğruya ilgili memle
ketler için hem de genel Avrupa siyaseti ba
kımından Önemleri sadece Alman kamuoyu 
değil, bütün Avrupa kamuoylannca yakından 
takibedilmekte idi. Esas itibariyle toprak bü
tünlüğünün ihlâl edilmezliği ve ilişkilerde kuv
vet kullanma ilkelerine dayanan bu andlaş
malarm tasdiki ile Almanya ve Berlin üze
rinde sorumlulukları bulunan dört Devlet ara
sında geçen Eylülde parafe edilmiş olan An
laşma imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
sayede, Başbakan Brandt'ın iki Almanya ara
sında bir «ara - hal çaresi» bulmaya yönelen 
Doğu politikası önemli semerelerinden birini 
daha verdiği gibi, bütün Avrupa memleket
lerini bir araya getirecek olan bir Avrupa Gü
venlik ve işbirliği Konferansının hazırlık ça
lışmalarının başlatılması için yeşil ışık da yan
mış olmaktadır. Şimdi Helsinki'de akredite 
Diplomatik Misyon Şeflerinin hazırlık çalışma
ları için bu sonbaharda temaslara basmaları 
beklenmektedir. 

Avrupa Güvenlik Konferansı konusu, tah
min edildiği ve neşredilen ortak bildiriden de 
görüldüğü gibi, Bakanlar Konseyi toplantısın
da üzerinde en fazla durulan bir konu olmuş
tur. Malumları olduğu üzere, İkinci Dünya Sa
vaşından bu yana, Berlin ve Küba misalinde ol
duğu gibi, bazan çok tehlikeli buhranlardan 
geçen Doğu - Batı münasebetleri son yıllarda 
belirli bir yumuşama devresine girmiştir, iki ta
raf memleketleri arasındaki münasebetler çeşit
li sahalarda gelişmiş olmakla beraber, bu sonuç 
tedrici olarak ve esasta, önemli sorunlarda mev
cut büyük farklılıklarının üzerinde köklü ve 
gerçekçi bir şekilde durulmadan gerçekleşmiş
tir. Şimdi, Doğu - Batı münasebetlerini bugüne 
kadar sürdürülegelen bu kısmî, sınırlı anlaşma
lardan daha ileri ve esaslı bir şekilde ele alacak, 
güvenlik ve işbirliğinin temel sorunlarını ince
leyecek bir konferans toplanması istenmektedir. 
Teklif bu açıdan görüldüğünde, Doğu - Batı 
münasebetleri konusunda son derece önemli bir 
aşamanın başlangıcını teşkil ettiği şüphesizdir. 
Binaenaleyh, bu kadar önemli bir hadisenin ge
reken itina ve dikkatle ele alınarak hazırlıkları
nın yapılmasının ve bilhassa Avrupa güvenliği

ne ve işbirliğine hakikaten katkısı olacak husus
ların neler olduğunun ortaya çıkartılmasının da 
sön derece önemli olduğu aşikârdır. 

Bu itibarla, hem Türkiye'nin menfaatlerini, 
hem de devamlı bir Avrupa sulhunun sağlanma
sı imkânlarını nazarı ittbare alarak, her şeyden 
önce böyle bir konferansın amacı, hangi konula
rı ele alacağı, bunları ne dereceye kadar teme
linden inceleyebileceği ve nihayet ne derecede 
bir başarı şansı olduğu üzerinde konferanstan 
önce makul bir anlaşma sağlanmasını lüzumlu 
görüyoruz. Bu sağlanamaz ve büyük ümitler 
bağlanan konferans bir başarısızlıkla sonuçla
nır veya ikinci derecede sonuçlar verirse, bunun 
bizzat genelleştirmek istediğimiz anlayış ve ba
rış havasına zararlı olacağını, kamuoylarını ha
yal kırıklığına uğratacağını, cesaret kırıcı bir 
durum yaratacağını göz önünde tutmak gere
kir. 

Ayrıca bu görüşmelerin dengeli bir şekilde 
yürütülmesine, yani siyaset, güvenlik ve işbir
liği meselelerinin aynı ölçü ve seviyelerde yü
rütülmesine büyük önem atfetmekteyiz. Nite
kim bu hususlar NATO toplantısı sonunda neş
redilen müşterek tebliğe de konmuştur. 

Konferansın ele alacağı konular arasında 
bizce başta gelen güvenlik meselesinin Türkiye 
için olduğu kadar, şartları başka da olsa, diğer 
memleketler için de önemi açıktır. Binaenaleyh, 
hazırlık, çalışmalarında güvenlik bakımından 
itimat telkin edici şartların neler olduğunun 
araştırılmasını lüzumlu görmekteyiz. Bu esaslar 
belirlenmedikçe, Avrupa devletleri arasında ik
tisadî, teknik, kültürel alanlarda hakikî ve sü
rekli bir işbirliğinin gerçekleşebileceğine İnan
mak çok zordur. Güvenlik meselesi ele alınır
ken, bunun sadece siyasî değil, fakat aynı za
manda askerî veçhelerinin olduğunun ihmal 
edilmemesi ve siyasî nitelikteki sorunların uy
gun bir seviyede ele alınması gerekeceği kanı
sındayız. Aslcerî meseleler; meselâ «kuvvetlerin 
karşılıklı ve dengeli olarak indirimi» konusun
da olduğu gibi, mahiyetleri icabı çok teknik, 
karışık ve büyük teyakkuzu icabettlren konu
lardır. Yüksek Meclisinizin, bu soruları ilgili as
kerî makamlarımızla yakın işbirliği içinde ve 
gerek memleketimizin, gerek mensup olduğu
muz İttifakın menfaatlerini nazarı itibare ala
rak, gereken dikkatle takibedeceğimizden emin 
olmasını istirham ederim. 
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Bakanlar Konseyi Toplantısında güvenliğin 
askerî veçheleri ile ilgili olarak ele alman diğer 
bir konu da, «karşılıklı ve dengeli kuvvet indi
rimi» meselesi olmuştur. Bilindiği gibi, NATO' 
nun müşterek savunma programına iştirak eden 
memleketler, 1968 Rejkjavik Toplantısından 
bu yana, askerî kuvvetlerde karşılıklı ve den
geli kuvvet.indirimleri sorununun görüşülmesi 
için Sovyetler Birliğine tekliflerde bulunmuş
lar, ilk temasları başlatmak için bir araştırıcı 
tayin etmişler, fakat bir cevap alamamışlardır. 

Konseyin kanaatince, bu araştırıcı görüşme
lere en erken bir tarihte, Avrupa Güvenlik ve 
işbirliği ile ilgili çok taraflı hazırlık görüşmele
rine girişilmesinden önce veya ona muvazi ola
rak başlanması yerinde olacaktır. 

Hükümetimiz, bu görüşmelerin dışında kal
mamaya ve muhtemel indirimin genel ilkeleri
nin Güvenlik Konferansıyle bağlantılı olarak 
tespitine taraftardır. Bizatihi kuvvet indirim
leri müzakerelerine gelince, bunun da konfe
ransa paralel olarak yapılacak ayrı bir toplan
tıda ve gerek coğrafî bölge, gerek kuvvetlerinin 
indirime dahil oluşu keyfiyeti, gerekse askerî 
denge ve güvenlik kıstasları açılarından alâkalı 
görülecek memleketlerin iştirakiyle yürütül
mesinin kabil olabileceğini düşünüyoruz, Eğer 
bu meselelerde hiç bir memleketin güvenliğine 
zarar vermeyecek tertiplere gidilmesi samimi
yetle isteniyorsa, müzakerelerin bu şartı tahak
kuk ettirecek şekilde, meselâ safhah olarak yü
rütülmesi imkân dahiline girecektir kanaatin
deyiz. 

CENTO Bakanlar Konseyi Toplantısı 

Yılda bir defa üye ülkelerden birinde topla
nan CENTO Bakanlar Konseyi, 19. toplantısı
nı 1 - 2 Haziran 1972 tarihlerinde Londra'da 
yaptı. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Konsey 
toplantıları sırasında Batılı müttefiklerimizin 
bölgeyle yakın ilgilerinin devam etmekte oldu
ğunu bir kere daha müşahede etmek imkânını 
bulduk. 

Keza, bu yılki Konsey toplantılarının mem
nuniyet verici diğer bir tarafı da, toplantılara 
Pakistan'ın 1965'ten beri ilk defa bakan seviye
sinde katılmış olmasıdır. 

Konsey toplantılarında görüşmelerin ağırlık 
noktasını bölgedeki yıkıcı faaliyetler teşkil et

miştir. 1971 yılında ülkemizde olduğu gibi iran 
ve Pakistan'da da yıkıcı faaliyetlerin arttığı 
görülmüştür. Ancak, ilgili hükümetlerin yerin
de müdahalesiyle bu faaliyetlerin etkisi azaltıl
mıştır. Bununla beraber, bölgede yıkıcı faaliyet
lerin tamamiyle bertaraf edildiği söylenemez. 
Durumun teşhisi daha etkili tedbirler alınması
nı şüphesiz kolaylaştıracaktır. 

Konsey toplantıları dışında meslektaşlarım
la çeşitli konularda ikili görüşmelerim de oldu. 
Bu görüşmelerimin büyük kısmı Hindistan Alt 
Kıtasındaki gelişmelere tahsis edildi. Bütün 
meslektaşlarımın bu konudaki temennileri, Hint 
ve Pakistan Devlet Başkanlarının bir araya ge
lip anlaşmazlıklarını karşılıklı müzakere ile hal
le çalışmaları idi. 

Ajanslardan görülmüş olduğu veçhile bu ilk 
zirve toplantısında önemli hususları kapsayan 
bir anlaşmaya varılmıştır. Bu kısmî denilebile
cek anlaşmanın tarafların meşru menfaatlerini 
koruyacak şümullü ve devamlı anlaşma ve anla
yışlara zemin teşkil etmesi halisane temenni
mizdir. 

Avrupa Konseyi 
Bildiğiniz gibi, Avrupa Konseyi Danışma 

Meclisi Siyasî Komisyonu Nisan ayında Ankara 
ve istanbul'da toplantılar yaptı. Toplantıların 
bizim için en önemli yönü, Komisyon Başkan ve 
üyelerinin, bu toplantılardan bilistifade, çeşitli 
temaslarda bulunabilmiş ve Türkiye gerçekleri
ni bizzat görmüş olmalarıdır. 

Aynı tarihlerde Konsey Genel Sekreteri de' 
memleketimizi ziyaret etmiş ve temaslarda bu
lunmuştur. Siyasî Komisyonun Başkan ve üye
leri basma yaptıkları açıklamalarda, memleke
timizde parlamenter demokrasinin canlı ve di
namik karakterini muhafaza ettiğini, Türk or
dusunun demokratik rejimi korumak ve kuv
vetlendirmekten başka bir gaye gütmediğini, 
bütün partilerin demokratik rejimi gönülden 
savunduklarını müşahede eylediklerini belirtti
ler. 

Böylece Siyasî Komisyonun memleketimizde 
vukubulan toplantıları, Türkiye gerçeklerinin 
Avrupa Konseyince ve giderek Batı - Avrupa 
kamuoyunca bilinmesi bakımından faydalı ol
du. Ben bu sonucu, 15 - 16 Mayıs tarihlerinde 
aktolunan Bakanlar Komitesi Toplantısına katıl
mak üzere gittiğim Strazburg'taki temaslarım
da da bizzat müşahede eyledim. 
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Bu seferki Bakanlar Komitesinin bir özelli
ği, Başkanlık sırasının Türkiye'ye geçişi oldu. 

Başkan sıfatıyle Danışma Meclisi üyelerine 
hitaben yaptığım konuşmada da Türkiye'nin iç 
ve dış siyaseti hakkında geniş izahat vermek 
imkânını buldum. Bir soruya cevaben yaptığım 
konuşmada da, Atatürk Türkiye'sinin 50 yıldan 
beri en ileri Avrupa ideallerini savunduğunu, 
kanunlarının Avrupa'nın demokratik ülkeleri
nin kanunları ile aynı paralelde olduğunu, 1946' 
dan beri çok partili, serbest seçimli ve gizli oy-
lu, tam demokratik sistemi uyguladığımızı, 
1961'de birçok Avrupa ülkesindekinden daha 
liberal bir Anayasayı yürürlüğe koyduğumuzu; 
Türkiye'nin bu haliyle Avrupa'nın Güney - Do
ğu kanadında bir demokrasi adası olduğunu, 
bunun devamı için sarf ettiğimiz çabaların tak
dir edilmesi gerektiğini belirttim ve millî birlik 
ve bütünlüğümüze yöneltilecek tehditleri karşı
lamak için gerekli tedbirleri almakta tereddüt 
etmeyeceğimizi ifade ettim. 

Avrupa Konseyi hakkındaki maruzatıma ni
hayet vermeden şunu da belirtmek isterim ki, 
Danışma Meclisi Ekonomik Sorunlar ve Kalkın
ma Komisyonu, davetimiz üzerine, Eylül ayın
daki toplantılarını memleketimizde yapacaktır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu : 
Son zamanlarda Avrupa Ekonomik Toplu

luğunun bünyesi ve istikbalde alacağı hüviyet 
bakımından çok önemli bazı gelişmeler olmak
tadır. Bildiğiniz gibi, 6'lar, 10 lar çıkmakta, ay
rıca topluluğun siyasî bütünleşmeye doğru yö
nelmesine imkân verecek bazı teşebbüsler yapıl
maktadır. 10 memleketin önümüzdeki Ekim 
ayında yapacağı Zirve Konferansının konula
rı arasında siyasî karakter taşıyan bu meselenin 
önemli bir yer işgal edeceği anlaşılmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunda bu istika
mette beliren gelişmeler halen toplulukla bir 
Ortaklık Anlaşması bulunan memleketimizin il
gisiz kalamayacağı gelişmelerdir. Her ne kadar, 
aramızdaki Anlaşma geçici bir devrede daha 
çok ekonomik münasebetleri kapsamakta ise de, 
dibacesinde de belirtildiği gibi, toplulukla ku
rulan ilişkilerimizin nihaî hedeflerinin, Türk 
Milleti ile Avrupa milletleri arasında daha sıkı 
bağlar kurmak, Türkiye'nin topluluğa katılma
sını sağlamak, Avrupa Ekonomik Topluluğunu 
kuran Anlaşmanın ilham aldığı ideali birlikte 

takibederek barış ve hürriyet teminatını takvi
ye etmek gibi, ekonomik bağlantıları aşan ma
hiyet taşıdıkları da kir gerçektir. 

Bu ilkeden hareketle, topluluk üyeleri nez-
dinde icabeden teşebbüslerde bulunduk. Başta 
Almanya ve İtalya olmak üzere bütün memle
ketlerden anlayış gördüğümüzü kaydetmek iste
rim. Bu hususta karar alınıncaya kadar toplu
luk içindeki bütün gelişmelerden bize resmen 
bilgi verilmesi şeklinde bir hal çaresi üzerin
de durulmaktadır. 

Bizim siyasetimiz, bu gibi gelişmelerin NA
TO'nun bünyesine ve (bugüne kadar yerleşmiş 
işleyişine, Atlantik ötesi memleketleri de kap
sayan şümullü karakterine zarar verilmemesi 
yolunda olmuştur. Anahatları itibariyle diğer 
memleketlerin de ortak politikası olan bu ilke
nin muhafaza edildiğini de memnuniyetle be
lirtmek isterim. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri
mizin ekonomik yönüne gelince, özellikle ortak
lığımız çerçevesinde son aylarda kaydedilen 
gelişme ve topluluğun yeni üyelerinin katılma
sı dolayısıyle genişlemesinin münasebetlerimi
ze etkileri sorununu ayrı ayrı incelemek uygun 
olur kanısındayım. 

Katma protokolün yürürlüğe girişine kadar 
geçecek devrede, geçiş dönemi için öngörülen 
ihracat kolaylıklarından biran önce yararlan
mamızı sağlamak amacıyle hazırlanan sınırlı 
süreli geçici anlaşma 1 Eylül 1971 tarihinden 
bu yana toplulukla ticarî alandaki ilişkilerimiz
de uygulanmaktadır. 

1 Eylül 1971'den berigeçen sürenin kısalı
ğına ve sürekli eğilimleri yansıtma ölçüsünün 
ihtiyatla karşılanması gereğine rağmen geçiş 
döneminin ticarî hükümlerinin ilk kademesini 
önceden yürürlüğe koyan geçici anlaşma uygu
lamasının memnunluk verici bir tempo içinde 
yürüdüğünü söylemek mümkündür. Gerçekten, 
1971'in son dört ayında Avrupa Ekonomik Top
luluğuna yönelen ihracatımız bir evvelki yılın 
aynı aylarına nazaran % 27 oranında artmıştır. 
Bu rakam 1971'de topluluğa ihracatımızın yıl
lık artış oranı olan % 11,5 ve üçüncü ülkelere 
ihracat artış oranı olan % 17,3'ün hayli üstün
dedir. Bu gelişmede memnunluk verici bir di
ğer yön, aynı dönemde topluluğa sanayi mamul
leri ihracatımızın gerçek bir atılım gösterme
sidir. Nitekim, Ortak Pazar üyesi ülkelere yılın 
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son dört ayında yapılan sanayi mamulü ihracatı 
1969'da 4,7, 1970'de 7,4 milyon dolar iken Ge
çici Anlaşmanın uygulandığı dört ayda bir yıl 
öncesine nazaran % 160 bir artışla 19,1 milyon 
dolara erişmiştir. 

Aynı gelişmenin 1972 yılı (başında daha da 
olumlu bir yönde devam ettiği Ocak - Nisan 
dış ticaret rakamlarımızdan anlaşılmaktadır. 3u 
dört ay içerisinde Ortak Pazar dışına ihracatı
mız bir yıl önceki aynı döneme nazaran % 32,7 
artarken Ortak Pazara ihracat artışı % 83,1'e 
ulaşmıştır. Aynı aylarda ithalâttaki gelişme ise 
şöyledir: Ortak Pazardan ithalâttaki artış 
% 14,7, Ortak Pazar dışından yapılan ithalât
taki artış % 11,4, 

Ortaklık ilişkilerimizin ilerideki gelişmesi 
konusuna gelince: 11 -18 Şuhat tarihlerinde Or
tak Pazar üyesi devletler 'başkentlerinde yap
tığım temaslardan sonra kamuoyuna da açıkla
mış olduğum gibi biz, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile olan ilişkilerimizde herhangi bir de
ğişiklik yapılmasını istemiş değiliz. 

Tarafımızdan arzu edilen, Ortak Pazarla 
mevcut ilişkilerimizi uzun vadeli Kalkınma Pla
nımızın perspektifleri çerçevesinde yürütmek 
ve uygulamada bir güçlükle karşılaşıldığı za
man esneklik tedbirlerine başvurabilmek ola
nağını elde bulundurmaktır. Bu isteğimizin 
toplulukla olan ilişkilerimizin niteliği üzerinde 
şüphe uyandıracak ya da ortaklıktan çıkmak 
istediğimiz anlamına gelecek bir yönünün bu
lunmadığı açıktır. 

Şubat ayında Altılar başkentlerinde şifahen 
ifade olunan, daha sonra da somut bir şekilde 
topluluğa sunulan tekliflerimiz halen müzakere 
konusudur. Görüşmeler devam etmektedir. Her 
müzakerede olduğu gibi ilk taleplerle varılan 
sonuçların farklı olabileceği düşünülebilir. Her
halde yıl sonundan önce tamamlanması gerekli 
olan bu görüşmelerin taraflan memnun edecek 
ve meşru menfaatlerimizi koruyacak sonuçlara 
varacağını ümidetmekteyiz. 

Suriye emlâk sorunu : 
1. Türkiye - Suriye emlâk sorunun 50 se

nelik mazisi vardır. Bu müddet zarfında Suri-
yedeki Türk emlâkinin mühim bir kısmı muh
telif sebeplerle erimişti. Hükümetlerimiz de za
man zaman bazı mukabil tedbirler almışlardı. 
Bu yönde en şümullü merhaleyi 1958 tarihli 
Suriye tarım reformu teşkil etmişti. 

Bu durum karşısında tarafımızdan da katı 
bir tedbir alınması gerekmiş ve 1 Ekim 1966 
günlü 6/7104 sayılı Kararname ile Suriyelilerin 
memleketimizdeki zat ve ev eşyası dışındaki her 
türlü mal, hak ve menfaatlerine el konulmuştu. 
Bunun üzerine Suriye de geri kalan bütün Türk 
mal, hak ve menfaatlerini dondurmuş ve böy
lece pasavan rejimi de işlemez hale gelmişti. 

1966 tarihi Kararnamenin tadarından son
ra Suriye müzakere teklifimizi kabul etmiş, ikili 
müzakereler 9 Eylül 1968 tarihinde Ankara'da 
başlamış, muhtelif tarihlerde iki celse daha ak
dedilmiş ve gene Ankara'da geçen Mayıs ayı 
Obasında akdedilen toplantı ile sona ermiştir. 

2. Bu çalışmalar sonunda emlâk sorunla
rının çözümlenmesine dair bir sözleşme parafe 
edilmiş ve Türkiye - Suriye Emlâk Komisyo
nu hakkında bir protokol imzalanmıştır. 

Yakında imzalanacak ve Meclislerin tasdi
ki üzerine meriyete girecek olan sözleşme, bu 
vadide anabelgeyi teşkil etmektedir. Sözleşme 
ile, Suriye, tarım reformu kapsamına giren 
Türk arazisi için tazminat ödemeyi, diğer çeşit
li yollardan alman taşınmaz malları Türk sa
hiplerine iade etmeyi, bunlardan iadesi imkân
sız olanlar için de keza tazminat ödemeyi kabul 
etmiştir. Sözleşme ayrıca, Suriye'nin ileride bu 
neviden yeni ihtilâflar çıkmasını önleyecek ted
birler almasını öngörmektedir. 

Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu hakkın
daki protokol, hak sahibi vatandaşlarımızın, sa
yısı 2 000'i bulan dosyalarının incelenmesinde 
ve tazminata veya iadeye konu teşkil edecek 
taşınmaz malların saptanmasında uygulanacak 
hükümleri ihtiva etmektedir, inceleme Suriye' 
de kurulacak olan Karma Emlâk Komisyonun
da ve gene karma üst bir komisyonda yapıla
caktır. 

Emlâk Komisyonunun, anasözleşmenin Mec
lislerce tasdiki beklenmeden, en kısa zamanda 
işe başlaması sağlanmıştır. Çalışmaların 8 ay
da bitirilmesi matluptur. Komisyonlar her tür
lü araştırmayı yapabilecek ve bu arada müra
caatçı vatandaşlarımızı dinleyecektir. Komis
yonlarda sonuçlandırılamayan dosyalar husu
sunda Hükümetlerarası müzakerelerle hal su
reti aranacaktır. Böyle, vatandaşlarımızın hak
ları her türlü teminattan yararlanmış olmakta
dır. 
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Emlâk Komisyonu çalışmalarını bitirdiğinde, 
İ966 yılı elkoyma tedbirlerinin; üst komisyon 
çalışmalarını bitirdiğinde daha evvelki tedbir
lerin karşılıklı olarak kaldırılması mukarrer
dir. 

Bu arada da, bir taraftan Suriye'nin ödeye
ceği tazminatın tediyesi şekli saptanırken, di
ğer taraftan, eski pasavan rejimi yerine, sınır 
bölgesinde yeni bir geçiş rejimi düzenlenecek
tir. 

3. Bütün bu çalışmalar devam ederken, 
mevcut kısıtlayıcı tedbirlerden mutazarrır olan 
hak sahiplerini ferahlatmak maksadıyle, 26 Şu
bat 1971 tarihinde akdedilen protokol ile taşı
nır mallar üzerindeki tedbirlerin karşılıklı ola
rak kaldırılması öngörülmüştü. Taşınır mallar
dan bloke paralar dışında kalanların geçen Şu
bat ayından itibaren fiilen serbest bırakılmasına 
başlanmıştır. 

Bloke paraların serbest bırakılmasına ise, 
geçen Mayıs ayında yapılan son toplantıdan 
sonra geçilmiş bulunulmaktadır. Serbest bıra
kılan miktar 5 milyon T.L. sidir. Bu miktar 
31 . 12 . 1970 tarihine kadar birikmiş gelirlere 
tekabül etmektedir .Bu miktarın 4 milyon 500 
bin Türk liralık kısmı memleketimizde ikamet 
eden Türk vatandaşlarına, Suriyedeki gelirleri 
karşılığında ödenecektir. G-eri kalan 500 bin 
T.L. lık kısmı ise (Suriye'de mukîm Türk vatan
daşlarına Suriyedeki gelirleri karşılığı Suriye 
Hükümetince Suriye lirası ile tediye edilecek
tir. 

Batı Trakya : 
Batı Trakya Türk azınlığının sosyal, kültü

rel ve ekonomik sorunları, Lozan Andlaşması-
nm ilgili hükümleri gözönünde tutularak Ba
kanlığımca yakînen izlenmektedir. Azınlığımı
zın eğitim sorunlarının mütekabiliyet esasına is
tinaden İstanbul Rum azınlığının eğitim duru
mu ile irtibatlandırılması ve eğitim sorunlarına 
peyderpey çözüm yolları getirilmesi bu konuda
ki tutumumuzun temel unsurlarından birini teş
kil etmektedir. 

Batı Trakya azınlığımız ile istanbul Rum 
azınlığı arasındaki bünye farkı eğitim konusun
da da farklı görünümün esas sebebi olarak 
gösterilmektedir, istanbul Rum azınlığının 6 
lisesine mukabil Batı Trakya'da iki lisenin mev
cudiyeti bir bakıma belki azınlığımızın topra

ğa bağlı bünyesi ile izah olunabilir. Fakat, ka
bul etmek gerekir ki, bu konuda ve diğer konu
larda farklılığın başka sebepleri de vardır. 
Herhalde azınlığımız çeşitli kısıntılar içerisin
de bulunagelmiştir. 

20 Aralık 1968 tarihinde imzalanan Türk -
Yunan Karma Kültür Komisyonu Protokolü 
okullarda azınlık dilinin ve resmî dilin kulla
nılması, göze hitabeden eğitim araçları, okul 
kitaplıkları, ders kitapları, din, ırk ve milliyet 
şuuruna saygı gösterilmesi konularında müspet 
ve karşılıklı eğitim sorunlarının büyük bir kıs
mına çözüm getiren hükümler ihtiva etmekte
dir. 
Bu meyanda azınlık okulları binalarının genel

likle yeterli evsafta olduğunu, Batı Trakya'ya 
gönderilen 35 Türk vatandaşı kontenjan öğret
menin azınlığımızın eğitimine yardımcı oldukla
rını, ancak formasyonlu öğretmen istihdamının 
arzu edilen seviyede olmadığını belirtmek ye
rinde olur. Bunların yanında ise azınlığımızın 
başlıca eğitim sorunları olarak ortaokul ve lise 
kitap ihtiyacının tarafımızdan henüz tamamıyle 
karşılanamadığını, büyük bir kısmı okul encü
menleri ile anlaşma yapmış 74 formasyonlu 
soydaş öğretmenin uzun zamandır görev bekle
mekte olduğunu, azınlığımızın eğitimi ile ilgili 
olarak Yunan Hükümetince ahiren çıkarılan 
1109 sayılı Kanun - 'Kararnamenin eskiye na
zaran azınlığımız aleyhinde bazı hükümler ihti
va ettiğini tespit ettiğimizi, «Türk okulu» iba
resini taşıyan okul tabelalarının da bu kanuna 
müsteniden indirilerek yerine «azınlık» ibaresi
ni taşıyan taibeların konduğunu zikretmek iste
rim. Azınlığımızın bu eğitim sorunları yanında 
gayri menkullerinin ellerinden alınması, gayri 
menkullerine tamamen tasarruf edememe ve 
cemaat idarelerinin seçimle değil tayinle işbaşı
na getirilmeleri gibi temel bazı sorunları da 
mevcuttur. Bütün bu sorunlar Yunan Hükü
meti nezdinde takibolunmaktadır. Durumun bi
zim bakımımızdan gerektirdiği tedbirlere, bü
tün Ibu sorunlarda, icabında, tevessül olunaca
ğı tabiîdir. 

Her iki azınlık arasında eğitim ve kültür 
sahasında olduğu gibi diğer konularda da bir 
farklılığın mevcudolmaması iktiza eder. Bunun
la beraber Lozan Muahedenamesinden bu yana 
eğitim müesseselerinin faaliyetlerine müteallik 
usullerde zamanla farklı bir tatbikatın meyda-
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ila gelmiş olduğu inkâr edilemez. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ilişkilerin çok dostane 
bir seviyede cereyan ettiği devirde azınlıkların 
karşılıklı olarak mahallî örf çerçevesi içinde mü
samaha ile karşüanabilmişti. Ancak, iki memle
ket arasındaki ilişkiler üzerinde Kıbrıs mesele
sinden dolayı husule gelen tahavvülât karşısın
da ve özellikle Yunan Hükümetince Batı Trak-
yadaki azınlığımızı hedef tutan yeni bir mev
zuatın kabulü bu müsamahayı mütekabiliyet 
çerçevesi içine sokmak zorunluğunu zamanla 
karşımıza çıkarmıştır. Bu zaruretin tazummun 
ettiği değişiklikleri mevzuatımıza sokmak için 
ilgili kuruluşlarımızca gerekli tedfbirlere teves
sül edilmiştir. Başka lüzumlu görülecek tedbir
ler olursa bunların da alınacağı şüphesizdir. 
Diğer taraftan, karşılıklı olarak girişilen bu ted
birlerin bir yandan azınlıkları müteessir eder
ken diğer yandan da iki memleket arasındaki 
ilişkileri olumsuz yönde daha da etkilemekte ol
duğu bir gerçektir. Bu itibarla, tedbirler pe
şinde, sıra ile koşmak yerine, azınlıklar konu
sunu gerçek çerçevesine oturtmak suretiyle ha
reket etmenin daha gerçekçi ve insanî bir tu
tum olacağı şüphesizdir. Her iki memleketin fbu 
şekilde bir anlayıştan mülhem tutumla son 
birkaç yıldan beri azınlıklar konusunda bazı 
mutabakat noktalarını bulup ortaya çıkarmış ol
maları ilerisi için ümit verici görünmektedir. 

BAŞKAN — 0. H. P. Grubu adına Sayın 
Muammer Erten ve D. P. Grubu adına da Sa
yın özer ölçmen söz istemişlerdir. 

İçtüzüğün 222 nci maddesi ve dipnot 119'a, 
göre, söz verilmesine imkân yoktur. Gruplar 
adına vâki olan soru muvacehesinde Hükümet 

izahat verdiği takdirde bu imkân bulunmamak
tadır. O sebeple de söz veremeyeceğimi arz ede
rim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması sırasında 
aynı konuda bir tatbikatımız olmuştu. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, içtüzük hük
münü arz ettim, eğer Hükümet resen dış poli
tika hakkında izahat verirse o takdirde yalnız 
muhalefet sözcüsüne söz verilebileceği hükmü 
İçtüzükte musarrahtır, tatbikat görmüştür. Bu 
sebeple maruzatım sarih olup içtüzüğe dayan
maktadır. Bu nedenle söz veremeyeceğim. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Başkanı İlhan Öztrak'a, dönüşüne kadar Köy 
İşleri Bakanı Necini Sönmez'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/878) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Riyaseticumhur tezkeresi vardır, arz ediyo

rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Profesör ilhan öztrak'ın dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına Köy işleri Bakanı Profesör 
Necmi Sönmez'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet 'Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 
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V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (1) 

BAŞKAN — 1632 sayılı Askerî Ceza Ka
nununda değişiklik yapılmasına mütedair olan 
kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiş, maddelere geçilmesi hu
susu oylanmıştı. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 1632 sayılı Askerî Ceza Ka
nununun 13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sayılı Ka
nunla değişik 148 nci maddesinin (A) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 148. — A) 1. Siyasî bir partiye üye 
olmak için müracaat eden veya her hangi bir 
suretle siyasî partilere girenler, 

2. Siyasî amaçla toplantı yapan veya aynı 
amaçla siyasî gösterilere katılanlar, 

3. Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç 
veren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar, 

4. ıSiyasî toplantılara resmî kıyafetle ka
tılan, veya sivil kıyafetle dinleyici olarak ka
tılmış olup da tezahüratta bulunanlar. 

5. Her hangi bir sebeple yalnız veya toplu 
olarak siyasî mahiyette beyanname hazırlayan, 
hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan 
veya yayın organlarına ulaştıran veya dağıtan
lar. 

Fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği tak
dirde; 

Beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın Sa

di Koçaş, buyurunuz efendim. 

(1) 687 S. Sayılı basmayazı 118 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

C. H. P. GRUBU ADINA SADİ KOÇAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

1970 yılı başında, o zaman Ordu içinde bazı 
genç subayların neşrettikleri bir beyanname üze
rine Hükümet Askerî Ceza Kanununda bazı de
ğişiklikler yapmak üzere bir tasarıyı Yüce Mec
lise takdim etmişti. 

Bu tasarı getirildiği zaman bendeniz Millî 
Savunma Komisyonu üyesiydim. Tasarı Komis
yonda uzunboylu incelendi, faydaları, mahzur
ları, o gün içinde bulunulan şartlara uygunluk 
derecesi inceden, inceye tetkik edildi. Bazı arka
daşlar, esbabı mucibeler belirterek tasarıya mu
halefet ettik ve bu muhalefetimizi de Komisyon 
raporuna bağladık. 

Buraya kadar olan durum gösteriyor ki, nor
mal Meclis faaliyetlerinde her milletvekilinin ka
nunî hakları, kanunî yollardan ve bilhassa be
lirtmek isterim, Komisyonda en ufak bir anlaş
mazlığa sebep olmadan yürüdü. 

Dün bir aralık dışarıya çıkmıştım, dönüp gel
diğim zaman bir milletvekilinin bu vesile ile ba
zı mütecaviz sözler söylediği bana intikal etti
rildi, fakat dinlemediğim bir konuşmaya cevap 
vermek istemedim. Zabıtları okurum, gerekirse 
sonra çıkar konuşurum dedim. Fakat bir arka
daşımızın bunlara cevap teşkil eden konuşmasın
dan sonra aynı milletvekili tekrar kürsüye çıktı 
ve bizim yokluğumuzda yaptığı konuşmanın bir 
başka türlüsünü, biz bulunduğumuz zaman da 
yaptı. Bunun üzerine burada bulunan arkadaş
larımızın da bildiği gibi cevap vermek istedik, 
müsaade edilmedi. 

Bugün madde üzerinde görüşülürken, neden 
bu kanun tasarısının bu şekliyle çıkmasına kar
şıyız, konusunu daha çok ele alacağım. Bu ara
da da yeri geldiği zaman, bizim görüşlerimize 
uymayan, dünkü milletvekili arkadaşımızın gö
rüşleriyle aradaki farkların sebeplerini açıkla
maya çalışacağım. 

Hemen belirtmek isterim ki; biz bu kanunda 
bahis konusu edilen, bu kanun değişikliği ile 
sağlanmak istenen, ordu mensuplarının siyasî 
beyannameler neşretmeleri, dağıtmaları v. s. gi
bi hâllere katılmalarını, yapmalarını sureti kati-
yede tasvibetmeyen bir görüşe sahibiz ve bu gö-
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rüşümüzü de muhalefet şerhimizde çok açık bir 
Türkçe ile izah ettik. Diyoruz ki, «Silâhlı Kuv
vetler mensuplarının siyasî mahiyette beyanna
me yayınlamaları hiçbir suretle kabul edilemez.» 

Sadece «kabul edilemez» deseydik belki sağa, 
sola çekmek mümkün olurdu. Ama, Türkçe 
bildiğimize göre, «hiçbir suretle kabul edilemez» 
dendikten sonra, artık bunun sağa, sola çekilme
si mümkün değildir. 

O halde, bu kanuna neden muhalefet ettik? 
Muhalefet şerhimizde çok açık. 

Değerli arkadaşlarım, biz Komisyonda Millî 
Savunma Bakanlığının temsilcisi olan arkadaş
lara sorduk; dün sayın milletvekili burada ken
dileri de bilhassa belirttiler; Askerî Ceza Kanu
nu gerçekten eskidir. 1930'lardan bu yana de
ğişen dünya şartları, değişen memleket şartları, 
değişen pisikolojik, sosyal şartlar muvacehesin
de hakikaten bu Askerî Ceza Kanunu kifayet 
etmez hale gelmiştir. İçinde bir kısım hükümler 
sonradan kanunlarla değiştirilmiştir. Bunu ha
tırlatarak, bu kanunun ele alınıp alınmayacağı
nı sorduk, bize dediler ki; «Kanun düzenlen
mektedir.» Biz de ilk olarak dedik ki, «Madem 
ki, bu kanun tümü ile düzenlenmektedir, alela
cele, tetkik etmeden, bizim görüşlerimize göre 
birçok mahzurlar yaratabilecek böyle bir mad
deyi süratle kanun şeklinde çıkarmakta hiçbir 
mahzur yok mudur? 

Uzunboylu münakaşa edildi, biz bazı mahzur
lar olduğu neticesine vardık ve bu konuda bil
hassa muhalefet şehrimizde «Bu itibarla bu 
madde üzerinde âcil bir tadil zorunlu değildir.» 
dedik. «Tadil zorunlu değil, düşünülmeden, ha
zırlanılmadan, etrafı iyice ölçülmeden, biçilme
den âcil bir tadil doğru değildir.» dedik. Hâlâ 
da aynı kanaatteyim. 

Biraz evvel okuduğum ve her türlü yanlış 
tefsire mâni olacak cümleden sonra 2 nci madde 
olarak; «Silâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasî 
mahiyette beyanname yayınlamaları hiçbir su
retle kabul edilemez. Fakat bu gibi beyanname
lerin yayınlanması için mutlaka bir ortam ve bir
takım sebepler bulunması lâzımdır. Sebeplerin 
sosyal ve psikolojik unsurları üzerinde ciddî ola
rak durulmadan hiçbir yasaklama etkili olamaz. 
Aksine olarak, kamu şuurunda ve Ordunun genç" 
kuşakları üzerinde istenmeyen tepkiler şuur al
tına sindirilir.» dedik. 

Biz bu mütalâamızla, beyanname neşrine ve
ya Ordu mensuplarının siyasî konuşmalarına, ey
lemlerine sebep teşkil edebilecek vasatların etü
dü ile, bu gibi suçların işlenmesine sebebolan un
surların ortadan kaldırılması için gerekenlerin 
yapılmasını düşünüyorduk. Bunu da, biraz ev
vel okuduğum cümle gayet sarih olarak belirt
mektedir. 

Burada, bahsettiğimiz milletvekili arkadaşı
mız, bu kürsüde, gerek benim bulunmadığım 
toplantıda yaptığı konuşmada - ki ben sonra tu
tanaklardan okudum - gerekse benim bulundu
ğum ikinci konuşmasında bazı fikirler ileri sürü
yor. Meselâ diyorlar ki, «Toplumun geçim dü
zeni istismar edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, şu bizim muhalefet ge
rekçesinde toplumun geçim düzenine ait tek ke
lime yoktur. Eğer toplumun geçim düzenini is
tismar edenler varsa onu ayrıca konuşalım. Ama 
biz, aklımıza gelmemiş veya lüzum görmemi
şiz, böyle bir şeyin üzerinde durmamışız. Değer
li arkadaşımız neden bize aitdolmayan bir sözü, 
bizimmiş gibi burada kullandılar; bunu anlaya
madım. 

Yine değerli arkadaşımız diyorlar ki; yani 
prensibinde beyanname yayınlamalarına karşı
yım, ama birtakım sebepler mevcudolursa beyan
name de yayınlayabilirler... Yok arkadaşlar, bu 
zihniyetin bu Mecliste mevcudoluşuna müsaade 
dahi edemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel okudum : 
Türkiye'de değişik manalara gelen kelimeler, 
cümleler vardır, her lisanda olduğu gibi; ama 
«Hiçbir suretle kabul edilemez.» denildikten son
ra, yani «şöyle olursa, şöyle olursa kabul edile
bilir» gibi bir mütalâa nasıl akla gelebilir; na
sıl tefsir edilebilir? Şahsen ben bunu anlamakta 
mazurum. Biz, «Hiçbir suretle kabul edilemez.» 
cümlesiyle, yanlış ve maksatlı tefsirlere imkân 
verilmeyeceği kanaatinde idik. Buna rağmen 
nasıl bu şekilde tefsir edildi; bunu izah etmek 
bizim için mümkün değil. 

Yine değerli arkadaşımız diyorlar ki; «Hak
lı gerekçe olursa - aşağı yukarı aynı manaya ge
liyor - beyanname neşredebilirler. Bu tarzda fet
valar verertek bu kürsülerden gelecekteki mese
lelere şimdiden çengel atma usulüyle karıştırma 
yollarına kendimizi hiçbir şekilde kaptırmaya
lım.» 

— 252 — 



M. Meclisi B : 119 4 . 7 . 1972 O : 1 

Yine bu manaya gelmek üzere, bazı çevrele
rin bu güzide camianın bünyesine sızma gayret
leri olduğundan bahsediliyor; arkasından da, 
«Silâhlı Kuvvetler bundan tedirgindir, huzursuz
dur. Bu gayretleri tasfiye için çalışmaktadır.» 
diyorlar. 

Bu sözlere aynen katılıyorum; doğrudur. 
Muhtelif tarihlerde Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
sızma ve çengel atma gayretleri görülmüştür. 
Birtakım, modası geçmiş ayak oyunlarıyle ordu 
bazı fikirlere araç olarak kullanılmak istenmiş
tir. Ama, hepinizin bildiği gibi, değişik tarihler
de, - şu son on seneyi hatırlarsak - muhtelif ope
rasyonlarla ve son olarak da 12 Mart Muhtıra-
sıyle, bu yola tevessül edenler bizzat Silâhlı Kuv
vetler tarafından tasfiye edilmişlerdir. Ama, bu 
çengel atmak arzusunda olan, atan ve tasfiye 
edilenlerin kimler olduklarını bütün millet bil
diği, sizler de bildiğiniz için, ben daha uzunboy-
lu konuşmaya lüzum görmüyorum. 

Değerli arkadaşımız bundan sonra «12 Mart' 
m gelişinde bu tarzdaki beyanlarm büyük tah
ribat yaptığını bir kere belirtmek istiyorum.» 
diyorlar. Biz tamamen aksi kanaatteyiz. Bu ba
yanlarımız gerçekten samimî uyarmalardı. Eğer 
nazarı dikkate almsalardı, o pisikolojik ortam
lar nazarı dikkate alınsaydı böyle şeyler olmaz
dı. Bilmiyorum, değerli arkadaşım 12 Mart'm ge
lişinde bu tarzdaki beyanların büyük tahribat 
yaptığını söylerken 12 Mart Muhtırasını veren
lerin bu gibi beyanlar üzerine verdiklerini mi, 
onların mı tahrik edildiğini ifade etmek istiyor
lar? Onu anlayamadım. Eğer böyle ise bir de
nesinler bakalım, bu kabü konuşmalarla, hare
ketlerle hiç kimseyi tahrik edebiliyorlar mı? Be
nim bildiğim, bütün hayatımı içinde geçirdiğim 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, kim olursa olsun, hiç 
kimsenin tahrik ve teşvikiyle iş görmeyecek ka
dar vatanseverlik şuuruna sahiptir. Bunu da 
her hareketiyle bugüne kadar göstermiştir. 

Sonra, 12 Mart Muhtırası, neden, niçin veril
diğini içinde açık açık belirtmiştir. Bunu artık 
tefsire kalkmaya kimsenin yetkisi olmasa gerek. 
Ama, üzerinden zaman geçmiştir; şayet unutul-
muşsa, tavsiye ederim tekrar tekrar okusunlar. 

Değerli arkadaşımız ondan sonra diyorlar ki; 
«Sosyal ve pisikolojik unsurlar üzerinde ciddî 
olarak durulmadan hiç bir yasaklama etkili ola
maz, diye devam ediyor; bu fikir da doğru de
ğildir. Yalnız doğru değil, zararlıdır da...» Yani 

biz diyoruz' ki, «Sosyal ve pisikolojik unsurlar 
üzerinde ciddî olarak durulmadan hiçbir yasak
lama etkili değildir.» 

Değerli arkadaşımız buna katılmadığı gibi, 
zararlı görüyor. Ben hemen söyleyeyim ki, hâlâ 
aynı düşüncedeyiz. Ve benim söylemem bir şey 
de ifade etmez, sanırım ki bu, bütün dünyanın 
kabul ettiği, hatta bilimsel olarak kabul ettiği 
bir gerçektir. Sosyal ve pisikolojik unsurlar üze
rinde ciddî olarak durulmadan hiçbir cezai mü
eyyide dünyada etkili olamamıştır. Olsaydı, idam 
cezası da dâhil olmak üzere, kanunlar tarafın
dan birçok insan cezalandırıldığı halde suçlar 
devam eder iniydi? 

Değerli arkadaşımız yine diyorlar ki, «Sosyal 
ve pisikolojik unsurlarla subayların bir araya 
gelip üst komuta zincirine karşı bildiri neşret
meleri veya memlekette bir olayı beğenmedik
leri için hep beraber nümayişte bulunmaları si
yasî maksatlarla yapmaları zaten alelıtlak ka
nunların yasakladığı bir maddedir.» 

Doğrudur; katılmamak elden gelmiyor. Nite
kim bu kanun değişikliğinin böyle süratle sürül
mesine sebebolan beyannameyi verenler, böyle 
bir madde olmamasına rağmen, en ağır şekilde 
cezalandırılmışlardır. Değerli arkadaşımız hak
lıdırlar, biz buna katılıyoruz. Esasen bizim de 
«Aceleye getirmeyin» deyişimizin sebebi bu. 

Ve hemen arkadaşımız arkasından diyorlar 
ki, «Bir açık kapı bırakmak gayretinde olmuş
lardır. Bunu koymakla, bu muhalefet şerhini 
vermekle bu gibilere bir açık kapı bırakmak 
gayretinde olmuşlardır.» diyorlar. 

Defalarca söyledim: Eğer Türkçe biliyor
sak, eğer Türkçede «Hiçbir suretle» teriminin 
bir manası varsa, açık kapı kalmamıştır. Bu 
kadar açık bir şeyi reddedebilmek için ya bi
zim, ya arkadaşımızın Türkçe bilgisinden şüphe 
etmek lâzımdır. (A. P. sıralarından anlaşılma
yan bir müdahale.) 

Hangisinin doğru olduğunu bu işten anla
yanlara tetkik ettirmek lâzım. Biz burada söy
lenmiş çok sözlerin ne derecede haklı olduğunu 
gördük. Zaten arkadaşımızı da, bizi de bu kür
sülerden bu şekilde konuşmaya mecbur bırakan 
olaylar, bu gibi yerinden hükmü karakuşi ile 
fetva verenlerin hareketleri sonunda olmuştur; 
içtinabetsek iyi olur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
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SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, muhalefet şerhimizin ikinci maddesin
de de, bu kadar açık duruma rağmen, arkada
şımız neden endişe etti, anlayamıyorum. 

Biz diyorduk ki, «Eğer böyle bir kanun alel
acele çıkarılırsa iftira müessesesi işler endişesi 
vardır» ve netice itibariyle de diyorduk ki, 
«acele edilmesin, madem ki Askerî Ceza Kanu
nu bir kül olarak ele alınacaktır; bunu hep be
raber inceleyip bir sonuca bağlamak daha uy
gun olur.» 

Bizi tenkideden Milletvekili arkadaşımız bu
nun da üzerinde durmuş: «İftira ve isnat mu
kadderdir...» yani kanun çıksa da olur, çıkmasa 
da olur; « . . . ama böyle bir şey olursa müfte
ri cezalandırılabilir.» diyorlar. Doğrudur tabiî. 
Yalnız değerli arkadaşlarım, her müessesenin 
olduğu gibi, bilhassa Silâhlı Kuvvetlerin de ken
dine özgü bir psikolojik havası vardır. Yani biz, 
kanun yapıcısı olarak tedbiri almayacağız, iyi 
düşünmeyeceğiz, alelacele kanun çıkaracağız, 
iftira müessesesi gelecek, bunu tabiî kabul ede
ceğiz, ister en küçük birliğin, isterse en büyük 
birliğin olsun, kumandanını kıt'asmın başından 
alacağız, mahkemeye vereceğiz. Aylarca gide
cek sonunda beraet edecek, 

Bu olur, toplumda bu vardır, arkadaşımız 
haklıdır. Ama kanun yapıcının vazifesi, bunun, 
eğer hiç olmaması mümkün değilse, en az ol
masını sağlamaktır. Bunun da çeresi, iyi tetkik 
ederek iyi kanun çıkarmaktır. Bizim de istedi
ğimiz bundan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle Silâhlı Kuv
vetlerin psikolojisinde bunun önemi vardır, de
dim, Bir kumandanı alıp bu şekilde muhakeme 
ettikten sonra beraet dahi etse, birliğine gön
derdiğiniz zaman - hepiniz yedeksubaylık yap
tınız, benim kadar bilmeniz lâzım - artık orada 
o zatın kumandanlık yapması çok zor olur. Or
dunun bu psikolojik yönünü de hesaba katmak 
lâzım. Evet, herkes için ağırdır, kabul edelim 
ki, hangimizi bir iftira ile mahkemeye verseler, 
sonunda beraet etsek memnun oluruz ama, yine 
içimizde bir hicran kalır, yine biz ve etrafımız, 
yakınlarımız bunun acısını çeker. Ama bu, Si
lâhlı Kuvvetlerde çok daha ağır olur. Bizim, 
«acele edilmesin, iyi düşünelim, öyle çıkaralım» 
derken maksadımız münhasıran bu idi. 

Bu sözlerini sonradan tavzih etmek nezake
tini gösteren sayın milletvekili arkadaşımız, iti

raf edeyim ki, «tavzih edeceğim» derken, be
nim hiç anlayamadığım bazı fikirler ileri sür
düler. Meselâ, muhalefet şerhi gerekçesini za
rarlı gördü. «Ortam var, sebep var diye beyan
name yayınlanmasına ben razı değilim» dediler. 
Bunun cevabını verdim; «Sureti katiyede kar
şısındayız, hiçbir suretle kabul edilemez» diyo
ruz, bunu münakaşa etmeye lüzum görmüyoruz. 
Yok böyle bir şey, Şu vardır, bu vardır, be
yanname yayınlanabilir fikrî, bizden tamamen 
uzaktır. Bundan emin ve müsterih olmalarını 
bilhassa istirham ediyorum. 

«Açlık giderilmezse, hırsızlık yapmak mak
buldür, oraya, gidiyor» dediler. Ayni şey... Tek
rar etmeye lüzum görmüyorum. Yoktur böy
le bir şey. 

Bir de «genç kuşaklar» terimi üzerinde dur
dular. ilk konuşmalarında bahis konusu edil
memiş bu, belki son konuşmada alelacele kür
süye çıktıkları için üzerinde durmuşlar, söy
lemişler. 

v Ordunun genci, yaşlısı olmaz, Ordu bir 
küldür» diyorlar. Bunu kabul etmek, tabiat ka
nunlarına aykırıdır. Her toplumda, her ülkede, 
her yerde genç kuşak vardır, orta kuşak var
dır, yaşlı kuşak vardır. 

«iyi ama, siz neden hassaten genç kuşağı al
dınız?» Açık değil mi arkadaşlar? Genç kuşak
lar; yaşlılara, hatta orta yaştakilere nazaran 
daha az tecrübelidirler, heyecanlarına daha çok 
mağlubolurlar. Nitekim, hadiseler bunu göster
miştir. Bu kadar açık bir terim karşısında, ar
kadaşım, her halde arz ettiğim gibi süratle kür
süye çıktıkları için bir endişeye kapıldılar ve 
sayın arkadaşım, arkasından, ne vesile ile bile
miyorum, «kanun, denizci subayların beyan
namesi üzerine verilmiştir» diye açıkladılar. Biz 
de biliyorduk. O zaman kanun yoktu, başta da 
belirttiğim gibi, ama ceza verildi, hem en ağır 
ceza verildi, bu kanunda bahsedilenden de ağır 
ceza verildi. 

Değerli arkadaşımız yine bir yerde diyor ki, 
«şuuraltına sindirilir» demekle sonra patlama 
olur demek istiyorlar». 

Değerli arkadaşlarım, yazdığımız gerekçe 
Türkçe, biz de hepiniz kadar Türkçeyi biliyo
ruz. Eğer böyle demek isteseydik bunu da ya
zardık. Bizim böyle bir şeye niyetimiz olsaydı, 
bunu yazardık. Hiç bir mahzur yok bunu yaz-
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makta. Neden yok? Burası, Millet Meclisi kür
süsü ve komisyonlar, milletvekilinin her şeyi 
açıkça söyleyebileceği yerler ve on senelik Par
lamento hayatımızda biz, inandığımız hiç bir 
fikri bu kürsüden söylemekte sıkıntı çekmedik. 
Bunu da söylerdik. Biz o zaman böyle bir şey 
düşünmemiştik. Bu, tamamen kendi tefsirleri
dir. Ama, biz de endişeler içindeydik. O gün 
içinde bulunulan vasatlar yüzünden böyle bir 
kanunun acele olarak çıkarılmasının yaratabile
ceği bazı mahzurlar yüzünden, bizim de endi
şemiz vardı. 

Nitekim, eğer bizim bu uyarmalarımız dik
kate alınsaydı, o psikolojik mahzurlar dikkat 
nazarına alınıp tedbirler alınsaydı, her halde 
arkadaşımın bir keramet olarak ortaya attıkla
rı «Patlama» olmazdı. Biz patlamadan bahsetme
dik ama oldu. Fakat dikkat buyurun, gençler 
tarafından değil patlama, niçin olduğu Muhtı
ranın içinde yazılı olduğu şekilde Ordunun en 
üst kademesi tarafından yapıldı. Arkadaşımız 
patlamada bir keramette bulundular fakat, en
dişe ettikleri gibi alt kademeden değil. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, sayın mil
letvekilinin, «ben de diyorum ki, bu tarz fikir
ler meşruiyet halkalarına çengel atmaktır.» söz
lerine değineyim. 

Çok yanılıyorlar. Eğer Parlamentoda bu 
tarz fikirler ve fikir sahipleri olmasa ve o fi
kir sahipleri bu fikirlerini bu kürsülerde siz
lere açık açık söylemek cesaretini göstereme-
seler, işte o zaman ne olacağı belli olmaz. Bu
rada fikirleri açık olarak söylemekten değil, 
söylememekten korkmak lâzımdır. Parlamento 
üyelerine dokunulmazlık hakkı, Parlamento 
üyelerine kürsüde her şeyi söyleme hakkı bü
tün dünyada bunun için verilmiştir. Tecrübe 
edilmiştir, denenmiştir hâdiselerle. Hele bizim 
son yakın tarihimizde çok denemeleri vardır. 
Ben, benden daha tecrübeli bir politikacı olan 
arkadaşımın, bu fikrini biraz daha incelemesi
ni, tetkik etmesini - bana sık sık «ağabey» de
diği için, bir ağabey olarak ben de kendisine 
bunu - hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, (burada fikirleri söy
lemenin lâzım ve doğru olduğu hakkındaki 
sözlerim olaylar tarafından doğrulandı. Tekrar 
edeceğim, bizim uyarılarımıza kulaklarını tıka
yanlar, psikolojik ortama değer vermeyenler, 

şimdi kendilerinin de methetmeye başladıkları -
dün sayın (milletvekili tarafından burada uzun 
boylu methedilmiştir - 12 Mart Muhtırası ile 
görevden affedildiler. Ama, onların şimdi met
hettikleri 12 Mart Muhtırasını, benim bilebil
diğim kadarıyle - sonradan aldığım vazife do-
layısıyle yakınen biliyorum - verenler bile, böy
le bir muhtırayı vermek mecburiyetinde kal
mış olmalarından ve vermiş olmalarından mem
nun değildirler. Zaruretine boyun eğmiş, ver
mişlerdir. Bu yüzden bu müzakereyi vesile sa
yarak bu misalden ders almak lâzımolduğunu 
özellikle belirtmek isterim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Siz Or
dunun vekili misiniz? 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın, çok 
rica edeceğim ISayın Azmioğlu. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Siz o nok
taya kadar götürmeyin, selâhiyetiniz var mı 
öyle söylemeye? 

C. H. İP. GRUBU ADINA SADİ KOÇAŞ 
(Devamla) — Bilebildiğim kapariyle dedim. 

12 Mart Muhtırasını gerçeken, daha evvel 
methetmeleri bir yana, dün de hatip arkadaşı
mız burada methettiler. 12 Mart Muhtırasının 
verilmesi mecburiyeti bile, bu görüşülmekte 
olan kanun maddesinin aceleye getirilmesinin -
çıkmasının değil, aceleye getirilmesinin - yanlış
lığını ortaya koymuyor mu? Bu madde Hükü
met tarafından 1970 yılı başında teklif edilmiş
ti. Aylar sonra, Hükümet Başkanı bizzat, bu ka
nun esprisine taban tabana ters düşerek, siyasî 
bir kararı basma, bir general vasıtasıyle tebliğ 
ettirmeye kalkmadı mı? 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz, nere
sinden bakarsanız bakınız, söylenen sözler de
magojiden başka bir şey değildir. Biz, Ordu 
mensuplarının siyasî beyanname vermelerine, 
siyasî faaliyette buulnmalarma tamamen kar
şıyız. Ancak, çok önemli bir kanun olan Aske
rî Ceza Kanunun tüm olarak ele alındığı bir sı
rada, böyle iyi düşünülmemiş, açık zararları 
tecrübe ile sabit olmuş düzeltmeleri, idarei 
maslahatçılıktan da öteye, birtakım siyasî art 
niyet olarak görmekteyiz. Bu yüzden muhalefet 
ettik. Saygılarımla arz ederim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Söz istiyo
rum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın öztürk, şahsınız adına 
mı efendim? 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Şahsım adı
na efendim, maksadımı asan bir beyan oldu da, 
ona cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sırada başkaları var. Sırası 
gelince takdim edeceğim efendim. 

Sayın Mehmet Ali Aybar, buyurun. 
MEHMET ALt AYBAR (istanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin 

(A) fıkrasını değiştiren bir Hükümet tasarısı
nı görüşüyoruz. Değiştirilecek olan (A) fıkra
sı muhtelif numaralar altında okunduğu za
man, birçok açılardan insanın aklında istifham
lar beliriyor. Bir kere, her şeyden evvel bir ce
za kanunu maddesi söz konusu olduğuna gö
re, bu kanun maddesinin Anayasa hükümleri 
karşısındaki tutarlılığını aramak icabediyor. 
İki; bu maddenin siyasî ve sosyal tarihimiz kar
şısında tutarlılığını araştırmak gerekiyor. Üç; 
yine bu değiştirilmek istenen maddenin veril
diği zamanda hüküm süren şartlar karşısında 
tutarlılığını araştırmak gerekiyor. 

Demek ki üç noktada toplayabiliriz, incele
me noktalarını üçe irca edebiliriz. 

1. Adî kanundur, alelade bir kanundur, 
Anayasa hükümleriyle tutarlı mıdır, değilimdir? 
Araştıracağız. 

2. Siyasî ve sosyal tarihimiz muvacehesinde, 
böyle bir kanunun sevkedilmesindeki anlam 
ve ağırlık derecesini gözden geçireceğiz. 

3. İçinde bulunduğumuz şartlar, böyle bir 
kanun maddesinin getirilmesinde tutarlılık var 
mıdır, yok mudur? Bunu inceleyeceğiz. 

Hemen söyleyeyim ki, şu kanun maddesi, bu 
üç noktadan da bendenizi tatmin etmiş değildir. 
Ve bü kanun maddesini, bundan evvel değiştiri
len kanun maddesiyle aradan yıllar geçtiği ve 
bu müddet zarfında Anayasamız değiştiği ve 
türlü siyasî, sosyal olaylar oluştuğu halde, esas
ta bir farkı bulunmadığı hususu da tezahür edi
yor. Gerçekten, değiştirilen 148 nci maddenin, 
değiştirilmek istenilen (a) fıkrasıyle (a) fık-
rasıyle kanun tasarısının (a) fıkrası arasında 
pek az fark vardır ve bu farklar açıklık geti
rici nitelikte değil, bilâkis durumu daha da 
muğlak, daha da karışık yapacak istikamette 
olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, öteden beri ordunun, 
Silâhlı Kuvvetlerin siyaset dışında kalmala
rı istenir. Siyasî tarihimiz tetkik edilecek olur
sa, siyaset adamlarının bu konuda muhtelif ta
rihlerdeki kesin beyanları var «Mecelleî Umu
ru Belediye» yazarı Osman Nuri Bey, çok de
ğerli kitabında der ki, «Bana, Kara Kemal 
Bey..» o zaman îttihadî Terakki Merkezî Umu
mî âzası, «.. dedi ki, îttihadî Terakki, evvelâ za-
bitana...» yani subaylara, «... dayandı. Ama. bu
nun mahzurları bütün medenî milletlerce bili
nen bir şey olduğu için, vazgeçmeye çalıştık.» 

Halbuki yine bilirsiniz, İttihat ve Terakki, 
esas itibariyle bir gizli cemiyet, dernek olarak, 
Askerî Tıbbiyede, Harbiye de ve Mülkiye mek
tebinde, yani Siyasal Bilgiler Fakültesinde ku
ruldu, ilk nüve olarak ve orada gelişti gizli bir 
örgüt halinde. 

Daha eskilere gidersek, 1859 tarihinde Kule
li vakası diye bir va'ka vardır. Bu vakada da yi
ne askerlerin siyasete karıştıkları görülür. Si
yasî tarihimizin hangi zamanına gidersek gide
lim, mutlaka Silâhlı Kuvvetler mensuplarının 
siyasetle içice olduklarını görürüz ve buna bir 
tepki olarak da uzun yıllardan beri hep ordu
nun, Silâhlı Kuvvetlerin siyaset dışında kalma
sı istendiği söylenir ve böyle de kanun mad
deleri getirilir. 

Değerli milletvekilleri, evvelâ bunun nede
ni üzerinde durmak lâzımdır. Osmanlı Devleti 
bir askerî Devlettir. İşin kökü buradadır. Bu 
askerî Devlet, zamanla gelişe gelişe bugünkü 
şekli ve özü almıştır, ama askerî Devlet olma 
niteliğini sosyal kuruluş ve varlık olarak hiç
bir zaman yitirmemiştir. Onun içimdir ki, Silâh
lı Kuvvetler, Türkiye'de her zaman politikanın 
içinde olmuşlar ve Devleti kendilerinin temsil 
ettiğine inanmışlardır. Şimdi bunda isabet var
dır. yoktur, ayrı konu. Ama bu bir vakıadır, 
bu bir gerçektir. 

Oysa bugün elimizde buna uymayan bir Ana
yasa var, değişmiş olmasına rağmen, buna esas
ta uymayan bir Anayasa var. Anayasamız, Dev
letin çeşitli organları arasında bir yetkiler di
zisi meydana getiriyor, ve esasında bu yetkiler 
dizisinin, Devlet gücünün kullanılabilmesi için 
oyla, halkın oyu ile bu mercilere gelinmiş, bu 
makamlara gelinmiş olmasını şart koşuyor, bu 
Anayasa. Bu Anayasa içinde hiç şüphe yok ki, 
Silâhlı Kuvvetlerin, de bir yeri var. Silâhlı Kuy-
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vetlerin bu yeri ve görevleri, seçimle gelmiş 
olan hükümetlerin göstereceği hedeflere yö
nelmek ve kendi kumanda zincirleri içinde ha
reket etmek sınırlarıyle, yetki sımrlarıyle çi
zilmiştir. Anayasamızın ruhu ve esası budur. 

Ama, Anayasamızın yönelmek istediği he
defler ve ruhu, arz ettiğim yönde olmakla be
raber, yine bu Anayasa askerî bir devletin bu
güne kalmış olan ve niteliğini 20 nci yüz yıl için
de koruyarak devam eden şekli içinde kaleme 
alınmış ve yürürlüğe konulmuş olduğu için, da
ha açık bir ifade ile 27 Mayıs darbe ve hareketi 
neticesinde bu Anayasa tedvin edildiği için, 
Anayasa içinde yine Silâhlı Kuvvetlere özel bir 
yer, politika ile iç içe olabilecek özel bir yer 
ayrılmıştır. Gerçekten, Millî Güvenlik Kurulu 
bizim geleneklerimize, yani Devletin askerî bir 
devlet olması geleneklerine paralel olarak ve 27 
Mayıs olaylarının bir sonucu bulunarak bir Ana
yasa kurulu halinde Anayasa içine almıştır. 

Gerçi, Anayasa Millî Güvenlik Kuruluna sı
nırlı yetkiler vermiştir. Millî, güvenlik ve sa
vunma ile ilgili olan hususlarda Hükümete tav
siyede bulunmak görevini yüklemiştir. Ne var 
ki, hükümetler güçlerini muhafaza edemedik
çe ve hükümetler Anayasanın kendilerine yük
lediği görevleri yerine getirmediği ölçüde Mil
lî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarına mu-
hatabolmuşlar ve bu tavsiye kararlarının içe
ride özü gittikçe kendi sınırını genişletmiş ve 
politikanın tam içine girmiştir. Ama sebep ne 
olursa olsun, 1961 Anayasasından sonra da or
dunun yüksek kademeleri siyasetin içinde ol
muşlardır. Bunun, zannediyorum hiç kimse bu
nun, bu gerçeğin aksini iddia edemez. Millî Gü
venlik Kurulunda görüşülen ve bilhassa son 2 
senedir görüşülen konular siyasetin ta kendisi
dir. Artık dar anlamda milli savunma meselele
ri değildir. Orada düşünülen meseleler günlük 
politikaya kadar varan meselelerdir. Demek ki, 
Anayasa muvacehesinde, karşısında, hükümet
lerin birçok sorunların üstesinden gelememesi 
sonucu olarak, ordunun üst kademeleri siya
setin içine itilmişler ve buna bir dayanak ola
rak da Anayasanın 111 nci maddesini, yani mil
lî güvenliği düzenleyen maddesini kendilerine 
destek olarak seçmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi şu kısa açık
lamamdan sonra getirilen kanun maddesinin 

mulhtelif numaralarını, fıkralarını okuduğumuz 
zaman, gerçekten bu kanun maddesinin derin
lemesine meseleler incelenmeden kaleme alındı
ğı hususunda tereddüt kalmıyor zihinlerde. Bu 
kanun maddesi bu kürsüden biraz evvel de açık
landı, dün de açıklandı, 1970 yıllarında Silâhlı 
Kuvvetler içinde meydana gelen bir olaya tep
ki olarak, kaleme alınmış. 

iSayın milletvekilleri, bütün kanunlar bir öl
çüde olaylara tepkidir. Ama kanunlar yalnız 
ve yalnız olaylara tepki olarak kaleme alınır ve 
hele kanunların ağırlığı cezaya çarptırma şek
linde tezahür ederse, bundan beklenen fayda ye
rine, birtakım mazarratlar doğması kaçınılmaz 
ölür. 

Şimdi düşünmek lâzımdır. Bir taraftan «de
mokratik bir Anayasa» halâ elimizde iddiası 
var, değişikliklere rağmen halâ demokratik öz
de bir Anayasa olduğu iddia ediliyor; ve yine 
biran önce Türkiye'de demokratik düzene dö
nülmesi istendiği iddiaları var; ve bu iddialar, 
herkesten önce Hükümet tarafından, Sayın Me
len Hükümeti tarafından ileri sürülmektedir. 
E, bu demokratik düzene dönülecekse eğer, bu 
demokratik düzen olağan biçimde işleyecekse 
eğer, o düzeni, bu içinde bulunduğumuz dönem
de, işlemez hale getirecek kanunlar çıkarmak
tan, bu Meclis, sureti katiyede sakınmalıdır. 
Oysa bence büyük tehlike, asıl olağanüstü şart
ları devam ettirecek, sürdürecek kanunlar çık
maktadır, bir süreden beri bu Meclisten. Hem, 
«•biran önce demokratik düzene döneceğiz, dön
meliyiz», diyoruz. Hem de demokratik düzeni 
işletmeyecek olan birtakım kanunları büyük 
bir hızla bu Meclisten çıkarıyoruz. Bana öyle 
geliyor ki, hakikaten demokratik düzene dön
mek için, uzun bir zaman da, büyük bir sürat
le çıkardığımız bu kanunları tek tek temizle
mek icabedecektir. 

1950 yıllarına takaddüm eden günlerde ve 
1950 yılından sonra da 1960'a kadar ge^&a. za
man zarfında, herkesin dilinde bir «antidemok
ratik kanunlar» sözcüğü vardı. Şimdi aynı dev
reye dönüyoruz. Bendenizi endişelendiren, kuş
kulandıran budur. 

Bu kanun da, iyi ve derinlemesine düşüne
cek olursak, işte demokrasiyi köstekleyecek 
cinsten, nitelikte olan kanunlardan biridir. De
niliyor ki, «siyaset ordunun içinemi girsin?». 
Değerli milletvekilleri, ordu ile ordu mensubu-
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nu birbirine karıştırmamak lâzımdır. Bunlar 
Anayasa Hukuku bakımından ayrı ayrı ele alı
nacak kavramlardır. Ordu başka bir antite-
dir, ordu mensubu vatandaş olarak başka bir an-
titedir. «Orduya siyaset karışmamalı» derken, 
«rordu mensubu siyaset dışında kalmalıdır.» 
dersek, Anayasamızın açık hükümleriyle kor
karım ki, te^s düşeriz. 

Anayasamızın fikir hürriyetine ilişkin 20 nci 
maddesi ve herkesin kanun önünde eşit olacağı 
hakkıdaki 12 nci maddesi ile ordu mensubu ol
manın ne dereceye kadar birbiriyle bağdaştırı
labileceği, ordu mensubu için, meslekin zorun
lu kıldığı hususla, Anayasamızın 20 nci ve 12 
nci maddelerinin getirdiği amir hükümlerin ne 
surette bağdaştırılabileceği hususunu 148 nci 
maddenin (a) fıkrasında da iyice derinlemesine 
düşünmek lâzımdır; düşünülmek icabeder. 

Değerli milletvekilleri; madde bu şekliyle 
geçtiği takdirde, ordu mensupları en tabiî hak
ları olan birtakım hususlardan mahrum edilmiş 
olacaklardır. Ve hiçbir kanun tatbiata aykırı 
bir hüküm vazedemeyeceği için bu yasaklar bu
rada kalacak, belki bu yasaklar yüzünden bir
çok kimsenin canı yanacak; ama bir netice ver
meyecektir. Çünkü, aslına bakarsanız bu demek
tir ki, 148 nci maddenin (a) fıkrası, demektir 
ki, ordu mensubu siyasî kanaat, fikir sahibi ol
masın, bunları dile getirmesin demektir. Mo
dern 'bir toplumda sayın milletvekilleri, bu müm
kün değildir. Bu, insan tabiatına aykırı bir hü
kümdür. Her ordu mensubu, ister istemez, şu ka
naattedir; memleketin hayrına olarak şu ka
naattedir, bu siyasî kanaattedir, şu felsefî ka
naattedir. Ve demokratik düzen ve bizim Ana
yasamızın 20 nci maddesi ordu mensuplarına o 
siyasî kanaat ve düşüncelerini serbestçe ifade 
etmek hakkını tanımıştır. Bu, ordu mensubu 
olarak, mesleğin yürütülmesinde ne dereceye 
kadar meslek zorunluluklariyle telif edilebilir?. 
Haa!.. Bunu ölçüp biçmek ve bu kanunu ona gö
re yapmak, hazırlamak gerektir. Çünkü, unut
mamak lâzımdır ki, bu şekliyle kanun çıkacak 
olursa aşık bir eşitsizlik karşısında olacağız. 

Sayın milletvekilleri; 12 Mart'ta bir askerî 
müdahale oldu. O askerî müdahale neticesin
de bu Parlamentoda çoğunlukta olan bir Hü
kümet düşürüldü. Neden? Çünkü, ordunun en 
yüksek kademesini işgal eden kumandanlar, ken-
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di kanaatlerince Adalet Partisi Hükümetinin 
memlekete zararlı olduğu sonucuna vardılar. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Komü
nistler asılsın da biz razıyız ona. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ba-
şer. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Val-
lâha, böyle basit bir müdahale karşısında kal
mak beni biraz üzüyor doğrusu. Siz razı olsa
nız da ben Anayasanın savunucusu olarak razı 
değilim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tabiî, 
komünistleri tutarsın sen. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Bu 
muhtırayı vermiş olan komutanlara, 148 nci 
maddenin (a) bendi tatbik edilecek midir? Aşi
kârdır ki bu maddenin her fıkrasına komutan
ların her günkü demeçleri girmektedir; hepsi 
girmektedir. Tatbik edilecek mi edilmeyecek mi? 
Edilmeyecektir. Haa, o halde demekki ordu 
mensupları arasında bir ikilik var. Ordu men
subu olup da en üst kademeye çıkmış olanlar 
için kanun başka türlü tatbik edilecek, alt ka
demelerinde olanlar için başka türlü tatbik edi
lecek. Ben buna razı değilim arkadaşlar. Nâçiz 
bir ferdi olarak Parlamentonun ve Anayasayı 
savunan bir arkadaşınız sıfatiyle buna razı de
ğilim. Kanun, herkese seyyanen tatbik edilir; 
hukuka bağlı devlet bu demektir. Demokra
tik devlet ise daha da ileri bir devlettir. Sadece 
hukuka bağlı bir devlet devlet değildir; belir
li özde bir hukuka bağlı devlettir. Bizim bü
yük ıstırabımız, Büyük Fikret'in söylediği gibi 
«Kanun diye, kanun diye kanunu tepelemektir.» 
yani, biz kanunu hep başkaları için yaparız ken
dimiz için yapmayız. Bu ise, bu zihniyet ise ne 
hukuka bağlı devlet telâkkisine uyar, ne de de
mokratik devlet telâkkisine uyar. Bundan ötü
rü bendenizin Komisyondan istirhamım, bu 
maddeyi olduğu gibi geri alıp üzerinde enine bo
yuna yeniden çalışıp, demin arz ettiğim husus
lar muvacehesinde kabul edilebilir bir madde 
haline getirmesidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Sezai Orkunt, buyuru

nuz efendim. 
SEZAİ ORKUNT (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının dün 

yapılan müzakeresi sırasında bir milletvekili 
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arkadaşımızın, tasanya vermiş olduğumuz mu
halefet şerhi hususunda yapmış olduğu konuş
mayı metinlerden tetkik ettim. Arkadaşımız, 
gerçekten bizimle beraber komisyonda bu mev
zuları uzun boylu tartışmamış olduğu için me
selenin ruhuna vakıf olmadan birtakım eleştiri
lere girişmiştir. 

Bu muhalefet şerhini veren arkadaşlarınızın 
üçü de Silâhlı Kuvvetler mensuplarıdır. Uzun 
yıllar Silâhlı Kuvvetlerde hizmet ettikten ve 
birtakım tecrübelere sahip olduktan sonra Bü
yük Millet Meclisinde yer almışlardır. Bu gibi 
kanun tasarıları geldiği zaman zannederim ki, 
o eleştirileri yapan arkadaşımdan çok daha titiz 
birtakım düşünceye sahiptirler ve geçecek olan 
kanunların da orduya vereceği zararı düşüne
rek hareket etmektedirler. Bu bakımdan, dün 
bu eleştirmeleri yapan arkadaşımın konuşmala
rında ileriye sürdüğü ve bilhassa bu muhalefet 
şerhini veren arkadaşların, o muhalefet şerhini 
yazdıkları gün hiç bir suretle akıllarının köşe
sinden dahi geçmemiş olan «çengel atma» lâ
kırdısını kendilerine hem yakıştıramadım, hem 
de bunu iade etmeyi bir vazife olarak telakki 
ettim. 

Değerli arkadaşlarım; Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin, biraz evvel de Sayın Aybar'm ifade et
tiği gibi, kendine has bir özelliği vardır Türki
ye'de. iç Hizmetleri Kanununun 35 nci maddesi 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Türk Devletini, Tür
kiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak göre
vini verir. Ve 43 ncü maddesiyle de Türk Silâh
lı Kuvvetlerini her türlü siyasî tesir ve düşün
celerin dışında ve üstünde olarak tutar. Bu şu 
demektir; Sayın Aybar'm ifade ettiği gibi şu 
demektir : Türk Silâhlı Kuvvetleri siyasetin dı
şındadır; ama Türk Silâhlı Kuvvetleri mensup
ları, toplumun birer parçası olarak bu toplu
mun havasını teneffüs etmektedirler ve siyase
tin tamamen içindedirler. Her gün en küçük 
rütbelisinden en büyük rütbelisine kadar kıta
larda önlerine gelen basın vasıtalarından, rad
yolardan ve toplumun İçinde yaşadıkları için 
toplumun muhtelif kesimlerinden esinlenmekte
dirler, onların etkisi altında kalmaktadırlar. El
bette ki bu şartlar altında Türk Silâhlı Kuvvet
lerini, orduyu mücerret olarak silâh ve kuvvet
lerimizi siyasetin dışında tutacağız; ama onun 
mensuplarını, İntihap hakkını da verdikten son

ra siyasetin içinde olduğunu da kabul edeceğiz. 
tşte bu şerait altında 1968 - 1969 içinde birta
kım olayların etkisiyle bazı genç subaylar bir 
bildiri yayınlamışlardır. Eğer, bu bildiri bir su
bay veyahut birkaç subay tarafından imza edil
miş olsaydı, bu, bir veyahut birkaç subayın ba
zı ideolojik, bazı sapık ideolojik düşüncelere 
sahip olarak, yanıltılmış olarak, yanılmış ola
rak böyle bir belgeye İmza attıkları kabul edile
bilir, onlar üzerinde bir işlem yapılabilirdi. Ama, 
düşününüz kt, 69 insan bir beyannameyi imza 
ediyor. Demek ki, öyle bir ortam meydana geli
yor ki, bu 69 insan öyle bir bildiriyi imza etme
nin maşerî havasına girebiliyor ve imza ediyor. 
Bir adam yanıltılabilir; ama 69 insan yanıltıla-
maz. Bu sebepledir ki : Demek ki, mevcut bir 
ortamın kitle üzerinde şu veyahut bu şekilde 
Silâhlı Kuvvetlerin bir kesimi veyahut hepsi 
üzerinde etkisi vardır. O halde bunların da se
bepleri vardır. Bu sebepleri, psikolojik sebeple
rini, sosyal sebeplerini araştırmadan herhangi 
bir kanuna, beyazın üzerine siyah ile istediğiniz 
kadar yasaklamalar koyunuz bunun neticesi 
yoktur, neticesi alınamaz. Biraz evvel de arka
daşımın ifade ettiği gibi yalnız 69 subay beyan
name yayınlanamadı. Onların en ağırını Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine komuta eden komutanlar 
muhtıra halinde verdi. Onun da bir sebebi var
dır, onun da sosyal sebebi vardır, onun da ikti
sadî sebebi vardır, onun da psikolojik sebebi 
vardır. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Onunla bunun 
ne alâkası var? Karıştırıyorsunuz, alakası yok. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hiç 
alâkası yok. 

SEZAİ ORKUNT (Devamla) — O halde, o 
zaman 1971'in başında bu kanun tasarısını tet
kik eden arkadaşlarımız oraya şerh korken, 
kanunun şöyle veyahut böyle geçmesini değil, 
oraya birtakım ikaz notları koymuşlardır; 
tetkik ediniz. Madem ki, Parlamento kanun 
yapmakla mükelleftir, yapacağı her kanunun, 
her tepki kanununun sebeplerine de diğer yön
den eğilmek mecburiyetindedir. Eğilecektir, se
bep arayacaktır, bulacaktır, sebepleri ortadan 
kaldıracaktır. Doğrudan doğruya yasaklarsa
nız neticede hiç bir bir şey elde edemezsiniz. 
Binaenaleyh, bu tefsiri, bu şerhi arkadaşlarınız 
verirken tamamen samimî olarak memleketin 
içinde bulunduğu şartın Parlâmento tarafın-
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dan tetkik edilmesi anlayışına ve samimiyetine 
bağlı kalarak hareket etmişlerdir. Hiçbir su
retle hiçbirimiz, hele Silâhlı Kuvvetlerden çı
kan insanlar «çengel atma» gibi bir harekete 
tevessül etmezler. Ve bunu da, biraz evvel ar
kadaşımın ifade ettiği gibi, burada katiyetle 
ve sarahatle ve çok dikkat ederek durmuşuz-
dur, o şekilde belirtmişizdir. Bunu hassaten 
zapta geçirmek üzere bir kere daha söylüyo
rum. 

«(Silâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasî ma
hiyette beyanname yayınlamaları hiçbir suretle 
kabul edilemez.» «Hiçbir suretle» kelimesi bu
raya betahsis konulmuştur. 

Konuşmacı arkadaşım bu ithamları yapar
ken bir şeyi unutmuş olacaktır, onu hatırlat
mak isterim. 

1965 yılının 26 Kasım günü, her halde 
konuşmacı arkadaşım çok iyi bileceklerdir ki, 
kendilerine bir Hükümet üyesi olarak Genel
kurmay Başkanlığının konferans salonunda 
bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler verilirken, 
bunu hazırlayan Silâhlı Kuvvetler siyasî nok
talar üzerinde görüşleride yer almıştır. Bu kon
ferans yapılırken buna tekaddüm eden günler
de böyle bir konuşmanın yapılıp yapılmaması 
üzerinde /Silâhlı Kuvvetler mensupları komuta 
kademesi ve Genelkurmayın bütün mensupları 
uzun uzun durmuşlar, uzun uzun görüşmüşler ve 
orada yapılan konuşmaların özet halinde nasıl 
yapılacağını virgülüne kadar tespit etmişler
dir. 

Bu konuşmalar yapıldığı zaman o sayın ko
nuşmacı Hükümet üyesi olarak çok iyi ha
tırlayacaktır ki, Silâhlı Kuvvetler memlekette 
bir patlamanın meydana gelmemesi için nele
rin yapılması lâzımgeldiğini, hangi noktalara 
dikkat edilmesi lâzımgeldiğini en samimî, en 
halisane duygularla ve bir daha kendilerinin 
müdahale etmemesi için dillerinin döndüğü 
kadar, anlatabildikleri kadar izahata çalış
mışlardı, ama gel gör ki, aradan zaman geç
miş. Orda söylenmiş olanlar, orada yapılmış 
olan ikazlar hepsi havada kalmış ve nihayet 
12 Mart 1971 gelmiş ve çatmıştır. 

Binaenaleyh, bilhassa konuşmacı arkadaşı
mın orada Hükümet üyesi olarak dinlemiş ol
duğu, şahidolduğu ve bütün Silâhlı Kuvvetle
rin mensuplarının, komuta heyetinin mevcu-
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i dolduğu o toplantıda hangi maksatla, ne şe-
I kilde samimiyetle hareket edildiğini bilmesi 

lâzımdı. Eğer onu hatırlarsa o zamanda dün 
burada yapmış olduğu konuşmayı hiçbir su
retle yapmaması lâzımgelirdi. 

[ Değerli arkadaşlarım, şimdi tasarının bu 
maddesi üzerindeki fikirlerimi ifade etmeye ça
lışacağım. 

Kanunun 148 nci maddesi 1940 senesinde 
tadil edilmiş ve o tarihten bu tarihe kadar 
tadilât görmemiştir. Gerçekten de değiştirilmesi 
lâzımdı. Zira, şimdi okuyacağım maddenin için
de intihabat hakkının da yasaklanmış olması 
hükmü vardır. Elbetteki, bu intihabat hük
müyle beraber bu maddenin tümü de değişecek
tir. içhizmet Kanununda yapılan tadilata mu
vazi olarak elbetteki değişecektir. Ancak, o za
man Hükümet sözcülerinin komisyonda ifade 
ettikleri gibi, Askerî Ceza Kanunu tümünden 
değişeceği için, biz muhalefet şerhimizi verir
ken, tümünden değişecek olan bir kanun mu
vacehesinde böyle bir maddenin, hele birçok 
olaylar geçtikten sonra ve 1961 Anayasasının 
vermiş olduğu birtakım haklar muvacehesinde 
yanlış telâkkiler üzerinde bazı insanların zara
ra uğrayabileceğini, bir kere daha tetkik etme
lerini rica etmiş ve o şekilde müzakerelerden 
sonra muhalefet şerhimizi vermişizdir. 

Şimdi bu eski madde ne idi? Esk maddenin 
(a) fıkrası şu: 

«Siyasî maksatla toplananlar, siyasî fırka
lara girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve 
intihabata iştirak edenler veya her ne suretle 
olursa olsun bu maksatla şifahî telkinatta bulu-

I nanlar ve siyasî makale yazan±ar ve bu yolda 
nutuk söyleyenler beş seneye kadar hapsolu-
nurlar.» 

Esasında bugün önünüzde müzakere edil
mekte olan kanun tasarısı bu şimdi okuduğum 
eski maddeyi, 1940 senesinde muaddel olan şu 
maddeyi fıkralara bölmüş, ayrı ayrı açıklamış, 
daha sarahata kavuşturmuştur. Binaenaleyh, esa
sında büyük bir değişiklik yoktur. Yalnız, esa
sında olan değişiklik, 1961 Anayasası muvace
hesinde dikkat edilmesi lâzımgelen noktalara 
dikkat etmeyişidir ve 1940 senesinin anlayışını 
el'an muhafaza edişidir. Bu anlayışı muhafaza 
ettiği sürece tatbikatta birçok subayın gerçek
ten aleyhine olabilecek birtakım ithamlar altın-

I da her insanı tutmak mümkündür. 
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Hakimler elbette tetkik edecekler ve netice 
itibariyle doğruyu bulacaklardır ve bundan 
dolayı isnat altında bulunan adamda beraet 
edecektir. Doğrudur, ama düşününüz ki, beraat 
edinceye kadar geçen zaman içinde bir genç 
adam isnat altındadır, ağır bir cürüm işleminin 
isnadının sıkıntısı içindedir. Kendisi de, ailesi 
de, çevresi de sıkıntı içindedir. Böyle bir im
kânı verdiğiniz takdirde bu genç insanları böy
le sıkıntılara duçar edeceksiniz. Evet, beraet et
tireceksiniz, ama sonunda beraet eden adamı 
da manevî birtakım eziklikleri içinde bıraka
cak o insanı, maneviyatını, moralini bozarak pe
rişan etmiş, olacaksınız. Buna da dikkat et
mek mecburiyeti vardır. 

Tasarının bir noktasına daha itirazımız ol
muştur. O da, eski metinde «şifahî telkinatta bu
lunanlar» diyor. Halbuki burada doğrudan doğ
ruya «telkinde bulunanlar» kelimesi konmuş
tur. Şifahî telkinatta bulunanlar çok daha spe
sifik bir ifadedir, Ihududu çizilmiştir, ama tel
kinatta bulunanlar dediğiniz zaman bu çok 
umumîdir. Bir insana bir arkadaşı veya bir bü
yüğü çok saf düşüncelerle, çok samimî düşün
celerle bazı kitapları okumasını tavsiye edebi
lir. Bugünün genç Türk subayı ve komutanı, 
gelecekte komutan olacak genç subayları ve 
yaşlıları bugünkü cereyanların hepsini çok iyi 
bilmek mecburiyetindedirler. Eğer cereyanları 
bilmezlerse o cereyanlara maruz kalırlar, öy
lesine üşütürler ki, bir daha da şifayabolamaz-
lar. O bakımdan, samimiyetle birisine bir komu
tanı bir kitap verdiği zaman, o kitabı bir başka 
taraf telkin olarak kabul ederse, o zaman ve
ren ve alan hakkındaki isnadın ağırlığını tasav
vur edemezsiniz. Binaenaleyh, komisyonda da 
o tarihte rica etmiştik, bu metne şifahî telkin 
kelimesini koymakta fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, daha fazla zamanınızı 
işgal etmeyeceğim. Eğer komisyon bu söyledi
ğimiz noktalara iltifat ederse her halde kanun 
metni çok daha iyi çıkmış olacaktır. 

Bu arada eğer yine itibar ederseniz, bu
günkü şartlar altında yalnız genç subaylar suç 
işlemiyor, bu tasarının hükümleri ve bugünkü 
özel koşullar altında komuta heyetinin yap
mış olduğu birtakım siyasî demeçlerde yeralı-
yor. O takdirde, kanun kesbikat'iyet eylediği 

andan itibaren bu kanun hükmünün komuta 
heyetine de tatbik edilmek mecburiyeti vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, tasarı 1 maddeden 

müteşekkildir. Madde üzerindeki konuşmalar 
da bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır, fakat ta
sarının müzakere süresi bitmiştir. 

1 maddeden ibaret bulunan bu tasarının bi
timine kadar devamı hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Gıyasettin Karaca, buyurun. 
GIYASETT1N KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Benden evvel konuşan konuşmacı arkadaşla

rımız bu madde üzerinde enine boyuna çok taf
silâtlı bilgi verdikleri için, bendenizin konuş
mamda tekrar sayılacak kısımlardan mümkün 
mertebe sarfınazar etmeye çalışacağım. 

Benim görüşüm şudur: Kanunlar ihtiyaçlar
dan doğar. Bazı ihtiyaçları karşılamak için 
kanunlar çıkarmak mecburiyeti vardır, özellik
le kanun, toplum hayatını terbiye etmek, tedip 
etmek için hazırlanır, fakat tedip etmek için çı
karılan kanununda o cemiyetin bünyesine, sos
yal hareketlere, ekonomik hareketlere ve duru
ma uygun düşmesi şarttır. 

Vücudu kanunlarla teessüs eden beşer haya
tı içerisinde hukukçuya ve özellikle vazıı kanuna 
duyulan ihtiyaç çok büyüktür. Vazıı kanun 
çıkardığı kanunların cemiyetin bünyesine uy
gun olarak hazırlanmasında üzerine düşen vazi
feyi yerine getiremediği takdirde manen bunun 
büyük sorumlusu durumuna düşer. 

Kanunlar gelecek nesillere hitabeder. Gele
cek nesillere hitabederek hazırlanan kanunlar 
geçmiş hadiselerde cereyan etmiş olayları da el-
betteki örnek almak mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde müspet bir sonuca varmak mümkün 
olmayacaktır. Bu sebepledir ki, bendeniz Yük
sek huzurlarınızda çok kısa ve öz olarak şun
ları söylemek istiyorum: 

Eğer Askerî Ceza Kanunu kül olarak ele alı-
nacaksa ve iç Hizmet Kanunu da aynı şekilde 
düzeltilecekse, bir Askerî Ceza Kanunu manzu
mesi içerisinde bir tek maddenin bu kadar alela
cele şekilde değiştirilmesine şu anda lüzum yok
tur. özellikle arkadaşlarımızın ifadelerinde de 
belirttikleri gibi, çıkarılacak kanun birçok yön
leriyle memleketimizde bazı zararlı tesirler de 
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doğurabilir. Devletin, Hükümetin ve adliyenin 
otoritesini de sarsabilecek durumlar yaratabilir. 

Şimdi, bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkrala
rını arz etmek istiyorum. 

«Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç veren, 
yazı yazan veya telkinde bulunanlar.» deniyor. 

Şimdi, bu siyasî amaçla nutuk, siyasî amaçla 
demeç veya yazılan yazılardan bahsedildiğine 
göre, siyasî amaçla nutuk veya demeç nerede 
verilecektir ve nasıl verilecektir? 

Bir komutanın karşısında bulunan askerlere 
veya herhangi bir lokalde bir komutanın su
baylara karşı yapmış olduğu bir konuşma siya
sal maksatla nitelendirilebilir mi veya nitelen
dirilmesi mümkün mü, değil mi? Eğer müm
künse, bu kanunu tatbik etmek mümkün mü? 

Eğer bu Askerî Ceza Kanununun bu mad
desini askerî hâkimler tatbik edeceklerse, ken
dilerinden katbekat yüksek rütbeli kimselerin
de bu kanunu ihlâl etmeleri nazarı itibara alın
dığı takdirde, askerî adlî savcıların nasıl iddi
anameler tanzim edecekleri ve tahkikatları na
sıl yürütecekleri oldukça büyük müşkülât yara
tır. Bunları düşünmek lâzım. 

12 Marttan bu yana ve ondan sonra, sıkıyö
netimimiz devam ettiği müddetçe, görmekteyiz 
ki, kınamak maksadıyle söylemiyorum, ama gö
rüp şahit olmaktayız ki, örfî idare kumandanları 
siyasî partileri dolaylı veya doğrudan doğruya 
hedef alan bazı demeçler vermektedirler. Bu 
demeçler de siyasî ımaksat arz etmektedir. Bu 
demeci veren kumandanlar hakkında bu kanun
ları tatbik etmek mümkün olacak mıdır arka
daşlarım? 

Eğer bu kanunun bu maddelerini çıkardığı
mız halde tatbik etmezsek, Devletin otoritesi, 
Hükümetin otoritesi kalacak mıdır? 

Bu çıkaracağımız kanunun maddelerini sa
dece muayyen bir rütbeden aşağıda olan kimse
ler için mi tatbik edeceğiz, yoksa kül halinde bu 
kanunu iptal eden ve ihlâl eden herkes için 
tatbik edebilecek miyiz? Bunları düşünüp ona 
göre değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Bir başka yönüyle 4 ncü fıkra «Siyasî top
lantılara resmî kıyafetle katılan, veya sivil kı
yafetle dinleyici olarak katılmış olupta tezahü
ratta bulunanlar.» dan bahsetmektedir. 

Arkadaşlarım, ceza kanununda maksat, su
çun cezalandırılması için ana unsur kasıttır. Biz 
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yeni Anayasamızla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
mümtaz temsilcilerine oy verme hakkını tanı
mışız. Oy verme hakkını kendilerine tanıdığı
mız kimselerin, tasvip edilmemesine rağmen, 
belki kullanacakları oyları değerlendirme yö
nünden siyasî partilerin mitinglerinde veya top
lantılarında veya buna benzer lokal toplantıla-
rındaki bazı konulan dinleyip, ona göre oylarını 
değerlendirmek konusunda, belki çok az bile 
olsa, tasvip edilmese bile, tesadüfen bir subayın 
bilerek veya bilmeyerek resmî elbiseyle bir 
kongreye, bir toplantıya velev bir arkadaşını 
veya bir ahbabını aramış olmak için dahi girip 
onu aratmak için iki dakika oturmuş olması 
mümkün olabilir arkadaşlarım... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Olmaz öyle 
şey... 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Var
dır öyle şey arkadaşlarım. 

Bu bende göre, siyasî toplantılara resmî kı
yafetle katılmış olmak 5 yıla kadar cezalandırıl
ması için kâfidir. Genç bir subay düşününüz; 
babası veya kardeşi politikadadır, bir konuşma 
yapıyor; merakını gidermek için iki dakikalık 
bir müddetle oraya girmiştir, herhangi bir se
beple ayakta bir şey dinlemiştir veya oturmuş
tur, üç dakika sonra çıkacaktır. Bir ihbar olmuş
tur, subay gelmiştir, buradaki kongreyi dinle
miştir, yakalayacaksınız, götüreceksiniz ve onu 
cezalandıracaksınız. Kasıt mevzubahistir. Bu
nu bilmeyen Ihâkim bunun kasdını ne ile ispade-
decektir? Siyasî toplantıya resmî kıyafetle ka
tılmış olmanız sizin 5 yıla kadar bir hapis ceza
sıyle cezalandırılmanız kâfidir. 

Öyle tahmin ediyorum ki arkadaşlarım; di
siplin cezasıyle, kınama yoluyla önlenmesi ica-
beden bazı suçların veya davranışların 5 yıla 
kadar hapis cezasıyle cezalandırılmak gibi haşin 
bir yola gitmek ve bunun sonucunda istenme
yen birçok huzursuzluklara sebebiyet veren bu 
kanun maddesinin hazırlanış şekli Türkiye'nin 
genel bünyesine, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ya
pısına, Anayasamızın Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne oy kullanma hakkının tanınmasına, özgürlü
ğe, Silâhlı Kuvvetlerin mensuplarının da asgarî 
ve asgarî kültürün üstünde sosyal, ekonomik ve 
bir nebze de olsun siyasal olaylarla ilgilenmek 
mecburiyetinin şart ve zarurî olduğu bir dö
nemde ve bu anayasal düzenin içerisinde Türk 
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Silâhlı Kuvvetlerine ve onların mümtaz temsil
cilerine her abreketleriDi suç sayabilecek dere
cede haşin ve sert olan bu kanun maddesinin imka
nı varsa Komisyon tarafından geri alınmasını ve 
düzeltilmesini ve bundan daha minimi ve bun
dan da ehveni yeni askerî ceza kanunu çıkarı
lacağına göre, külliyen bundan sarfınazar edil
mesini arz eder, Yüksek Heyetinize saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker... Yok. 
ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 

HAKKI ALACA (Kars) — Sayın Başkan, Ko
misyon adına kısa bir izahatta bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim zaten bir iki sayın mil
letvekili arkadaşımız kalmıştır; onlar konuşsun
lar, ondan sonra Zatıâliniz konuşursunuz. 

Sayın Seyfi öztürk, buyurunuz efendim'. 

SEYF1 ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Müzakereye mevzu olan kanun tasarısı hak
kındaki şahsî görüşlerimi dünkü oturumda Yü
ce Heyetinize arz etmiştim. Ayrıca bu maruza
tım sırasında muhalefet şerhinde yer alan argü
manları da tahlil ve üzerindeki karşı görüşleri
mi burada dile getirmiştim. Bugün, bu şahsî gö
rüşlerime, karşı olarak, C. H. P. Grubu adına sa
yın Koçaş cevap verdiler. 

0. H. P. Grubu adına bir konuşma yapma lü
zumunu hisseden ve burada grup adına şahsî gö
rüşlerime cevap veren sayın Koçaş'in biç şüp
hesiz bu tavrı, bu tarzı üslubu, bu hareket tarzı, 
benim dün burada ortaya koyduğum fikirlerin 
ne kadar ağır, ne kadar tesirli ve ne kadar şü
mullü olduğunu açık şekilde ispatlamaktadır. 

Saniyen, yine C. H. P. Grubuna mensup de
ğerli milletvekili arkadaşlarım da, beni muhatap 
almak suretiyle, fikirlerimi cerhe çalıştılar. 

Bunlardan şikâyetçi değilim. Çünkü biz hak
lı olduğumuz davayı her plâtformda bütün sami
miyetimizle müdafaa edecek durumdayız ve 
bu müdafaamızı, memleket hayrına olduğu için 
yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ konu mecrasın
dan taşırılmadan belli çizgileri içinde tutulma
lıdır. 

Konu nedir? 1930 yılından beri merî bulunan 
Askerî Ceza Kanununun tatbikatta meydana ge
len birtakım huzursuzluklar sebebiyle yine 211 

sayılı Içhizmet Kanununun yürürlüğü sebebiy
le, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve Seç
men kütükleri hakkındaki kanunun ordu men
suplarına oy hakkı vermesi sebebiyle zaman, 
mevzuattan doğan kesin ve âcil ihtiyaçları kar
şılamak, mevzuat içinde paralellik sağlamak ve 
boş bulunan, yargı için yanlış tefsirlere sebebo-
laJbilecek boşlukları giderecek unsurlarla, açık
lık getirmek maksadıyle, bir tasarı huzurumu
za geldi; bunun münakaşasını yapıyoruz. Bu 
münakaşayı yaparken konuyu başka istikamet
lere taşırmaya lüzum yok. 

Sayın Koçaş, zannediyorum, zapta geçen be
yanlarımı ne tahrif etmeye, ne teşviş etmeye im
kân yoktur; zabıt tarihin zaptıdır. Burada dün 
12 Mart muhtırasının, ne 12 Martından, ne muh
tırasından bahsedilmemiştir; 12 Mart öncesi 
olaylardan bahsedilmiştir. Çünkü mühim olan 
Askerî Ceza Kanununun getirdiği tarif, tasarı
nın getirdiği müeyyide olaylarla ilgilidir; muh
tıra üzerinde ne bir polemik yapılmıştır, ne bir 
münakaşa yapılmıştır. 12 Mart muhtırasının le
hinde, aleyhinde şu veya bu şekilde bizim bir 
söz söylememize lüzum da yoktur, çünkü bir va
kıadır, Yüce Meclisin önüne gelmiştir, kamuo
yunun önüne gelmiştir. 12 Mart muhtırası hak
kında ne düşündüğümüzü o zaman kamuoyuna 
açıMamışız, fikirlerimiz, görüşlerimiz, düşünce
lerimiz de herkesin malumu bulunmaktadır. Bu
nu ne tevile, ne tefsire ne başka şekilde tadile 
lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

Şimdi ikinci konuya geleceğim. 
Değerli arkadaşlarım, C. H. P. Grubu adına 

konuşma yapıldığına göre, prensipte sayın Ko
çaş la beraberiz. Daha doğrusu benim prensibim
de, benim ileri sürdüğüm fikirde, benim vazet
tiğim prensipte sayın Koçaş beraber. Diyor M, 
«Ordunun siyasetle iştigal etmemesi lâzımdır.» 
O halde neye karşısınız? O halde neye karşısı
nız?... Getirilen madde meydanda. Biraz sonra 
unsurlarına irca edeceğiz ve bakacağız neler ge
tiriyor, neler yasaklıyor. C. H. P. sayın sözcüsü
nün Hükümet tarafından sevk edilmiş olan bu 

.kanunun neresinde olduğunu açık olarak Yüce 
Meclise açıklaması, beyan etmesi gerekirdi. Ka
nunun karşısında mı yer alıyorlar, yoksa kanu
nun yanında mı yer alıyorlar? Yani oyları beyaz 
mı olacak, kırmızı mı olacak bunu bilelim, bu
nu bilmiyoruz. Sadece ortaya koydukları fikir-
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ler arasında kısmen bizim görüşlerimizi teyit 
eden, «beraberiz» dedikleri fikirler var, sonun
da da kanuna karşı ne vaziyet, ne tavır takına
caklarını anlamak mümkün olamadı; bu istika
mette beyanları var. 

Değerli arkadaşlarım, 1970 yılında sevk edil
miş bulunan bir tasarının, hiç şüphesiz, hangi 
zaruretle sevk edildiği gerekçesinde yer almış. 
Gerek Sayın Koçaş, gerek Sayın Orkunt bura
daki beyanlarında dediler ki; «Biz, Silâhlı Kuv
vetler bünyesinde görev yapmış eski kumandan
lar sıfatiyle bunu en iyi biz biliriz.» Ben manta-
lite olarak anladığımı söylüyorum, «bunu en iyi 
biz biliriz. Binaenaleyh, muhalefet şerhimizde bu 
tecrübe ve bilgimizi, bu görüşümüzü ortaya kor
ken, biraz da içinde yaşadığımız Silâhlı Kuvvet
ler bünyesi ve onun ortamını en iyi takdir eden 
kişi olarak bu muhalefet şerhini koyduk.» 

E! Muhterem Koçaş, Sayın Orkunt, aynı ta
sarıda size muhalif olan, tasarıya muvafık olan 
iki değerli albayımız daha var. Onlar da diyor
lar ki; «Bu tasarı lâzımdır, çıkmalıdır, âcil bir 
zarurettir.» 

Efendim, bunların hangisine itibar edelim? 
Bu da münakaşa edilir ama, müsaade ederseniz 
tasarının nasıl geldiğini bir gözden geçirelim : 

Bu tasan projesi Genelkurmayda hazırlan
mıştır. Askerî mevzuatla ilgili bütün kanunlar, 
pek iyi bilirsiniz ki, Askerî Şûradan geçer. Bu 
tasan da Askerî Şûradan geçmiştir. Askerî Şû
radan geçtikten sonra da, Cumhuriyet Hüküme
ti acele bir mesele olarak, o günün şartları içe
risinde mevzuat boşluğunu kapamak için bu ta-
sanyı sevk etmiştir. Sayın Aybar ve arkadaş-
lan ifade ediyorlar, sizlerin de beyanlannızda 
bu ifadeler var; «Efendim bununla hiçbir me
seleyi karşılamayız, önlemeyiz.» 

Muhterem arkadaşlarım, zamanı gelince hu
kuk devletinden bahsederiz, hukukun ve Ana
yasanın üstünlüğünü ortaya koruz; zamanı ge
lir, falan Hükümet neden bu tedbirleri almadı 
deriz, sonra da tedbir geldiği zaman bu tedbire 
karşı çıkanz. Bu bir hukukî tedbirdir; Ordumun 
siyasetle iştigalini önleyecek kaideleri koymuş, 
müeyyidelere bağlamıştır. Bunun karşısında 
olduğunuz zaman, bu istikametteki hukukî ol
mayan birtakım eylemleri, suçları, fiilleri nasıl 
takibedeceksiniz? Anayasa bunlan tarif etmiş. 
Anayasa 4 ncü maddesiyle kaynağı Anayasada 
bulunmayan hiçbir yetkiyi hiçbir organın kul

lanamayacağını da ortaya koymuştur. Cumhuri
yet Hükümeti ve Silâhlı Kuvvetler kumanda 
zinciri içerisinde kanunsuz bir fiili takibetsin de
diğiniz zaman, mutlaka onun vasıtası olan hu
kukî müeyyide ve tarifi de mevzuatın içine ge
tirmek, hem de yeterince getirmek, şartlara uy
gun şekilde unsurlarını açık ve seçik olarak tes
pit ederek getirmek ve bunlan icranın emrine 
vermek mecburiyetindeyiz. Aksi halde, müeyyi
de noksanlığı, kanunlardaki boşluklar hiç şüp
hesiz suç işleme sahalarını açık bırakabilir, ser
best bırakabilir; bundan da kamu düzeni büyük 
ölçüde zarar görür. 

Sayın Koçaş ve Sayın Orkunt Orduya «çen
gel atma» tabiri" üzerinde durdular. Muhterem 
arkadaşlarım, bu tabir benim tabirim değildir. 
Bu tabir 1961 Anayasasının meriyetinden sonra, 
Türk siyasî hayatında cereyan eden çeşitli çal
kantılar ve bu çalkantıların içerisinde bazı si
yasîlerin, maalesef Ordu bünyesinde şu veya 
bu istikamette tahripkâr hareketlerde bulunma
sından mütevellit siyasî literatürümüze geçmiş, 
hatta Millî istihbarat Teşkilâtının devamlı ola
rak, isim olarak yani, lügatçe olarak kullandığı 
bir deyimdir bu, «çengel atma» deyimi. Bunu 
ben icadetmiş değilim. Meselâ 22 Şubat hâdise
lerinde bu Parlamentoya mensup bazı parlamen
terler çengel atmışlardı. Bunu C. H. P, sayın 
eski Genel Başkanı ifade etmiştir, hatta bunlan 
muvakkaten partisinden ihraç etmiştir. 21 Ma
yısta yine çengel atma meseleleri olmuştur, 12 
Mart öncesinde de Silâhlı Kuvvetlerimizin de
ğerli başkanı Genelkurmay Başkanının yapmış 
olduğu bir tebliğde bu çengel atmaların ne ne
ticeler verdiğini görüyoruz. Onun için «çengel 
atma» deyimini bir başka şekilde anlamak yan
lıştır; hele Sayın Koçaş'in ifade ettiği tarzda bir 
yakıştırmayı bize izafe etmek haksızlık olur. 

Sayın Koçaş diyorlar ki; «Asıl çengel atma 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine tebliğ 
okutturmaktır;» buna benzer bir beyan. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Güvenlik Ku
rulu bir bütündür. Millî Güvenlik Kurulunun 
kararlan kamuya duyurulur. Duyurmanın şekli 
vasıtası, hiç şüphesiz, orada kararlaştırılır ve 
icra edilir. Bunu bir mesele gibi ortaya koy
mak, hele 12 Mart öncesi Hükümetin, birtakım 
özel hareketlerle, Ordu üzerinde hususî bir poli
tika izlediği tarzındaki imalarını yersiz buldum; 

— 204 — 
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çünkü gerçeklerle hiçbir alâkası yoktur, gerçek
ler meydana çıkmıştır. 

Şimdi müsade ederseniz Sayın Koçaş'a ve 
Sayın Orkunt'a konuyla ilgili bir belgeyi okuya
yım : 

«Genelkurmay Başkanlığı Basın ve HalMa 
ilişkiler Şubesi bu konuda şu açıklamayı yapmış
tır.» Tarih; 12 Mart 1972. 

«Maksadı, niyeti ve eylemleri ile milletimizce 
durumu açıkça anlaşılmış olan Türkiye Halk 
Kurtuluş Partisi ile bir süreden beri birlikte ça
lıştıkları; onlara silâh, cephane ve gerekli mal
zemeyi temin ettikleri ve Maltepe Tutuklu Evin
den kaçan 5 anarşiste yardım etmek gibi bazı 
eylemlere katıldıkları tespit edilen, hemen hep
si küçük rütbeli - genç kuşak buyurmuşsunuz, 
muhalefet de genç kuşağa dâhil - olmak üzere; 
8 kara, 48 hava ve 1 deniz subayı ile 11 astsu
bayın Ordu ile ilişkileri kesilmekte ve hakların
da kanunî takibata ve tahkikata geçilmiş bu
lunmaktadır.» ve devam ediyor. 

Demek M, memlekette illegal faaliyette bulu
nan ve anarşinin mihrakı olan yurtiçi, yurtdışı 
komünizan bazı çevreler, Silâhlı Kuvvetler bün
yesine çengel atmışlardır. İhtilâlci istikamette 
çengel atmaları vardır, ideolojik istikamette var
dır, çeşitli istikametlerde vardır. Bunları sizle
rin daha iyi bilmesi lâzım. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Bizimle ne alâ
kası var?.. 

SEYF1 ÖZTÜRK (Devamla) — Bunu önle
mek için bir kanun getiriliyor. Bu kanun, tarif
ler getirmiş. Şimdi bu tarifleri objektif ölçüle
ri içerisinde görelim, hangisine hayır diyebili-
yorsunuz, kamuoyu öğrensin. 

1. «Siyasî bir partiye üye olmak için müra
caat eden veya her hangi bir suretle siyasî par
tilere girenler.» Girmelerine razı mısınız? Ha
yır. Çünkü 1930'dan bu tarafa, Büyük Atatürk' 
ün hayatta bulunduğu zaman meriyete giren 
Askerî Ceza Kanunu, siyasî partilere girmeyi 
yasaklamış, ayrıca Silâhlı Kuvvetlerin, Ordu 
mensuplarının siyasetle iştigal etmesini gayet 
kesin şekilde müeyyidelere bağlamış. Buna açık
lık veriyor. 

2. «Siyasî amaçla toplantı yapan veya aynı 
amaçla siyasî gösterilere katılanlar.» E., ister 
misiniz subaylar mitingler yapsınlar? Toplantı
lara katılsınlar? 

Değerli arkadaşlarım, Devletin ve rejimin 
bekçisi olan bekamızın teminatı olan gözbebeği
miz Silâhlı Kuvvetler - ifadeyi açık söylüyo
rum, - milletin her şeyden üstün tuttuğu bu yü
ce müesseseyi politikanın tartışmalarına çek
mekte fayda var mıdır? Yoktur. O halde bıra
kalım, politika yapmak isteyen - sizler gibi -
emekli olur, ayrılır gelir, bu partiye girer, o par
tiye girer, beğenmez parti kurar. Bunlar kabul. 
Ama, hem üzerinde üniforma, hem taraf olarak 
politikaya gireceksin. Buna imkân yok müsaa
de edilemez. Bu, tarihimizde acı hatıralarla do
lu ve bize üç kıtadan çekilip, bu dar Anadolu 
topraklarında; memleketimizin, milletimizin bü
yük kayıplarına sebebolmuş bir başka fikrî has
talıktır. O hastalık Balkan'dan bu tarafa inti
kal etmiştir. Büyük Atatürk'ün önderliğinde 
kökünden kazınmıştır. Şimdi zorla, zorla o isti
kamete birtakım tavizler vermeye, yer ve mahal 
yoktur. 

3. «Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç ve
ren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar.» Bun
lar görüldü, bunlar görüldü. Sayın Orkunt, me
seleyi bir başka münakaşa sahasına çekmek isti
yor ama biz o sahaya girmeyiz, biz o sahaya 
girmeyiz. Mütemadiyen 12 Mart'taki kumandan
ların pozisyonu üzerinde duruluyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de cereyan 
eden olaylar tarihin ve milletin gözü önünde ce
reyan ediyor. Bunların tahlil ve münakaşasında 
bir fayda yok, memleket için bir fayda yok. Ol
muş vakayı olduğu gibi kabul edeceksiniz. Bina
enaleyh meseleyi bu madde dolayısı ile bir baş
ka mecraya götürüp, kanuna karşı bazı çevrele
ri tahrik gibi bir üslûp ve strateji tabiatiyle ge
çerli olmayacaktır, zaten biz böyle bir oyuna da 
gelmeyiz. 

4. «Siyasî toplantılara resmî kıyafetle ka
tılan...» Taraftar olabilir miyiz? Kongre yapılı
yor. Sayın Karaca dediler; «Efendim babasını 
görmek için ya bir kongreye girerse» Değerli ar
kadaşlarım, istisna kaideyi bozmak bir. İkinci
si kasdı cürmî denilen bir şey vardır. Hasta an
nesi için babasını arayacak, babasını çağırmak 
için gitmiş, yakalayacaklar, buna 5 sene ceza 
verecekler. Yok böyle bir şey. Yargı organları
nın takdir hakları vardır. Kast mühimdir, siya
sî maksatla toplantıya gitmek başka, bir hasta
lık sebebiyle falan zatı çağırmak için, toplantı
nın kenanndan haber göndermek başka şeydir. 
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Bunlar başka şeyler. Kanunun genel esprisinde 
zaten bunlar ayrılmış. 0 bakımdan sudan baha
nelerle, meselenin özünü kaybedemeyiz. 

5. «Her hangi bir sebeple yalnız veya toplu 
olarak siyasî mahiyette beyanname hazırlamak.» 
69 subayın beyannamesi üzerinde Sayın Orkunt 
dururken, dediler M; «Bu beyanname 69 tane 
genç tarafından imza edildiğine göre, bunun ge
çerli olması lâzım, yani bunun yanlış olduğu, 
doğru olmadığı söylenemez.» Hayır arkadaşlar. 
Meşruiyeti müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. 
Anayasa meşruiyetin çizgisini çizer. Anayasa
nın neresinde şu veya bu miktar subayın bir ara
ya gelip, beyanname neşretme hakkı diye bir 
hak vardır? Anayasa ayırmış; partiler düzenini, 
Parlamento düzenini, yargı düzenini, askerî ke
simi de ayırmış. Askerî kesimin, Meclis ile olan 
irtibatını, Hükümetle olan irtibatını ayırmış, ay
rıca Silâhlı Kuvvetlerin görevlerini de kanun
ları ile tayin etmiştir. Bunların hiç birisinde 
topluca beyanname neşretme, nutuk söyleme, nü
mayişlere katılma gibi her hangi bir durum yok
tur. Bunlar zaten menedilmiş fiillerdir. 

iftiraya uğrama meselesini dün de ifade et
tim. Asker veya sivil olsun kişiler için iftiraya 
uğramak mukadderdir. Ancak bunu hiç şüphe
siz kamuoyu, büyük Millet, Meclis ve yargı or
ganları en iyi şekilde tefrik etme durumunda
dır. Müfteriyi de meydana çıkarır ve onun da 
cezasını gerektiği şekilde verir. Bu bakımdan, 
iftiraya uğrama ihtimali içinde, kanunu lüzum
suz addetmek doğru olmaz. 

Sayın Koçaş şahsıma tallûk eden bazı sözler 
söylediler. Onlara cevap verme lüzumunu hisset
mem. B'eni, eski tecrübeli bir politikacı olarak 
tarif ettiklerine göre, manevî rütbeyi niye ken* 
dilerine ayırdılar, onu bilemiyorum. 
Olmuştur zaman zaman muhterem arkadaşla

rım, kişiler hata edebilir. Sayın Koçaş'in da 
birçok hataları olmuştur. O da kamuoyunun 
malûmu. Çok büyük hataları olmuştur. Me
selâ elimde bir gazete var; 13 Eylül 1971 tarihli 
Milliyet. Genelkurmay'da Devlet Bakanı İdarî 
ve İSiyasî İşler Yardımcısı konuşuyor : 

«12 Martın etkisi azaldıkça, reformlara di
renme başladı» Şikâyet Parlamentodan, «Poli
tikacıların fenalığı» izah ediyor, çirkin politi
kacı yaratılmak isteniyor - ve daha açık ifade 
ile diyor ki; «ziyaretçi kartı alarak dairelere 

girmek, ancak bu yoldan girmek kararımıza 
ilk isyan Parlamentodan geldi.» Tekzibedil-
memiş beyandır, ilk isyan Parlamentodan gel
di. Yani Parlamentoyu, Genelkurmayda Si
lâhlı Kuvvetlere karşı isyan eden bir organ 
gibi gösteriyor, Parlamento mensubu olarak. 
Politikacıyı çirkin gösteriyor, politikacı ola
rak. Bunlar oluyor, bunlar vardır. Ama bunla
rın üstünde de gerçekler vardır o gerçekler hiç 
şüphesiz milletin gözünden kaçmamaktadır. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Kursa
ğında kalır inşallah. 

ISADİ KOÇAŞ (Konya) — Biz kapı arkasın
da konuşmuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, Sayın Koçaş 
lütfen efendim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sivas'ta yi
ne beyanlarınızda; «iSiyasî partiler rejimi yoz-
laştırdı...» Rejimi kimin yozlaştırdığı malûm. 
Millete inananlar rejimi yozlaştırmaz. Meşruiyete 
inananlar, Cumhuriyete inananlar rejimi yoz
laştırmaz. Adalet Partisi; rejime, meşruiyete, 
demokrasiye ve Cumhuriyete sadıktır . Her 
şartta sadıktır ve sonuna kadar da sadık kal
maya devam edecektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Yine Sayın Koçaş'm, - özür dilerim bu be
yanını mücerret almıyorum, yani muhalefet 
şerhinizi mücerret almıyorum - Bir siyasî kişinin 
geçmiş beyanları ile, hele yakın icraatı ile, 
zihniyeti ve davranışı ile bu muhalefeti birleş
tirdiğiniz zaman, mânası daha açık hale ge
liyor. Şimdi sizlin kişiliğiniz bu beyan zan
nediyorum sizin tevile çalıştığınız tarzı, size 
imkân vermez o tarzda meseleyi tashih etme
ye. Tamamen onun dışında beni teyidedecek 
şekildedir. 

Meselâ söyl'iyeyim : Diyorsunuz ki; «12 
Marttan sonra ıSilâhlı Kuvvetler bizi göreve 
çağırdı.» Sizi göreve T. B. M. Meclisi memur 
etti, güven oyu verdi. Burada o zamanki 
Başbakanımız da ifade etti, siz de bilirsiniz. 
«Meclisin güvenine lâyık olmadığımız zaman, 
emaneti Meclise bırakırız» dediniz. 

Gerçek bu olduğuna göre, Sivas konuşma
nızda ; «Ordu bizi göreve çağırdı, biz buna kel
lemizi koyduk, haysiyetimizi koyduk, berabe
riz» gibi, tamamen politikanın içine... Gerçi 
siz Ordudan çıkıp sivil hayata gelmişsiniz, ama 
bir türlü zihniyetinizi, elinizi kafanızı yine 
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ordan çıkaramıyorsunuz. Bu üslûp içindeki bir 
beyanı sizin muhalefet şerhinizle birleştirdi
ğimiz zaman, benim dünkü izahlarımda hususî 
bir kasıt aramamanızı rica ederim. Kimsenin 
niyetini tecrim etmek benim adetim değildir. 
Ama vakayı olduğu gifbi tahlil edelim. «Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarının siyasî mahiyette be
yanname yayınlamaları hiçbir suretle kabul 
edilemez» diyorsunuz, yasaklayan kanuna 
da karşı çıkıyorsunuz. Bunun teklifi mümkün 
değil. Tevili mümkün değil. Hem teklifi, hem 
tevili mümkün değil. 

«(Sebeplerin sosyal ve psikolojik unsurları 
üzerinde ciddî olarak durulmadan, hiçbir ya
saklama etkili olmaz.» İşte benim dünden beri 
izaha çalıştığım konu bu. Yani bir meselede 
kanunsuzluk gördük mü, kanunsuzluğu bıra
kacağız, sebebine bakacağız. Eğer sebepler 
varsa, kanunsuzluğu bertaraf edeceğiz. Böyle 
hukuk yok, böyle hukuk yok. Evet sizin man-
talitenize göre, makabline şamil ceza kanun
larını değiştirip, adam asmak... bunlar olabilir. 
Ama bizim okuduğumuz hukukta bunlar yok, 
açık söylüyorum bunlar yok. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Devam ediyor. «Aksine olarak kamu şuu
runda ve ordunun genç kuşakları üzerinde 
istenmeyen tepkiler.» Değerli arkadaşlarım, Or
duyu genç kuşak, yaşlı kuşak... işte bu bö
lücülük oluyor. Ordu bütün. Ordu bütün, Niye 
genç kuşak üzerinde tepki yaratır? İdeden bu
nu bu şekilde buraya monte ediyorsunuz? 
Çünkü bu kanun, Silâhlı Kuvvetler bünyesin
de 69 genç teğmenin bildiri neşretmesi, birta
kım eylemlere girmesi; Sinop olayları, Van-Ge
vaş olayları, Gölcük meseleleri, hatırlarsınız. 
Bunları bilmeniz lâzım Sayın Orkunt. Mese
leleri yakından izleyen arkadaşınız, her halde 
size de intikal ettirir. 

etmek mümkün değildir. Bu açıktır. Bu, fikrin 
cürmü meşhut halinde yakalanmasıdır. 

Onun için geliniz meşruiyette gerçekleri 
olduğu gibi görüp söylemekte birleşelim ve 
birtakım arka niyet ve düşünceleri bırakalım, 
Silâhlı Kuvvetler kendi kumanda zinciri için
de, Anayasanın tayin ettiği yerde, rejimi, 
Devleti beklemek gibi asil ve ulvî vazifeyi 
kemaliyle başarmanın cehti içindedir, gayreti 
içindedir. Onu da kendi huzuruna terkedelim. 
Siyasetçinin huzursuzluğunu o taraflara sira
yet ettirmeyelim. Türkiye iyi günlere gidecek
tir. 

Saygılar sunarım efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kabibay, grub adına 
mı efendim? 

ORHAN KABİBAY (İstanbul) — Şahsım 
adına efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına. Şu halde siz
den evvel bir sayın milletvekili... 

ADALET KOMİSYONU ADINA t HAKKI 
ALACA (Kars) — Efendim, Komisyon adına 
kısaca teknik bilgi vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın^ Kabibay, Grub adına istiyorsanız, 

buyurun. Zira Sayın Naci Gacıroğlu söz iste
miştir. Sizden evveldir. Yok, şahsım adına der
seniz, Sayın Naci Gacıroğlu'ndan sonra konu
şursunuz. 

ORHAN KABİBAY (İstanbul) — Grub adı
na efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Alaca. 

ADALET KOMİSYONU ADINA 1. HAKKI 
ALACA (Kars) — Muhterem Başkanım, muh
terem arkadaşlarım; 

13 . 5 . 1940 tarihli 3823 sayılı Kanunla 
değişen Askerî Ceza Kanununun 148 nci mad
desinin (a) bendinin tadilâtı dolayısı ile cere
yan eden müzakerelerde ezcümle bazı arkadaş
lar, getirilen Hükümet teklifinin Anayasanın 
12 ve 20 nci maddesine aykırı bulunduğunu, 
bazı arkadaşlarım da Deniz Harb Okulunda 
geçmiş bir hadiseyi vesile ittihaz ederek, za
manın Hükümetinin, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensupları aleyhine adeta kanun yolu ile bir 
suikaste veyahut da Türk Silâhlı Kuvvetleri 

O olaylar içerisinde 1930 mevzuatı kafi 
gelmemiş, Genelkurmay proje hazırlamış, As
kerî Şûradan geçmiş - çok daha tecrübeli ku
mandanlar var orada - buna sizde inanırsınız, -
sizin hepinizin kumandanları var. Millî Sa
vunma Bakanlığı tasarı haline getirmiş, Hü
kümet bunu sevketmiş ve siz bunun karşısına 
çıkarken, özel bir üslûpla bu kelimeleri se
çiyorsunuz ve diyorsunuz ki; «Ordunun genç 
kuşakları üzerinde tepki yaratır.» Bunu tevil | 
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mensuplarını mağdur edecek bazı hükümleri 
kanunlaştırmak çabasına düştüğü manasında 
beyanda bulundular. 

Aslında bugün tadilini görüştüğümüz bu 
hüküm 1970 yılının Ocak ayının 8'inde Hükü
met tarafından Meclise sevkedilmiş olduğu 
halde 2 seneden beri bu metnin müzakeresi 
ikmal edilip bitirilmemiştir. Halbuki, Askerî 
Ceza Kanununun 95 nci maddesinin, yine buna 
benzer bir hükmünün, Anayasa değişikliği do-
layısıyle, Meclise gelen tasarısı Hükümet tara
fından 8 . 1 . 1972 tarihinde Meclise sevkedil-
diği halde, Senatodan da geçip kanunlaşmış 
bulunmaktadır. 

Şimdi, bu tasarının talihsizce 2 sene sürün
müş olması ve bugün görüşmesinin yapılmasın
da adeta geçmişin bir suçlaması şeklinde bir 
müzakereye müncer olmuş, bu tasan ile getiri
len hükümler yeniden muhtes ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri camiası içerisinde bir iftira, tezvir 
manzumesi veyahut tedhiş hareketi yaratmak 
gibi bir kast ve niyet mahsulü olduğu manası 
verdirilmek istenmiştir. 

Aslında asla bu böyle değildir. 1961 tarihin
de tedvin edilen 211 sayılı içbizmet Kanununun 
43 ncü maddesini bilhassa arz «deyim: «Türk 
Silâhlı Kuvvetleri her türlü siyasî tesir ve dü
şüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü 
'Silâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasî parti ve
ya derneklere girmeleri, bunların siyasî faali
yetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü 
siyasî gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve 
bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve 
yazı yazmaları yasaktır.» 

Şimdi, bu kanun 9 Ocak 1961 tarihinde çı
karılmıştır, bu hüküm de o tarihte tedvin edil
miştir. Demek ki, şimdi görüştüğümüz tasarı
daki hükümler yalnız 1970 yıhnda onu Meclise 
sevkeden Hükümetin görüşü değildir, 1961 yı
lında çıkarılan îçhizmet Kanununda da aynı hü
kümler vardır. 

Diğer taraftan, Askerî Ceza Kanununun ta
dil edilen 148 nci maddesinin (a) fıkrasını bazı 
arkadaşlar okudular, ben de yine arz edeyim: 

«ıSiyasî maksatlarla toplananlar, siyasî fır
kalara girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara, 
intihabata iştirak edenler...» 

Bu kanun 1940 tarihinde çıktığı zaman su
baylara ve askerî eşhasa seçme hakkı yerilme-
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diği için bu memnuiyet o zaman ihdas edil
mişti. 

« Her ne suretle olursa olsun bu mak
satla şifahî telkinatta bulunanlar veya siyasî 
makale yazanlar ve bu yolda nutuk söyleyenler 
5 seneye kadar hapsolunurlar.» 

Şimdi, bu maddenin (b) fıkrasında da bazı 
hükümler vardır, bugün bunların tadili derpiş 
edilmemiştir. Orada da 10 seneye kadar hapis 
cezası derpiş ediliyor. Tadil edilen maddenin as
lında müeyyide olarak 5 seneye kadar hapis ce-
zasıyl© iktifa edilmiştir. Getirilen metinde de 
Hükümet aynen eskisi gibi 5 seneyi muhafaza 
etmiştir. 

Burada demin bir arkadaşım dedi ki, bir su
bay resmî elbisesiyle bir siyasî toplantıya işti
rak ederse ve bundan dolayı ceza görürse bu 
husus büyük bir haksızlık olur... 

18 . 5 . 1940 tarihinde çıkan kanunun hük
müne göre, sivil veya resmî elbiseyle subay böy
le bir toplantıya iştirak etse yine cezayı müs-
telzim bir fiil ika etmiş sayılır. Bugünkü tasa
rıyı getiren Hükümet de yine Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensuplarını koruduğu için resmî elbise 
ile lâbis olanlara cezayı öngörmüş, sivil giyinen 
için bir hüküm getirmemiştir. Yani, şimdiki 
madde netice itibariyle subaylar lehine bir şe
kilde Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, Hükümet tarafından gösterilen bu 
teenni ve teyakkuzu bir kabahat halkası olarak 
ortaya atmak insafla bağdaşacak bir hareket 
sayılamaz. Kaldı ki, bu kanun tasarısı Millî Sa
vunma Bakanlığında ve Genelkurmay'da müte
hassısları tarafından uzun boylu incelenmiştir. 
Kanun doğrudan doğruya ordu mensuplarını il
gilendiren bir kanundur; ilgililer tarafından öl
çülmüş, biçilmiştir. Nasıl olur, bir bakanlık ken
di camiası için onun aleyhinde ilerde birer di
ken olacak şekilde kendilerine zarar verecek 
bir hükmü Meclise getirmiş olurlar. Bunu man
tıkla da telif etmek mümkün değildir. Metin 
günün zaruretleri göz önünde tutularak getiril
miştir. Ordunun disiplini ve netice itibariyle 
memleketin selâmetiyle de yakından ilgilidir. 
Bu itibarla getirilen hükmün tamamen yerinde 
ve isabetli bulunduğunu görmemek kabil değil
dir. 

Burada demin bazı arkadaşlarımız mücerret 
telkin hususunu ileri sürdüler. 
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Halbuki, burada unsur, siyasî amaçla nutuk 
ve telkinde bulunmaktır. Diğer unsurları naza
ra almadan tek unsuru ele almak suretiyle ka
nun aleyhinde beyanda bulunmak, meşhur lâ 
takrabussalate sözünün medlulü gibi beyanda 
bulunmak manasına geliyor. 

Sonra, diğer kanunun 5 nci maddesinde, 
«Her hangi bir sebeple yalnız toplu olarak siya
sî mahiyette beyanname hazırlayanlar» deniyor. 
Yeni tasarıda da bu beyanname hükmü getiril
miştir. Bu da bugünkü zaruretlerden doğmuş
tur, ama bazı arkadaşlarımızın ileri sürdüğü 
bir iddia vardır; «Efendim, Askerî Ceza Kanu
nunun diğer maddeleriyle birlikte bu hükmün 
getirilmesi daha iyi olur» denmekte ise de, As
kerî Ceza Kanunu bîr anakanundur ve nihayet 
bu kanun 190 - 200 maddeden ibarettir. 200 
maddelik bir kanunun bugünkü şartlar içerisin
de getirilmesi güçtür, ama bunun üzerinde de 
durulmakta ve bir mütehassıslar heyeti çalışma
larını sürdürmekte ve pek yakında o da Yük
sek Meclise arz edilecektir. 

Bu itibarla, maddenin heyeti umumiyesinde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesine zarar ve
recek herhangi bir husus olmadığı gibi, bu, umu
mî olarak ordunun ve memleketin selâmeti için 
lüzumlu bir hükümdür. Kaldı ki, şu veya bu de
dikoduyu ileri türmek suretiyle maddeye başka 
bir veçhe vermek doğru olamaz. Günün icapları 
da bu gibi yorumlara cevaz vermemektedir. Bu 
itibarla kanunun tümü üzerindeki müzakereler
den sonra maddelere geçilmesi suretiyle kabu
lünü dilerim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir, son sözü komisyondan sonra Sayın Or
han Kabibay'a veriyorum, sonra kifayeti müza
kere takririni oylarınıza arz edeceğim. 

C. H. P. Grubu adına Sayın Orhan Kabibay, 
buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA ORHAN KABİ
BAY (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Silâhlı Kuvvetlerimizin üzerinde özellikle 
durduğu Askerî Ceza Kanununun 148 nci mad
desinin (a) bendini değiştirme isteği üzerinde 
bir polemik çığırı açılmasından gerçekten üzün
tülüyüm. 

Üzülerek beyan ederim ki, bunu Seyfl öz-
türk arkadaşımız açmıştır. Bunun nedeninin de, 

bundan 2,5 yıl evvel o günün koşullarında - ki 
izahını yapacağım - Silâhlı Kuvvetlerden gel
miş, onun sosyal yapısını, psikolojik ortamını 
iyi bildiğimize, şüphesiz kî, bu iyi bilmek kim
senin inhisarında değildir, fakat bu kadar emek 
verdiğimiz, muhtelif kademelerinde bulunduğu
muz bîr kitlenin bu eğilimlerini iyi bildiğimize 
kani olarak bir ikaz mahiyetinde bir muhalefet 
şerhi vermiştik. 

Burada şunu özellikle belirteyim ki, grup 
adına söz almamın nedeni de budur. C. H. P., 
halen müzakeresini yapmakta olduğumuz Aske
rî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (a) 
bendine karşı değildir. Bunu ifade ederim. 

Görüşmemizin esası, muhalefet şerhine imza 
koyan arkadaşların Sayın Öztürk tarafından it
ham edilmesinde, bunu o günün koşullarından 
çoktan aşıp, bugünün koşullarında bir siyasî po
tansiyel birikimi yaratmak arzusundan ileri 
gelmiştir. 

Muhalefet şerhimiz aslında bir ikazdır ve 
1970 lerin koşullarında yapılmış bir ikazdır. Bu
nun ne kadar doğru olduğu olaylarla teyidini 
bulmuştur. 

Rejimi, demokrasiye sadakat hiç kimsenin 
tekelinde değildir. Gerek Parlamentomuz, ge
rekse bu Parlamentoyu oluşturan .bütün mües
seseler rejime, demokrasiye sadık birer unsur
durlar. 

Şimdi arkadaşlarım, meselenin esasına gir
meden evvel geçmişten birtakım hususlara de
ğinmek isterim. Bu değinmemde mümkün ol
duğu kadar, hattâ hiç kırıcı olmayacağım, bir
takım acı hatıraları da hatırlatmayacağım. 

Eğer, Sayın öztürk bu vesileyi yaratmasay-
dı. Komisyon, Hükümet huzurunuza bu tek 
maddelik tadil teklifi ile gelecekti, mesele kısa 
zamanda bitecekti; fakat kendileri bir çığırı 
açtığı için elbette ki, bu çığırın 2,5 yıllık devamı 
süratli bir geçişe tabi tutulacaktır. Bu çığırın 
devamını 2,5 sene evvelinden atlayıp bu nokta
ya gelmek mümkün de değildir, sanırım. 

Biz muhalefet şerhimizde ne demişiz, özlü 
noktası şu: Bir kere kesin olarak belirtmişiz ki, 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasî mahi
yette beyanname yayınlamalarını hiç bir suret
te kabul etmiyoruz demişiz, fakat o günün ko
şulları içinde demişiz ki, «Bu gibi beyanname
lerin yayınlanması için mutlaka bir ortam ve 
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birtakım sebeplerin bulunması da lâzımdır.» 
Sebeplerin sosyal ve psikolojik unsurları üze
rinde - ben şimdi burada bir kelime daha ilâve 
etmek mecburiyetindeyim; sosyal, ekonomik ve 
psikolojik olarak bunu tamamlamak isterim -
ciddî olarak durulmadan, yasaklamalar etkili 
olamaz; olabilir de olamaz da. 

Şimdi, 1970 yılmm Şubat ayında zamanın 
Hükümeti bir kanun teklifi getiriyor. Biz de 
parlamenter olarak - ben Kabibay olarak o za
manın Millî Savunma Komisyonu üyesi idim, 
bugün de böyleyim - çalışmalar yapıyoruz. Bu 
bizim hakkımızdır, anayasal hakkımızdır. Bir 
de muhalefet şerhi hazırlıyoruz Bunun altını 
imza eden arkadaşlar da bildiğiniz arkadaşları
mız. Bu muhalefet şerhinin taşıdığı mana; as
kerî şahıslar hiçbir suretle beyanname yayın
layamaz; bir. Bunun doğru bir (hareket olma
dığını açıkça belirtiyoruz. Ve diyoruz ki, «Ya
saklarla beraber, kesin sonuç alınabilmesi için, 
demokratik düzenin sürdürülmesi için daha bir
takım tedbirlerin üzerine eğilinmesi gerekir» 
Bunu, bu vesileden faydalanarak söylüyoruz. 
Nasıl, Sayın öztürk bu tasarıdan faydalanarak 
birtakım amaçlar güdüyorsa, elbette ben de, ar
kadaşlarım da, içinde bulunduğumuz siyasî 
parti de memlekete hizmet doğrultusunda, bir
takım olumlu ikazlar yapmak mecburiyetinde
yiz ve bu bizim görevimizdir. Birtakım sosyal, 
ekonomik ve psikolojik sorunlar üzerinde du
rulmadan ve bunların gereği yapılmadan ya
saklamaların etkilerinin büyük olamayacağını 
belirtiyoruz. Bunu böylece tespit ettikten sonra, 
dün burada kanunun müzakeresi sırasında ko
nuşan arkadaşımızın, benim de altında imzamın 
bulunduğu muhalefet şerhini eleştirmesi sıra
sında, bu şerhten çıkardığı mana ve kullandığı 
bazı elfaz üzerinde durmak isterim. 

Bildiğiniz gibi kanun teklifi 1970 yılı baş
larında yapılıyor. Şimdi tarih 1972 Temmuzu, 
yani 2,5 yıl evvel yapılan bir kanun teklifinin 
oluşturulması sırasındaki bir muhalefet şerhi, 
2,5 yıl sonra ters manalar verilerek, mütecaviz 
elfazlar kullanılarak arkadaşımız tarafından 
eleştiriliyor. 1970 başları Türkiye'sinin durumu
nu hatırlayalım arkadaşlarım: Adalet Partisi 
Hükümeti iktidarda. Toplum, sayın arkadaşımı
zın da dün ifade ettiği gibi çoktan uyanmış, es
ki sessiz halini bırakmış, konuşur halde. Ken
disinin, yani toplum kendisinin daha ileri bir 
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yaşama düzeyine ulaşabilmesi için birtakım sos
yal ve ekonomik haklarını savunmak için ko
nuşur halde. Yalnız konuşma halinde değil, ey
lem halinde de... Toplumun bu manzarasından 
faydalanarak Türkiye Devletini ve Cumhuriye
tini yıkmak ve parçalamak isteyen maksatlı 
kişi ve gruplar da bu genel hareketi kendileri
ne maske yapmışlar, eylemlerini sürdürerek 
amaçlarına varma peşinde bulunuyorlar, işte 
biz, bu sırada önümüze gelmiş bir Hükümet tek
lifine, getirdiği yasaklama önerisine tam olarak 
katıldığımızı beyan ediyoruz, yazı ve imzamızla 
tescil de ediyoruz, fakat bu arada yasaklamaya 
konu olan hareketlerin olmaması için, sosyal, 
ekonomik ve psikolojik nedenlerin Hükümet 
olarak üzerinde durulmasını da bu arada, bu 
vesileyle ikaz ediyoruz. Şimdi arkadaşımız kal
kıyor, 2,5 yıl sonra bu samimî, demokratik dü
zenin sürdürülmesi konusunda yaptığımız, iç
tenlikle yaptığımız bu teklifi birtakım meşru 
unsurlara çengel atmakla itham ediyor. 

Aradan geçen bu kadar zaman, neyin ne ol
duğunu, ne olmadığını, gereği kadar ortaya koy
muştur zannederim. Hükümete 12 Marttan bir 
yıl evvel yaptığımız bu uyarmamız, demokrasi
ye arıza gelmemesi, Adalet Partisi Hükümetinin 
icrada başarılı olmasının hangi yoldan geçece
ğini işaretten ibaretti. Bu uyarımızın gerçeğin 
ta kendisi olduğunu Türk Milleti bir yıl son
ra, yani 12 Mart Muhtırasıyle anlamış olacaktı. 
Ben, 1970 yılının başlarındaki koşullardan bah
sediyorum. 12 Mart öncesi dönemde, Türkiye-
deki ortamın kaynak hale gelmemesi ve anarşik 
duruma dönüşmemesi için Hükümetin elinde ye
teri derecede müeyyide vasıtası yok muydu? 
Halen müzakeresini yaptığımız kanun olmadığı 
için mi Türkiye 12 Mart çizgisine geldi? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Anayasayı 
değiştirdik!.. 

ORHAN KABİBAY (Devamla) — Sayın ar
kadaşımızın konuşmasının bir yerinde ifade et
tiği gibi, «18 milyondan 38 milyona geldi Tür
kiye» diyor; sorunları büyüdü, elbette çalkan
tılar olacaktı anlamına geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir Hükümet yaptı
ğından ve yapamadığından sorumludur. Sorum
luluk, bir Hükümetin kendisinden ayrılmaz bir 
parçasıdır. Olaylar umulmadık bir şekilde öe-
reyan edebilir, hatta bunun mantıkî mazeret-
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leri dahi bulunabilir. Eğer bundan memleket 
şu türlü, bu türlü zarar görüyorsa, mutlaka so
rumlusu da istemeyerek, üzülerek Hükümet ola
rak kabul edilir. Nüfus fazla oldu, kaynaklar 
azdı, sosyal ve ekonomik sorunlar çözülemez 
hale geldi denemez. Bu, tutarlı bir mazeret de 
olamaz. Hükümetin görevi bunlara çare arayıp 
bulmaktır. Bu arada, bu sorunların yarattığı 
ortamdan istifade ederek Devlete kastedenleri 
de en ağır biçimde, bu amaçlarına varmadan te
sirsiz hale getirmektir. Yoksa, kalabalık oldu, 
zorluklar bundandır demek yeterli bir ifade de
ğildir. Bizim toplumumuzun, memleketimizin 
1969'lar, 1970'ler, 1971'lerden geçtiği koşulları, 
birçok memleket çok daha rahatlıkla geçmişler
dir; fakat bunu meselenin kökenine inmek, mut
laka o kökende yatan sosyal ve ekonomik so
runları bir çözüme bağlamak suretiyle yapmış
lardır. 

Şimdi arkadaşlarım, yasaklamalar yapılır
ken, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlara 
Hükümetin eğilmesini uyarmamız «çengel at
mak» şeklinde tafsil ediliyor. Şimdi, bu çengel 
atmayı ben bir türlü anlayamadım. Sayın arka
daşım, biraz evvel ifade ettiler, hattâ dün ikin
ci konuşmalarında ifade etmişler tavzih için. 
Sayın Başkanın ikazı üzerine tavzih etmişler, 
fakat aslında o bir tavzih olmamış, bana göre 
bir tahkim olmuş. Bugün de kendisini, o çengel 
sözünü haklı çıkaracak mesnetlerini aramakla 
meşgul gördüm, fakat ben tatmin olmadım. Şu
nu kabul etmek lâzımdır ki, Silâhlı Kuvvetlere 
çengel atmak gibi bir ifadede bulunmak, Türk 
Milletinin güveni, iftiharı olan Silâhlı Kuvvet
leri bilinçsiz bir yığın görmek demektir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — MİT'in ra
porlarında var. 

ORHAN KABİBAY (Devamla) — Bilinçsiz 
bir yığın görmek demektir; ben Sayın öztürk 
arkadaşımızı da dahil ederek, bu olumsuz sözü 
duyan arkadaşlarımızın da - temsilciniz deme
yeyim - tercümanı olarak Silâhlı Kuvvetlerimizi 
bu çirkin elfaz isnadından tenzih ederim. Siz de 
dâhil efendim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Genelkur
may Başkanlığının, Ordu kumandanlarının teb
liğinde var; bu terimi biz icat etmedik ki... 

ORHAN KABİBAY (Devamla) — Silâhlı 
Kuvvetlerin bizzat kendisi, Türk Milletine lâyik 
yüksek bir bilince sahip bir topluluktur. Bu 

yüksek bilinçli, Türkiyenin iftihar kaynağı olan 
bir topluma çengel atılamaz. Bu bakımdan, bu
nu tekrar ifade etmek isterim. 

Bu genel görüşlerimi arz ettikten sonra mad
de hakkında ve Grubumuzun bu konudaki görü
şünü de belirttikten sonra tekraren arz edeyim: 
Halen müzakeresini yapmakta olduğumuz 687 
S. Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci madde
sinin (a) fıkrasıyle ilgili tâdil tasarısının Cum
huriyet Halk Partisi olarak karşısında değiliz. 
Onun altında, benim de Orhan Kabibay olarak 
muhalefet şerhim vardır. Bu muhalefet şerhi
nin yazılmasmdaki maksat - birtakım niyet ve 
manaları hiç lüzumsuz yere tahrik etmeden -
şudur: Bu kanunun daha mükemmel olabilme
si için gerekli bir ikaz ve bu arada 1970 koşul
larındaki Türkiyenin anasorunlarına da değin
mekti. 

Şimdi, maddenin kendisine geleyim; ikaz sa
dedinde olmak üzere maddenin üçüncü fıkrası
nın son cümlesinde «telkinde bulunanlar» de
nilmektedir. Yukarıdakileri okuyorum, tamam 
diyorum: «Siyasî amaçla nutuk söyleyemez» 
deniliyor; söyleyemez. «Demeç veren» diyor; 
veremez. «Yazı yazan» diyor; yazamaz, «ve
ya telkinde bulunan» şimdi, bu ne anlama gelir 
bunu arz edeyim: Asker kişi, bütün fikrî f onk-
siyonlanndan yoksun insan değildir. Elbet-
tefld kendini yöneten prensip, program, bunu sa
vunan siyasî teşekküllerle uzaktan panoramik 
olsa da ilgilidir. Kaldı M, Türkiye'mizin şartla
rında öyle günler geçiyor ki arkadaşlarım, ba
sın, radyo, televizyon ve diğer vasıtalar, siyasî 
partiler âdeta toplumu, o günkü düşüncesinde 
dahi şartlıyor. Elbette ki, Anayasal hakkı ola
rak, vatandaş olarak bir askerin; subay, assu-
bay ve diğer askerî şahısların oy verme hakkı 
olduğuna göre, birdenbire vahiy gelmez ki oy 
sandığı başında, birtakım kanaatlerin oluşturul
ması sonunda gelecektir. 

Bir askerî şahıs A partisini, bir askerî şahıs 
B partisini kendi anlayışı, kendi çevresi, kendi 
idraki ve kendi sempatisi istikametinde değer
lendirecektir. Ben A partisini tutuyorum, beri
ki de B partisini tutuyor. Olabilir bu. 

Şimdi, demin verdiğim misâle dikkat buyu
run. Bir topluluk halindesiniz, ya askerî gazino
dasınız yahut bir aile toplantısındasınız. O gü
nün büyük siyasî olayları cereyan ediyor, -seci-
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mi de kasdetmiyorum, yani seçim dönemimi de 
kastetmiyorum- büyük spektaküler, hareketler 
oluyor, demeçler veriliyor. 

Şimdi, o kişi kendi kanaatleri açısı bakımın
dan hiç bir şey söylemeyecek mi?.. Söylememe
si mümkün değil. Söylemediği zaman bilinç altı
na itilen birtakım sıkıntılar içine uğrayacaktır. 
Söylese, bu telkinde bulunmak var ya, bu fıkra
nın şümulüne girer eylemi yahut da fiili. O hal
de, «falanca partinin programını ben beğeniyo
rum, şahsiyetlerini de beğeniyorum, geçmişteki 
icraatı da böyle oldu. Binaenaleyh arkadaşlarım, 
Türkiye'yi daha ileri bir düzeye götürmek için 
A Partisinin programı da iyidir, kadrosu da iyi
dir , tutumu da iyidir. Benim sana tavsiyem; oy 
verme zamanı geldiği zaman bu olsun çoğunluk
ta, memleket kurtulur..» 

Bunu bir kişi söyler. Söylememek demek, onu 
idraksiz bir insan durumuna getirmek demek
tir. Mümkün değildir, bunu ayıramazsınız. 

Şimdi, bunu birisi, bir askerî şahıs A partisi 
hakkında söylerken, aynı anda, aynı derecede 
ortodoks, mutaassıp olarak B partisinin adamı 
onu tutar. «Hayır arkadaş, sen yanlışsın, B par
tisi memlekete daha hayırlı hizmetler yapacak
tır. Çünkü programı böyledir, kadrosu böyledir, 
tutumu böyledir;» vesaire, vesaire.. 

Şimdi, bu arkadaşlar tercihlerini yapmışlar.. 
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Si

yasî münakaşa yapmış olurlar. 
ORHAN KABİBAY (Devamla) — Şimdi, 

birbirine aslında telkin yapıyorlar, siyasî mü
nakaşa değil bu. Eğer siz bunu alırsanız.. 

FUAT AZMtOĞLU (Kütahya) — Kışla ne 
olacak, o zaman.? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ORHAN KABİBAY (Devamla) — Şimdi, 

bu durumda herhangi bir kumandan istirahat 
zamanlında birliğini topladı, radyoyuda açtılar, 
radyonun 4/51i siyasî demeçlerle dolu, siyasî 
istikamette birtakım faaliyetleri, eylemleri be
lirtiyor; maiyetinden biri, kumandana bir so
ru sorsa, o sırada ya radyo kapanacak veyahut 
kumandan hiçbir surette, hatta kişiler üzerin
de dahi bir sözü kesin olarak yasak edecek, ko
nuşamazsınız diyecek. Aslında tabiî seyrinde 
kalsa belki de kimse konuşmayacak. Ama bu 
zorlama birtakım kişilikleri rencide edecek, ay
rıca, birbirine karşı iftiraya çok müsait bir ha
reket olacak. 

Faraza, kendi yakını, hemen birinci üstün
den birisi memnun değil. Kim olursa olsum. 
Efendim, şimdi daha üstüne- falanca zat var 
ya, ondan kurtulmak istiyor. Bu zat akşamlan 
bizi topluyor, birtakım siyasî telkinlerde bulun
mak istiyor, diye bir şikayette bulunsa.. 

Şimdi, bu şikâyetin mercii var: Mahkeme. 
Tamam. Deliller meselesi çok önemli. Çok defa, 
«iftira et, iz bırakır,» diye bir atasözümüz var
dır. Böyle bir iftiraya uğradıktan sonra adam, 
hele askerlik gibi bir meslekte etkenliğini kay
beder. Evvelâ ne olur?.. Siyasî tercihlerini açık
tan ve meslek nüfuzunu suiistimal ederek kul
lanmış bir insan derecesine düşer ve kendisi mu
teber bir adam olamaz bir kere, mümkün değil. 
Haksız yere kendisi suçlanır, iftira edilir. 

Şimdi, bu misalleri çok detaya indirmek müm
kün arkadaşlarım. Benim teklifim şu : 

Şimdi, 148 nci maddenin (A) bendinin üçün
cü fıkrasında «telkinde bulunanlar..» ibaresi 
var. Şu «telkin» kelimesi var ya, ordu içinde 
•gerçekten orduyu bilen bir insan olarak ifade 
ediyorum- büyük rahatsızlıklar yaratılabilir. 
Bu noktayı teemmül etmek lâzımdır. 

NACt GAGİROĞLU (Erzurum) — Sizin dev
rinizde ne oldu? 

ORHAN KABİBAY (Devamla) — Bizim za
manımızı açmayın. Zaten meselelerin ifadesinde 
ne kadar dikkatli oluyorum. Söylenecek mese
lelerimiz olacaktır. Yani yapıcı olmayacağız. 

Tekraren Komisyonca bu tek kelimenin teem
mül edilmesini rica ederim. 

Bu arada, sözlerimi bitirmeden evvel, şunu 
da arz edeyim ki, muhalefet şerhimizin ilgili ye
rindeki psikolojik, sosyal sorunlara da eğinilme-
si gerektiğini Hükümete bir parlamenterin yap
tığı ikaz içimde yapmamızın haklılığım olaylar 
çizgisi göstermiştir. 12 Mart Muhtırasının, al
tını çizerek söyleyebileceğim şu kısmını tekraren 
okumamda fayda vardır. 

«Parlamento ve Hükümet süregelen tutum, 
görev ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, kardeş 
kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içi
ne sokmuş..» 

Bu da altı çizilecek bir husustur. Şuna mem
nunum ki, sayın öztürk, meseleyi gayet açık 
izah etti. Ben bu izahatından dolayı bir iftihar 
vesilesi çıkardım. Bir yıl evvelinden, bir yıl son
ra olacakların olmaması içim şunların yapılması 
gerekir demiştim. Olmadığı için oldu. 

— 272 — 
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Sayın öztürk buyurdular ki, «grup adına bu 
kadar konuşmalar, benim sadece bir madde hak
kında mütevazi bir konuşmamın karşılığı mı 
olacaktı?» 

Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiler. 
Bu tartışmamız temenni ederim ki, uzun celse
ler devam edöbilisn. Gerçekten kamuoyunda da 
bunu yapalım. Ortam müsaidolduğu zaman el
bette yapacağız. Maksadımız, karşılıklı birbiri
mizi kusurlu, haklı çıkarmak davası değil, Türk 
Milleti adına hizmet gören bir kuruluş içinde 
müşterek bir noktada memlekete hizmet imkân
larını bulabilmemiz olacaktır. Bu bakımdan 
kendisini kınamıyorum. Yalnız, kullandığı elfaz 
ve siyasî potansiyel yaratmak bakımından en 
ufak vasıtalardan faydalanma tehalükünü bu
rada, huzurunuzda takdirlerinize arz ediyorum. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

okutuyorum. 
NACİ GACİROĞLU (Erzurum) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum sayın Başkan. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, bir hususu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Mühim 

bir kanunun müzakeresini yapmaktayız. Bu bir 
tasarıdır, Hükümet getirmiştir ve kanunun mad
desinin münakaşa ve müzakeresinde birbirine 
karşı olan ilkeler ileri sürülmüştür. Her ne ka
dar Komisyon Başkanı maddenin metni hakkın
da Komisyonun görüşünü ifade etmiş ise de, ya
rınki tatbikatçıları yanlış yola sevk edecek fi
kirler, tutumlar ortaya çıkabilir. Bu hususta Hü
kümetin acaba bir görüşü var mıdır? 

Bunu öğrenmekte tatbikatçılar bakımından 
da fayda olur kanaatındayım. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, bir kifayeti mü
zakere takriri geldiği andan itibaren ortaya koy
duğunuz bu fikrin uygulanmasına imkân yok
tur; içtüzüğümüz buna mesağ vermemektedir. 
$on söz sayın milletvekilinindir, o da konuşmuş
tur. Kifayeti kabul buyurmadığınız takdirde 
mesele kendiliğinden hallolahilir. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan konu aydınlanmış

tır. Kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kırşehir 

'Mustafa Kemal Güneş 

BAŞKAN — Saym Gacıroğlu, kifayetin aley
hinde buyurun. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Kanunun müzakeresinde hukukî esbabı mu
cibe zafiyet içerisinde bulunduğu için ve bir kı
sım noktanın tavzih ve konuşulmaması nede
niyle kifayeti müzakerenin aleyhinde olarak 
bazı hususları tespit etmek, huzurunuza ge
tirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 211 sayılı İçhizmei 
Kanununun 34 ncü maddesinde sarih bir keyfi
yet mevzubahistir. Türk Ordusunu Türk vatan-
nından ayrı mütalâa etmeye hiç kimsenin hak
kı yoktur. Türk milletinin, aslî hüviyetiyle ken
disi ordu olan Türk milletinin, Türk Ordusunu 
Türk Milletinden ayrı mütalâa etmesi de müm
kün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasanın 111 nci mad
desinde demokratik nizamın, Parlömanter re
jimin icabettirdiği bir husus, aslî manada 34 ncü 
maddenin Anayasada yerini bulan bu telif şek
li, yani Millî Güvenlik Kurulu İçhizmet Kanu
nunun 34 ncü maddesinin Anayasanın 111 nci 
maddesine bir aksediş şekli olarak zuhur etmiş 
ve demokratik parlömanter rejim ile Türk Or
dusunun aslî görevi telif edilerek bağdaştırıl
mış, istişarî manada Türkiye'nin geleceği, Türk 
vatanını kollamak görevi şekil ve vuzuh bulmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun lâzimesi 
ve esbabı mucibesi zikredilirken bu hususlara 
maalesef değinilmemiştir. Bu bakımdan, şahsen 
kifayetin aleyihindeyinı. 

Bu demek değildir ki, devamlı bildiriler neş
redilecek, siyasî ortam karmakarışık bir hüvi
yete sokulacak, siyasî ortamla beraber iktisa
dî ortam, ticarî ortam devamlı olarak huzursuz 
kılınacak, Türk halkı her gün çocuğunun evlâ
dının, kardeşinin ve kendisinin bizzat orada ol
ması dolayısiyle bu bildiriler sebebiyle huzursuz 
kılınacak; ideolojik çeşitli görüşler, Türk Mil
letinin gözbebeği şanlı Türk Ordusuna sızma 
için yer ve zemin arayacak, Düzenin ne manada 
değişebileceği, Yön Mecmuası, Devrim Mecmua
sı ve ideolojik bazı görüşler saplanan kalemler, 
bir noktadan propaganda ve bir yerden devam
lı ı^örüş ve kanaatlerini teksif edecekler ve bun
ların karşısında susulacak. Türk Milleti huzur
suz kılınacak. Bütçe, vergi ve gelirler, ticarî or-
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tam bulunacak, halk huzursuz olacak ve susula
cak. Buna imkân yoktur arkadaşlarım. 

Aslî manada 111 nci maddede durum tavaz
zuh etmiştir. Ordu, Parlamento, Hükümet mü
nasebetleri en güzel şeklini Anayasanın 111 nci 
maddesinde ve ifade edilen manada şeklini ala
rak sübut bulmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; kanun, netice itibariyle 
umumî ve şâmildir. Teknik manada, hukukun ar
zu ve ifade ettiği kanunî durumu haiz bulummiak-
tadır. 

IMalhir Cayan'in kaiçırıhışı dâhil, örfi İdare bil
dirileri de dâhil olmak üzere, iki sene içerisin
de cereyan eden çeşitli hâdiseler, birçok komü
nistin, birçok komünist görüşlerin, gözbebeği
miz şanlı Türk Ordusuna sızmaya çalıştığını or
taya koymuştur. 

Bu kanuna, bu lâzıme ile iltifat etmek mec
buriyeti vardır. 

'Hukukî lâzımenin ifade edilmemesi nedeniy
le sıöz aldım. Yüce Meclise saygılarımı sunar
ken.. 

İBAŞKAN — Kifayetin kabul edilmemesini 
bu sebeple istiyorsunuz. 

NACİ GACIROĞLU (Devamla) — Kifayetin 
kabul edilmemesini bu sebeple saygılarımla arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN* — Kifayeti müzakere takriri okun
du. Kifayet aleyhine Sayın Gracıroğlu görüşle
rini ifade ettiler. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Takriri kabul edenler lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmeyenler... Takrir kabul edilmiş
tir. 

(Madde üzerin'de verilmiş takrirler vardır, 
okutuyorum. 

(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1632 sayılı Kanunun 148 nci maddesinden 

(A) bendinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«3. Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç 
veren, yazı yazanlar.» 

iSayın Başkanlığa 
iGförüşülmekte olan kanun tasarısının 148 nci 

maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü maddesinde
ki, «veya telkinde bulunanlar» ibarelerinin me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

İzmir 
Burfhanettin Asutay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 

maddesinin (A) bendinm değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının 5 nci fıkrasının metinden çı
karılmasını ; 3, 4 fikralarıyle en son fıkranın da 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Sinop Ankara 
Hilmi İşgüzar Suna Tural 

«Madde 148. — (A) fıkra 3 siyasî amaçla 
nutuk söyleyen, demeç verenler, yazı yazanlar.. 

Fıkra 4. —Siyasî toplantılara resmî kıyafet
le katliamlar; bir yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Oörüşülmeikte olan kanun tasarısının 148 nci 

maddesinin 4 ncü bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burihanettin Asutay 

'Madde 148. — «4 Siyasî toplantılara resmî 
kıyafetle katılan.» 

Sayın Başkanlığa 
Askerî Ceza kanunu tasarısının 1 nci madde 

ile tadil edilen 148 nci maddesinin son fıkrasın
daki «5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı
lır» yerine, «3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.» şeklinde tadilini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Nefvşdhir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Takrirleri fıkra fıkra oya arz 
edeceğim. 3 ncü fıkra üzerinde Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Asutay, Sayın Suna Tural ve îşigüzar' 
in vermiş oldukları takrirler aynı mahiyettedir. 

BTJBHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, yalnız onlarınki ceza bakımından, bi
zimkiler başka bakımdan onlardan ayrıdır efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır ceza bakımından değil. 
Ceza bakımından olanı, yalnız Sayın Başer'in 
takriridir. 3 ncü fıkra bakımından; çünkü siz 
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bir cümlenin çıkmasını istiyorsunuz. Sayın Re
şit Ülker'in metni kalıyor. 

ıSayın İşgüzar'm 3 ncü fıkra ile ilgili takri
ri, Sayın Reşit Ülker'in takriri ile aynı mahi
yettedir. Şimdi takrir sahibi arkadaşlarımdan 
rica edeceğim: Bu 3 ncü fıkra ile ilgili Sayın 
Reşit Ülker'in takirrine Sayın İşgüzar, Sayın 
Tural ve Sayın Asutay katıldığı takdirde me
sele yok. 

BUEHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ka
tılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay katılıyorlar. 
ISayın İşgüzar, siz katılıyor musunuz? Yalnız 

4 ncü maddede hakkınız var, o müstakil bir mad
dedir, yani 4 ncü fııkra ile ilgilidir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — 3 ncü fıkrada 
izahatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ama aynı mealdedir. Çift iza-
!hat, çift oylama yapamayacağıma göre, istir
ham edeceğim, söz veremeyeceğim. Çünkü aksi 
halde onu oylamayacağım. Katılırsanız, 4 ncü 
fıkra ile ilgili metiüde ayrıca sizin teklifiniz 
var. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Katılıyorum 
yalnız takrir sahibi olarak lütfediniz, söz hak
kı veriniz. 

BAŞKAN — Katıldıktan sonra artık, size 
de 4 ncü fıkrada söz verelim lütfedersiniz, usu
le uygun hareket ödelim. 

BUEHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 4 ncü 
fıkrada benim de var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet tabiî. Katıldıktan sonra.. 
Maksadımız bir meselenin hallinde usule uygun 
hareket etmektir. 

3 ncü fıkranın tadiline Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
HAKKI ALACA (Kars) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Bayın Reşit Ülker'in takririne Sayın Asu
tay, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Tural katılı
yorlar. 

Sayın Reşit Ülker, takririnizi izaJh etmek 
üzere buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde uzunboylu konuşuldu, aşağı yukarı 
bir vuzuh noktasına varıldı. Ben bir noktayı bil-

4 . 7 . 1972 O : 1 

hassa ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız bil
hassa son konuşan değerli arkadaşım, açıkça be-
lhitiler ki; bu türlü telkinde bulunmak sure
tiyle komünist fiiller, - biz ilâve edebiliriz - di
ğer aşırı cereyanlar ve saireyi önlemek amacı 
vardır. Ama, gerekçede bu ifade edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi evvelâ bu mad
dede bir fıkra vardır; 5 nci bentden sonra, «Fiil 
daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde» bu 
ceza verilecek. Şimdi demek ki, bir fiil yapıla
cak, telkinde bulunacak. Eğer bu meselâ, ba
his konusu komünist propagandası ise, bu fık
raya göre daha ağır bir cezayı gerektirdiği, 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddesi
ne gir'diği için, komünist propagandası için ağır 
ceza zaten mevcuttur, hem de daha ağırı mev
cuttur. Onu da, buradan metinden 148 nci mad
denin, burada olmayan (B) fıkrasını okuyayım: 

«Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinde yazılı olan cürümleri, ordu içinde veya 
ordu mensupları ve askerî fabrika ve müessese
lerdeki müstalhdemler veya işçiler arasında iş
leyenlerin cezaları, yarıdan aşağı olmamak üze
re artırılır. Bu cürüm seferberlik zamanında 
işlenirse, ceza iki misli olarak hükmolunur. 
Eğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi olarak 
askerî hizmetlere zarar gelmiş olursa, ceza 15 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapistir. Bu 
zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır bir cü
rüm teşkil etmediği takdirde, müebbet ağır ha
pis cezası hükmolunur.» 

Görülüyor ki; Türk Ceza Kanunununda ko
münizme verilen cezalar var. Ayrıca, asker şa
hıslar tarafından belli yerlerde yapıldığı tak
dirde bunun da cezası çok ağır bir şekilde veril
mektedir. 

öyle ise, biz burada neyi ifade etmek istiyo
ruz? 

Birçok değerli arkadaşım haklı olarak de
diler ki; «Daha evvelki yani halen yürürlükte 
olan Kanunda bu «telkin» den bahis vardır, ya
ni yeni bir şey değildir. Binaenaleyh biz yeni 
bir şey getirmiyoruz (Şifahî telkinde bulunan
lar) ibaresi mevcuttur. Bura'da biz bunu tek
rar ediyoruz. Asıl değiştirdiğimiz konu bu de
ğildir». Haklıdırlar. Aslında buraya getirdik
leri değişiklik bu değildir, yani değişikliğin esas 
maksadı bu değildir. Ama, gözden ırak tutmama
mız lâzlmıgelen nokta da şudur ki; 1930'dan son
ra bir kısım askerî şahıslar «oy kullanma hak-
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ki» m elde etmişlerdir. Bu madde vaktiyle, ya
ni bugüne kadar seçimle ilgili birtakım geyle-
leri cezalandırdığı halde - ki okursak görece
ğim: «Siyasî maksatla toplantı, siyasî fırkala
ra girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve in-
ti'haJbata iştirak edenler» - intihabata iştirak 
etmeyi, suç kabul ettiği halde; sonradan yapı
lan değişiklikle bir kısım asker şahıslar oy hak
kını kazanmışlardır. Aynı zamanda bir yeni 
Anayasa da memlekete gelmiştir. Yani memleke
timiz Atatürk ilkeleri içinde, bir doğrultuda ile
riye gitmiştir. 

' Şimdi diyoruz ki; «dünkü şartlarda, yani 
1930'un şartlarında telkinde bulunmalı». Düşü
nünüz, ordu siyasetten yeni çıkmıştır. İstiklâl 
Harbinde dahi ordu içinde siyasete karışanlar 
vardır. Atatürk'te bununla ısrarla mücadele et
miştir. Çünkü 1930 yılında, siyaset ve asker
lik karışımının henüz dumanı üstündedir. Ama 
'bugün 1972 de askerlerin bir kışımı oy kullan
maktadır. Askerler ve bütün vatandaşlar, Va
purda, trende, köy kahvesinde siyasetle meşgul
dürler. Biz de buraya öyle bir ibare koymak
tayız ki - burada birçjok arkadaşlarımın ifade 
ettikleri gibi - almak istediğimiz neticenin ak
sini getirebilir. 

Ne diyoruz: «Siyasî amaçla telkinde bulu
nan». Eğer bu, komünist propagandası, suç teş
kil eden bir şey ise, zaten cezası vardır. Ama 
en çak geçen şekilde, meselâ bir tren kompar
tımanında veya otobüste bir memleket meselesi 
kanv:jiv;!iv'İJ3n karşılikh sözler oldu. Düşününüz, 
orada bir .mesele kûnıışuluyor. Ne bileyim, bir 
asker kişi, albay, yarbay veya bir yüzbaşıdır; 
hiçbir şey söyleyemeyecek. Aslmda söyler. Ama 
şu Ibakimdan söyleyemeyecek: Bu kanunda bu
lunan bu hükümden istifade etmek isteyen or
taya çıktığı zaman, bir iftira atabilecektir, 
bu olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu memlekette veya 
her memlekette menfaat, kırgınlık, şunun veya 
bunun hesabı bakımından iftira olur. Onun için, 
biz kanun yaparken bütün bunları düşünerek, 
Türk Milletinin temsilcileri olarak makul bir 
kanunu çıkaracağız. 

«Efendim burada kalsın, ama şimdiye ka
dar tatbik edilmedi.» denildi. Yüce Meclise şunu 
ifade etmek isterim. 

Bu maddenin nasıl tatbik edildiğinin veya 
edilmediğinin tatbikatını bilmiyorum, 'bilemi

yorum. Bu husus, bir araştırma mevzuudur. Bir 
anlayış ile hiç tatbik edilmemiş olabilir. Ama 
niçin; istendiği zaman, memleketin şartları o or
tama girdiği zaman kullanılabilecek bir silâhı, 
işlemez va kötü bir silâhı burada bırakalım. 
Bunu çıkardığımız zaman hiçbir mahzuru yok
tur. Çünkü, politika yapmak, aslmda siyasî 
amaçla politika yapmanın icabı olan, «toplantı
ya katılmak, nutuk söylemek, beyanname neş
retmek, demeç vermek» unsurlarının hepsi suç
lanmıştır. Buradaki gereksiz bir ibareyi, «Es
kiden de varmış, tatbik edilmemiş» diye bir 
arkadaşım 'burada Komisyon adına konuşurken 
ifade ettiler. 

•GEÇİCİ. KOMİSYON ADINA İSMAİL HAK
KI ALACA (Kars) — Hayır, «Tatbik edilme
di» elemedim of endim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tatbik edilip 
edilmediğini kesin olarak bilmiyorum, bu bir 
araştırma konusudur. Böyle bir düşünce ile, böy
le çıkarıldığı zaman hiçbir zarar vermeyecek
tir. Yani ben arkadaşlarıma katılıyorum. Eğer 
bu ibareyi çıkardığımız zaman, asker politika
ya girecek ise, ben de katılıyorum. Ama o inanç
tayım ki; bu maddede o kadar güzel hükümler 
konmuştur, Türk Ceza Kanununda ve diğer ka
nanlarda o kadar g'üzel ve ağır hükümler var
dır ki, biz burada, telkinde bulunmak gibi müp
hem, karışık, anlaşılması güç, yorumu zor ve 

• her türlü suiistimale müsait bir ibareyi metlin
den çıkardığımız zaman kamu yararı, memle
ketin düzeni, millî güvenliğimiz ve güvenliği
miz hiçibir zarar germez. Eğer böyle bir şey olsa 
zaten buraya çıkıp da böyle bir teklifte (bulun
maya ciddî bir kimse olarak imkân görüle
mez. 

Onun için istirham ediyorum, benim takririm
de «telkinde bulunanlar» ibaresi çıkıyor, zaten 
o telkinde bulunmakla ilgili akla gelen o va
him suçlar, komünizm dahil hepsini cezalandı
racak madde vardır, önergeye iltifat etmenizi 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — îSayın Reşit Ülker'tin takririni 
okudum, Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Ken
dileri kısaca izah ettiler. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğini: Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 
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iSaym Suna Tural ve Sayın Hilmi İşgüzar'm 
takrirlerindeki dördüncü fıkra ile ilgili kısmı 
okutuyorum. 

«Fıkra 4: Siyasî toplantıya resmî kıyafetle 
katılanlar bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır.» 

BAŞKAN — Komisyon bu tadile katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ÎSMAÎL 
HAKKI ALACA (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ÎSMAÎL ARAR (istan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar, Sayın işgüzar takririnizi izah etmek 
üzere buyurun efendim. 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan ve değerli arkadaşlarım, 

Vermiş olduğumuz takrirdeki dördüncü fık
ra, üçüncü fıkrayı değiştiren takririmizin so
nunda kanunun son maddesinde yer alan cezaî 
müeyyideyi de içine alan bir unsuru taşımak
tadır. Maksat şudur: 

Dalha önce arkadaşlarımız; «Bunlar daha 
önceki kanunlarda da vardır, şimdiki kanunda 
bir yenilik, bir değişiklik yapılmamaktadır. Bu 
yönü ile bu kanun metni yerindedir» diye ifade 
buyurdular. Madem ki dalha önce var idi, tatbik 
edilmemiştir, bir sakınca görülmemiştir, biz bu 
maddede yer almasını yerinde görmüyoruz. 
Çünkü, onların buyurduğu zaman ile şimdiki 
zaman arasında bazı değişiklikler olmuş. Mese
lâ bütün askerlerin dalha doğrusu subayların oy 
verme haklarına kavuştukları, Anayasanın de
ğişikliği neticesinde bazı sosyal, ekonomik ve 
siyasî alanlarda dünle bugün arasında kıyas 
kabul etmeyecek şekilde değişikliklerin olduğu 
malumunuzdur. Grev, lokavt kanunları, ve saire, 
siyasî alanda çeşitli partilerin doğuşu bunla
rın birer örneğini teşkil eder. Bu bakımdan lo'ız 
'burada vazedilen cezanın ağır olduğu nokta
sında hukuk yönünden dikkatinize bazı nokta
ları sunmak için takririmizi verdik. Takrire il
tifat edildiği takdirde, - ben zamanınızı almak 
istemiyorum - fıkrada yer alan suçları işleyen
lere bir yıla kadar hapis cezası verilecektir. 
Halbuki takririmiz kabul edilmediği takdirde 
beş yıla kadar ceza ile cezalandırılmak gibi bir 
durum olacaktır ki, hepinizin de takdir ettiği 
gibi suçla ceza arasında denge ve âdil bir muva

zene unsurunun bulanması daha doğrusu cesa-
nın ağırlığı, suçun ağırlığı ile paralel olarak ele 
alınması icabeder. Cezasız suç olmayacağına 
güre buradaki suçların cezasını tayin ve tak
dir etmek keyfiyeti, psikolojik ve sosyal orta
mın da dikkate alınması ve ona göre ceza ka
nunlarının çıkartılması sosyal ve hukukî bir 
kuraldır. Bu kurala uymak ta bizim görevimiz
dir. Milletvekilleri olarak, Meclis olarak huku
ku değerlendirirken, kanun yaparken, ceza ka
nunlarını tedvin ederken suç ve cezayı ayrı tut
mak değil, bunları birlikte mütalâa etmek mec
buriyetindeyiz. 

Farzedelim demin kabul etmediğimiz tel
kinde bulunmak suçundan gelirse bir subay 
arkadaşımız, kafasının içindeki fikrin'den do
layı onu mahkemeye vereceğiz ve beş seneye 
kadar mahkûmiyet cezası ile çile çektireceğiz. 
Bu mümkün değildir. Dünyanın her tarafında 
bugün cezaların ıslahı yollarına gidilmekte, eko
nomik ve sosyal yönleri ile bunlar dengeli ha
le getirilmekte iken (biz çok hafif suçları çok 
ağır cezalarla cezalandırıyoruz. Bu bakımdan 
bu teklifimizde yer alan bir seneye kadar ha
pis cezasının kabulünde hukuk bakımından ve 
sosyal adalet bakımından yarar vardır. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar ve Sayın Tural'ın 
vermiş olduğu önergede beşinci fıkranın me
tinden çıkarılması ve dördüncü fıkranın tadili 
hususu hakkında Komisyon ve Hükümet katıl
madığını ifade ettiler, üçüncü fıkra ile ilgili bir 
tadil teklifleri de vardır, fakat Sayın Reşit Ül
ker'e katıldıkları cihetle onu işleme koymuyo
rum. Beşinci fıkranın metinden çıkarılması ve 
dördüncü fıkranın okunduğu şekli ile tadili hu
susunun dikkate alınması cihetini oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Asutay'm dördüncü madde ile ilgili 
bir önergesi vardır, değişiktir, ceza ile ilgisi 
yoktur o bakımdan ayrıca işleme konacaktır. 
önerge daha evvel okunmuştu, değişiklik kısmı
nı okuyorum. 

«Madde 143, 4: Siyasî toplantılara resmî kı
yafetle katılan» şeklinde dördüncü fıkranın de
ğiştirilmesi talebolunmaktadır. Komisyon katı
lıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 

HAKKI ALACA (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan-

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. 
Sayın Asutay kısaca izah etmek için buyu

run. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, reddedecek
siniz biliyorum. Ama ben söyleyeyim. (A. P. sı
ralarından; «Ne biliyorsun?» sesleri) Aptala 
malum olur. 

BAŞKAN — Estağfurullah, öyle bir şey yok 
efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Değerli arkadaşlar, siyasî toplantılara resmî kı
yafetle katılan kimseleri cezalandırıyorsunuz. 
Eğer bu arkadaş sivil ise, dinleyici olarak katıl
mış bulunduğu hallerde tezahüratta bulunanlara 
da aynı cezayı veriyorsunuz. Tezahüratı ne ile 
tespit edeceksiniz? Alkışlarsa tezahürat, «yaşa» 
derse tezahürat, «bravo» derse tezahürat. Şim
di bu kişinin etrafına beş kişi gelse, husumeti 
olan beş kişi gelse ve dese ki «bu, yapılan ko
nuşmayı alkışladı» bir de zabıt yapsa ne ile kur
tarırsınız? «Yaşa» dedi, ne ile kurtarırsınız? Be
yefendiler bırakınız, tezahürat kabul ederek 
bir alkışı, bir bravoyu dahi memlekette yasak 
ederseniz olmaz... Yani tezahüratı ne ile tespit 
ederslnia? Tezahüratın tespiti nedir? Yanında 
teyp yok ki, adamın... Beş kişi ile beş sene.. Ol-, 
madı. 

Binaenaleyh, müsaade edin de resmî kıyafet
le toplantılara katılanlara ceza verin, ama teza
hürat kelimesi suiistimale müsaittir. Sayın öz-
türk; «herkese bir iftira yapılabilir, hâkim ken
disini kurtarır» der ama, bazı insanlara yapılan 
iftirayı da ortadan kaldırmak mümkün olmu
yor. Her zaman için karşı bir şahit bulmak İm
kânı yok. Müsaade edin bu tezahürat meselesi
ne kanımda yer vermeyelim. Suiistimale, büyük 
suiistimale st">cp olur. Arz ederim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan; Sayın Asutay kendisini bir kelime ile 
tavsif etti. Buna bir milletvekilinin hakkı ola
maz. Zabıtlardan çıkartılmasını istirham ede
rim. I 
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BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — .Sa

yın Başkan, nereden bildiğimin manası öudur, 
sonucu buraya çıkar. Yola revan, deryayı um
man, Eşraf Dağı meydandır. 

BAŞKAN — Efendim, tahmin ediyorum ki, 
Sayın Asutay onu bir espri mahiyetinde ifade 
ettiler. O bakımdan bir vasıf meselesi değil de 
bir espri olarak Başkanlık mütalaa etmiştir 
onu. Pek tabiî olarak Genel Kurulumuzda mev-
cııdolan, gelmiş geçmiş bütün milletvekillerinin 
böyle bir vasfı hiçbir zaman olamaz, bu bir es
pridir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet Sayın Asu-
tay'm takririne katılmıyorlar. Takririn dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum... Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmemiştir efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — İşte 
maiûm olmuş.. 

BAŞKAN — Aman efendim rica ederim. Her 
takrir sahibine malum oluyor mu efendim? Ge
nel Kurulda verilen takrirlerin mutlaka kabu
lünün mümkün olmadığını Sayın Asutay'a ifa
de etmek isterim. Takrir bir hizmettir, fakat 
neticeye hürmet de bir vazifedir. 

Sayın Mehmet Atagün'ün bir önergesi var
dır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin son fıkrasından önceki fık

ranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

«Fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. Sayın Alaca bir 
takrir okundu, Sayın Atagün tarafından veril
miştir. Bir deyim değişecek, katılıyor musu
nuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
HAKKI ALACA (Kars) — Takdire bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katî fikrini beyan 
etsin; katılıp katılmadığını... Takdir diye bir 
şey yok. 

ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
HAKKI ALACA (Kars) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Katıldıktan sonra izah yok 
efendim, Komisyon katılıyor efendim. Takriri 
bir daha okutuyorum. 

(Kırlareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor, takriri oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başer'in takriri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Askerî Ceza Kanunu tasarısının 1 nci mad

de ile tadil edilen 148 nci maddesinin son fık
rasındaki «beş yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır» yerine «üç aydan beş yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır» şeklinde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 

HAKKI ALACA (Kars) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılmıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
HAKKI ALACA (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katılmadığınıza göre 
maddenin ve takririn Komisyona iadesi gerek
mektedir. Takriri Komisyona iade edelim. 
Bundan sonra yürürlük maddeleri var, Komis
yon ve Hükümetten ricamız; şimdi Danıştay 
kanunu tasarısının müzakeresine geçeceğiz, yal
nız sürenin bitimine 10 dakika kala bu tek mad
denin, bu takrirle ilgili metnini rica edeceğiz 
hazırlasınlar; zira tekrar oya arz edeceğim du
rumu. 

2. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri' 
nin değiştirilmesine ve bu hamına bazı madde
ler eklenmesine dair hanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 5'er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Koimsyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (1) 

BAŞKAN — Danıştay kanunu tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

114 ncü maddenin müzakeresi bitmiş idi. 
Tekrar arz edeyim; 19,50'de, müzakere etti

ğimiz Askerî Ceza Kanununun 148 nci madde
sinin (a) bendini tadil eden tasarının müzake
resine devam edeceğiz; Komisyon getirecek 
maddeyi. 

Kanunsözcüleri, başyardımcılar ve 
yardımcıların aylıkları 

Madde 115. — Kanunsözcüleri, başyardımcı 
ve yardımcıların aylık ödemeleri bulundukları 
derece ve kademenin gösterge sayısına 10, 9, 8 ve 
7 nci dereceler için 100; 6, 5 ve 4 ncü dereceler 
için 150 ve 3, 2 ve 1 nci dereceler için 200 sa
yısının eklenmesiyle bulunacak sayının, bütçe 
kanununda belli edilen katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın işgüzar 
buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Danıştay Kanununun 115 nci maddesinde ka
nunsözcüleri, başyardımı ve yardımcıların ay
lık ödemeleri bulundukları derece ve kademe
nin gösterge sayısına göre değerlendirilmek is
tenmiştir. Buna göre de 10 ncu, 9 ncu, 8 ve 7 
nci derecede olanlar için 100; 6, 5 ve 4 ncü de
receler için 150; 3, 2 ve 1 nci dereceler için ki, 
daha önce kabul edilen maddedeki Başkan ve 
Başkanunsözcüleri için kabul edilen 200 sayısı
nın eklenmesiyle bulunacak sayının, Bütçe Ka
nununda gösterilen veyahut da her yıl değişti
rilen katsayıyle çarpılmak suretiyle aylıkları tes
pit edilir denmektedir. 

Hiç şüphesiz ki, Danıştay idarî bir mahkeme 
olduğuna göre Türk milleti adına karar verecek 

(1) 583 S. Sayılı basmayazı 118 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 
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Danıştay üyelerinin Devletin her türlü teminat 
ve imkânlarından istifade etirlînıeîc-i tabiî hak
larıdır. Bu görevi yapanların ıra'Mî imkânlar: 
olmalıdır. Adaletin ve âdil kararların bir mille
tin gelişmesinde, yaşamasında, inançlı ve ahlâklı 
elmasında oynadığı rol büyüktür. Bu madde esa
sında yerinde tedvin edilmiştir. Fakat, biraz 
sonra gelecek maddelerde bazı kadrolara müte
dair kısıtlayıcı hükümlerin bulunduğunu da ay
rıca yeri geldiği zaman söyleyeceğiz. Türk mil
letinin ve onun adına iş gören mahkemelerimiz-
deki görevlilerimizin, fertlerin vicdanlarında hak 
ve hukuk kavramlarını yaratıp, yaşatmaları yö
nünden kendilerine düşen görevleri ağır ve zor
dur. O derece şerefli olan bu görevlerini maddî 
müzayakadan uzak bir şekilde yerine getirmele
ri lâzımdır, 

Bir millet adaletiyle, adaletli yargı organla-
rıyle ayakta durur ve yaşar. Adaletin dağıtımı, 
hakların verilmesi ne kadar süratli, masrafsız ve 
âdil olursa o millet de o kadar güçlü, o devlet 
de o kadar itibarlı olur. Adalet dağıtan mües
seselerin mensupları, geçim kavgasına, hayat yü
künün dalgasına itilirse, onlara Devlet elini uza
tıp gerekli değerleri vermezse o ülkede adalet 
yok demektir; varsa adalet değildir. Bu yönden 
mülkün, insan şeref ve haysiyetinin temeli olan 
adalet ve hakkın korunması, ona ömür vermiş, 
ona gönül vermiş meslek mensuplarına değer 
vermek, onları Devletimizin ve milletimizin im
kânlarından en iyi şekilde yararlandırmakla 
mümkün olacaktır... Bu maddede bu yönden 
kendileri, diğer yargı organlarında çalışan hâ
kimlerimiz de dikkate alınmak suretiyle, dere
celerine göre kademelendirilmiş ve 100, 150 ve 
200 nispetindeki rakamların ilâvesiyle biraz da
ha hayat şartlarını iyileştirme yönüne gidilmiş
tir. 

Bu bakımdan yerinde bir maddedir; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görü
şecek saym milletvekili?. Yok. Maddeyi oylan
ırın ar™ ed'vorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka^ul edilmiştir. 

Danıştay meslek mensuplarının yükselebi
lecekleri dereceler : 

Madde 116. — Danıştay meslek mensupları 
10 ncu derecenin birinci kademesinden işe baş-
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larlar; 1 noi derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kanım, sayın arkadaşlarım; zamanınızı alma
mak için kısaca temas etmek istiyorum. 

116 ncı madde, Danıştay meslek mensupla
rının işe başlama dereceleriyle terfî edecekleri 
tavan derecesini göstermektedir, idarî davalar
la meşgul olan Danıştay meslek mensuplarının 
işe başlamaları 657 sayılı Devlet Personel Ka
nunuyla kabul edilen esaslara göre tespit edil
miştir. 10 ncu derecenin ilk kademesinden baş-
lattırılmaktadırlar ki, yüksek tahsil yapmış olan 
kişiler meslek mensupları olarak alınacağına 
göre, o 657 sayılı Kanundaki getirilen şekle 
bağlı kalınarak bu getirilmiştir. 

idarî mahkemelerde görev alanlar, hiçbir 
siyasî etki altında kalmadan sicil, sınav, tahsil 
esaslarına göre ve kadro meselesi olmadan 2 se
nede bir derece yükselmesini yapabilmelidirler. 
Bu madde bunu sağlamakla beraber, biraz son
ra gelen bir madde vardır ki, orada kadrolar 
tahdidedilmekte, bos kadro çıkar ise bu şekil
de muamele görür denilmektedir. Bu madde ile 
istenilen husus esasında mücerret olarak sağlan
mıştır. Hatırlanacağı veçhile, 657 sayılı Kanun 
görüşülürken Devlet memurlarının 4, 3, 2, ve 1 
nci derecelere terfî edebilmeleri Bakanlar Ku
rulunun kararma bağlı bırakılmış iken, mem
nuniyetle görüyoruz ki, idarî mahkeme olan 
Danıştayda üyelerin sicil esaslarına göre terfi-
brinde 4 ncü, 3 ncü, 2 nci ve 1 nci dereceye 
yükselmeleri için böyle bir kayıt konmamıştır. 
Bunu biz siyasî yönden yerinde görüyoruz ve 
memnuniyetimizi ifade için söz almış bulunuyo
ruz. Çünkü mahkemelerde görev alanların dere
ce yükselmelerini kadro meselesi dışında ve 
Bakanlar Kurulunun dışında mütalaa etmek 
lâzımdır ve sadece orada ilmî kariyerlerine, 
bilgilerine, sınav ve sicil durumlarına göre ter
fileri yapılmalıdır. Bu, o açık kapıyı sağlamış
tır. Bu bakımdan yerindedir. Yalnız, ileride 
gelen bir madde bunu kösteklemektedir; o hu
susta mâruzâtta bulunacağım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen saym milletvekili?. Yok. 116 ncı 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Atanmaların içerden yapılması 
Madde 119. — Boşalan kanunsözcülükleri, 

başyardımeılık ve yardımcılıklara bu dereceye 
yükselmeye hak kazanmış kanunsözcüleri veya 
yardımcılar atanır. Ancak 6 ncı ve 2 nci dere
celere atanabilmek için ayrıca Danıştay Baş
kanlığı tarafından yapılacak yükselme sınavını 
kazanmış olmak şarttır. 

Bu sınavlara ilişkin esaslar, özelliklerine gö
re, Danıştay Sınav Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden-
oğlu buyurunuz. 

ŞtNASi ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 119 ncu madde 
bir sınav getiriyor, sınav esası koyuyor. Sınavın 
esas itibariyle taraftarıyım. Danıştay gibi müm
taz bir kuruluşun dana seviyeli ve bilimsel yö
nüyle daha güçlü olabilmesi için elbette sınav 
bir yoldur. Bilimsel çalışmasıyle temayüz edecek 
arkadaşlarımızın hem Danıştaya girişte, hem 
de hakları olan kademeleri almalarında sınavı 
en âdil bir ölçü olarak kabul etmek uygun olur. 
Ancak, sayın arkadaşlarım. Danışta Kanununa 
g'öre zaten Danıştaya girişte imtihan var. Girer
ken bir sınava tabi tutuyorsunuz. 6 ncı derecede 
bir imtihana daha tabi tutuyorsunuz; kimi? Ka
nun Sözcülerini ve yardımcılarını. Nihayet, Da
nıştay Üyesi olabilmek için yükselmesi gereken 
2 nci derece için de 3 ncü bir sınava tabi tutuyor
sunuz. 

Şimdi, bir memuriyet hayatı içerisinde 3 ay
rı kategoride 3 ayrı imtihana tabi tutuyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, adalet mekanizmasının 
öteki kesimlerinde, mahkemelerimizde bu yok
tur. Avukatlıkta vardır; ama hâkimliğe girişte 
ve dolayısıyle gerek bidayet mahkemesinde, ge
rek Temyiz Mahkemesinde böyle bir usul yok
tur. Şimdi, arz ettim, sınavın aslında yanında-

^ yım; ama bu sınav bir engizisyon halini almama
lıdır. Girerken imtihan ediyorsunuz, seçiyorsu
nuz. Gayet güzel.. Fransa'da da Danıştay seçkin 
bir kuruluştur, sınava girilir. Titizlikle yapılan 
sınavlarla en seçkin kişiler hizmete alınır. 

Bizde de bu başlangıç olumludur. Danıştay 
üyesi olabilmek için ise belli bir bilimsel seviye
ye gelmek, belli bir tecrübeye sahibolmak gere
kir. 2 nci dereceye yükselmiş olanlar zaten Da
nıştay üyesi olamazlar, seçilemezler. Kanunsöz-

cüsü ya da yardımcılık gibi kademelerden sonra 
Danıştay üyesi olabilmek için bir sınavı anlıyo
rum ve makul karşılıyorum; ama 6 ncı derece
deki sınavın amacı nedir, hedefi nedir Bunu an
lamakta güçlük çekiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bence sınav, ciddî bir 
şekilde uygulanmalıdır. Sınav, ehliyetli ile ehli
yetsizi ayırabilecek ciddî bir müessese olmalı
dır. Tutanaklara bilhassa geçirmek istiyorum. 
İlerideki maddelerde geliyor; «Bu sınava ilişldn 
esaslar özelliklerine gftre Danıştay Sınav Yönet
meliğinde gösterilir» diyor. Biz nice yönetmelik
ler biliriz ki, eş, dost kayırmak için yapılırlar. 
Danıştay gibi memleketin övündüğü seçkin bir 
müessesede yapılacak olan sınavın duygusal ter
cihlere yol açmayacak şekilde yapılmasını bil
hassa temenni ediyorum. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Tezkiyenin de 
hükmü kalmıyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Evet, 
sınav derken, Anayasa Mahkemesinden Danış-
taydan Temyiz Mahkemesinden ve nihayet üni-
versitlerden seçilecek bir kurul önünde yazüı 
ve sözlü olmak üzere bir ihtihanı anlıyorum. Da
nıştay Sınav Yönetmeliğine bütün - bu esaslar 
konmalıdır. 6 ncı ve 2 nci derecelerde de ayrıca 
sınav koyuyorsunuz. Bu sınavı nasıl yapacaksı
nız? Hele hele 2 nci derecede imtihan verecek
tir. 2 nci derecede sınav vermek demek; Danış
tay üyeliğine hak kazanması demektir. 2 nci de
receye gelecek, ayrıca seçimi kazanırsa Danış
tay üyesi olacaktır. 

Görüşüm şudur: 
1 - İmtihana karşı değilim, yanındayım. 
2 - Danıştay mensubunun 3 ayrı dönemde 

sınava tutulmasını fazla bulurum. Girerken 
evet, 2 nci dereceye yükselirken evet, ama 6 ncı 
derecede niçin?.. 

Bir önerge takdim ediyorum. Tasvibinize 
mazhar olacağı inancındayım. Burada yalnız 
2 nci dereceye yükselmede sınav esasını koyuyo
rum. Onun dışında da sınavın yazılı ve sözlü ola
rak yapılması zorunluğunun da maddede yer 
alması gerektiği inancındayım. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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119 ncu maddede; «Boşalan Kammsözcüliik-
leri, başyardımcılık ve yardımcılıklara bu dere
ceye yükselmeye hak kazanmış kanunsözcüleri 
veya yardımcıları atanır» deniyor. Buraya kadar 
doğrudur. Danıştaya giren meslek mensupları 
ilk defa imtihan veriyorlar, ehliyetlerini ispade-
dip giriyorlar. Bu kanunsözcüleri ve yardımcı
ları, elbette ki amirlerinden bir sicil alırlar. Şim
di bunları siz 6 nci derecede veya 2 nci derecede 
terfileri için imtihana sokarsanız, bu pek aklın 
alacağı br şey değildir. Yargıtay Mahkemesinde 
dahi bu usul yoktur. Sicil alırlar, siciline g*öre 
iyi olanlar kanunsözcülüğüne veya yardımcılı
ğına terfi ederler. Bunun dışında tekrar imtiha
na tafbi tutmak, bu müessesede kanunsözcüleri-
ni bir nevi dairelerin baskısı altına vermekten 
başka bir şey değildir. 

Bir önerge vererek bu son fıkra ile 1 nci fık
radaki 2 nci cümlenin çıkarılmasını istedim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞaüZAIR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Atamalarla ilgili 119 ncu madde sınav esası
nı getirmiştir. 'Hepinizin ;de hatırlayacağı üze
re 057 sayılı Devlet Personel Kanunu burada mü
zakere edilirken -maddesini hatırlamıyorum-
Devlet memurlarının yükselebilmeleri için ile
ri sürülen şartların başında sınav, sicil, taihsil ve 
kadro meselesi ele alınmış ve bu husus Yüce 
Meclis tarafından kabul edilmişti. 

Değerli arkadaşlarımizm ifade buyurduk
ları gibi, bunların sınav yönetmeliği de çok 
esaslı ve iyi bir şekilde ele alınmak suretiyle 
!hem yazılı ve hem de sözlü sınava yer verilmesi 
şarttır. Çünkü idarî mahkemelerde ıçalışan 'değer
li arkadaşlarımızın sadece sicil esasına göre ter-
filerini yaparsamız ileride gelen maddelerde de 
görüleceği gibi, sicillerin ne şekilde yapıldığı, ne 
şekilde tutulduğu ortadadır. Sicil Türkiye'de 
açık değildir, hepsi gizlidir ve sicilde hislerin 
hakim olduğu da bir gerçektir. Her şeyden ev
vel sınav lâzımdır. 

Türkiye'de idarî mahkemelerde yetişmiş ida
recilerimizin sayılan azdır. Değil Danıştaydaki 
idareci sayıları, üniversitlerde bile idareci ho
calar hemen hemen yok denecek kadar azdır, 
eserleri de yoktur. Onun için bu kanun hazırla
nırken tahmin ederiz ki, idarecileri daha iyi bir 

şekilde yetiştirmek, onlara, sınava tabi tutmak 
suretiyle çalışma azim ve şevkini vermek ve ce
miyetimize eserler kazandırmak gereklidir. 

Arkadaşlar, sınav en dbjefctif usuldür. He
yet huzurunda yönetmeliğe göre sınavı kabul 
ederseniz bütün hisler, dostluklar, arkadaşlık
lar bir tarafa itilir, ondan sonra kabiliyet yarı
şında kazananlar terfi eder. Eğer bu sınavı ka
bul etmiyorsak niçin 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununun mücadelesi yapılırken bu çılkanl-
madı? Üzerinde duruldu... Umumî kanunda ka
bul edeceksiniz, esas ilim isteyen bir müessese
de kalbul etmeyeceksiniz.. Yargıtay ve diğer 
yüksek mahkemelerde yok ise bu bir nakısadır. 
Oraya da girmesi lâzımdır. 

Bazı memleketlerde sınav için, tez için. çeşit
li bazı araştırma yapmak suretiyle terfilerin ya
pılacağı öngörülmüştür. Bu yön© gidilmesinde 
zaruret vardır. Biz bu maddeyi yadırgamıyoruz, 
yerindedir. 

ilmin yaşı yoktur, hududu yoktur. O itibar
la sınavın da yaşı, hududu yoktur, inşam bütün 
ömrü boyunca çalışmak zorundadır, hele yüksek 
idare mahkemesinde görev alan arkadaşlarımı
zın ömürleri bu çalışma içinde geçeceği için de 
bu ayn bir zevk verecektir. 

Bu bakımdan madde yerinde tedvin edilmiş-
tii', saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın milletvekili var mı efendim?.. Yok.. 

Taikrirler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 119 ncu maddesinin 2 nci cümlesi

nin aşağıdaki şekilde değişmesini öneririm. 
Amasya Ankara 

Yavuz Acar Şinasi Özdenoğlu 

«Ancak, 2 nci derecelere atanabilmek için 
ayrıca Danıştay Başkanlığı tarafından yazılı ve 
sözlü olarak yapılacak yükselme sınavını kazan-. 
mış olmak şarttır» 

Sayın Başkanlığa 
Danıştay Kanun tasarısının 119 ncu madde

sindeki son 2 nci satmn ve fıkranın metinden 
çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tek
rar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
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Sayın Hüsamettin Başer'in önergesi daha ay
kırı olduğu cihetle önce onu okutuyorum. 

'(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NBDÎMOĞLU (Zonguldak) — Müsaade buyu
rursanız izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNt 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Hüsamettin Başer arkadaşım imtiha
nın tamamen kaldırılması istikametinde bir tak
rir vermişlerdir; buna katılmamız mümkün de
ğildir. Müsaadenizle gerekçesini kısaca arz ede
yim. 

Kanun tasarısının esbabı mucibe lâyihasında 
119 neu madde için aynen şöyle bir gerekçe ge
tirilmiştir: «Devle t (Memurları Kanunundaki 
ilke ve mesleğin özelliği ğöztinüne alınarak, 6 
ncı ve 2 nci derecelere atanabilecek meslek 
mensupları arasında ibir seçmeye imkân veril
mesi ve çalışmaları daha ilmî ve verimli kılabil
mek üzere, bu 2 derece sınav esası kabul edile
rek madde buna göre düzenlenmiştir. 

Ancak, 2 nci dereceye atanabilmek için ya
pılacak yükselme sınavının özelliğine binaen 
klâsik manada bir sınav yerine, tez veya benze
ri bir usulle yapılması öngörülmüş olduğundan 
bu sınavlara ilişkin esasların Danıştay Sınav 
Yönetmeliğinde gösterilmesi, uygun bulunmuş
tur.» 

Burada sınavın gerekçesi gösterilmiştir. Ay
rıca Devlet Personel Kanununun 68 nci madde
sinde de yeterlik imtihanı vardır ve bu, Yüksek 
Meclisinizce müzakere sırasında kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Saym arkadaşım Danıştay meslek mensup
larıyla mukayesesi mümkün olan diğer meslek
lerde imtihanın mevcudolmadığmı ileri sürmüş
lerdir, bilhassa Yargıtayı misal göstermek su
retiyle. Birçok arkadaşlarımın da bileceği gibi, 
2956 sayılı Hâkimler Kanununda da imtihan 
usulü getirilmiştir. Gerek muavinlik sınıfında, 
gerekse 3 ncü derece hâkimlikten 2 nci derece 
hâkimliğe geçerken imtihan usulü kabul edil
miştir. 1934 senesinde kabul edilen 2556 sayılı 
Kanunda bu prensip getirilmiştir; ama zaruret

ler, hâkim bulmaktaki güçlük, omdan sonra çı
karılan muhtelif kanunlarla zaruretler, bu imti
han hükümlerini tatbik etme imkânını bulama
mıştır. Aynı mahiyette olan Sayıştayda da bu
gün muayyen derecede denetçilerin bir derece
den idiğer dereceye geçişinde bir imtihan, esası ka
bul edilmiştir. Zannederim iki, getirilecek olan Hâ
kimler Kanununda da mutlaka 2656 sayılı Ka
nunun getirdiği esaslara dönülecektir. 

Bu itibarla imtihanın kaldırılmasında şahsen 
ve Komisyon olarak isabet ̂ görmemekteyiz. 

'Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız sa
yın Özdenoğlu arkadaşımın takriri hakkındaki 
mütalaamı da arz ederek... 

BAŞKAN — Onun sırası gelmedi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Devamla) — Bu sebeple sayın 
arkadaşımın takririne katılmadığımızı arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon, gerekçeli olarak sa

yın Hüsamettin Başer'in takririne katılmadık
larını ifade ettiler. 

Sayın Başer, bu izahat karşısında takririni
zin işleme konmasını arzu ediyor musunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İsti
yorum. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor mu 
efendim?. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan-
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.. 

Sayın Yavuz Acar ve sayın Şinasi özdenoğ
lu'aun takrirlerini tekrar okutuyorum. 

ı(Amasya Milletvekili Yavuz Acar tve An
kara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu takrire ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, bu tak
rirde 2 husus vardır. 6 ncı derecede imtihanı kal
dırmaktadır; biz buna katılmıyoruz. Çünkü 6 
ncı derece, karaunsözcülüğünün ilk kademesidir. 

2 nci derecede de yazılı ve şifahî imtihan 
prensibini getirmektedir. Demin de arz ettiğim 
gibi, bu imtihan bir tez mahiyetinde olacaktır. 
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Bu bakımdan yazılı ve şifahî imtihan şeklindeki 
nokfcaî nazara da katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor, sayın Özdenoğlu, takririnizi izah etmek 
üzere buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
milletvekilleri, 

Hiç 'birimiz sınavın karşısında değiliz. Ger
çekten 'Türkiye'de terliler için, yükselmeler ilcin 
verilmekte olan tezkiyeler ve tezkiye usulü duy
gusal oluyor. Gerçek kişiliği, ehliyeti, ibiligiyi or
taya koymuyor. 

O itibarla tasarıdaki sınav müessesesine 
zannediyorum ki Yüce Meclis, temayül itiba
riyle katılmakta (bulunuyor. Ancak, girerken 
sınavla aldığınız bir ekip var değerli arkadaş
larım, bunlar aynı zamanda terfi için tezkiye de 
alıyorlar; tezkiyeleri müspet olanlar terfi edi
yorlar. Ne oluyor, 10 ncu derece ile başlıyor
lar Danıştayda göreve, 6 ncı dereceye geldiği 
zaman ikinci bir sınav karşılarına çıkıyor. Sa
yın Komisyon Başkanının burada ileri sürdükle
ri delil, kanaatimce yeterli değildir, kanun söz
cüsü ya da yardımcı diye bir ayırım olsa bile 
kanun sözcülüğü 6 ncı dereceden başlayacak 
diye, yardımcılara da şamil bir smav zorunlu-
ğunu nasıl getirirsiniz? 

Arkadaşlarım, bunun uygulamada faydası 
yoktur. Bu şekilde siz, üç imtihan barajı geçi
recek olan insanın Danıştaya girmesini önlemiş 
olursunuz. Korkarım ki Danıştay bir süre son
ra ekip bulamayacak. Danıştaym işleyişini ya
kından bilen bir arkadaşınız olarak ifade edi
yorum ki - Danıştay mensupları da buradadır, 
bizzat Komisyon Başkanı arkadaşım değerli bir 
hukukçudur, çok iyi bilirler - bir süre sonra, 
imtihansız sektörler mevcut iken her adımda sı
nav yapılan Danıştaya rağbet azalmayacak mı? 
Kaymakam olacaktır, hâkim olacaktır, bu sek
törlerde görev alanlar için smav şartını arama
yacaksınız. Temyiz Mahkemesinde de üye yar
dımcısı olurken imtihana tabi değilsiniz, Temyiz 
başsavcı yardımcısı olurken sınava ta,bi değil
siniz, özellikle Danıştaya getiriyorsunuz bu sis
temi... Aslında güzel bir şey, demin arz ettim, 
Danıştayı daha seçkin bir kuruluş haline ge

tirmek istiyorsunuz ama bir yerde bunun adını 
koymak lâzım; artık bu bir ayıklama, bir adam 
seçme mekanizması olmuyor, belki de bir yer
de engizisyon oluyor ki buna hakkımız yok. 

Bu nedenle, oraya gelecek arkadaşların şev
kini kırmaya da hakkımız yok. Başlangıçta sı
navla alıyor, peki diyoruz. Bir de ne zaman im
tihan getirsin?... Ona da karşı çıkmıyoruz. 
İkinci dereceye terfi ederken, yani Danıştay 
üyeliğine hak kazanacağı dereceye gelirken.,.. 
Ama, altıncı derecede bir sınavı, tekrar istir
ham ediyorum, komisyon ve Hükümet direnme
sin böylesine ağır bir yükü koymak, hakkımız 
da değildir. 

Sayın Acar ile birlikte verdiğimiz önerge
mize iltifat buyurulmasını rica eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun maddenin 
son fıkrasını değiştiren önergesine komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. 

Sayın özdenoğlu ve Sayın Acar'ın önergele
rinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaııunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların 
teminatı 

Madde 120. — Bu kanunda yazılı haller ile 
kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren 
hükümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile 
başyardımcı ve yardımcıların görevlerine son 
verilemez; kendileri istemedikçe Danıştay mes
lek mensupluğu dışında bir göreve atanamaz
lar ve yaş haddinden önce emekliye sevk olu
namazlar. 

Birinci Başkan, kadroları uhdelerinde kal
mak şartıyle, başyardımcı ve yardımcıları, ka-
nunsözcülüğünde; kanunsözcülerini, başyardım-
cılık veya yardımcılıkta görevlendirebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekilli var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi 
Madde 121. — Kanunsözcüsü, başyardımcı 

ve yardımcıların derece yükselme süreleri iki 
/ildir. Bu süreyi dolduranların derecelerinin 
yükselmesi için iki yıl üst üste iyi sicil alma-
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lan şarttır. Üç sicil devresinde iki iyi sicil alan
ların da dereceleri yükseltilir. Derece yükselme 
süresini doldurdukları halde, yükselmek için 
yeterli sicil alamayanların, üçüncü fıkradaki 
diğer şartların varlığı halinde, sadece kademe
leri ilerletilir. 

Boşalan bir kadroya atanmaya aynı derece
de yeterli olanlar birden çok olduğu takdirde, 
sırası ile kıdem, disiplin cezası almamış bulun
mak ve meslekî inceleme ve yayınlarda bulun
muş olmak tercih sebebi sayılır. Tercih sebep
leri yoksa, yapılacak sınavda daha üstün başa
rı gösterenler yükseltilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıla
rın, bulundukları kademede en a*z bir yıl çalış
mış olmak, orta sicil almak ve dereceleri için
de ilerleyebilecekleri bir kademe mevcut bulun
mak şartıyle bulundukları kademede bir yılı 
doldurdukları tarihte kademeleri ilerletilir. 

Bulundukları derecede yükselme süresini 
dolduran ve yükselme yeterliği tespit olunan 
kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar, üst 
derece kadrosu sağlanıncaya kadar 'dereceleri 
için de kademe ilerlemesi yaparlar ve derece yük
selmesine hak kazandıkları tarihten sonra ge
çen süre, üst derecede girecekleri kademenin 
tespitinde nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı?.. Buyurun Sa
yın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli arka
daşlarım, derece yükselmesi ve kademe ilerle
meleri, bütün yargı organlarında görev alan 
hakimlerin durumu, yasama organlarında gö
rev alan arkadaşların durumu seklinde iki se
nede bir derece yükselmeleri, bir senede bir de 
yan ilerlemesi, kademe ilerlemesi esasını getir
miştir. 

Yalnız burada benim temas etmek istediğim 
konu, yer ve şekil itibariyle iki yılda üst üste 
iyi sicil almak şartıyle, üç yıl süresinde iki de
fa iyi sicil almak kafi gelir, deniliyor. Sonra 
da boşalan yerlere atama meselesine temas edi
liyor. 

Benim de zaten üzerinde durmak istediğim, 
bu boşalan kadrolara atamalar yapılırken ileri 
sürülen tercih sebepleri olarak kanun vazıı kı
demi esas alıyor, disiplin cezası almamış olma
yı ve nihayet meslekî inceleme ve yayında bu
lunmayı önplanda tutuyor. 

Bu sayılan tercih sebeplerinden bir tanesi 
yoksa, veya hiç biri yoksa o takdirde sınav esa
sını kabul ediyor ki, tamamen çelişik bir du
rum doğuyor. Halbuki her şeyden evvel sınav 
esası hakkında daha önceki maddelerde sayın 
hukukçu arkadaşımız komisyon adına burada 
açıklamada bulunurken, ne maksat güdüldüğü
nü ifade buyurdular. O halde evvela sınav esa
sını kabul etmek zorundayız. Sınavda başarı 
gösterenler arasında tercih yapılması icabedi-
yorsa o zaman kıdemine bakacaksınız disiplin 
cezası almamış olmasına dikkat edeceksiniz, 
varsa meslekî bir incelemede, yayında 
bulunmuş mudur, bu konuları inceleyecek
siniz. Kıdemli ise, kendi sicili kendisine 
göre hissî ve keyfî doldurulmuş ise, iyi ise, 
en değerli vatandaş sınava alınmadan o kad
roya giremeyecek, kıdemli ve sicili iyi gözüken 
vatandaş oraya girecek; böyle şey olur mu? 
Hem de yüksek idarî mahkemesinde bu olur 
mu? 

Her şeyden evvel imtihana girecek, başarı 
ile kazanmışsa ondan sonraki tercih sebepleri 
dikkate alınmalıdır. 

Bu bakımdan biz bu maddeyi daha evvel 
kabul edilen maddelerle çelişkili durumda görü
yoruz. Bu duruma göre zaten sınavın hiç değeri 
kalmıyor. Halbuki boşalan yere derece terfisi 
değil, boşalan yere alınırken smav başlıca 
prensip olarak kabul edilmeliydi. Çünkü, boşa
lan yere' aynı derecede bulunan bir kaç tane 
değerli arkadaş varsa, hepsi oraya, boşalan kad
roya gelecekler ve terfileri sağlanmış olacak
tır. Eğer bu kadro yoksa, son üçüncü fıkrada 
da görüyoruz; orada da diyoruz ki, bulunduk
ları derecede yükselme süresini dolduran ve 
yükselme yeterliği tespit olunan kanunsözcü
leri, Başyardımcı ve yardımcılar üst derece 
kadrosu sağlanıncaya kadar dereceleri içinde 
kademe ilerlemesi yaparlar. Yani, kadroları 
yoksa hiç bir zaman burada bulunan kanunsöz
cüleri, başyardımcılar ve yardımcılar derece 
yükselmeleri yapmayacaktır. Halbuki Danıştay 
bellidir, çalışmaları da bellidir. Kadro olmamak 
suretiyle Danıştay kanunsözcüleri, başyardım
cıları ve yardımcılarını bekletmemeli, bekletil
mesi ise hakikaten sakıncalar doğurur. 

Hem sicil sınav şartı öne sürülüyor, hem de 
bu olanakları olduğu halde kadro şartı ileri sü-
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rülmek suretiyle, kadrosu yoksa, bulundukları 
derecede yıllarca bekletilmeleri de öngörülü- \ 
yor. | 

Bu bakımdan da bu madde sakıncalıdır. | 
Yani sınavda başarı sağlamış, sicili müsait, ter- ! 
cin sebepleri varsa, derece itibariyle de yükse- j 
lecekse, buna mutlaka kadrosu verilecektir. J 
Kadro olmadıktan sonra sicilin ne değeri var- j 
dır, sınavın ne değeri vardır. Yıllardır sicili 
iyidir, sınavı başarı ile kazanmış birinci dere- j 
cede arkadaşımız beklesin dursun; kadro veril
medikten sonra ne kıymet ifade eder. 

îşte Devlet Personel Kanununun sakat nok
talarından biri de Devlet memurlarının sicilî  | 
tahsili ve sınav imkânları müsaidolduğu halde, 
Maliye kadro vermiyor, kadromuz yoktur, diye. 
Devlet memurları bu suretle sırada bekletil
mekte, terfi edememektedir. Şimdi bu suretle 
bu hastalık Danıştaya da sokulmak istenmek
tedir. 

Bu bakımdan bu son fıkra yerinde değildir, 
burada vazife almış arkadaşların arzusunu, he
vesini, çalışma şevkini kırmamak için terfie 
layıksa, sınavda başarı gösterilmişse derecesine 
oturtulmalı ve kadro verilmelidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın milletvekili yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların 
sicilleri 

Madde 122. — Kanunsözcüleri, başyardımcı 
ve yardımcıların sicilleri her takvim yılı so
nunda : 

I - Yardımcılar için; 
A) işe bağlılık, disipline uyma, ahlâk du

rumu, 
B) Genel bilgi, mevzuata vukuf derecesi, 
C) Hukukî sorunları çözümleme, yargıla- I 

ma, karar verme, düşüncelerini açıklama, 
D) Karar yazma, 
E) 'Çıkardıkları dosya sayısı, 
II - Başyardımcılar üçin; 
(A), (B), (C) fıkralarında gösterilen hu

suslara ek olarak, 
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A) içtihatları izleme, 
B) Dosya, karar ve diğer yazı işleri ile 

tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli şekil
de yürütülmesi, 

0) Yardımcıların ve diğer memurların gö
revlerine devamları, yetişmeleri ve verimli ça
lışmalarının sağlanması hususları, 

III - Kanunsözcüleri için; 
(I) numaralı bendin (A), (B), (C) ve (E) 

fıkralarında gösterilen hususlar,' 
Bakımından yeteneklerini belirtmek üzere, 

123 ncü maddede gösterilen sicil amirlerince ve
rilir. 

Kanaatler, yukarıki bentlerde öngörülen hu
suslar için ayrı- ayrı olmak üzere, yönetmelikte 
gösterilen esaslara uygun şekilde, her sicil ami
rince gizli olarak ayrı ayrı belirtilir ve sicille
rin sonuçları, Yönetim ve Disiplin Kurulunca, 
yönetmelikte gösterilen notların ortalamasına 
göre tespit olunur. 

Sicil dereceleri çok iyi, iyi, orta ve yetersiz 
olarak dört gruba ayrılır. 

Disiplin ve ahlâk bakımından disiplin ko
vuşturmasını gerektirebilecek haller varsa veya 
disiplin kovuşturmasına başlanmış veya di
siplin cezası verilmiş yahut ceza kovuşturması
na girişilmiş veya ceza verilmiş ise bunlar si
cilde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

iSayın Asutay'm bir takriri vardır, okutu
yorum. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 122 nci 

maddesinin (E) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

«Madde 122. — E) Çıkardıkları dosya sa
yısı ve niteliği» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar. 

IBAŞKAN — Sayın Asutay'm takririne sa
yın Komisyon ve sayın Hükümet katılmakta
dır, takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

123 ncü maddeyi okutuyorum. 

ıSicil amirleri 
Madde 123. — 122 nci maddede gösterilen 

siciller; 
A) Kanunsözcüleri hakkında Birinci Baş

kan ile bir yıl içinde düşünce verdikleri dava 
daireleri başkanları ve Başkanunsözcüsü; 

B) Genel Kurul Başyardımcısı hakkında 
Birinci Başkan ile en kıdemli iki idarî daire 
başkanı, yardımcıları hakkında bunlarla bir
likte başyardımcı; 

C) idarî Daireler Kurulu Başyardımcısı 
hakkında, Birinci Başkan ile Birinci ve Üçün
cü Daire başkanları, yardımcıları bakında, 
bunlarla birlikte başyardımcı; 

D) içtihadı Birleştirme Kurulu ile Dava 
Daireleri Kurulu başyardımcıları hakkında, Bi
rinci Başkan ile en kıdemli iki dava dairesi baş
kanı, yardımcıları hakkında, bunlarla birlikte 
başyardımcı; 

E) Dairelerde görevli başyardımcılar hak
kında, daire başkanı ile üyeleri, yardımcılar 
hakkında, bunlarla birlikte başyardımcı; 

F) Tasnif ve yayın bürosunda görevli baş
yardımcı hakkında, Birinci Başkan ve büro baş
kanı, yardımcılar hakkında, bunlarla birlikte 
başyardımcı; 

G) Ayırma bürosunda görevli yardımcılar 
hakkında, büroda görevlendirilmeden önce ça
lıştıkları daire ve kurul yardımcıları için sicil 
vermeye yetkili olanlar; 

H) Genel Sekreter yardımcıları hakkında, 
Birinci Başkan ve genel sekreter, Genel sekre
terlik hizmetleri için görevlendirilmiş kanunsöz
cüsü ve yardımcılar hakkında, bunlarla birlikte 
genel sekreter yardımcıları; 

i) 120 nci maddenin ikinci fıkrası gere
ğince başka görevlerde çalıştırılan meslek men
supları hakkında, çalıştırıldıkları görevler do-
layısıyle sicil vermeye yetkili olanlar; 

Tarafından verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özden-
oğlu, buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu madde üzerinde mâruzâtta bulunmadan 
önce şunu arz etmek istiyorum : Türkiye ka

dar insanlarının duygusal olduğu bir ülke 
belki de yoktur. Hepimiz hayatın içinden ge
liyoruz ve hep biliriz maiyetindeki memur hak
kında verdiği sicilde tarafsız kalabilen vic
danının emrinde sicil dolduran kaç tane amir 
vardır? 

Burada kanunsözcüsü sicil alacak ve terfi 
edecektir. Kim verecektir sicili? Danıştay Baş
kanı verecektir. Doğru, Danıştaym başındaki 
en yüksek hâkimin sicil vermesi gereklidir. 
Ayrıca sicili kim verecektir? Danıştay Baş
kanunsözcüsü verecektir. Bu da doğrudur, 
fakat ne yazık ki, Danıştayda kanunsözcü-
lerinin vermiş oldukları düşünceler üzerinde 
Başkanunsözcüsü makamı genellikle yeterli 
inceleme yapamamaktadır. 

Meselelerimizi açıkça konuşalım, Danıştay-
dan gelen arkadaşlarımız bilirler - son de
rece önemli bir memleket meselesi üzerinde de 
konuşuyoruz. Yetişenle, yetişmeyen; çalışanla, 
çalışmayan; bilim yapan, içtihat arayan, 
kitap karıştıran, yabancı dille meselenin kayna
ğına inen adamla, inmeyen adam arasında 
fark yok Türkiye'de. Bu memleketin acı bir 
gerçeğidir, bunu tespit etmeye mecburum hu
zurunuzda.. 

Şimdi istiyoruz ki, ciddî bir gelenek kura
lım ve bu tezkiyelerde tam bir isabet kaydede
lim duygusallığa yönelecek birtakım lüzumsuz 
proseslerden de sarfınazar edelim. Kim vere
cektir bunlardan ayrı olarak kanunsözcü-
süne tezkiyeyi? Düşünce verdiği tekmil dava 
daireleri başkanları. Şimdi görüşmekte oldu
ğumuz kanunun diğer maddeleri kabul edi
lirse, Danıştayda 10 adet dava dairesi olacak
tır. öyle ise bir kanunsözcüsü Danıştay Bi
rinci Başkanından, Danıştay Başkanunsözcü-
sünden ayrı olarak 10 dâva dairesi başkanın
dan tezkiye alacaktır, terfi edebilmek için.. 
Kanun sarih, madde sarih, böyle şey olur 
mu? 
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M. Meclisi B : 119 4 . 7 . 1972 O : 1 

9 daire başkanından olumlu tezkiye almış, 
bir tek dava dairesi ise kendisine birtek dosya 
vermiş. Oraya bir düjünce veriyor ve o da 
dairece reddediliyor. Yani isabetsiz bir dü
şünce ama, diğer daireler vermiş olduğu belki 
100 dosyadan hepsinde netice almış, kanun < 
sözcüsü. 

Şimdi istirham ederim, o dairenin başkanı 
belki de şu veya bu tesirle yada münhasıran 
o dosyaya bağlı kalmak şartıyle o kanunsöz-
cüsüne tezkiye vermeyecektir. Bilmem arz 
edebildimmi? Belki uşak bir ihtimal, ama uy
gulamada birgün karşımıza çıkabilir. 

Birinci Balkandan, Baskanuns'özcüsünden 
ve 9 adet dava dairesi Balkanından alacağı 
olumlu tezkiye yanında, bir tak dava dairesi 
balkanından olumsuz tezkiye alırsa, kanım 
sözcüsü terfi edemeyecek. Olur mu böyle şey? 

Değerli arkadaşlarım; 
Dün Yüce Meclis çok güzel bir sınav vere

rek, görüşülmekte olan tasarıya olumlu bir eser 
kattı, kanun sözcülüğü müessesesine kişilik 
kazandırdı. Kanun sözcülerine lüzum gördük
leri hallerde dava daireleri nezdinde kararın 
düzeltilmesi isteminde bulunma hakkını tanıdı. 
Bu, kanun sözcüsüne bir yerde teminat tanımak 
demektir, kişilik tanımak demektir, fonksiyon 
tanımak demektir. 

Şimdi, artık her kanun sözcüsü eğar dava 
daireleri başkanından tezkiye almak gibi bir 
durumla, bir zorunlulukla kargı karşıya kalırsa 
çekinmeden o daire nezrinde tashihi karara gi
der mi? 

Türkiye'de yakıyoruz ve Türkiye'nin gerçek
lerini konuşuyoruz. Tekrar soruyorum Hükü
metten ve komisyondan; bu bir tutarsızlık de
ğil midir? 

Kanım sözcüsü bir yandan t-?zk:ye alacak, 
bir yandan da çekinmeden haklı bildiği davada 
o dava dairesine karar tashihi talebiyle gide
cektir. Bu, her zaman mümkün değildir, 10 da
va dairesine tashihi karar istemiyle gideceksi
niz, Türkiye'desiniz ve belki de duygusal baş
kanlarla karşı karşıyasınız ve ondan sonra da 
tezkiye bekleyeceksiniz, bu husus Türkiye'de 
güçtür arkadaşlarım. Dün getirdiğiniz güzel 
hükmü koruyalım, teminatın hakkını verelim, 
kanun sözcülerini gerçekten teminatlı kılalım. 

Dünyanın belki hiç bir yerinde görülmemiş 
derecede çok amirden tezkiye almak gibi. bir 
külfetten bu işi kurtaralım. 

Kimden teskiyo alacak? Dan'itay Birirci 
Başkanından, Danıştay Başkanım Sözcüsünden 
ve dalıa kimlerden? Belki de uygulamada 3 ve
ya 4 dava dairesi! başkanından tezk'ye almaya 
m'.-cbi!r kalacaktır, terfi edebilmek için. Ama bu 
da fasladır, uygulamada güçlük ve adaletsizlik 
yaratacaktır. 

Şu sistem, acaba daha makul, Türkiye'nin 
gerçeklerine daha uygun düşen bir sistem değil 
nıl-lir? Birinci Balkandan tezkiye almasını ka
bul edelim, Başkamın Sözcüsünden tezkiye al
masını kabul edelim, bir de lütfederseniz eğer, 
'•ir yıl içinde m çok düşünce verdiği dair> baş
kanından alınacak tezkiyeyi esas kabul ederek, 
üq kademede olumlu tezkiye alan kanım sözcü
sü terfi etmek hak ve imkânına kavuşmuş ol-
sr.n. 

Zannediyorum ki, Yüoe Meclisin de görüşü
nü yansıtmış oluyorum, önergeme iltifat buyu-
rıümasmı diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 123 ncü madde üzerinde başka
ca görüşmek isteyen saym üye olmadığından 
verilmiş bulunan iki önerge vardır, okutuyo
rum, 

Saym Başkanlığa 
Danıştay Kanımımun 128 ncü maddesi ile 

tadil edilen 122 nci maddenin (A) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Madde 123. — 
a) Kanun sözcüleri hakkında Birinci Baş

kan ve Başkanım Sözcüsü. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 123 ncü maddesinin (A) bendinin 

ajr'ğ'daki şekilde değiştirilmesini öneririm, 
Ankara 

Şinasi Özdenoğlu 

Madde 123. — 
a) Kanun sözcüleri hakkında Birinci Baş

kan ile bir yıl İçinde en çok düşünce verdikleri 
dava dairesi başkanı ile başkanun sözcüsü. 

BAŞKAN — Saym Komisyon siz bu önerge
lere katılıyor musunuz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1 I 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, sayın 
arkadaşımızın ifade ettiği şekilde tatbikatta 10 
dava dairesi başkanından tezkiye alınacak de
ğildir. Kanun sözcüleri dairelere göre tasnif edi
lip (mütehassıs arkadaşların ifade ettiklerine 
göre) en çok üç daire başkanından Birinci Baş
kandan ve Başkanun Sözcüsünden tezkiye ala
caklardır. Bu sicil bakımından daha teminatlı 
bir hüküm olduğu için sayın arkadaşımızın tek
lif ettiği eski şekil değiştirilmiş ve bu hale ge
tirilmiştir. Bu yüzden önergeye katılmıyoruz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, «üç daire başkanından tezkiye alacak
tır» diye bir kanun hükmü mevcut mudur? Ne
reden çıkarıyorlar? Tatbikatta görüyoruz, he
men her daireye düşünce veriyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Efendim arz et
tim, kânun sözcüleri mevcut dairelere göre va
zife taksimine tabi tutulmaktadır. Bu da aşağı 
yüfeah bu hadde tekabül eder. 

BAŞKAN — Yani ancak üç dairede çalışır 
ve bu suretle üç başkandan tezkiye alır buyuru
yorlar. 

Bu önergeye Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririn dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, takririmi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, takririni geri al
mışlardır. 

Bu suretle 123 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

124 ncü maddeyi okutuyorum. 

Disiplin cezalarının etkisi 

Madde 124. — Bir kademe ilerlemesi süresin
de iki uyarma veya bir kınama cezası alanların 
bir yıl; bir derece yükselmesi süresinde üç uyar
ma veya iki kınama yahut bir defa aylık kesil
mesi cezası alanların iki yıl, kademe ilerleme
leri veya derece yükselmeleri ertelenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
«edilmiştir. | 

— 289 

125 nci maddeyi okutuyorum. 

Sicil durumunun bildirilmesi 

Madde 125. — Kanun sözcüsü, başyardımcı 
ve yardımcılara her yıl aldıkları sicil derecesi 
ve iyi sicil aldıkları halde diğerlerinin tercihi 
sebebiyle dereceleri yükseltilmeyenlere durum, 
Birinci Başkan tarafından yazılı ve gizli olarak 
bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

126 ncı maddeyi okutuyorum. 

Yetersiz sicillerin sonuçları 

Madde 126. — Üst üste üç yetersiz sicil alan
lara Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi üze
rine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini 
istemeleri veya istifa etmeleri bildiriKr. Bir ay 
içinde bu davete uymayanlar istifa etmiş sayı
lırlar. 

BAŞKAN — Madde üzernde Sayın işgüzar, 
buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Yetersiz sicillerin sonuçlarıyle ilgili 126 ncı 
madde; «üst üste üç yetersiz sicil alanlara Yö
netim ve Disiplin Kurulunun teklifi üzerine Bi
rinci Başkan tarafından emekliliklerini isteme
leri veya istifa etmeleri bildirilir, bu bildiriye 
uymayanlar bir ay içinde istifa etmiş sayılırlar» 
hükmünü getirmektedir. 

Üst üste üç yetersiz sicil alanlar hakkında 
Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi ile emek
liliğini istemeleri, istifa etmelerini bildirmeleri 
keyfiyeti hukukla bağdaştırılamaz. Hiç kimse
nin istifaya zorlamaya hakkı yoktur. Bunun 
yolları başkadır. 

Yetersiz olanların, sicil yolu ile değil daha 
önce kabul edilen maddelerde yer alan hüküm
le sınava tabi tutulması gerekir. Burada, ka
nunda yer aldığı şekilde üst üste yetersiz sicil 
alanlar bir kere de sınava tabi tutuldu ve başa
rı gösterdi. O zaman durum ne olacaktır? 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım 
memleketimizde sicillerin ne şekilde verildiğini 
söylediler. İdarî hayatta böyledir. Yargı haya-
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tında da böyledir : «Selâm vermedi, ayak ayak 
üzerine attı, benim kararıma uymadı» diye, ne 
şekilde sicil verildiğini lütfen kabul ediniz. 

Değerli arkadaşlar, sicil yetersizliği nede
niyle buradan ayrılanlar hangi Devlet dairesin
de vazife alacaktır? 

Değerli arkadaşlarım, biz bunun içinde yaşa
mış insanlarız. Görüyoruz da. Sicil yetersizliği 
nedeniyle buradan ayrılan bir kimsenin başka 
bir yere gitmesi mümkün müdür? Yıllar yılı 
hizmet etmiştir. Fakat üçüncü veya dördüncü 
derecede iken üst üste üç kere yeterli sicil ala
mamış ; ama o zamana kadar sicil almış. Ondan 
sonra, «Haydi bakalım emekliliğinizi isteyiniz.» 
denilecek. Emeklilik dönemi gelmemiş ise ne 
olacaktır? 

Yahut da bu idareci arkadaşımız üst üste üç 
defa yetersiz sicil alan arkadaş buradan istifa
ya zorlandı; bu adam hangi Devlet dairesinde 
iş alacaktır? Böyle şey olur mu? 

Üst üste sicil alamayanlar bir kere de sına
va tabi tutulurlar. Sınavda basan kazananlar 
görevlerine devam ederler. Sınavda başarı kaza
namaz ise, bu arkadaşımız Danıştayın idarî me
murluklarında vazifeye çağırılır. Kabul ederse 
orada kalır, kabul etmezse, arzusu üzerine isti-
faen ayrılır ve o zaman Yüksek Mahkemenin 
aradığı vasıf ve sicilin dışında görev bekleyen 
bir Devlet dairesine giderek çalışma imkânı bu
lur. işte hukuk budur. 

Belki bazı arkadaşlarım yanlış maruzatta 
bulunduğum kanaatinde olabilirler; yanlış an
lamaya meydan vermemek için arz edeyim : 
îdare hayatında mahkemeye intikal etmiş olan 
sicillerin bir kısmının - yüzde itibariyle ifade 
edersek, asgarî % 25, % 30 - hissî ve keyfî ve
rildikleri mahkeme kararlarıyle tespit edilmiş
tir. Bunu böyle kabul buyurunuz. 

Biz bu konuyu burada objektif hukuk açı
sından mütalaa ediyoruz. Sayın Hükümet söz-, 
ıcüsü ve değerli hukukçu arkadaşım Komisyon 
sözcüsü her halde kabul buyururlar. 

Emeklilik süresi dolmadan ayrılırsa ne iş> 
yapacak? Emeklilik süresini doldurmuş, fakat 
daha yaş haddini doldurmamış, 45 yaşında; ça
lışmak istiyor. Sicili bozuk... Hangi Devlet dai
resinde vazife alacak? O halde bu konuyu hissî 
açıdan değil, objektif hukuk açısından bunlara 

bir kere de sınav hakkı tanıyalım. Diyelim ki,, 
sınavda da başarı göstermez ise, o takdirde Yö
netim ve Disiplin Kurulunun teklifi üzerine Da
nıştayın idarî memurluklarında çalışır. Çalış
madığı takdirde istifa eder gider. Bu takdirde 
de istifa edip ayrılan arkadaşlarımız bir başka 
Devlet dairesinde çalışma imkânı bulabilir. 

Milletvekilleri arasında öyle arkadaşlarımız 
vardır ki, Devlet memuriyetinde kendisine iti
bar edilmemiştir. Ama gerçekten kıymetli in
san olarak politik hayatta muvaffak olmuştur 
ya da bir başka yere gittiği zaman orada başa
rıya ulaşmıştır. Bunlar tamamen bazı konularda 
değerlendirmenin durumuna göre değişir; ami
rine göre değişir. 

Nitekim burada bazı müdürler ve genel mü
dürler hakkında değerli arkadaşlarımız beyan
da bulunmuşlardır. Kendi itiyatlarını maiyetin
den de bekler. O itiyadına uygun hareket etme
yen arkadaşın kafası, niantalitesi, hareket tarzı 
kendisine uymayabilir. O zaman da o iyi insan 
değildir. Bu bir gerçektir arkadaşlarım. 

O bakımdan söz aldım. Bir de önerge takdim 
ediyoruz, önergemi tekrar izah etmek istemi
yorum. önergemin meali şudur : 

/«Üst üste üç yetersiz sicil alanlar bir kere1 

de sınava tabi tutulurlar. Sınavı kazananlar 
görevlerine devam eder. Sınavda da başarı gös
teremeyenler, Yönetim Kurulunun teklifi üzeri
ne Danıştay idarî memurluklarında çalıştırılır
lar. Kabul etmeyenler arzularıyle ayrılırlar.» 

ISaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, buyurun. 

(CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım, çok kısa bir maruzat
ta bulunmak üzere huzurunuza geldim. 

(Sayın İşgüzar biraz evvel konuşurken, idare 
hayatının hemen her kademesinde, ayak ayak 
üstüne attı veya selam vermedi diye kötü sicil 
alan arkadaşların gerçekten ıstıraplı bir akıbe
te sürüklendiğini ifade ettiler. 

Bu memleketin hizmetinde vazife iffetinin, 
vazife ismetinin şeref ve haysiyet dolu vakarı
na gönül kaptıranlardan biri olarak çalışmış bir 
arkadaşınız olarak diyorum ki, bu iddia ve it
ham asla ve mutlaka kabul edilemez. 

Bu memlekete hizmet etmenin şuurunu her 
şart içinde şeref sayan, bütün kamu hizmetinde 
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vazife ve mesuliyet almış sicil amirlerini topye-
'kûn itham etmeye, zannediyorum M, bu kürsü
nün hepimiz tarafından hürmet ve muhabbetle 
değerlendirilmesi icabeden manevî hükümleri, 
manevî nizamı da izin vermez. Bu seibeple, ben 
bu istikamette maruzatta bulunarak, sicil mü
essesesinin hüviyetine hükmeden, hak ve haki
kate istinadeden, hukukî ve cebrî hüviyetine 
hürmetkar ve mehabetkâr olunması icabettiğine 
işaret ederek Büyük Meclisi hürmetle selamlı
yorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
yanlış anlaşıldı, tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yanlış anlaşılma vardır, sözle
rinizi tavzih etmek için söz istiyorsunuz. Buyu
run efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Çok değerli 
arkadaşımın buradaki ifadeleri üzerine bende
niz de söz almak mecburiyetini duydum. Ben, 
tüm sicil amiri durumunda bulunan idarecileri 
itham etmek istemedim. Hatta sonradan rakam
la da ifade ettim. Dedim ki, «% 25'e varan ve 
mahkemeye müracaat etmek suretiyle terfi eden 
memur arkadaşlarımız hakkında verilen sicille
rin hissî, keyfî olduğu gerek bizzat Danıştaym 
verdiği kararlarla ve gerekse bazı mahallî mah
kemelerin bu hususta vermiş oldukları kararlar
la tespit edilmiştür» 

Değerli arkadaşımızın idarî mevkide bulun
dukları sıradaki vermiş oldukları sicillere müte
allik en ufak bir şekilde beyanda bulunma
dım. Bendeniz de idarî hayatta çalışmış bir ar
kadaşınızım. Fakat Türk koşullarına göre, ba
zı idarecilerimizin kendi itiyatlarını maiyetinde 
çalışan kişilerde arama sevdasında olduklarını 
ve bunların, sayıları az da olsa, bulunduklarını 
ifade etmek istedim. 

OAVİT OKYAYÜZ (İçel) — Her cemiyette 
görülür. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sizlerin de 
buyurdukları gibi her cemiyette vardır. Bu ba
kımdan, o noktadan hareket ederek daha ob
jektif olsun diye bu hususta bir takrir arz et
tim. 

Durumu bu şekilde arz eder, saygılar suna
rım. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere bit
miştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Danıştay Kanununun 126 ncı maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
ISuna Tural Hilmi İşgüzar 

Ankara Sinop 

Madde 126. — Üst üste üç yetersiz sicil alan
lar bir kere de sınava tabi tutulurlar. Sınavı 
kazananlar görevlerine devam eder. Sınavda da 
başarı gösteremeyenler Yönetim Kurulunun tek
lifi üzerine Danıştay idarî memurluklarında ça
lıştırılırlar. Kabul etmeyenler arzuları ile ay
rılabilirler. 

©AŞK AN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım, huzurunuzu belki lü
zumsuz işgal ettiğim düşünülebilir. Bazı husus
ların zabıtlara geçmesinde fayda vardır; bu ba
kımdan, sadece «Katılmıyoruz» diye meseleyi 
geçiştirmek istemediğim için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum; bundan dolayı özür dile
rim. 

Efendim, evvelâ mesele şu : Getirilen hüküm 
yeni bir hüküm değildir. Mer'i Danıştay Kanu
nunun 128 nci maddesindeki hüküm aynen mu
hafaza edilmiş; yapılan değişiklik bir terim de
ğişikliğinden ibaret bulunmaktadır. Bu bakım
dan, karşınıza yeni bir hükümle gelmiş deği
liz. 

İkiîiici husus : Sayın arkadaşım, «Şayet üç 
defa yeterli sicil alamazsa bir kere de imtihana 
tabi tutulsun,» diyor. Bundan evvel kabul bu
yurduğunuz yeterliği tespit eden 122 nci mad
de tetkik edildiği takdirde meselenin sadece bir 
meslekî yeterlik olmadığı ve burada bunun dı
şında bazı unsurların da mevcut olduğu görü
lür. Nitekim işe bağlılık, disipline uyma, ahlâk 
durumu, genel bilgi, mevzuata vukuf derecesi 
v.s. sayılmaktadır. Şimdi bütün bunların bir sı
navla çözümlenmesi mümkün değildir. Bir an 
için kabul edelim : Meslekî kifayeti vardır, fa
kat ahlâkî durumu dolayısıyle sicil alamamıştır. 
Yapacağınız imtihanla hangi meseleyi hallede
ceksiniz? 
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Yine sayın arkadaşım, dünyanın hiç bir ye
rinde bu şekilde istifaya mecbur tutulma gibi 
bir hüküm mevcut değildir dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, halen mer'i bulu
nan Personel Kanununun 120 nci maddesinde 
de, «tki defa üst üste olumsuz sicil alan me
murların durumları, görevlerine veya devlet 
memurluğuna devam edip edemevecekleri hak
kında bir karar verilmek üzere Merkez Değer
lendirme Kuruluna intikal ettirilir.» şeklinde 
bir hüküm yer almıştır. 

Yine, halen yürürlükte bulunan Hâkimler 
Kanununda iki defa üst üste Ayırma Meclisin
ce terfie lâyık görülmeyen hâkimlerin meslekle 
ilgilerinin kesileceğine dair hükümler mevcut
tur. 

Kaldı ki, bu şekilde bir muameleye tabi tu
tulan arkadaş, eğer bir haksızlığa uğramış ise, 
müteakip hükümlerde görüleceği gilbi, dava aç
maya hakkı da vardır. Bu bakımdan önergeye 
katılmamız mümkün değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ÎSMAÎL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılmıyor. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Müzakere burada bitmiştir. 

1. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) Dağıtma tarihi : 29 . 5 . 1972 

BAŞKAN — Askerî Ceza Kanununu tadil 
eden tasarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyonca tedvin edilmiş bulunan metni 
okutuyorum. Metin değil de, takrire katılma
ma üzerine Başkanlığa tevdi ettiği husus. 

Yüksek Başkanlığa 
Dikkate alınması kabul edilen Sayın Hüsa

mettin Başer'in, önergesi tasarıyle birlikte tet

kik edilerek, tasarının birinci maddesiyle değiş
tirilen Askerî Ceza Kanununun 148/A bendi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde tanzim edil
miştir. Bu şekilde kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

(Bir aydan beş yıla kadar hapis cezasıyle 
cezalandırılır.) 

Komisyon Başkanı yerine 
Kars Milletvekili 

ismail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Takrir o mealde değil miydi 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
ALACA (Kars) — Takrirde üç aydan başlı

yordu. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret etmek zorunda
yım. Ceza Kanununda müddet tespit edilmiş
tir. Komisyon nazarı dikkate alınmayan bir 
önerge üzerinde tüm olarak bir görüş halinde 
değildir. Komisyonun tek azasının, katılma
dığı böyle bir önerge üzerinde takdir hakkını 
kullanması mümkün değildir. Bu bakımdan, 
Komisyonca yapılmış olan önergenin tekrar dik
kate alınarak yeniden bir metin tanzimi gere
kir. 

BAŞKAN — Reddedersiniz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Efen

dim, önergemdeki üç aylık müddeti bir ay ola
rak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Siz de bir aya katılıyorsunuz. 
Efendim, bu teklifi tekrar oylayaca

ğım. Çünkü Genel Kurulca dikkate alın
ması oylanmış idi. Diğer husus Başkanlığımızı 
ilgilendirmiyor. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, değişiklik var, madde üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, oylamaya geçtik. 
Takrir değil bu. Dikkate alınması üzerine tek
lif geldi; oya arz edeceğiz, bitireceğiz. 

Komisyonun son teklifini oylarınıza arz ede-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Atagün ve Sayın Komisyonun son dik
kate alınması hususu karşısında ittihaz etmiş 
olduğu ve Genel Kurulca kabul edilen iki tadil 
şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
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bul elifler... Kabul etmeyenler... Kabul eifil-
ımştir. 

Madde £ — Bu kanun yayimı tarihinde 
yüMHiğe girer. 

BAŞKAN —-: Madde üzerinde görüşmek is
teyen sâ^ın milletvekili?.. Yok, Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. -^ Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Sayın Ttıral, buyurun, tümü 
aleyhinde. 

SUNA TÜRAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve değerli milletvekilleri; 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendini değiştiren kanun tasa
rısı muvacehesinde, önce, denenen çıkmaz yol
ları yeniden denemekte fayda yoktur diyoruz. 
kaydedilen zamanın, kaybedilen insanın yeni
den ele gelmediği yüksek malûmunuzdur, bil
hassa tecrübeniz de olmalıdır. 

Cezasız bir cemiyet idaresi, elbet ki gösteri
lemez. Tasavvur da edilemez. Fakat, dünyada 
her gün cezalar azaltılırken, hattâ kaldırılır
ken, geriliklerini ilân eden ülkelerde ceza artır
maları görülüyor. Kanunu tatbik ettirmek du
rurken, neden ceza vermeye gidilsin? Gücümüz, 
kanun tatbikatında görülsün, ceza verilmekte 
değil. TürMyeyi de, ceza veren geri ülke 
damgası ile damgalamaya gitmek, en hatalı yol
lardan biridir, itibarsızlık, güvensizlik yaratı
rız. Devletin tümünün dayandığı bir temel 
kuruluşa karşı bu şekilde davranmamalı ve 
böyle bir hak iddiasında bulunmamalıyız. Kaldı 
ki, askerlik mesleğinin özelliği dolayısiyle, Yüce 
Meclisimiz bu mesleğin içinde disiplin mahkeme
leri kurulması ve ayrıca, âmirlere disiplin cezası 
verme hakkı da tanımıştır. 

Bu suretle, kanunlarda ne kadar boşluk 
olursa olsun, onları, her zamanrçıkanlacak emir
lerle kapamak ve bu emirlere uymayanları, em
re itaatsizlik suçundan çok ciddî şekilde önle
mek ve hattâ cezalandırmak imkânlarını vermiş

tir. Bütün bu pratik imanlarla yüceasfeerlâe 
mesleğinde yanlış davranışları, e mesleği)» içia-
de halletmek yolları aranmış ve bulunmuştur. 
Bütün bunlar varken, sanki bir sivil okulun ve
ya sivil mesleğin aşık taraf larını doldurmak gi
bi bir endişeye karnlarak asker kişileri adetâ 
tehdit edercesine beş yıla kadar cezalarla karşı
laştırmak ve böylece âmirlere, maiyetlerine gü
venmemek gibi bir durumu köruHemek,Yüce 
Meclisin düşeceği bir yanlış tatbikat asla ola
maz ve olmamalıdır. 

Şimdi şurada Ceza Kanunu bir haftadan baş
ladığı halde, Mr önerge ile bir aydan başlatıl
mıştır. Bu da yanlıştır. Bu itibarla, bazı ze
vatın lüzumsuz endişelere kapılmasına mahal 
yoktur ve bu kabil yanlış görüşler bizlere hakta 
olmamalıdır. Bugün 1969 dan bu yana çok ol
mayan bir zaman geçmiştir. Bu zamanın akı
şında değişen çok şey olmuştur. Bu kanun ta
sarısının da bugün için geçerli bar yanı ve yönü 
kalmadığına inanınız. 

Muhterem MHetvekiIleri, Orduda emir mu
kaddes bir mana taşır. Bu bakımdan, cezadan 
evveîemü' tatbikînin lüzumuna kanüz. Komu
ta heyetinin emrini tatMk ettirecek bir hjyerar-
şik düzen kuracak, fikrî, ilmî, fiziM, Ve ruhî 
otoritesi olması lâzımdır ve fctf, Türk Silâhh 
Kevvetlerinde zâten mevcuttur. İnsanları fi
kirlerinden dolayı mahkûm eden bir ortaçağ zih
niyeti içinde bulunmak, Yüce Meclisin fikrî 
üstünlüğüne yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti
nin Silâhlı Kuvvetlerinin üniformasının haysi
yeti ve itibarı vardır. Bu üniforma sahiplerine 
beş seneye kadar ceza verilmesi, iyice düşünül
melidir. 

Bugüne kadar, siyasî partiye kaydolmuş bir 
subay var mıdır? Bilmiyorum ama, olmamalı, 
subayların bizzat kendilerinin siyasetin dışın
da kalmasını öngören kanunun itaatkârı olma
ları lâzımdır. Ve bu böyle olmuştur. Komutan
ların emri de, kanun kuvvet ve kudretine bu 
hususta bir güç daha eklemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, subaya ceza ver
meden evvel, onu siyasî yöne iten faktörleri or
tadan kaldırmak, aşın uçları törpülemek, yine 
aşın cereyanlan bir mecraya getirmek iktidarlı 
hükümetlerin prensibi olmalıdır. Alınacak bu 
gibi cezaî tedbirleri, vatanperverlik pahasma da-
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hi olsa kabul etmemize imkân yoktur. Siyasî 
fikrinden dolayı subayı hapsetmeyi de asla 
vatanperverlik anlayışıyle bağdaştıramaz ve ka
bul edemeyiz. Hükümetler muktedir olur, si
yasette' kendisinden üstün kuvvetler yaratma
yacak ve yaşatmayacak başarı ölçüsünde bulu
nur, siyasî, iktisadî her türlü çalışmada nok
sanı olmaz, askerî de asker olur, hiçbir siyasî 
görüşe iştirak etmez, siyasilere güvenir, inanır 
ve bilhassa tâbi ye itaatkâr olur. 

Sık sık Meclis koridorlarında askerlerle kol-
kola gezip, dostluk görünüşünün en mutena ör
neğini veren Yüce Meclis mensuplarının şimdi 
onlara beş seneye kadar hapsi öngören kanunu 
kabul etmesi, anlaşılmaz bir mana, bir görünüş 
taşıyacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 9 subay hâdisesin
de ihbar ve telkin meseleleri dosyalar halinde 
yazılı vesika olarak askerî ve siyasî tarihimizin 
sayfalarına malolmuşken, bunlardan ders alma
dan, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını zede
leyici bu tarz kanunlar getirmek, asla istenileni 
vermeyecektir. Zamanın hâkimiyetinde haklı 
olduğumuzu göreceksiniz. Hem arkadaşlar, 
memleketin bunca önemli meseleleri dururken, 
bu kanun tasarısının alelacele Yüce Meclise şev
ki, anlaşılmaz bir mahiyet taşımaktadır. Ve şu 
çalışma düzenimizin, cemiyette meydana gelen 
çeşitli olayların değil de, bu beyannamelerin ya-
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ymlanmasmın 12 Mart Muhtırasını hazırladığı 
ifadesi kadar yanlış bir teşhisi de, siyasî tarihî
miz bundan böyle katiyen kaydetmeyecektir. 

Bu bakımdan, bizden evvel konuşan sayın 
milletvekillerinin de belirtiği gibi âdil ve hukuk 
eşitliğine uymayan cezalan vazeden kanun ta
sarıları, Yüce Meclisin, kamuoyunda itibarını 
zedeler, Parlamenterleri yıpratır. Beşyüz se
ne, bin sene sonra da tatbik edilecek âdil ve 
asil kanunlar getirelim. Ama bu, mutlaka tek 
madde halinde ceza kanunu değişikliği olmama
lıdır. 

Biz, bu Kanuna Komisyonda da şiddetle 
muhalefet etmiştik. Ancak, muhalefet şerhimiz 
yetişmediği için zabıtlara geçememiştir. Şunu 
da önemle belirtelim M, beş senelik cezalarla 
ortamın düzeltilmesini ümidetmek, boş hayal
lerden ibarettir. 12 Mart Muhtırasını da bir si
yasî beyanname telâkki edersek hangi yönde 
mütalâa ve kabul edeceğiz? Keyfiyeti bu açıdan 
malûmatınıza arzeder, Kanunun reddi hususun
da oy kullanacağımızı beyanla hepinizi selâm
larım. 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

5 Temmuz Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 20,15 

....... 

— 294 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

119 ."NIOU TURLEŞtİM 

4 . 7 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
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 Plan ko
misyonlanndan 5 er üyeden kurulu 49 No, lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 7!6 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve tou kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunum 18 
nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '30, 82 nci maddelerinin değiştirilmesfcıe 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/611, 
2/659, 2/606) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4.1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım reformu ö.nted
birler • kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

5. — 1632 sayılı Askerî "Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

6. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlanndan seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi 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'ın, 
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 nei 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'in affı 
hakkında kanım 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'in, Genel af kanunu teklifleri 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 4.2.1972) 

5.— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu 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 kan, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci 'bendinin tadili hakkında (ka
rnın 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. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 

cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayılan : 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 sabotaj 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. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak Mr fıfcra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci e(k) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türik Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayılan : 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 teMifi 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 Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nei 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra-
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poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
efe) (Dağrbma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 neı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun 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 (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy îşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Tiearet Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Tiearet erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

23. — T. B. M. M. 'Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

24. — İçel Millet vekili Celâl Kargılı'nm 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak

kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

V 

İKt 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 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilâm 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 Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu 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 
Oztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Tiearet, 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. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

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

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhancttin 
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) 

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

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(8. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

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

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
'bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüşün 
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 . G .1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Cont.'iy köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, 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) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 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) 

13. — İstanbul 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 Selâmi Kodal'm 
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 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan 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 . 1972) 

15. — 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) 

16. — 1076 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 Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun taşanları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 
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17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti îdaresi 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 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
eıoğlu 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 Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 4G3) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

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

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

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güııeşeıı kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, eilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 510.) 
(Dağı-tona tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
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 Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı .: 646) (Dağıtma tarihi .- 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karaıhisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşımın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tariM: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

28. —• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanım tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

30. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 



31. — 7116 sayılı İınar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madda eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. 'Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssühha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 33. — 'Milli parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Çorum, Milletvekili Cahit Angm'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaıiilı'-
nm 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

36. •— 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kamımın 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Uye^ Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 

2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. — 171 sayılı toplantı ve gösiteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X '39. — (Cumhuriyet (Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı onman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul (Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet iSenatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1972) 

42. — 13 . 7 . 19G5 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

43. — Bursa Milletvekili Kasını önadınızın, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş-
tirümesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/667) (S. 
(Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi 24 . 6 . 1972) 



45. — Osmanoğlu .1936 doğumlu Aıhınet Şen 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) 
(Dağıtma-tarihi : 27 . 6 . 1972) 

46. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve SosyalYardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 197]; 
- 27 . 6 . 1972) 

48. — 'Zonguldak (Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele 
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet G-ökmen'in 
özel affına dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonunu raporu (2/681), (S. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1972) 
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I 49. —• 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk

tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 50. — 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Si
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit 'Karakaş. Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Ham di Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil
letvekili! Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçlilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2/ 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 51. — Diyarbakır Mi&ıtvetkıili Sabahattin 
Savcı ve 30 aıikadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici) 
4 neü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları' 
(2/625) (S! Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 
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