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i. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu toplantıda iki oturum yapan Genel Ku
rulda, Anayasa Mahkemesine yapılan üye secini;
sonucunda salt çoğunluk .sağlanamadığından .se
cim geri bırakıldı.
(Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Cağa 'le
Amil Artus'un işsizlik mevzuu üzerinde Senato
da Genel görüşme açılmasına dair önergesi üze
rinde görüşmelere devam olundu. Neticede bu
konunun sonuçlandığı Başkanlıkça bildirildi.
Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi Mehmet
Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'
nin, Mardin ilinde cereyan eden olaylara dair
önergesine, İçişleri Bakanı Alime t Topal oğlu -•(•vap 'verdi.

11. 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun
geçici ikinci maddesi son bendinin değiştirilme
sine dair Millet Meclisince kabul olunan kanan
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma
Komisyonu raporu kabul edildi.
Asker kişiler tarafından 22 - 2i> Şubat 1962
olayları dolayısiyle veya, daha evvel bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve ha
reketler için ceza kovuşturulması yapılmaması
hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları üze
rinde cereyan eden uzun görüşmelerden sonra.
i asarı kabul olundu.

Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu ve 2
arkadaşının, İşçi Sigortaları Kurumundan sigor
talı işçilere uzun vâde ve az faizle borç para ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair
Millet Meclisi Çalışımı Komisyonu
raporunun
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal işler Komisyonu raiKH'u
ile,
'

11. 5 . 1962 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkan vekil i
Zonguldak
Sırrı Aiala/f
Tarık Remzi Balta <>
Kâtip
Tunceli
Mehmet Ali Demir

SORULAR
Yazılı soru
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karalı işar
üyesi Celâl Tevfik Karasapanin, Karabük De

mir ve Çelik İşletmelerine dair yazılı soru öner
gesi, Sanayi, İmar ve iskân Bakanlıklarına, gön
derilmiştir. (7/10)

2. — GELE1 KÂĞITLAR
Tasarı
1. — 1.9.1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kahul olunan metni (M.
Meclisi 1/103, C. Senatosu .1/46) (iMîllî Savunma
vo Bütçe komisyonlarına)
Teklifler
2. — 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine

dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni (M. Meclisi 2/159, C. Senatosu 2/18)
(İçişleri Komisyonuna)
o. — Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâ
tibi, ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür,
memur ve gardiyanlara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul
olunan metni
(M. Meclisi 2/45, C. Senatosu
'2/19) (Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyon
larına)

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açüma saati : 10,10
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay
KÂTİPLER : T a n k Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli)

BAŞKAN •— Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yokluma yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

Gündemimizde genel görüşme ve üç tane kanun tasarısı vardır. Yalnız, dün neticelendiril-

BAŞKAN ----- Yeter sayı sardır, müzakereye
başlıyoruz.

miyen Anayasa Mahkemesine yedek üye seçimi
vardır. Evvelâ seçimi neticelendireceğiz.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
L -— Anayasa Mahkemesi Uy e Secimi

'i

O. Senatosu Başkanlığına
Taünif Tutanağı
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Anayasa Mahkemesi Yedek Üyesi seçimine ÖÜ
Senatör iştirak etmiş ve neticede Kevni Nedim BAŞKAN --- Oylama, neticesini okutuyorum.
oğlu'nun 69 oy, Şemsettin Akçaoğiu'nun -V oy.
Hakkı Ketenoğhı'nun 1 oy, Kâmuran Erkmenoğhı'nun 1 oy, Zahit Çavdarlımın bir-oy aldıklar!
;
\(! -i oy boş olarak verildiği, tasnif neticesinde
teshil edilmiştir. Keyfiyet saygı ile arz o'u'iur.
Tasnif Heyeti
O. Bşk. Kontenjanından
Konya
Amil Art us
Muammer (.»buz
Adana
Galip Avşar

BAŞKAN ----- Şimdi bu seçimi devam ettirece
ğiz.
Tasnif heyetinin isimlerini çekiyoruz.
Şevket Buladoğlu (Trabzon); (Bakan, sesleri;
Hüseyin Kaipakiıoğlu (Kayseri V. t'Yok sosieri)
Muammer Obıız (Konya s; (Burada sesleri >
Kâmil Karav eli oğlu (Tabiî Üye): (Vuk sesİeri)
Amil Artus (C. Bas. Kon.); ('Burada ses:eri)
Nüvit, Yetkin (Malatya); (Yok sesleri i
Sabahattin Adalı (Hatay); (Yok soslm'k
Mehmet. Ali Demir (Tunceli); (Divanda Kâ
tip sesleri)
Galip Avsar (Adana); (Burada sesleri1
BAŞKAN — Tasnif heyeti seçilmiştir.
Şimdi, oylamaya hangi yerden başlanacağına
dair kur'a çekiyorum. Oylamaya (G) harfinden
itibaren başlanacak tır.
'(«•(ir» harfinden itibaren, oyiar toplanmaya
başlandı.)
BAŞKAN —- Oyunu kul! an mı yan sayın üye
varsa, lütfen kullansın.
Oyunu kullanmıyan olmadığına göre, oy top
lama muamelesi bitmiştir.
Tasnif Heyetine veriyoruz.
(•Oylar tasnif adildi.)

BAŞKAN — Tasnif heyetinin mazbatasından
anlaşılmaktadır ki, salt çoğunluk bir aday üzerin
de toplanmaktan ziyade oylamaya, iştirak eden
sayı.u üyelerin kullandıkları oylar dahi salt çoğun
luğu temin edememiştir. Bu durum .muvecehesinde, müsaade 'buyurursanız: İçtüzüğümüzün 202
ne i maddesini okuyayım.
«Madde 202. —- Heyeti Umumiyede yapılan
intihaplardan çıkan Dahilî Nizamname meselele
ri Riyaset Divanınca müzakere olunur.»
Bu maddeye göre seçimlerden çıkan durumu
incelemek üzere Riyaset Divanınız bugün öğle
den sonra toplanıp bu hususta bir karara 'vara
caktır; Seçimi şimdilik geri bırakıyorum.
Gündeme geçiyoruz. Gene! görüşmeye devam
ediyoruz.
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5. — GENSORULAR VE GENEL GÖRÜŞMELER
/. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Esat Ça
ğa ile Amil Artus'un
işsizlik mevzuu üzerinde
Senatoda genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/3)
BAŞKAN —• Genel görüşmede söz alan sayın
üyelerin isimlerini okuyorum :
îzîzet Gener,
Hüsnü Dikeçligil
Ragıp Üner,
Tahsin Banguoğlu,
Mustafa Yi] maz İnceoğl 11,
Asman Saim Sarıgöllü,
Cahit Okurer,
Mustafa Özer.
Sayın İzzet Gener.

Japon bankaları, sermaye piyasasını teşkilât
landırmaya, hususi tasarrufu yatırım sahalarına
sevk etmeye ve iş adam biriyle sıkı bir iş birliği
kurmaya muvaffak olmuşlardır. Küçük ve ipti
dai tesislerin yanında, yüksek teknik seviyesine
ulaşan modern fahri kahır vücuda getirmişlerdir'.
Piyasa erbabından büyük bir kısmı iktisat ve
işletme tekniğine yabancı bulunmakla beraber bü
yük müesseselerin ve banka mütehassıslarının
rehberliği, ihracatta ihtisaslaşmış branşların faa
li;; ('tin i .genişletmesini sağlamıştır. On yılda fi
yatların takribim '/< ~,5 pahalılaşmasına mukabil
prodüktivite % 47 ve ücretler % 37 artmıştır.
Japonya'nın adam başına yıllık gelişme nisbeti
Alman ya îımkine dahi üstün bir tempo kapan
mıştır. 1961 yılında başlıca dünya memleketlerin
de istihsal ilerlemiş, iş hacmi artmış, işsizlik azal
mış ve millî gelirler yükselmiştir. Türkiye/do İse
bunun aksine olarak istihsal ve iş hacmi azalmış,
işsizlik artmış ve milli gelir seviyesi düşmüştür.
Durumumuzun ne katlar acıklı olduğunu bütün
aeıklığiyle ortaya konması zamanı gelmiştir.

İ Z Z E T GENER (Niğde) — Sayın Başkan.
aziz ve muhterem arkadaşlar. Birkaç gün önce
yapı işçilerinin Ankara caddelerinde yaptığı ses
siz yürüyüş ve onun B. M. Meclisine kadar uza
nan akisleri, yaklaşmakta olan tehlikenin işaret
lerinden biridir.
Bu olayı; derhal birlik ve beraberlikle bu y\-kıcı ve tahribedici tehlikeyi bertaraf edecek şekil
de tedbirlerin alınması ve bunun daha fazla ge
ciktirilmemesi için bir işaret ve ihtar telâkki et
mekteyim.
İş sahalarının yaratıcı çalışmalara açık olması,
her vatandaşın emek, zekâ ve sermayesine göre
kazanma ve teşebbüse geçme serbestisine ve şan
sına sahibolması, iktisadi itimat ve emniyet... Bu
ortamı hazırlıyan her toplulukta işsizliğin orsa
dan kalktığını millî refah ve huzurun bu yerler
de kökleştiğini görüyoruz. Bu şartları sağlıyan
ekonomiler süratle gelişmektedir.

İstihsalimiz, başlıca gıda maddeleri bakımın
dan. dahi düşük istihlâk seviyemize rağmen, ge
çinmemize yetmemektedir. Amerika'dan buğday.
et, peynir, süt ve pirim; yardımları bekliyor ve
alıyoruz. Açıklarımızı yabancı kaynaklardan ge
len yardımlarla doldurmaya, çalışıyoruz. Bunla
rın dışında da hemen her ihtiyaç için yardımlara
muhtaç, bir durumdayız. Şehirlerde hattâ kasaba
ve köylerde acık ve gizli bir işsizlik endişe vere
cek bir dereceyi bulmuş ve halta aşmıştır. İşsiz
lik millî bünyemizi kemirmeye ve aşındırmaya
başlamıştır.

Meselâ :
1960 da Japonya'da gelir ve sermaye kaynak
ları son derecede dar ve kifayetsizdi, tabiî kay
naklar yetersiz ve iç piyasa fakirdi, sınai ve ti
cari müesseselerin yarısı (50) veya daha az işçi
çalıştırıyordu. Endüstrinin büyük bir kısmı ip
tidai usullerle işletiliyor ve rekabet şartlarına îayanamıyacak gibi görünüyordu. Küçük müesse
selerin sahipleri işletmecilik tekniğine yabancı
idiler.
Japonya'da (10) yıl içinde büyük sermayeler
birikmesine yol açan konjonktürün ana hatları
söyle hulâsa edilebilir.

yollarımız, kahvelerimiz iş saatlerinde boş ve
işsiz insanlarla dolup taşmaktadır, birçok fabri
kalar yeni işçi alamamakta aksine olarak mev
cutları tasfiye etmektedir. Devlet dairelerine me
muriyet için müracaat edenlerin haddi hesabı
yoktur. Bunlar da ayda birkaç yüz liralık ücrei
veya maaşı kurtuluş saymaktadırlar. Memleketi
miz ekonomik gelişme alanında çok geri kalmış
bir durumdadır. Msasen diğer memleketlere naza
ran çok geri ve fakir bir iktisadi bünyeye sahibolan yurdumuz 1%'İ yılını iyi geeirmemiş, nüfus
artışına rağmen zirai ve sınai sahada mutlak bir
istihsal gerilevisi kavdetmistir. Her memlekette
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istihsal artışı, millî gelir artışı olduğu ve mese
lâ Batı - Almanya'da olduğu gibi bâzılarında çok
önemli nisbetleri bulduğu halde, bizde hem istih
salde, hem de tabiatiyle millî gelirde büyük dü
şüşler vukubulmuştur.
İşsizliğin, nüfus artışını da göz önünde tuta
rak en önemli bir meselemiz halini aldığım, ne
yapı}) yapıp iş ve istihsal gücümüzü en kısa bir
zamanda çoğaltacak bir yol tutmaya mecbur ol
duğumuzu, bu kadar az çalışmakla ve bu kadar az
mal istihsal etmekle halkımızın refahı şö.yle dur
sun, kıt kanaat geçimini lüle sağlıyamıyacağmı ve
milletçe- el ele vererek bu hayati dâvayı yürütme
ye mecbur olduğumuzu bilmeliyiz.

nak açlık ve ümitsizlikten geliyordu. Bir yerde
ekonomik sefalet ne kadar derin.se tepkileri o ka
dar korkunç, yıkıcı ve tahribediei olur.
Hükümet iş başına, geldiğinden beri işsizliği
azaltıcı ana tedbirleri alamamış ve bu r.osyal ve
ekonomik hastalığın tedavisi, çarelerini bulama
mıştır. Programının hasına iç huzuru koyan Hü
kümet bugüne kadar Koalisyonda, huzuru lesis
edememiş, bu sosyal ve ekonomik dâvalara el ko
yamamıştır. İşsizlik geniş ölçüde bütün topluluk
lara yayılmakta ve bunun a ikasından açlık ve
ümitsizlik gelmektedir. Bunların bu memlekete
neler getirebileceğini yukarda birer nehze temas
ettiğim olaylardan çıkartmak mümkündür.

Dikta rejimlerinin kökleri, her zaman ve her
alanda ekonomik ve sosyal buhranlardan besle
nir. Açlık ve yokluk bu rejimlerin gıda kaynak
larıdır. İnsan toplulukları desteksiz, ümitsiz ve
çaresiz kalınca ilerisini ve gerisini düşünmeden
kendini şuursuzca bu hey fi lanın kucağına atar.
I TSİ) Fransız ihtilâli, 1S48 de Avrupa'da. .s.--rî ha
linde palhyan devrimler, İ9I7 de Bolşevik ihti
lâli hep ekonomik sikini ıiardan, açlık ve ;sefa!etten beslenmiş ve kuvvet almıştır. Yoksa, ne 178!)
da. Fransız halkının çoğu (huniniriyetçi idi, ne
de 1917 de W us halkı Bolşevizmin ne okluğunu
ve neler getireceğini biliyordu. İtalyanlar fa
şizm prensiplerine hayran kaldıkları için değil,
fakat memleketin ekonomik sikini darına hir tür
lü çare bulunamadığı, açlık ve se laleli Önleyici
tedbirler alınmadığı için kendini bu çukura at 11.

Evvelâ Hükümetin bütün gücünü bu noktada,
teksif etmesini istiyoruz. B. -M. Meclisi olarak.
bi/Ier de işsizliği yok. edici ve ekonomik meselele
ri düzenleyici mahiyette alınacak tedbirler husu
sunda Hükümete bütün gücümüzle yardımcı ola
cağız.
Kulaklarımıza çarpan «esler hize hareket işa
retini vermiştir. Birlik, ve beraberlikle memleket
dâvalarının başında gelen bu yaraya, el koyalım.
Bu önıemli. dâvanın tahakkuk ettirilmesi yo
lunda alınacak tedbirleri teshil ederken geçici ma
hiyetle bu intikal devresinde1 alınması gereken
bâzı tedbirlere temas edeceğim.

Nazizmden önce Alman.va.'da milyonlarca, in
san issiziikten perişan bir halde idi, bir yandan
zevku sai'a, âleminde yüzen bir azınlık, diğer yan
da ise sefaletle haşhaşa, bırakılmış muazzam bir
açlar sürüsü. İşte, denize düsen yılana sarılır
nevinden o zamanki Alman milleti kurtuluşu,
kendilerine neler getireceğini bilmedikleri Na
zizmde aradılar ve onun kucağına düştüler.
.Endüstrisi, düzenli bir iş bölümü, verim gü
cü yüksek bir ekonomik nizam içinde bugünkü
yüksek refah seviyesine ulaşan ve kendi sınırları
dışından, işçi getirmeye çahalıyan. Almanya, o za
manlar millî ekonomisini bir parça, kalkın.dırahilseydi belki Nazizme hiçbir zaman itibar etmiyecekti.
'(-«erci bu olayda. Almanya'nın o zaman uğra
dığı felâketlerin ve haksızlıkların ve güdülen an
layışsız politikanın tesirleri vâ'kı ise de asıl kav-

Resmî sektörde yapılacak yatırımların is sa
halarını geliştireceği, istihsal gücümüzü ve dolayısiyle millî gelirimizi artırmava matuf İm -faa
liyetlerin işsizliği, bertaraf etmekte büyük rol oynıyacağı asi kâ rdır.
1962 hülçe yılında yatırımlara ayrılan tahsi
satın. ş;c('fin yıllara nishetle düşük oluşu ve yeni
iş sahalarına yatırım yapmıya imkân veremeyişi
işs:z!iğ:n âmillerinden biridir.
Bunda kısmen insan gücü yerine makina gü
cüne yer verilmiş olması da müessir olmuştur. Ni
tekim Karayolları yapım, hakim ve onarım faali
yetlerimizde insan gücü yerine makina gücünün
yerleşmesi ve diğer iş çeşitlerinde de buna ben
zer gelişme ve değişmeler olması, işsizliğin geniş
lemesine sebeholmuştur. Şüphesizdir ki, makiııalı faaliyet ön amaçlarımızdandır. İptidai vasıta
ve usullerle modern tesislerin vücuda getirilmesi
ne imkân yoktur. Ancak, bu iki rakip gücü bir
birinin aleyhine işlem ivecek şekilde birleştirmek
ve hiriblrini tamamlayıcı hir hale getirmek işsiz
liğin. hafiflemesine varar kanaatindeyim. Meselâ,

- 115

C. Senatosu

10.5.1962

B:6I

kov yollarımızda, il yolları çalışmalarımızda in
san gücüne daha fazla yor ayırmaya mecbur ol
duğumuz kanısındayım. 'Bu. faaliyetlerimizi bu
'istikamette programlaştırmalıyız. Bu intikal dev
resinde bu yolda bir ealışma temposuna •girme
miz zaruridir.
iBakanlar Kurulunca, tasdik edilen (Köy yol
ları yapım ve 'bakını ve Yönetmeliği nideki) hü
kümlere göre .yürütülmesi gereken bu faaliyetler
de, çalıştırılan isçilere ve köylülere hiç olmazsa
normal rayiçlerin yarış; oraımula gündelik veril
mesi sağlanmalıdır. Makinaların isletilmesine,
bakımına, tamir re ıslahına, akar- yakıt ve jM• J• son el. masraf!arma. harcanacak ödenekten bunla
rın ka.rs,ılanması mümkündü!-. Bu suretle hüiçeye 'fazla bir yük de yükienıniyeceklir. .Bu. du
rum işsizliğin tazyikini kısmen, hafifletecektir.
Bunun il yolları yapım ve bakımında, diğer ba
yındırlık faaliyetlerinde de geniş ölçüde tatbik
edilmesi yerinde olur.
Yönetmeliğin (> net maddesinde; köy yolları
yapımının insan ve makimi güciinüıı koordine
edilmesi suretiyle sağlanması, insan gücünün
köylü vatandaşlar tarafından makinaların ise
programlara ve imkânlara göre Bayındırlık teş
kilâtı tarafından temin edilmesi açıklanmıştır.
Köylünün bu işlerde imece suretiyle çalışma
sı kabul edilmiştir. Bu yönetmelikte köylünün
kendi gücü ile yapacağı işler tadadedilmiştir.
Bunlar haricinde kalan kazı, dolgu, ve nakliye
lerin makina gücü ile yapılması düşünülmüştür.
Her hangi bir sebeple makina tahsis edileme
mesi halinde bu çeşit işlerin de bedeni güçle, el
aletleri ve arabalarla yapılabileceği kabul edil
miştir. Bu duruma göre bu intikal devresinde
yönetmeliğin bu hükmüne daha fazla yer veril
mesi, işsizliği bilhassa köy sahasında bir parça
hafifletip çok güç duruma düşen köylü vatan
daşa çalışma, kazanma ve geçinme imkânları ya
ratır.
'Bu tedbirlerden başka, hususi sektörde yatı
rım sahalarının gelişmesini sağlamak için âtıl ve
işlemez bir hale gelen hususi sermayelerin iş saiıalarma yatırılmasını emniyet altına alıcı tedbir
lere başvurmalıdır. Bugüne kadar bu akışı frenliyen kanuni, idari ve malî tedbirlerin, hususi ser
maye sahiplerine emniyet ve itimat verecek şekil
de düzenlemeye başlamalıyız.
Sormayelerin âtıl bir halde kalmasına âmil
olan kanuni takvitler bertaraf edilmelidir. Bun-
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lanıı başında servet beyannamesi gelmektedir.
Kanunun buna mütaallik maddelerinin değişti
rilmesi için bir kanun teklifi yapıldığı ve bâzı
kotuisyonlardan. geçtiği öğrenilmiştir. Sermaye
darlara ve serbest teşebbüs sahiplerine emniyet
ve itimat verici tedbirlerinin kısa bir zamanda
alınması işsizliği bertaraf edecek âmillerin başın
da gelmektedir. Hususi teşebbüs erbabına kolay
ve bol kredi sağlanması da bu tedbirlerin ön plân
da gelenlerindendir.
Devlet Plânlama Dairesince hazırlanan beş yıl
lık kalkınma plânında, özel sektöre geniş imkân
lar verildiği ve özel sermaye ve teşebbüsleri ko
ruyucu ve destekleyici tedbirlerin alındığı hak
kındaki kararlar bize ferahlık vermektedir. Bun
ların kısa bir zamanda gerçekleşmesini beklemek
teyiz.
İşaretlerini vermekle olan büyük bir tehlike
yi ortada ti. kaldırmak yolunda yürütme organı
mızın süratle tedbirler alacağını ümidederok söz
lerime son verir. Yüksek Heyetini/; hürmetle -rlamlarım. (Alkışlar;
•BAŞKAN -~ Sayın Dikeçligil.
'HÜSNÜ DİK'rcçLÎfltL (Kayseri) - - Yüksek
Senatonun Sayın .Başkanı, ve muhterem arkadas1 a, r ı m ı h ü r ı ıı e i 1 e sel âm la r ı m.
Mulıterern arkadaşlarım; hakikaten memleke
timizin en önemli bir dâvası üzerinde durulmak
tadır, Muhterem arkadaşlarımı dinledim, m. üstefidoldum. Şu veya bu yolda, kurtuluş çareleri
aranıyor ama cemiyetimizin ve millet topluluğu
muzun durumunu toptan mütalâa etmek yerin
de olur, kanaatindeyim.
Bu husustaki fikirlerimi ve düşüncelerimi
Yüksek Senatoya ve Hükümete arz etmeden ön
ce, Batılı bir siyasetçi, mütefekkirin şu fikirle
rini arz etmek isterim. Curada diyor ki, «Bir si
yasetçinin değerini ve ahlâkım, yerine getirilme
sine İmkân olmıyan vâadler ve kendisinden ev
velkileri halk nazarından düşürmeye bağladığı
ümitlerin derinliği ile ölçünüz». Şu halde, bir si
yasetçi olarak geçmiş devirler üzerinde durmıyacağız, yalnız hale bakacağız. Geçmişler üzerinde
mütalâa serd ederek kendimizi haklı çıkarma
noktasından uzak kılacağız ve aynı zamanda, si
yasetçilerin, bu mütefekkirin sözüne göre gelişi
güzel, yani yerinde olmıyan vâitlerdc bulunma
ması lâzımdır. O halde miiırak noktası, devleti
idare eden siyasetçilerin samimî olması başta gel^n kerfivet olmalıdır.
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Şimdi bâzı arkadaşlarımız fikirler ortaya attı
lar. Fikirleri muhteremdir. Bir kısım arkadaşla
rımız köy enstitülerinin ihyasının memleketi kur
taracağını söylediler, bir kısım arkadaşlar toprak
meselesine temas ettiler, bir kısım arkadaşlar sa
nayie temas ettiler. Bir meseleyi ortaya atarken
enine boyuna, derinliğine mütalâa etmek mecbu
riyetindeyiz.
(Bendeniz, köy enstitülerinde, okul müdürlü
ğü yapmış bir adamım. Ham hayallere kendimizi
kaptırmıyalım. Almanya kalkınma devrinde biz
den çok geri idi. Japonya hakeza. 1860 tarihin
den itibaren kalkınmaya başlıyan Japonya/da
yüzde 3 - 4 okuma - yazma bilen kimse vardı. 14
ncü Lui hayatında bir defa yıkanmış bir insan
dır. Yüz numara bir yerde yokken biz de bulu
nuyordu. Bir cemiyetin bünyesini mütalâa eder
ken, bir taraflı değil dört taraflı olmasına dik
kat etmek mecburiyetindeyiz. Esasen meselele
rimizi de ona göre vaz'etmek bizlere düşen bir
vazifedir. Böyle olunca ve bir köy enstitüsü
tatbikatçısı olarak şu ciheti arz etmek isterim
ki, enstitüler için 2 yüz bin liralık eşya dağı
tılmış bulunmakta idi ve bu - eşyanın tamamı
kullanılmamıştır. Köylere gidenlerin kaçta ka
çı bu eşyayı kullanmıştır? Ben bu enstitülerde
müdürlük ve maarif müdürlüğü yapmış olan
bir arkadaşınız ve bu işlerin bir tatbikatçısı ola
rak bu eşyaları 5 yüz kişiden ancak bir tanesi
nin kullanmış olduğunu açıklamak isterim. Kö
ye gidecek arkadaşların kültürlü ve bilgili kim
seler olmaları lüzumunu o zamanın bu prob
lem üzerinde uğraşmış bir insanı olarak arz et
mek isterim, öğretim üyelerini bu sebeple mü
nevver kimselerin teşkil etmesine çalışmalıyız.
Ve bunun için de muhterem arkadaşlarım; bir
meseleyi tetkika tâbi tutmadan ve geniş müta
lâa etmeden memleket meseleleri hakkındaki fi
kirleri hakikaten iyi bilmeden ortaya atmaları
yerinde değildir.
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büyük teminatı vasıflı öğretmendir. Bulgaris
tan'ın ve Amerika'nın kalkınmasında papazla
rının, okullarının nasıl hemahenk çalıştığını an
latmak isterim.
Bizim memleketimizi ele alacak olursak, üni
versitelerimiz nazariyattan dışarı çıkamamış
1 ardır. Okullarımız nazaridir, tatbikatla ilgi
leri yoktur. Devlet adamlarımız daha çok ken
dilerini nazariyeye kaptırmışlardır. Amelî ci
hetleri yoktur, kusura bakmasınlar. O halde
ilimle, tatbikatın birlikte gelişmesine ve tatbika
ta. amelî çalışmaya önem vermek gerektir.

Diğer taraftan arkadaşlarım, toprak mese
lesi memleketimizde bir hengâmedir. Vatan ço
cukları adetâ lime lime oluyor. Çünkü bu me
selenin iktisadi hayatımız üzerinde büyük tesi
ri vardır. Memleket çocuklarına birbirlerine
bağlı olmayı, birbirlerini sevmeyi, .Hükümeti
sevmeyi öğretmek lâzımdır. Bir köyle, bu köye
100 - .200 metre mesafedeki diğer bir köy ara
sında büyük farklar vardır. İlgililer bizzat köy
lere kadar giderek Türkiye'yi tetkik etmişler
midir? Eminim ki, değildir. Her köyün karak
teri başka başkadır. Bir köyün kalkınması me
selesi, sosyal bakımdan, arazi bakımından, ik
tisadi bakımdan, her şey bakımından ele alın
malıdır. O halde hayallere kapılmamak lâzım
dır. Hayallerden ziyade Türkiye'yi kalkındı
racak meseleler üzerinde, bölge usulü üzerinde
durmamız lâzımdır. Bunun için de tarafsız va
liler ve idare adamlarından istifade etmek müm
kündür. Bunun başka kurtuluş çaresi yoktur.
Biz biliyorsunuz ağalığı zorbalık mânasına alı
rız. Bizde fikrini zorla kabul ettirmek istiyen
ağalar vardır. Ben bunlara sosyalist ağalar di
yeceğim. Bizde ağalık bir külfettir. Ağanın kaptısıı her zaman açıktır, ona yedirir, buna yedirir. Ben demiyorum ki, Türkiyemizde refah
değişikliği olmasın. Meselâ Anadolu'yu, İç - Ana
dolu'yu tetkik ediniz, bir köyü ele alınız toprak
sız insan yoktur. Secim bölgemden misâl alaDevrin Reisicumhuru, köy enstitülerini gez
meye gidince, «Çocuklarımız bunlarda yatıyor.» | cağım, İmrada üçbin dönümden fazla arazisi
diye, çarşıdan karyola alıp göstermişlerdir. İş i olanlar yoktur. Bunu azalttığımız takdirde bir
çiler de dışardan alman kazma ve kürekleri öğ ; netice alacağınızı tahmin etmiyorum. Bizim Tür
kiyemizde örf ve âdetler bozulmuştur, misâlini
rencilerinin yaptıklarına sıkılmadan ileri sür
bendeniz arz edeyim. Bu hususta bir yazım da
müşlerdir. Memleketin kalkınması için iki şey
vardır. Meselâ eskiden baba öldüğü vakit, evlâzımdır. Yol ve okul. Mehmet Akif, safahatta
1
deki çocuklar ayrılmazdı; toprak taksime uğra
bu mevzua derinliğine temas eder ve öğretme
mazdı. Dolayısiyle o aile müreffeh olurdu. Menin vasfını anlatır. Memleket kalkınmasının en
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selâ, fomarzAdo. bir köy vardır. B u r a d a aynı
Adet devam (itmekte, toprak parçalanmamaktadır. B u r a d a 4Ü aile toprak bölümü yapmamıştır.
B u r a d a geçim rahattır.
Aralarında iş bölümü
vardır. Biz Tanzimatlan bu y a n a sosyal bünye
mizde değişiklikler yaparken, bünyeyi de lahribetlik. Bunu ispat etmeye hazırım.
O halde muhterem arkadaşlarım, (ince de arz
ettiğim gibi, düşünce başka ameliyat başka bi
zim memleketle. Biraz bilgi kırıntısı var münev
verlerimizde ama, ben de dâhil, ameliyat yok.
Beyefendiler, bütün arkadaşlar, kütleyi ka
bahatli bulurlar. H a y ı r beyler, kütle kabahatli
değildir, münevver k a b a h a t l i d i r . Ye münevver
lerimiz Avrupa o l g u n l u ğ u n d a değildir.
Keşke
üzerimize giydiğimiz elbisemiz Şarklı olsaydı da,
düşüncelerimiz kıymetli ve Carplı olsaydı.
BAŞKAN
Sayın Dikeçligil. lütfen mevzu
dışına, çıkmayalım, sadede gelelim.
HÜSNÜ DİKHOIJCİL
(Devamla) — Yal
nız şunu arz edeyim ki. ben saded dışında deği
lim. Memlekette iktisadi meseleleri t e t k i k eder
ken, misaller vererek' bütün d u r u m l a r ı incele
mek lâzımdır. Omları sonra fikirlerimi arz ede
ceğim.
Efendim, evvelâ şunu arz edeyim ki, Reis
Beyefendiye hürmetim vardır. l^akat kendilei'iniıı de biraz sabırlı olmaları lâzımdır.
Beyefendiler
arz
ettiğim
kütleye,
mü
n e v v e r hizmet
etmekle
mükelleftir.
Açık
ça şunu söyliyebilirîm ki, bizim münevver
lerimiz k u l ü p ç ü d ü r l e r . Herkes işinden çıkar,
doğru kulüplere koşar
ve kulüpten memle
ket idaresine koyulurlar. Bu bir acı h a k i k a t t i r .
Bir münevverin halkın içine girip de bir misyo
ner gibi çalıştığını bana göstersinler. Bu bir acı
h a k i k a t t i r , acı gerçektir. Siyasetçiler de böyle
dir. Onlar da k u l ü p l e r d e memleket meselelerini
idareye çalışırlar. Böyle olmaz a r k a d a ş l a r . Mem
leket pisikolojisini bilmek lâzımdır. Biz birçok
p r o g r a m l a r yapıyoruz. Bunlar kâğıt üzerinde
kaldıktan sonra ne kıymet ifade odvv. Böyle de
mokrasi olur mu? Biz güzel hayallerle kendimizi
aldatıyoruz. İnsan oğlu nedir;' İnsan oğlu ruh,
akıl ve beden yapısından ibaret bir m a h l û k t u r .
Bunu cemiyete tatbik elliğimiz t a k d i r d e cemi
yet. de aynen böyledir. Cemiyetle işsizliği önle
mek için mutlaka insanın ruhu, bedeni gibi hu
suslar üzerinde d u r m a m ı z lâzımdır. Bu nokta-
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lan ele almadığımız t a k d i r d e bizim işsizliği ön
lememize, memleketi çalışmaya sevk etmemize
imkân, ve ihtimal y o k t u r .
Batı - Almanya'yı, J a p o n y a ' y ı görüyoruz. Bu
milletlerin kısa bir zamanda nasıl kalkındığını
görüyoruz. Almanya, Birinei Dünya Harbinde
yenilmiş, kısa bir /.amanda kalkınıp. Dünyaya
meydan okuıııuşl ur. Keza 2 ııci Dünya Harbinde
yerle bir olmuş. I'akai <;ok kısa bir zamanda gene
kalkınmıştır.
•Japonya. 18(i0 ta kendisini toparlamış, kısa
bir zaman sonra koca Rusya'yı yenmiştir. 2 nci
Dünya Harbinde yerle bir olmuş, gene kısa bir
zamanda kalkınmıştır. Bâzı arkadaşlarımız, bu
devletleri örnek a l m ı y o r l a r da Kuzeye dönmüş
ler, memleketi lime lime ediyorlar.
KSAT OAÜA ( K o n y a )
Batıda da var.
B A Ş K A N - - Sayın l^sat Çağa. laltfen hat i
l)e m ü d a h a l e etmeyin.
HÜSNÜ D İ K K r - l J t U L (Devamla)
(io.lvlim Batı - Almanya'nın kalkınması meselesine :
B u r a d a bir kütle şuuru vardır. Meselâ bir gün,
bir gezi sırasında, bir A İman'a, «Bizi gezdirir
misiniz?» diye sorarlar. Bu, çalışan yaşlı bir Al
man.'d ir. Saatine bakar, «25 dakikam var, bek
lerseniz ondan sonra gezebiliriz.» Ne olacak 2f>
d a k i k a d a n ; ' «2"> d a k i k a bir Alman için 2f> saat
demektir.» diyor.
Harbden sonra Almanya'da K u r u p p I^a'brikası
yerle yeksan olmuştur. Derhal işçiler Krnpp'ıın
oğlunun etrafında t o p l a n ı y o r l a r , «ne v a r ki, ne
olmuş ki,» d i y o r l a r ve yeni baştan
çok daha
muazzam fabrikayı k u r u y o r l a r .
İnsan oğlunu
yalnız bir noktada değil, onu Devlete, ferde, ce
miyete i n a n d ı r ı p bir topluluk y a r a t m a k lâzım
dır. Birlikten k u v v e t doğar.
Arkadaşlar, bugün Devlet idare edenler ve
biz münevver olarak" kendimizi tahlilden kaçını
yoruz. Cemiyetimizin ilk meselesi, böyle bir in
san topluluğu meydana getirmek olmalıdır.
Şimdi bu noktayı arz etmek için .Japon İmpa
ratoru Mikado'nuu milletine
beyannamesinden
birkaç parça okuyacağım ve ondan sonra ela işsiz
lik bundan ileri geliyor diyeceğim. Mikado m i ' V
tiııe aynen şöyle hitabediyor; «Japon milleti ağır
bir b u h r a n geçiriyor, bunun sebebi d ü n y a n ı n di
ğvv devletleri ile aramızda belirmiş olan farktır.
Bu fark başka milletlerin medeniyet dedikleri.
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ve bir milletin ilim ve irfan ve ahlâkı ile o mille
tin yaşadığı topraklarda diğer milletlerin bastır
dıkları işleri yapabilmiş veya yapmamış olma
ları arasındaki ölçüdür.» Bunu bir ölçü olarak
alırsak, Japonya, ilmi, irfanı nasıl anlıyor, bunu
düşünmemiz ve bunu memlekette nasıl yerleşti
rebiliriz diye üzerine eğilmemiz lâzımdır.
Arkadaşlar, Tanzimattan bu yana memleke
timizdeki gelişmeler tek taraflı olmuş ve bâzı hu
suslarda bünyeyi tahribetmiştir. Bu suretle mille
timizde bir aşağılık duygusu hâsıl olmuştur. Böy
le milletlerde yıkıntı olur arkadaşlar.
Şimdi Mikado nun beyanatından okumaya de
vam ediyorum : «Evvelâ millet içindeki ihtilâf
lara son vermeliyiz. İsyanlar, ihtilâller, şahsi
menfaatler için birbirimizi incitmeler nihayet
bulmalıdır. Sonra gece gündüz demeden çalış
mak, boşuna geçmiş olan yılların kaybettirdikle
rini yerine koymalıyız. Yabancı düşmanlığı,- bize
fayda yerine zarar verir. Onlardan kaçmak de
ğil, vardıkları neticelere saygı göstererek faikıyet
sebeplerini öğrenmeli, metotlarını, usullerini kavramalı ve ruhumuz BUDA'ya intikal etmeden va
tan için üzerimize aldığımız bu şerefli hizmetleri
tamamlamış olmalıyız.»
Harhden çöküntü. İçinde çıkmış olan Japonya,
maddi gücünü geliştiren Japonya, fabrikalar ya
pan, sanayisini geliştiren, refaha kavuşan Japon
ya, Mikado'nun, bu sözüne inanan .Japonya şimdi
dünyanın en medeni memleketlerinden biri hali
ne 'gelmiştir.
Devleti idare edenler, samimiyetle millet hu
zuruna çıkmalıdırlar. Bugün arz edeyim ki, mil
let hakikaten ümitsizdir. Dolayısiyle işini, gücü
nü bırakmış dedikodu yapıyor. O halde köylüye
çiftinin, çubuğunun, işinin başında bir insan ol
ması lâzımgeldiğini duyurmak mecburiyetinde
yiz. Mikado'nun milletine hitabına devam ede
lim : «Bize, bu toprakları mukaddes vatan ola
rak emanet eden «Büyük ruh aşkı için - büyük
ruhtan bahseden bizim memleketimizde ger'ei
olur - her zaman etrafımızda dolaşan ecdadın in
ini. aşkı için, doğan güneşin sıcaklık ve hayatına
lâyık insanlar olduğunuzu ispat için, bu hakikat
leri görelim ve onlardan yılmıyalım. Aksine on
ların üzerine cesaretle yürüyelim : Onların tem
sil ettikleri medeniyet üstünlüğü itilmeye değil,
kucaklamaya ve saygı gösterilmeye lâyıktır. Ben
Mikadomuz olarak böyle yapıyorum. Sizler de be-
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ni takibediniz...» O. halde bizler bu işsizlik buh
ranı karşısında neler yapmalıyız? Noksanlıkları
mızı, kusurlarımızı kemâli samimiyet ve cesaretle
ortaya atmalıyız ve milletimize hitabetmeliyiz.
Milletimizin refaha yükselmesi için lâzımgelen
meselelerimizin üzerine eğilmeliyiz. Bizim mem
leketimizde kendimize itimadımız yok, bir aşağılık
duygusu içindeyiz, demiştir. Dışardan mal almak
için senede beş milyar lira ecnebi mallarına para
veriyoruz. Bütçesi on bir milyar olan bir Devlet
dışarıya ithalât için beş milyar lira akıtıyor.
Hangi yatırımı yapabilir Devlet? Şu dışardaki,
dükkânlara bir bakın. Yabancıların cıncık boncu
ğu ile doludur. Münevver kadınlarımız, münev
ver beylerimiz Amerikan eşyasının hayranıdır.
Bizim, mallarımıza yan gözle bakarlar. İşte işsiz
lik yerli sanayiimize ehemmiyet vermemekten do
ğuyor. Kayseri'de sanayimizi tetkik ettim. Evvel
ce atelyesin.de. sekiz on kişi çalıştıran yer, şimdi
bir çırağından âciz bulunuyor. Yerli sanayie
ehemmiyet verilmiyor da ondan. Eskiden harı]
harıl çalışan sanayi bölgesi bugün durmuştur.
O halde' beyefendiler, ben Hükümetten istir
ham ediyorum; Türkiye'mizi iyice tetkik etsinler,
bilhassa Sanayi Vekili. Bir kamın çıkarılsın. Çü
rük mal imal edenler tecziye edilsin. Haltta dük
kânları kapatılsın. Ecdadımızın bir Lonca Teşki
lâtı vardı. Sanat kolları bir nizam içinde idi. Şim
di, aklına gelen dükkân açar. Buna müsaade edil
mesin. Lâfı güzafla olmaz bu iş. Ye meselelerin
üzerine bütün gücümüzle eğilerek, lâf edebiyatı
na değil, iş edebiyatına gitmemiz lâzımdır. Evve
lâ kendimizi düzeltelim. İkinci mesele ecnebi malı
almıyacağız. Beyefendiler bu -"> milyar lira üzerin
de biraz fedakârlık yapmalıyız. Mekteplerimizde
bir tutum haftası vardır, lâf haftasıdır bu. Ço
cuklar meyvaları getirirler, yerler olur biter. On
dan sonra tabiî unutulur. Dışardan mal alacak
lar, Alman malı. Japon malı diye aramamalı,
Türk malı diye arayıp bulup almalıdırlar.
O halde istirham ediyorum. Bizim Türk'ümü
zün kabiliyeti üstündür. Fabrikasını da, otomobi
lini de, her şeyini yapacak kudrettedir. Başka
memleketlerde yapılan mallarda gözümüz olduğu
müddetçe, bu kalifiye Türk kuvvetini, Türk kud
retini seferber etmediğimiz müddetçe, iktisadi is
tikrar mücadelesinde hiçbir zaman
muvaffak
olunamaz. Samimî kanuşahm, mesele budur.
Emin olunuz bir zamanlar çivi yapanııyan bu
insanlar bugün Avrupa ayarında düdüklü tence-
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re yapıyorlar. Buz dolabı da öyledir, motor da
öyledir. Memleketimizde 'bu/ dolabı yapılırken
Avrupa'dan 'buz dolabı ithal ederseniz elbette ki,
işsizlik olu i". Memlekete üç, dört milyar liralık
yatırım yaparsınız fakat, kahiliyetier gücünü ha
rekete geçirme/seniz bir kıymeti yoktur. Bunla i'
olmadıkça 10 milyar ıhı yatırını yapsanız yine de
işsizlik olacaktır. Sermaye yatırımlarının ürkütülmesine yol açan ve bu 11 us usta neşriyat yapan
lara karşı harekete geçmek lazımdır. O ok şükür
*ben zengin, değilim, fakir olduğum. için de üzün
tüye kapılmış değilim. Zengin de, fakir de se
nin kardeşindir. Hepsini millet ve vatan uğru
na kullanmasını bileceğiz. Fakat bu bir terbiye
meselesidir. Şu yurdu süsliyen. camilere, sebille
re bakın. Bunları Devle! yaptırmadı. Bunları
zengin insanlar yaptırdı. Ama ruh vardı o in
sanlarda, Şunun. otomo'bili var, bunun apar!ima
nı var, diye bir .servet düşmanlığı neden.' ("'alışan
herkesin olsun. Maliye Ycikilimizden- halka bi
raz itimat etmesini rica edeceğim. Servet '-beyanı
meselesi, vergi meselesi ıslah edilmelidir, Uelir
Vergisinde, I 500 lira geçim, indirimi var. Bir
tüccar yılda 1 500 lira ile geçinebilir mi i* Böyle
vergi mi olur? Türkiye'nin bünyesine uygun ola
rak yapılmış bir vergi sistemimiz yoktur. 'Vergi
lerimizde iyi bir kontrol sistemi kurulursa vergi
kaçırması olmaz. İyi kontrol cihazı lâzımdır.
Onun için. illâ servet beyannamelerini kaldırmıyacağım demek yersizdir. O halde ben de de
rim ki, hadi işsizliği önle bakalım.
Devlet adamla mim yalnız arabalarına binip
gezmeleri, doğru değildir. Bir gün sivil kıyafetle
çıkarak halkla temas etmeli ve meseleleri- ona gö
re halletmelidirler. Eski padişahlar tebdili kı
yafet ederek dolaşmasının so'bebi hikmeti vardır
elbette. Yine Padişah, şehzadeyi bir şehre vali
olarak gönderirdi' ve orada, halkla temas eden,
halkın sevgisini kazanan şehzade hem tahsilini
yapar ve hem de idare sanatını öğrenirdi. Devlet
idaresini yalnız kitab.ileştirmekle olamaz Bu de
vir çoktan geçmiştir. Onun için tâ köylere kadar
giderek halkı bizzat yakından tanımak gerekir.
Bunu yapmaya mecburuz.
Üçüncü bir tekliflimiz; böyle sermayeyi ürkü
tücü nazariyeye son verilmelidir. Şunu 'bilelim
ki, bu memlekete Kus ideolojisi giremez. Şehitler
evlâdı olarak şunu ifade edeyim ki, sapık ideolo
jiler şunu bilmelidirler ki, dağ başı her
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birimize teker mezar oluncaya kadar kar
şılarında bizler varız. Su halde
istirham
ediyorum, her gün
kapanan
sermayeye,
h erg ün. içine gömülen
bu
milletin sesine
kulak vermek lâzımdır. Memlekette tahrik ve teş
vik vardır. Bu, sınıf mücadelesini doğuran in
sanları yok etmekten âciz midir bu Hükümet/ 1-5ıı
vatan bizimdir. Flbiriiği ile bu meselelere el ata
lım ve işsizliği önleme babında harekete geçelim.
Sonra zira-a ti bir taraflı aimak da doğru değildir.
Türkiye'de açlığı önlemek için bir noktaya, zirai
iş gücünü teksif el inek lâzımdır. Meselâ (»iinev
Anadolu'ya bütün gücümüzü teksif-edersek ve bu
ranın sulama, işini, ele alırsak iki sene burada, fa
aliyet gösterirsek tarihi kadunde bir ambar olan
-Anadolu'nun bu havalisini 'liva etmiş ve eski ha
line gelirmiş oluruz. Fnıiu olunuz yalnız l.mrası
'Türkiye'yi besler. Bilivoruz İsrail 'küçük 'bir
memleket, Topyekûn Jsrai!'in kalkınmasını ele al
ınış. Biz bölge bölge memleketi ele almalıyız. '/,'
malimizde yalnız sabana 'kalmamalıvız. atlı ve
pulluktu zira>n'i teşvik etmelisi/. Arıcı'!ığı ve ta
vukçuluğu teşvik cfmeliviz. Mürşit ziraat öğret
menlerinin adedi artırılmalı ve .10 köye bir öğ
retmen verilmelidir. Bendeniz, köylüme göster
dim, gül ireli ziraati. gübresi/ ziraati. Ciübrcli zi
raat in faydasını gördü; ertesi sime tatbik, elti.
Bizim, köylümüz tföviliığüru1 inanır. Alman, köy
lüsü de gördüğüne inanır. Bütün dünyada bu
höyledir. Küçük numune-çiftlikler ihdas edilme
lidir.
Bir .misal daha arz edeyim: Marangozluk, de
mircilik kursu vardır. Birçok 'büyük köyleri da
vet ettik, geldiler baktılar ve 'gürdüler. Hepsi
«Aman bizim küve de verin» dediler. O halde
halkı inandırabilmek için halkın gözüne hilabefmek lâzımdır.
Bizim, maksadımız, Koalisyon kanadı olarak
Hükümeti yıkmak değil, yapmaktır. Vakai Hayriyede bir halk şairi ^üyh> demişti: «Kazan, kal
dırmaktan ikide birde, kazan devrildi söndürdü
ocağı» Biz tenkidlerimizle Hükümeti rahatsız edip
devirmeyi düşünmüyoruz. Vatan ve milletimizin
yükselmesine medar olur muyuz? Diye cesaretle,
samimiyetle fikirlerimizi beyan ediyoruz. Hükü
met erkânı tenkidlerimlzi samimî olarak kabul et
sinler. Hürmetlerimle.
BAŞKAN - Sayın Öner.1 Tok.
Sayın Barı.-gıtoğ111,
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tişmez olmuştur. Birçok vatandaşlarımız toprak
sızdır. Şehire akın edenler arasında topraksız
veya geçinecek, kadar toprağı olnııyanlar büyük
bir kısmı teşkil ediyor. Bunun yanında şehrin ca
zibesi, ışıkları eğlencesi, sineması ve saire bun
lar da şehre doğru akının bir sebebidir. Şunu da
işaret etmek isterim ki, bir maarif mensubu ola
rak, ilköğretimin yayılması şehire akını çoğalt
mıştır. İlkokulu bitiren çocuk şehirde bir mace
ra peşine gitmeye daha mütemayildir. Bizim ma
arifimizin eksik bir tarafı budur. Bugüne kadar
tamamlamaya girişemedik. Bütün memleket öl
çüsünde bir ilköğretim dâvası güdüyoruz. Fakat
ilk okulu bitiren çocuğa hayat içinbir şey vermi
yoruz. İlkokulu bitiren köylü çocuğu mutlaka çift
çilik meslekinde kalmak için bir miktar teknik bil
giye muhtaçtı]-. Bu teknik bilgiyi verecek ziraat
okulları sistemine gidememişizdir. İlkokul tahsi
li havada kalmaktadır. Çiftçi vatandaşa mesle
kini icra etmek için birtakım bilgiler ve mele
keler verememekteyiz. Gelecekte maarif siste
mimize eklenecek olan şeylerden bir tanesi de
budur. Köylü çocuğunu müstahsil çiftçi yap
mak için teknik bilgiler verecek bölge ziraat
okulları maalesef maarifimizin en geri sahası
dır.

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Değerli
arkadaşlarım, işsizlik meselesi bir vesile ile yük
sek huzurunuza, geldi. Ankara'da işçilerin tertibettiği bir yürüyüş, sonunda değerli, arkadaş
larımı/. bu meseleyi yüksek huzurunuza getir
mişlerdir. Kendilerine böyle bir meseleyi Senato
huzuruna getirdiklerinden dolayı e ok teşekkül
etmek lâzımdır. Gerek. Mecliste, gerekse Senato
da altı aydan beri küçük zümrelerin işlerini gö
rüşmekteyiz. Büyük kütlelerin işleri ile az meş
gulüz. Birinci plânda işçi, çiftçi gibi vatandaş
kütlelerinin, dertlerini ele almamız lâzımdır.
Bu nümayişler vesilesiyle tepkilerini de gör
dük. Gerek burada, gerek Mecliste bunu yepye
ni bir hareket gibi, yepyeni bir dert gibi ele alıp
ortaya koyan arkadaşlarımız olduğu gibi bunun.
aksine olarak da, hattâ Hükümet mahfillerinde
bunun bir tahrik mahsulü okluğu ve aslında eski
bir derde aidolup bugün için pek. de mühim bir
mesele teşkil etmediği söylendi. Bunların ikisi
de muhal âğa lulır. Dert eskidir arkadaşlar. Bü
yük şehirlerimizde işsizlik derdi. 1958 tarihlerin
de başlar. Uzun bir enflâsyon devri, köylerden
şehirlere fazla nüfus getirmiştir. Herkesin cebi
para dolu olduğu zamanlarda, şehirlerde, birçok
inşaat yapılmış ve bu inşaatlarda işçi olarak ça
lışmak üzere pek çok köylü vatandaş şehirlere
akın etmiştir. Bunların şehirlere gelmesiyle bu
şehirlerin bitişiğinde büyük gecekondu şehirle
ri meydana gelmiştir.
Bu büyük gecekondu şehirleri, şehirdeki en
düstriye akın etmiş vatandaşların topluluğu de
ğildir. Gerçi şehirlerde bu devrede bir endüs
tri kurulmuştur. O da şu : İthalât güçlükleri dolayısiyle birtakım sanayi teşekkül etmiştir. Bu
da gecekondu sanayii mahiyetindeydi. Onlar da
bir miktar işçi almışlardır. Fakat daha çok bü
yük şehirlerde işçi loplıyan işler yapı ve yol iş
leri olmuştur.
1958 den sonra enflâsyonu durdurmaya mec
bur olduk.. Sonra bu işler gevşedi. O günden bu
güne kadar şehirlerimizde işsiz sayısı çoğalmak
tadır.
Şehirlere akın ayrı bir derttir ve faktörleri
de çeşitlidir. Bunları tahlil etmeden üzerinde
durmak fikrini yürütmek, doğru olmaz. Bunlar
dan birisi toprak derdidir. Aile ekonomisi şek
linde olan. ziraatimiz toprak mülkiyetine daya
nıyor. Nüfus çoğaldıkça toprak daralmış ve ye

İşte bu türlü âmillerle şehirlere akın eden
nüfus bir ara iş bulmuş, fakat i958 den bu yana
iş bulamaz olmuştur.
Ben İstanbul'da gecekondu mahallelerinde
biraz meşgul oldum, Kazlıçeşme ve Zeytinburııu
semtlerindeki vatandaşlarla görüştüm. 85 bin
nüfuslu bir şehir olmuş bu Kazlıçeşme. Bu şeh
rin içinde daimî olarak yıllardan beri on bin iş
siz vardır, inanılır rakamlara göre. Bu on bin iş
siz şurada burada biraz da çalışmaktadırlar İş
portacılık, hamallık, odun kırma gibi işler ya
parlar. Bir kısmı da büsbütün işsiz, yarı tufeyli
şekilde yarı aç yarı tok yaşarlar.
Bunlara, niçin köylerinden kopup geldikleri
ni sordum. Söyledikleri şey hop aynıdır arkadaş
lar.
Kimisi toprağım yok diyor, kimisi toprağım
yetmiyor diyor, kimisi geçinemiyorum diyor.
Toprağı varsa, düzenim yok diyor, öküzü,
çifti çubuğu yok. Kimisi, üç kardeştik, toprak bö
lündü, çıktım geldim diyor. Bu gösteriyor ki, esas
unsur ziraat hayatındaki darlıktır. Topraksızlık
ve düzensizliktir. Bu vatandaşlardan birçoğuna
şu soruları sordum : Dedim, ki, şimdi sana Dev-
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rmı istemesine mâni olunamaz. Toplanmayı an
cak k a n u n l a düzenlemek hakkını haiziz. İşle
böyle insan h a k l a r ı cephesinden h a r e k e t edin
ce, Devlet olarak bugünkü d u r u m u m u z pek ko
laylıkla. kabili izah değildir. İşsiz vatandaşların
dertlerine çare bulamamaktayız.
Şimdi bira/ da is sahaları bakımından mese
Kaç seneden beri İstanbul'da oturuyor, 6 se
leyi incelemek ist iveceğim. Burada
Hükümete
neden beri. F a k a t , v a t a n d a ş ziraat, h a y a t i m i n !
mensup
arkadaşlarımız
kalkınma
plânları
hakkın
korkmuş değil. H e n ü z daha, bir toprak', çift çu
da.
güzel
izahat
verdiler.
Fakat
yanlış
bir
nokta
buğa sahibolmak zevkini ve şevkini kaybetmemiş.
dan
hareke!
eii'kîeri
kanaat
indeyim.
Meseleleri,
Biz Devlet olarak onu tekrar bu sahaya itebilir,
Hükümetçe me-:e'eleri alarak halletmek için vapmüstahsil kılabiliriz. Hu zavallı vatandaşlar, İs
mayı
tasarladıklarımızı ve olanlarımızı,
reform
tanbul'du sefalet içerisinde, parazit hayalı yaşar
tekliflerimizi
on
plâna
getirmeyelim.
(iüniin
dert
lar. Çocukları serseri oluyorlar ve ablaklarından
lerini
b
u
g
ü
n
ü
n
şartlarına
f/öt'^
nasıl
halleeeğiz,
düşüyorlar. Asi! dert bu arkadaşlar. Kanaatimce
bu cihelten hareket edelim. Bu daha doğru olur
bir numaralı derdimiz budur arkadaşlar.
kanaatindeyim. Bugün memleketle iş sahalarını
Toprak dfıvası! Topralc dâvası ise yüzüstü
ben üç kısımda topluyorum. Birisi ziraat sahası.
d u r m a k t a d ı r . Şimdi şu noktaya da ilişmek istiyo
Bu, bir aile ekonomisine davanır.
Topraksız
rum. Bizler, bazali nasıl bir rejim içinde bulun
çifiçi, maraba, ortakçı sefildir, esirdir. Anaya
duğumuzu unutuyoruz. Onu sık sık hatırlamalı
samız bu esareti kaldırmaktadır.
Kaldırmayı
yız. Yeni Anayasamıza iX<)V(ı Devlet topraksıza derpiş etmekledir, topraksıza toprak vermek su
toprak, işsize iş verecektir. Bu, vatandaşın hak
retiyle.
kıdır. V a t a n d a ş bu hakkını islediği zaman, Dev
Çiftçilikle uğraşan geniş külle ki, vatandaşın
let olarak biz bunun çaresini bulmak ve kısa yol
yüzde 70 in.: teşkil odivor en azından, biraz evvel
dan derhal bulmak zorundayız. Derhal bulmak
arz elliğim sıkıntılar içindedir. Toprak meşelisi
zorundayız, çünkü işsiz vatandaş artır, topraksız
ni hallet inek lâzımdır.
vatandaş açtır. Biz bunun .karşısına, toprak re
•Bu mesele ue türlü bir yoldadır, bunu inceieformu yapacağız örendim, diye bir cevapla çıkı
dim. Bir defa. 'bu kürsüden havili Ziraat Baka
yoruz. Toprak reformunun kanunu altı ayda ha
nına bir soru sordum ve ondan malûmat aldım.
zırlanır. Tatbikatı, benim edindiğim fikre yöre
Ondan sonra da inceledim. Bir toprak kanunu,
(i() senede meydana gelir. F a k a t vatandaşın karnı
Toprak reformu kanunu hazırlanmakladır. Bu
allı saatle bir acıkır. Onun için vatandaş Anaya
k a n u n u n esası ş u d u r : Tim- çiftçi geçimine yetecek
sadaki haklarına, istinadederek, pekâlâ Meclisin
toprak sahibi olacaktır.
İkincisi, çiftçinin sakapısına dayanır. Ye bundan sonra bunu bekle
hibolduğu topraklar 'birleştirilecek, b i r ekonomik
meliyiz arkadaşlar. Meclisin kapısına, H ü k ü m e 
işletme haline getirilecektir. Üçüncüsü çiftçi do
tin kapısına işsiz vatandaş, topraksız vatandaş ge
natılacaktır.
lecek, dayanacak ve haklarını isfiyeeektir.
Arkadaşlar, bu işlerle meşgul olan daire- ile te
Bu türlü hareketleri bir zamanlar zaptiye ka
mas ettim. Kendilerine işlerin ne safhada oldu
fası ile karşılamışızdır. Bu t ü r l ü toplulukları bir
ğunu sordum. Başlangıç devresinde olduklarını
takım tahrikler mahsulü saymışızdır. Komünist
söylediler. Bâzı örnekler hazırlamışlar. Meselâ
likle itham etmişizdir. Aç vatandaşın muhiti, hiç
bir köy arazisi için h a r i t a yapmışlar. B ü t ü n köy
şüphesiz komünist çalışması için en müsait mu
150 hane, toprak 1 500 parçaya- bölünmüş. Bilir
hittir. Her t ü r l ü aç vatandaş toplulukları arasın
siniz bir «kastet» diye bir oyun v a r d ı r . Blir resmi
da komünist faaliyeti vardır. Ama, bu bir komü
bin. parçaya, bölersiniz, sonra ekler resim yaparsı
nist t a h r i k i d i r diye vatandaşın gerçek derdinden
nız. Köy arazisinin haritası d a b u n a benziyor. Bu
tegafül edemeyiz. B u n u zabıta- kafasına bırakma
toprağın bu tarzda levezzuu birçok zayiata se
mak ve vatandaşın bu gerçek derdi ile meşgul ol
bep oluyor. r/r 20 - 25 zayiat vardır diyorlar,
mak lâzımdır. Yoksa vatandaş gelir. Yatandasın
hendekler, sınırlar dola vısiyle. Bunlar rasyonel
toplanmasına engel olunamaz, vatandaşın baklab i r şekilde birlcşt iril irse altı parçada altmış dölet Doğu'da, D i y a r b a k ı r ' d a , Muş'ta yüz dönüm
t o p r a k verse gider misin oraya?» Yüzü gülüyor
vatandasın, « E v de var mı?» diyor. V a r diyorum.
«Çift çubuk v a r mı?» diyor. V a r diyorum, bir
çift öküz, pulluk, düzen, ev, 100 dönüm de ara
zi meselâ. «Nasıl gitmem! diyor, giderim».

C. Senatosu

B : 61 10 . 5 .1962 O :1

nüm olacağına bir parçada altmış dönüm olursa
çok dana verini!i olacakı ir.
Peki dedim, siz hu isi nasıl yapacaksınız.' Kö
yün 1 500 parça olan toprağını lö(> parçaya böle
ceğiz, dediler. Nasıl olur, köylü buna razı olmaz,
dedim. «Köylüyü'kandırırız» diyorlar. Yahu, köy
lü k a n a r mı.' Köylü «hir kuraklık olursa, güney
tarlalar yanar, kuzey tarlalar kurtulur.» diyor.
'B'aşka, lâfları da var.
«'Bir tarafta dolu vurur,
'bir tarafı k u r t u l u r tarlanı, aç kail mam» diyor. Bil
hassa, tek mahsul yetiştiren
bölgelerde, Orta Anadolu'da, bu bir gerçektir.
Toprak. Kanununa, bunu koyuyorlar.
Ka'bui
ettik, tatbiki nasıl olacak, bunu
düşünüyorum.
Bvvelâ, köyün kadastrosu yapılacak, 40 bin par
ça. ,k öv ün. Her köyde bin parça, arazi ve hinhir
İane toprak ihtilâfı, tapulu, tapusuz, açma arazi
vesaire vardır. Bu işi. en -büyük süratle ne zama
na, kadar yaparsınız, dedim, f>0 sene dediler. Be
ki, kadastrosu yapılmazsa olmaz mı.' Yapılamaz,
dediler.

ğunuz memleketi gezmiş arkadaşlarsınız,
bilir
siniz çoktur boş topraklar. Türkiye'de d a h a hâ
lâ geniş ölçüde bos t o p r a k l a r vardır. Bırakınız,
Doğıfyu, Silivri'de bile boş t o p r a k l a r
vardır.
Bugün d o ı i u ' d a köy kurulacak k a d a r geniş top
raklar vardır. Benim temsil ettiğim
HdirneYle
de köy kurulacak kadar boş t o p r a k l a r vardır,
yatmaktadır.
B u toprakları, yetişen genç. köy
lülere; vermiyoruz. İşsizliğin bir kaynağı b u d u r
arkadaşlar.
Memleketin bir numaralı meselesi,
dün. olduğu gibi bugün de. t o p r a k meselesidir.
İnsanlar muta vasıl kaplar gibidir,
akarlar.
İh; bucuk milyon gizli işsiz var, (.-alışına Baka
nı. (Te buçuk milyon gizli işsizi iş saati hesa
biyle cikarmislard.il-. Bir çiftçinin sekiz saat iş
yapacağı hesabiyle hu miktar 'çıkarılmış!ir. Bu
üç buçuk milyon yarı yarıya çalışır insan var,
demektir. Ama bugün yarını milyon yoksul top
raksız, gerçek issiz köylü vardır. İşte bu köy
lü şehire akın etmiştir.
Bu köylü şehirde şim
di iş bulamamakladır.
(gecekondularda sefalet
içinde bulunmaktadır.

Arkadaşlar Toprak Reformu
nikbin hesap
larla elli senelik bir iştir. Buna mukabil toprak
reformu 'bahanesine dayanarak bir yıldan beri
memlekette toprak dağıtımı d u r d u r u l muştur. Ya
ni topraksız vatandaş elli sene bekliyeeektir ki,
toprağa, sahibolsıın. Toprak reformu
tatbikatı
bittikten, sonra topraksız vatandaş toprağa sahip
olacaktır.
Bu bir «vâ'di vâ'ittir», eski tabiriyle. Buna
halkın ağzında «ipe unserme» derler. Binaenaleyh
vakıa b u d u r , t o p r a k meselesinde. Ziraat Vekili
arkadaşımı tekrar bu kürsüde hu meseleyi konuş
maya davet, edeceğim. Ama vakıa, budur. Top
raksız vatandaşa toprak verilmemektedir.
Devletin elinde toprak vardır, büyük arazi
sahibinin elinde toprak vardır. Türkiye'de. H ü 
kümet programına kadar girmiş olan bir cümle
hilafı h a k i k a t t i r : «Bizim topraklarımız son haddi
ne k a d a r işlenmektedir.» H i l â l i hakikattir. Top
raklanınız son haddine k a d a r işlenmiyor. Yalnız
çiftçinin, köylünün elindeki toprak hakikaten
son haddine k a d a r işleniyor. d ü n k ü köylü da
ralmış toprağını, tarlasını bir çizi daha
çök
mek suretiyle genişletmeye çalışıyor. Ama yanı
başında 5 bin dönümlük çiftlikler y a r ı boş ya
tıyor.
B i r seyahatte görünen odur ki, Devlet top
rakları da bâzı sahipli t o p r a k l a r da boştur, do

İkinci iş sahası özel teşebbüs sahasıdır. Özel
teşebbüs sahası sanayidir ve her türlü inşaat ve
sairedir. Bu saha da duraklamış bir duruluda
dır. Muhtelif sebepleri var. Krediler kısılmış
tır, tabiî olarak, bir zaruret olarak. Ama bir
takım psikolojik sebepler de vardır. Bu psiko
lojik sebepler üzerine bilhassa
Maliye Vekili
mizin dikkatini çekerim. Altı aydan beri aldığı
tedbirler bu psikoloji değiştirme
istikâmetinde
değildir. Bâzı is, bâzı para sahipleri, affeder
siniz, salyongoz gibi kabuğu içine çekilmişler
dir. Bunları dışarı çıkarmak lâzımdır.
İnşaat
yapılmamaktadır. Sınai teşebbüs duraklamış
tır.
Üçüncü saha
Devlet teşebbüsleri sahasıdır.
Devlet teşebbüsleri sahası kâfi genişlikte değil
dir. Sebebi, enflâsyon yolu ile, emisyon yolu
ile yatırım y a p m a politikası terkedilmiştir. Bir
parça tasarruf, bir parça dışardan y a r d ı m yo
lu ile Devlet teşebbüslerinin harekete geçmesi
ne çalışılmaktadır. Devlet teşebbüsleri de yeni
den mühim ölçüde işçi alacak d u r u m d a değil
dir. B u yıl bütçeden y a t ı r ı m l a r için a y r ı l a n pa
r a n ı n çoğu, devam etmekte 1 olan işler içindir.
Eski iş yerleri yeni işçi alamaz, mevcut işçileri
ile devam eder. Yeni iş sahaları, yeni teşebbüs
ler, b u n l a r çok m a h d u t t u r . Nafıa B a k a n ı ar-
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kadaşımız konuşurken bu yeni teşebbüslerin
miktarını kontratlar, mukaveleler vesilesiyle
açıklamıştır.
Hulâsa bu üç iş sahasından bir tanesi, Dev
let teşebbüsü ile bir parça ilerlemektedir. Hu
susi teşebbüs sakası duraklama halindedir. Zira
at sahası ise çok sıkıntıdadır. Ve tanzim edilmek
ten uzaktır.
Burada konuşan Bakan arkadaşlarımın gör üş
melerine dikkat ettim, verdikleri izahların hepsi
Devlet teşebbüsleri sahasına inhisar etmektedir.
Bu sahada iyi teşebbüsler vardır, takdir etmeli
yiz. Fakat Devlet teşebbüsleri sahası, ben gerçek
rakamları bilmem, tahminen .söyliyebilirim, belki
bu memleket iş sahasının % 15 ini teşkil eder.
Memleket iş sahasının % 70 ini teşkil eden ziraatimiz her türlü yardımdan uzak, kendi hai'ıie
terk edilmiş bulun maktadır. İş sahasının bir %
15 ini belki teşkil eden özel teşebbüs de biraz ür
kütülmüş ve hareketsiz bir durumdadır.
Burada izahat veren Bakan arkadaşlarınım
Devlet teşebbüsleri üzerinde verdikleri bilgilere
çok teşekkür ederiz. Takdir de ederiz. Bu plân
lar mühim, ama asıl geniş sahalar üzerine eğil
meleri zarureti vardır. Zaman kaybetmekteyiz ve
ıstıraplar devam etmektedir.
Yüzde 70 ziraat sahasında, yüzde 15 özel te
şebbüs sahasında (yuvarlak rakamlar söylüyo
rum) mütemadiyen artan bir işsiz kütlesi şeh'rleri tazyik edecektir. Önümüzdeki zamanlarda
şehirlerde işsizlik büyüyecek, artacaktır. Gece
kondu ıstırabı da, insan sefaleti de artacaktır.
J)ov.letin daha radikal tedbirler alması lâzım
dır kanaatindeyim. Reform bahanesi ile, plân ba
hanesi ile günün zorlayan dertlerinden tegafül
edemeyiz. Bunlar için günü gününe tedbir almak
ister. Mide altı saat sonra acıkır, bunu Devlet
adamlarımızın dikkatine arz ederim. Bu iki saha
üzerinde Hükümetin yeni ve enerjik tedbirler al
ması lüzumuna kaaniim.
Hükümetin altı aylık çalışmalarını takdir :>tmek ve değerlendirmekle beraber, belirtmeliyim
ki) bunlar kaplayıcı, her sahaya uzanıcı bir şekil
alamamıştır. Meclislerin bu yolda Hükümete yar
dım etmesini çok faydalı ve yerinde bulurum.
Saygılarımla, (.Alkışlar)
'BAŞKAN — Kırklareli Senatörü Ahmet Na
ci Arı ve Mehmet Ali Demir arkadaşlarımız Mar
din'de cereyan eden müessif hâdiseler dolayısiyle
ilgili Bakanların gerekli bilgiyi Senatoya verme-
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k'i'ini arz ve teklif ediyorlar, verdikleri bir öner
ge ile. Her ne kadar böyle bir takririn başlangıç
ta verilmesi icabederdi ise de ve o zamanki tefe
me tâbi olması gerekirdi ise de olayın önemine
nazaran nizamnamenin açık hükmüne tâbi olmıyarak reylerinize arz edeceğim bu takriri, Ancak
genel görüşme bittikten sonra bu takriri reyleri
nize arz etmek mecburiyet indeyim. Görüşmeye bu
bakımdan devam edeceğim. Şimdilik takriri rey
lerinize arz (4 m iveceğim.
Buyurun, IVIııhiddin Güven.
İMAR VE İSKÂN BAKANİ MUHÎDDİN
GÜVEN (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan değerli üyeler, cemiyetimiz içinde tezahür
eden bir hâdise dolayısiyle Yüksek Heyetinize
gelmiş olan meseleyi iki günden beri mütalâa et
mekteyiz. Hükümet üyesi olmanı sıfatiyle İmar İskân Bakanlığını ilgilendiren mevzularda işsizI iğe müteveccih faaliyetleri ifade etmeye çalışaca
ğım. Benden evvel konuşmuş olan kıymetli Baııguoğlu'nun konuşmasından sonra sıra bana gel
diği için ayrıca memnunum. İşaret etmiş olduğu
meselelerin elbetteki ehemmiyeti vardır ve elbetteki ehemmiyetli olan bu meseleler üzerine Hükü
met de eğilmiş bulunmaktadır. Ben, işte bu L'ırsattan istifade ederek mevzuları umumi ve hu
susi cepheleri ile kısaca Yüksele Heyetinize arz
etmeye çalışacağim.
.Memleketimizi teşkil eden nüfusun yüzdesi
üzerinde en mü hâin yeri işgal eden köylü, çiftçi
va.tandaşlardır. Bunların bulundukları bölgeleI ('ri 11 ki y nı etleı idi ril m esi ! âz ı mgelmektedir. BuııJar üzerinde çabamız; ilmî ve; metodluı bir sistem
dâhilinde neticelenecek şekilde çalışılmakta ve
bilhassa bakanlığımızla ilgili olan bu. konuda böl
ge plânlama çalışması ili; fiiliyata intikal etmek
ledir. Bir bölge dahilindeki insanların kendi böl
geleri içerisinde değer kazanmaları ve toprağın
sahibi ve hâkimi olarak iyi bir hayata ınazhar ol
maları için çareler araştırılmaktadır. Bundan do
layıdır ki, her bölgenin, envanteri tesbit edilerek
bunun neticesinde, bu bölgeler dâhilinde istihsal
edilmiş olan ürünlerin gerek istihsal edildiği şe
kilde değerleri gerekse mamul hale getirilmesi hu
susundaki imkânları araştırılmaktadır. Fakat yine
şu hususu arz etmek isterim, bu çalışmalar kısa
vadeli, değildir. Yapılması lüzumlu çalışmaların,
elbetteki neticeleri cemiyet için hayırlı olarak te
celli edecektir. Bu arada Hükümetin, bu sene ya
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tırım için kabul edilen beş milyara yakın bir kıy
metin kullanılması hususuna gelince, Bakanlı
ğımızın cüzi de olsa bütçesinde yer alan miktarın
nasıl değerlendirilmekte olduğunu ifade ederken
bu faaliyetin cemiyetin iktisadi b a y a t ı n a tesir
derecelerini arz etmeye çalışacağım.
Bakanlığımızın meşgul, b u l u n d u ğ u sahalarda
yapacağı yatırımlarla memleketin iktisadi hayat ına ve bilhassa inşaat sahasına tesir derecesini,
mevzulara ve k a r ş ı l ı k l a r ı n a t e m a s ederek ifadeye
çalışacağını. Bakanlığımız 7209 sayılı K a n u n ve bu
na bağlı diğer k a n u n l a r l a memleketimizin âfete
u ğ r ı y a u m ı n t a k a l a r ı n d a bu sene aşağıdaki faa
liyete geçecektir,
1. (Gecen yıllar f o n u n d a n )
i n t i k a l eden
tahsisat gereğince F e t h i y e - M a r m a r i s deprem
evleri i n ş a a t ı n d a buzhane, d ü k k â n l a r , g a r a j ve
i l k o k u l ; M a r m a r i s ' t e kanalizasyon karşılığı ola
rak, 13 831 728,75 k u r u ş , Gerze y a n g ı n evleri yol
ve
kanalizasyon
inşaatı
karşılığı
olarak
2 279 986,65 k u r u ş ve yine M a l a t y a - E r k e n e k
evlerinin inşaatı karşılığında 497 465,67 kuruş,
Hatay K ı r ı k h a n
evleri inşaatı
karşılığında
7 280 000 lira olmak üzere toplamı 23 889 181,03
kuruş bir yatırım yapılacaktır.
2. 1962 bütçesine konan ödeneklerle ilgili
işler k a r ş ı l ı ğ ı n d a E d i r n e ve havalisi yol, elektrik:
ve kanalizasyon işleri için 1,5 milyon lira, Gerze
içme s u y u inşaatı, D i y a r b a k ı r Lice yol fosseptik
inşaatı, M u ğ l a Y e r k e s i k belediye i k m a l inşaatı,
S a k a r y a Akyazı ilkokul ikmal inşaatı, M u ğ l a Eskihisar k ö y ü d e p r e m evleri inşaatı, A n k a r a Sey
l â p A p a r t ı m a n i a r ı inşaatı, A n k a r a Deliller k ö y ü
inşaatı, A n k a r a seylâbı 1961 belediyeye ait âm
me tesisleri karşılığı, A n k a r a 1957 yılı seylâp dolayısiyle yapılacak 5, 6, 7 n u m a r a l ı
apartman
blok inşaatı, Giresun Ş e b i n k a r a h i s a r m e s k e n in
şaatı, karşılığı olmak üzere ceman y e k û n 13.5
milyon lira sarf edilecektir. A y r ı c a Denizli Kaletavas inşaatı 3 milyon, B u r s a K a p a l ı ç a r ş ı i m a r
ve i n ş a a t ı için 3,5 milyon, ceman 6,5 milyon li
ra d a h a sarf edilecektir.
3. B u n u n y a n ı başında bu sene k a r a r n a m e 
si istihsal edilmiş olan ve A n k a r a , A d a n a , Afyon,
Aydın, B u r s a , Oankırı, Denizli, Eskişehir, Gire
sun, H a t a y , Kayseri, Nevşehir, E r z i n c a n , K o n y a ,
Manisa, Niğde, K ü t a h y a , Sinop, Trabzon, Te
k i r d a ğ . İ s p a r t a ve Artvin vilâyetlerinde âfete
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uğramış olan mini a k a l a r d a y a p ı l a c a k olan işler
karşılığı ki - t a k r i b e n 3 750 meskene tekabül et
mektedir. - 26 milyon lira. tahsis edilmiş bulu
nup bu sene sarf edilecektir. A y r ı c a yine mem
leketimizin mâruz bulunması m u h t e m e l âfetler
karşılığında âcil y a r d ı m l a r a mahsuben 4 milyon
lira tahsis edilmiş b u l u n m a k t a d ı r . B u suretle ge
çen seneden d e v r e d e n ve bu sene sarf edilecek
olan miktar haricinde olmak üzere 55 milyon li
ralık bir yatırım bu mevzuda,
kullanılacaktır.
Diğer mühim bir konumuza 1 cinas etmek istiyo
rum ;
1. O da sosyal mesken inşası ve gecekondu
topluluklarının ıslahı mevzuudur. B u sene büt
çemizde bu fasıl, karşılığında kabul edilmiş bulu
nan 25 milyon liranın sarfiyatı. İ s t a n b u l , A n k a 
ra, İ'.uisa, İzmir, Antalya, Crfa şehirlerimizde
olmak" üzere teshil edile
program
dâhilindi
sarf edilecektir.
Söyle ki :
İstanbul'da. 300 ünitelik bloklar, Bıırsa'da 21.3
ünitelik, Ankara'da. 240 ünitelik, İzmir'de 140
ünitelik karşılığında 2 822 000 ve diğer iki şeh
rimizde yekûn olarak 1 000 ünitelik blok inşa edi
lecek ve 'bununla 'beraber gecekondu mı utakaJarın
da yapılacak araştırmalar yapılacak ve ceman 25
milyon sarf edilecektir. İstaribul, İzmir, Anka
ra ve Bursa'daki sosyal, mesken, inşaları için ge
reken arsalar bulunmuş ve •bunların üzerindeki
projeler hazırlanmış tatbikat plânları üzerinde
çalışılmış, ihaleye hazır bir vaziyete getirilmiştir.
Önümüzdeki Haziran ayı içerisinde bunların sırasiyie ihalesi yapılacaktır. Geçmiş olduğumuz
hafta .i(-inde Mayıs ayının 4 ndc seylâp "blokları
na ait 4 ncü blok inşaatı ihale edilmiştir. Önü
müzdeki günlerde inşaata, başlanacaktır. Gece
kondu m ı n t a k a l a r ı n d a ise araştırma, başlamıştır.
5. Toprak ve İskân Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n vatırımllarma da işaret etmek gereklidir. Bakanlı
ğı miza bağlı bu Umum M ü d ü r l ü ğ ü n 1962 yılı için
de şu yatırımları yapacaktır. M u h t a ç çiftçilere
dağıtılmak üzere kamulaştırılacak arazi karşılığı
1 500 000 T. L. sidir. Örnek köyler inşasında
yapılacak masraflar karşılığı 900 000 T. L. sı.
Doğu ve Güney - Doğu 'bölgesi kalkınması ile il
gili işlerde 1 800 000 T. L. sı, İskân K a n u n u 
na göre iskân hakkına haiz 200 aileye yapılacak
inşaat y a r d ı m ı karşılığı 1 milyon T. L. sı, Gü
ney h u d u d u m u z d a n nakledilecek 220 aileye yapı-
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laeak tanın alei ve vasıta, karşılığı 220 000 T. U
sı, yine bit ailelere yaptırılacak evler •karşılığı
3 ;100 000 T. L. sı, hariçten gelecek göçmen aile'ierino yaptırılacak evler karşılığı 260 000 T. L.
sı böylelikle Toprak ve İskân İşleri l'ınuııı Mü
d ü r l ü ğ ü n ü n 1962 yılında yapacağı yatırımlar 15
milyon T. L. sim bulmaktadır.
6. Bundan gayrı olarak Bakanlığımızın mu
rakabesi altında bulunan IOııılâk K r e d i Bankası
nın •faaliyetine de işaret etmek isterim. T. Emlâk
Kredi Bankası yüksek malûmlarıdır ki, yapı ta
sarrufu hesabı ü/eninde u/un seneler iyi bir ça
lışmanın. içinde bulunmaktadır. Bu sene takriben
100 milyonun üstünde bir kredi açmak imkânına
sahiptir. Ayrıca, banka, bizzat meşgul ve bitir
mek mecburiyetinde olduğu işler karşılığında, 95
milyon liralık bir yatırım yapacaktır. Bunlarla
birlikte mesken faaliyetimizde mühim rol oyna
maya çalışan kooperatif konuları da ehemmiyet
le mütalâa edilmektedir. Bu arada geçen sene
lerden 'başlamış olup devanı etmekte bulunan M-'î
kooperatif d u r u m u incelenmiş, ve bunlardan biti
rilebilmesi için de 24 milyon liralık bir tahsisin
yapılması lâzım, geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca du
r u m u incelenmiş ve bunlarııı karşılığında, da
o l 954 000 lira tahsis edilmesi icabettiği anlaşıl
mıştır. Yine belediyelerin faaliyet
sahasında
olan çarşı inşaları karşılığında 794 bin liralık bir
bakiye, kredinin ödemne'si icabettiği anlaşılmış
tır. Umıırrıi yekûn 34 milyon lira tutmakladır.
Bu suretle Emlâk Kredi Bankasının gerek yapı
tasarrufu ve gerek kooperatif karşılığında'ki inşa
fa/diyetleri ve gerekse kendisinin y a p t ı r m a k t a
olduğu inşaların bitirilmesine ait faaıliyel hacını
tahminen 200 milyon lirayı bulacaktır.
Simdi diğer b i r bankamızın tiler Bankasının
d u r u m una 'geçeceği 111.
7. İller Bankası yüksek malumlarınızdır ki,
elektrik tesisleri, içme suyu tesisleri, kanalizas
yon, harita mevzuları ve imar plânlariyle meşgul
olmaktadır. B u seneki program dâhilinde 124
yerin elektrik şebekesi tesisatı üzerinde ve yine
55 yeıiin içme su tesisleri ve diğer 12 enerji te
sisleri ve buna bağlı müteferrik isler üzerinde ça
lışacaktır. K a b u l edilmiş olan bütçeye göre bu
işe ayrılması düşünülmüş, 150 milyona ek. olarak
Bütçe Komisyonunda kabul edilen 30 •milyonun
eklenmesiyle 180 milyon liralık 'bir yatırımı icap
ettirmektedir. İste bu tosbitler karsdığmdaki fa
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aliyet önümüzdeki aylarda, ihale konusu olarak
topluma intikal edecektir. Yiıkarıdan beri ifade
ettiğim rakamları bir araya, getirdiğimiz takdirde,
yarım milya.r lirayı aşan bir paranın gerek inşa
at, gerekse, teknik diğer hususlara ve âmme hiz
metine matuf olan bir değerlendirmeye tâbi tu
tulacağını ifade etmek isterim. Bu suretle yarım
milyar lirayı'asan bir yatırımın memleketin ikti
sadi bayatında yapı sanayiine ve yapı sanayiinde
«•alışan işçilere müteveccih ola.rak hareket yarata
cak ve bizzat inşaat üzerinde fikrî ve bedenî ça
lışan teknik eleman işçi, usla ve amelelere müte
veccih hizmetleri ve faydaları aşikâr olarak gürü lecektir. Öyle tahmin ol inekteyiz ki, yarım mil
yarı bulan bu paranın dörtte üç nis'beti en aşağı
bu sene kullanılmış olacakl ir.
S. Bu a.rada yapı faaliyetinde hususi, sek
töre ait harekeli incelemek do faydalı olacaktır.
Ankara.'daki inşaat d u r u m u n u tetkik, ettiğimiz
zaman. 1959 senesinde verilen linşaal ruhsatiyesi
nin 5:14 yeni inşaat, 457 I adil ve ilâve, 45 aded
1 amiral ve 630 3S3 m'"' yeni inşaat bacınında ol
d u ğ u anlaşılmaktadır. Halbuki 4960 yılında bu
miktarların 522 yeni inşaat, 441 tâdil ve ilâve,
31 aded 1 amiral ve 576 352 m~ inşaat bacınında
olduğu görülmektedir. 1961 yılına gelince; 787
yeni inşaat, 530 kat. ilâvesi ve tâdil, 13 garaj ve
12 (h^ âdi tamir olmak üzere bir inşaat hacmi or
taya çıkar. 1962 senesi göz önünde l u t u l u r ise
Nisan ayı sonuna kadar yani 4 ayda 232 yeni
inşaat 223 kat ilâvesi ve b i r âdi tamir ruhsatı
alınmış olduğu görülüyor. Bir kıyaslama yaptı
ğımız takdirde 4 ncii aydaki 232 rakam ı 780 ne
göre üçte birden biraz fazla bir nisbet arz etmek
tedir. Dolayısiyle hususi inşaatta geçen seneye
nazaran bir muvazime hattâ fazlalık rn.evcudo.lduğu anlaşılmaktadır. İzmir Belediyesini tetkik
edoeek olursak 1961. senesinde yeni büyük inşaat
ruhsatı 7 kat dâhil, 620 esaslı tâdil ve tamirat
2 720 olarak görülmektedir. 1961 senesi Nisan
sonuna, k a d a r yeni b ü y ü k inşaat ruhsatı 168, esas
lı tadilât ve tamir 432 olarak görülmektedir. 168
rakamı 620 ye nazaran 2 / 5 derecesindedir. 4 ucü
ay nihayeti olduğuna göre sene sonuna kadar yi
ne bu rakamı bulacağı hattâ geçeceği tahmin edi
lebilir. İstanbul Belediyesine gelince; 1964. sene
sinde yıl sonuna kadar verilen inşaat ruhsatı
3 820, 1962 senesi Nisan sonuna k a d a r ise 1 348
olarak teshil edilmiştir. Niisbete vurulacak olur
sa. istan'bulMaKİ inşaatın gecen seneden az olma-
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Şuna emin olunuz ki, Hükümetiniz, her iki
mevzuda da bu cemiyete huzur getirmek için ça
lışmaktadır.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Aikışlar)
BAŞKAN — Sayın İnceoğlu.
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOÖLU (Afyon
Karahisar) - - - Çok muhterem arkadaşlar, İh
tilâlden sonra tabiî olarak başlıyan iktisadi buh
ran gittikçe artmakla beraber, kahraman mil
letimiz bütün ümitlerini serbest bir seçim ne
ticesi teşekkül edecek Büyük Millet Meclisi ve
onun kuracağı Hükümete bağlıyarak sabırla
beklemişlerdi.
Hükümet kurulduktan sonra; en basit dü
şünen bir vatandaş dahi iktisadi buhranın ön
lenmesi için memleketinde iş sahasının açılma
sı lâzımgeldiğini ve bunun için de Hükümetin
imkânı nisbetinde yapacağı yatırımların ihale
lerini iş mevsimi gelmeden yapacağını, ve hariç
ten acilen yardım temin edeceğini, özel sektör
ve küçük esnaf için banka kredileri açılacağını,
servet beyannamelerinin geri alınmaması için
müstacel en bir kanun çıkarılacağını ve vergi ada
letinin kanunla temin edileceğini ümid etmekte
idi.
Hükümet kurulalı altı ayı geçtiği ve Mec
lise sevk ettiği Bütçe Kanunu kabul edildiği ve
hiçbir talebi red edilmediği ve inşaat mevsimi
başlıyalı 35 - 40 gün olduğu halde Hükümeti
miz, maalesef icabeden tedbirleri almakta bati
ve cesaretsiz hareket etmesi neticesi, bugün aç
kalan işsizlerin sabırlarını taşırmış bulunmak
tadır.
Bu hal böyle devam ettikçe, işçilerin tep-
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kilerinin artacağı ve daha da şiddetli olması
tabiî bir neticedir. Ye bu hal Komünist tahrik
ve teşviklerine hız verecektir. Hükümet olarak
milleti idare etmek ve hattâ rahat uyku uyuma
ları bile kolay bir şey olmadığını takdir eden
lerdeniz.
Teknik kanunların, Meclise, Hükümetçe ha
zırlanıp sevk edilmesi lâzımdır. Böyle ciddî bir
kanun Meclislerce mâkul bir şekilde kabul edilmiyerek red edilecek olursa o zaman Meclise ku
sur ve kabahat izafe edilebilir.
Bugüne kadar böyle hal ve tutum olmadığı
na göre, bugünkü iktisadi krizden dolayı Mec
lise hiçbir suretle kusur atfedilemez.
Muhterem arkadaşlar,
Şu hususu bilhassa arz etmek isterim ki, es
kiden beri bizde orta ve yüksek tabakanın ekse
risinde ecnebi malına istisnalık, lüks, fantazi
ve israf biri diğerinden geri kalmamak için al
mış yürümüş. Zannederim ki, müreffeh ecnebi
memleketlerden daha ileri bir safha arz etmek
tedir.
Hele işsiz ve aç kaldıktan sonrası düşünme
ye değer zannederim.
Milletçe el ele vererek kalkınabilmemizin
şartlarından birisi de; fantazi ve israftan uzak,
mütevazi yaşamanın çarelerini arayıp bulmamız
lâzımgeldiğine kaaniim.

dığı görülmektedir. Bu suretle hususi sektörde
ki faaliyetin en az geçen seneki hız dâhilinde de
vam etmekte olduğu anlaşılmaktadır.
'Çok değerli Senato üyelleri, sözlerimi 'bitirme
de]! evvel şu hususları belirtmek isterim. Hükü
metimiz, içinde bulunduğumuz devreyi arzu edi
len istikamette değerlendirmek için iki hususa
ehemmiyetle işaret etmiştir. Bir tanesi; siyasi
huzurun temini hususundaki vaitler, diğeri ikti
sadi huzurun temini hususundaki gayretler. Elbetteki bu iki va'din birbiri ile ve bir arada hal
ledilmesi neticesinde, arzu edilen istikametin te
min edilebileceği ve şimdi içinde bulunduğumuz
huzursuzlukların hep beraber halledilebileceğini
kabul etmek gerekir.

Muhterem arkadaşlar,
Bu kürsüde Doğu illerindeki kuraklık ve aç
lık sebebiyle müzakereler açıldığında hep Do
ğudan bahsedilirken biz de kalkıp Orta - Ana
dolu'da da kuraklık ve açlık vardır, şimdiden
tedbir alınmadığı takdirde bu zaruret baharda
kendisini gösterecektir demiştik.
işte o zaman geldi. Orta - Anadolu halkı kı
şın zor zahmet kendisini idare etti veya sabretti.
Şimdi ise ancak bir iş bulup çalışırsa aile efra
dını idare edebilecektir.
Onun için büyük şehirlere akın etmektedir
ler. Köylümüz cidden zarurette kalmadıkça, efen
diliğini muhafaza ederek, köyünde oturmasını
bilirler.
Aziz arkadaşlarım,
Zaman zaman ve yer yer açılan küçük sanat ve
dokuma kurslarına vatandaşlar derin bir ilgi ve
alâka göstererek sanatı öğrenmekte iseler de ma
alesef sermayesi ve hattâ 3 - 5 yüz liralık bir tez
gâh alacak parası bulunmadığından öğrendiğini
tatbik mevkiine koyamamaktadır.
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Hükümetimiz '»unlara uzun vadeli kredi ar1 >ğı lakdirde l»ıı o,-iî>i işsizlere do iş bulunmuş
olacaktır.
(lelir Yercisi k a n u n u hükümlerine güre def
im' I utma külfet inden kurlulnınk için iş sahasim d a r a l t a n l a r d a az d e l i l d i r .
İs Kanununa, tabi olmamak için fazla isçi ça
lışı ırmaktan da kaçılmaktadır.
Halen meriyet
te bulunan şu İcra ve İflâs K a n u n u m u z bir
nevi dolandırıcılığı teşvik mahiyetinde tamamen
borçluyu himaye etmekte olduğundan ve alacak
lı, alacalını kanunen tahtı emniyette görmedi
ğinden. yekdiğerine itimat kalkmakta bu da yine
piyasada d u r g u n l u ğ u ve işsizliğe sobebolmakfadır.
Akdeniz kıyılarında,
dağlarda, orman de
nilen fundalıkların yarısı yabani zeytin olduğu
halde, Orman K a n u n u halkın bunları imar ve
ihyasına, mani olmaktadır. 15u suretle hem ser
vet ziyama, hem de işsizliğe sehebolmaktadır.
Türkiyemizde halkımı-un refah
seviyesinin
yükselmesinin, en mühim sarılarından birisi de
isi ili sal in çoğal tılmasıd iv.
İstihsal malûm bulunduğu üzere üç istihsal
u n s u r u n u n yekdiğeri} îe moczodiiip
bağlanmalariylo artırılabilir.
Bu unsurlar :
a)
Tabiat,
b ı Sermaye,
ci
İlmektir.
Bu üç. unsur Türkiyemizde mevcut nüfusu
muzu bugünküne nazaran çok daha müreffeb ya
şatabilecek mikyasta, mevcuttur.
Birinci unsur yeraltı ve yerüstü
kaynakla
rım;/. henüz bakirdir. I5inaen.ale.vJi, TürkiyeVle
tabiat u n s u r u n u n hasis ve. kifayetsiz olduğu id
dia edilemez.
Sermaye u n s u r u n a gelince : Filhakika: en zi
yade muhtaç; b u l u n d u ğ u m u z diğer bir istihsal
unsuru olmakla, beraber, bugün Türkiye'de bü
yük bir sermaye kifayetsizi iğinden bahsedilemez.
Sabit, sermayeye tekabül eden mevcut fabıikaJ arımız bugün ancak vasati % 3 0 - 4 0 randı
manla, yani kapasitenin ancak âzami yarı siyle ça
lışmaktadırlar. Şayet biz mevcut fabrikalarımızı
tam r a n d ı m a n l a çalıştırmak imkânı sağlıyabilirsek, bu takdirde, istifade edebildiğimiz sermaye
miktarı âdeta bir misli çoğalmış olacaktır.
Üçüncü u n s u r : Van i emek u n s u r u n a j>v! in
ce; bu u n s u r Türkiye'mi/de kendisinden istifade
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etmesini bilmediğimiz için. bize fayda sağhyac-ık
yerde başımıza dert olmakta ve hâlâ içerisinde
bulunduğumuz işsizlik problemini
doğurmakla
dır.
(.) halde sözlerimi uzatmamak için. şunu söyli
velim. Şayet âmme velayetini temsil eden devlet,
vuracağı yeni bir organizasyonla, ve yeni bir zih
niyetle elimizde mevcut bulunan ve istihsal sağiıyacak bu üç. elemanı birbirine ilmî metotlarla
bağlamayı, bcecrebilirse halledilecek hiçbir prob
lemimiz kalmıyaeaktır.
Bu da şüphesiz Hükümetin tutum una. bağlı
bulunmakladır.
işsizliğin, daha birçok sebepleri vardır. Muh
terem Senatörler bir kısmına temas buyurmuş
lardır. Bu görüşlerin. ışığı altında Hükümetimiz
mütehassis elemanları vasılasiyle bütün problem
leri derinliğine etüt ettirerek acele Yüksek Mec
lise ve halk efkârına. ışık tutacak teknik reform
'vaiiiıuiarını şevk etmesi âcil bir z a r u r e t
halini
almıştır. .Hattâ bu mesele p a r t i l e r üstü bir konu
telâkki edilerek, diğer p a r t i .gruplarının da mü
talâalarına da, m ü r a c a a t edilebilir.
M ııhtereı11 arkadaslar,
Size yeri gelmişken aiıtiparantez bir hususu
arz edeceğim. Bizler ve diğer vatandaşlar Meclis
lışmda iken aramızda memleket dertlerini konu
şuru/, dertleşiriz. F i k i r mutabakatı ne varılır. An?.a,k dedikodu halinde kalırdı. Şimdi -Meclis için
le bulunuyoruz. .Hasbıhallerimizde yine aynı şey
leri konuşuyoruz. Birbirimize hak veririz. Paka t
yine birçokları dedikodu halindi" kalır.
İşte İm olmamalıdır.
Fikren mutabakat: hâsıl ulan hususlarda i'cv
leu veya. g r u p l a r halinde derhal harekete geçerek
fiiliyat safhasına koymamız .yani Yüksek Meclise
kanun, tasarısı halindi! getirt nemiz lâzımdır. Şa
yet vekâletlerin mütehassıs elemanlarının günde
lik işlerinden hu gibi mühim meseleleri derinli
ğine etüt etmeye zamanları kalmıyorsa söylesin
ler bize; Meclis içinde ve Senatoda bulunan mü
tehassıs zevattan partiler üstü muhtelif tâli ko
misyonlar seçelim; bunlar etütlerini y a p ı p kamın
tekliflerini getirsinler.
Bizler vatansever kimseler olarak bu sene va
kit geçirecek bir dakikalık zamanımız
yokıur.
O t u r u p da halimize ağlamamız lâzımdır.
Başka milletler nasıl"kalkınmışlar? Onları ,ıeden. görmüyoruz, neden örnek almıyoruz ben şasıvorum.

C. Senatosu

B : 61 10 . 5.1962

Biz bir zamanlar bütün dünyaya örnek olmuş
bir neslin evlâtlarıyız, içtimai ahlâkı, ticari ah
lâkı esaslı müeyyidelere bağlamalıyız. Demokrasi
demek önüne geleni dövmek, sövmek ve çelme
takmak, yıkmak olmadığına göre :
Bejimi tehlikeye düşürecek ahlâk teredd'le
î'ini önlemek için yapılacak kanunlarda demokra
siye aykırı olamaz.
Allah yardımcımız olsun. Hepinizi hürmet ve
muhabbetle selâmlarım.
'BAŞKAN — Daha dört sayın üve ile bîr ba-
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kan söz almış bulunmaktadır. Ekseriyetimizin
olmadığı da malûmunuzdur. Görüşmeleri öğle
den sonraya bırakmaya mecburuz.
•Aîardin olayları hakkında Hükümetin izahat
vermesini istiyen bir de takrir vardır. Bununla,
22-23 Şubat olayları ile ilgili tasarı da günde
mimizde bulunmaktadır. Bu sebeple görüşmelere
öğleden sonra devam edilmek üzere, saat 15 te
toplanılmak üzere, Birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 12,25

OTURUM

Açılma saati : 15,05
BAŞKAN — Baskanvekili Sırrı Atalay
KÂTİPLER : Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli)

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, oturumu açı
yorum.
Genel görüşme üzerindeki müzakerelere de
vam ediyoruz.
Sayın Osman Saim Sarıgöllü. (Yok sesleri)
("ahit Okurer. (Yok sesleri)
Muştala, Özer-, buyurun.
MUSTAFA ÖZER (Antalya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler ve Sayın Hükümet erkânı:
•) Mayıs günü 4 bin kişinin yürüyüş yaparak
Meclis kapılarına dayanması, seslerini sizlere
duyurmak için açız, iş istiyoruz diye bağırma
ları. Sayın Çalışma Bakanının dediği gibi basit
bir vaka değildir. Kanaatimce üzerinde hassa
siyetle durulması gereken mühim, bir olaydır.
Muhterem senatörler.
Bıı memlekette iş mi yok? Binlerce yapıla
cak işlerimiz var.
işçi mi yok? Her gün miktarı biraz daha ar
tan binlerce işsiz var.
Topraklarımız dünyanın en güzel toprakla
rı. çiftçilerimiz dünyanın en çalışkan insanları.
ziraatçiJerinıiz Avrupa, ve Amerika'da kurs gör
müş diğer milletlerdeki meslektaşlarından daha
bilgili ve ıııalûmat]"i.

Topraklarımız nüfusumuza göre çok geniş ve
bugünkü nüfusun iki mislini besliyecek kabili
yette. Böyle olmasına rağmen, yine de açız.
Amerika buğday vermese açlıktan öleceğiz. Bu
na, sebep nedir? Bunun tek sebebi beceriksizlik,
beceriksizlik.
Toprak çok kıymetli bir gelir kaynağıdır.
Susuz, gübresi/ ve bakımsız bir araziden en
fazla bire dört ile beş mahsul alınırken sulu bir
yerden yirmi ilâ 25 mahsul alınır. Eğer- bu arazi
modern bir şekilde işlenir, gübrelenir ve sula
nırsa bire otuz ile kirle mahsul almak mümkün
dür.
Mevcut Tarım kanunlarımızı ıslâh edelim.
Gerekirse ihtiyaca göre yenilerini yapalım. İda
re âmirlerini ve ziraat mütehassıslarını bürolar
dan çıkaralım, tarım sahalarına götürelim.
Kendi bölgelerinde yapılan ziraatin modern
bir şekilde yapılmasından bu şahısları bilfiil so
rumlu tutalım.
Vatandaşın tarlasını sürmesi için. kiralık traklöı, ekmek için tohum, sulamak için motor, güb
releınek için de gübre, mahsulde vukua gelen
hastalıkları gidermek için de mütehassıs verelim.
Mahsul kalktığında bu yaptığımız masraf lan yüz
do on fazlasivle mahsul olarak çiftçiden alalını.
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otemobil sanayii gibi büyük bir iş sahasının açıl
masını ve bu suretle işsizliğin d.e önlenmiş olara
gıııı arz erl< r bu konulara, önem verilmesini Hü
kümetimizden ist ilhanı ederim..
Saygılarımla.

açlık kalmaz

Muhterem arkadaşlarım, biz istihsal ettiği
miz t ü t ü n ü n kilosunu !0 - 12 liraya satarız. .Ame
rikalı bir kilo t ü t ü n ü isi iverek elli paket sigara
y a p a r ve paketi bize üç liradan, kilosunu, ise bi
ze yüzel 1 i liradan satar. Aradaki kazanç <;ok faz
ladır. İ m k â n ı varsa bu büyük kazancı harice kaçırmıyalım. (istihsal ettiğimiz t ü t ü n ü
isliyerek
harice satalım, bu yüzden elde edilen büyük kâr
da memlekette kalsın,

BAŞKAN
< fenel görüşme üzerinde 20 ye
yakın sayın üye söz almış. Başbakan konuşmuş w
ayrıca 1 Bakan da görüşlciıini ifade etmişlerdir,
Bu hususla kifayeti müzakere takriri vardır,
okul uyurum.
Yliksek Başkanlığa

Muhterem arkadaşlar; biz istihsal ettiğimiz tü
t ü n ü n kilosunu 10 ilâ 12 liraya Amerika'ya sata
rız. Amer/ikalı ise, bir kilo t ü t ü n ü işleyerek, 50
paket sigara y a p a r ve paketini bize o liradan ya
ni, 10 liraya verdiğimiz bir kilo t ü t ü n ü , bize ve
başka, memleketlere 150 liradan satar. î m k â n var
sa bu büyük kazancı hariç, memleketlere geeirmiyelim. İstihsal ettiğimiz b ü t ü n t ü t ü n ü memle
ketimizde isliyerek, satalım. B u suretle elde ede
ceğimiz kâr memleketimizde kalsın.

Mevzu aydınlanmıştır.

kifaye

tini arz ve teklif ederim,
Adana
Mehmet Ünaldı
BAŞKAN

Ivifavet alevhinde, Batur

S U P H İ BATUR. (Sinop)
Muhterem arka
flaşlarım, bir önemli hâdise dolayısiyle, yani işçi
ler Meclis kapısına dayandıktan sonra, işsizlik
hakkında iki arkadaşımızın verdiği önerge üzeri
ne müzakereye başladık, H ü k ü m e t de cevapları
nı verdi. Şimdi, arkadaşlarım mesele kâfi derece
de aydmilanmış deniyor. Bu mesele öyle zanne
diyorum ki, bir kanun mevzuu değildir, bir ka
nımda meselelerin hepsi ortaya sürülmüş olabi
lir. 3 - 5 kişii konuşmuştur
Daha süz alan 20
arkadaşımız vardır. Bunlara da konuşmak için
imkân verini vecek misiniz? B u n l a r söylivecekleri
ni, bildiklerini ortaya, koymıyacaklar mı? Bu
takririn kapsamına, şümulüne göre elbette söv
i!eu'mc.?); lâzımdır. Övle zannediyorum ki, müza
kerenin kifayeti bir sebebe davamyor. B u n u n
arkasından k a n u n var, bugün tatile gireceğiz,
bayram ertesine kalacak denivor. Başka bir se
bep gösterilemez. Ne konuştuk? Müzakere konu
su 'biraz da, derayye oldu, yani işsizlik mevzu uıııın içerisıinden başka sahalara geçtik. Müsaade
buyururdanız konuşmak istiyen arkadaşlara im
kân sağlıyallım.

B A Ş K A N — Sayın üyeler yerlerini alsınlar
ve hatibin konuşmasına imkân versinler.
M U S T A F A Ö Z E R (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım; otomobil sanayiini de memleketimiz
de geliştirebiliriz. Otomobil parçaları kalıp işi
dir. Kalınları hariçten getirtmek suretiyle, mem
leketimizde de pekâlâ b ü t ü n otomobil parçalarını
yapabiliriz. Ortalama olarak memleketimize, bir
ay içerisinde 100 nakil vasıtası girmektedir. B i r
senede memleketimize giren nakil vasıtalarının
toplamı 1 200 dür. B u n u n için verdiğimiz p a r a
da takribi olarak 60 milyon liradır. Onun için
H ü k ü m e t t e n istirham ediyorum, bilhassa otomo
bil sanayiine de önem vererek, bu sanayi kolların
da çalışan özel teşebbüsü teşvik ederek, hariçten
kalıp getirmek suretiyle, meselâ toplu bir halde
11)64 yılında teslim edilmek üzere 10 bin aded
motor, k a r b ü r a t ö r , şasi ve lâstik gibi b ü y ü k oto
mobil parçalarım bu müesseselere sipariş vermek
suretiyle, onların malî d u r u m u n u ve teknik ka
biliyetini de göz önüne alarak siparişler vermeli,
zamanı gelince kontrol ekiplerinin tetkikinden ge
çirilerek teslim alınmasını, tornadan geç/irilmesini
ve bunları birleştirerek nihayet piyasaya sürme
sini ve dolayısiyle b ü t ü n bu işler için sarf edilen
dövizin memleketimizde kal masını, harice çıkmama
sını temin etmelerini, dolayısiyle memleketimizde

Müzakerenin

B A Ş K A N — Kifayet takriri aleyhinde Sa
yın B a t u r konuştular. Kifayeti müzakere önerge
sini okutup tekrar oylarınıza arz edeceğim.
(Kifayeti müzakere takriri tekrar okundu,]
B A Ş K A N —- Kabul edenler... Ka'bııl etmiyeiı
:1er... Ö>] e karşı 60 oyla kabul edilmiştıir. B u suret
le genel görüşmeler yapılmış ve bitmişti!'.

İSO

C. Senatosu

B : 61 10.5.1962

2. — Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Arı ve
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in Mardin
olayları hakkında ilgili bakanların bilgi vermesi
isteğine dair önergesi ve lensleri Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun izah atı.
BAŞKAN — Şimdi sabahleyin arz etmiş ol
duğum ve Mardin olayları ile ilgili takriri oku
tup oylarınıza arz edeceğim.
C. Senatosu Başkanlığına
Mardin, ilimizde cereyan eden son üzücü olay
lar dolayısiyle ilgili Bakanlar tarafından Senato
da gerekli bilginin verilmesini arz ve teklif ede
riz.
Kırklareli
Tunceli
Naci Arı
M. Ali Demir
»BAŞKAN — Bu-önerge ii.e Hükümetten bilgi
istenmektedir. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Büvük bir ek
seriyetle kabul edilmiştir.
Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı, buyu
ran.
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ M'
(Adana Milletvekili) - - Sayın Başkan, Sayın Se
natörler; 6 - 7 Mayıs günleri M'ardin şehrimiz
de vukübnlan müessif olaylar hakkında Yüksek
Senatonuza izahat vermek suretiyle, efkârı umu'nüvenin de bu meselede aydınlatılmış olacağı ka
naatindeyim,
Bu bakımdan Hüknıeıe fırsat veren takrir sa
hibi arkadaşlarıma teşekkür ederim.
«Mardin olayları» diye vasıflandırılan hadise
ler, haddi zatında iki şehir arasında yapılan bir
spor temasından doğan küçük bir heyecanın bü
yümesi ve bunun üzerine bâzı hâdiselerin, cere
yanından ibaret t İr.
Mülî Savunma Bakan Vekili, ikinci Onlu
Kumandanı ve Jandarma Genel Kumandanı ile
birlikte mahallinde yaptığımız tetkikatın sonu
cunu olduğu gibi arz etmeye çalışacağım.
Diyarbakır'ın Dicle ve Mardin'in Timur Spor
1 akımları arasımla fi .Ylavıs l%2 Pazar günü ya
pılan fut'bol maçı esnasında, Diyarbakırlı ve
Mardinli iki sivil şahıs arasında başlıyan küçük
çaptaki kavgaya Emniyet kuvvetleri müdahale
etmişler ve mâni olmaya, çalıştıkları sırada birkaç
tane sivil şahıs jandarmaya mukabele etmiş ve
bunun üzerine sevirciler arasında bulunan silâh-
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sız, izinli askerlerden de kendilerine müdahale
edilen arkadaşlarına yardım etmek üzere sahaya
girmeler olmuştur. Başlangıçta inzibatı sağlamak
için yapılan müdahale, zabıtaya karşı gelmek su
retiyle kavga, asker sivil kavgası haline gelmiş
tir. İnzibatı temin için Jandarma Tugayından
getirtilen 30 jandarmanın başındaki Asteğmen ve
Assubay bu harekâtı idare etmiştir. Mühim olan,
harekât sırasında, kavga sırasında yapılan sert
muameleler değildir. Nitekim biraz sonra rapor
ları arz edeceğim, yaralılar ki, bu küçük bir hâ
disedir. Fakat bir assubaym «Vurun Araplara»
kelimesini sarf etmesi Mardinliler üzerinde bir
hassasiyet yaratmış bu hassasiyet üzerine maçtan
sonra tahkikat! e ilgili olarak kapıda bulunan va
linin ve Tugay Kumandanının önünde 200 - 300
vatandaş bu hâdiseyi protesto etmişlerdir. Hâdi
se buraya kadar stadyumdaki bir kavganın tevlidettiği heyecan ve bir assubaym sarf ettiği bir
sözün Mardinliler üzerinde yarattığı bir heye
candan. ibarettir. Ancak, bu andan sonra, 2 - 3
yüz kişinin heyecanını mahallî ve şahsi politika
ları için istismar etmek istıiyen birkaç kişinin tah
rikidir ki, bunlar bu 2 - 3 yüz kişilik vatandaşı
askerî birliklere ve Hükümet konağına kadar tev
cih etmek cüretini göstermişlördıir. Diyarbakır'
dan Jandarma Kolordu Kumandanı gelmiş araba
sının camları kırılmış ve iki askerî vasıta da taş
larla tahribedilmiştir. Ayrıca, vilâyet Konağı
önünde toplananlar,, kanunsuz tezahürat yapmış
lardır.
Hâdiseyi Öğrenir, öğrenmez Millî Müdafaa
Vekâleti Vekili, Janda,rma Genel Kumandanı ve
İkinci Ordu Kumandanı ile Mardin'e gittim. Pa
zartesi saat l!î da Mardin'de idik. Biz şehre gi
rerken, halk tezahürat yaptı. Fakat biraz sonra
vilâyet konağı etrafında gece saat 20 sıralarında
bin kişi kadar vatandaş topluluğunun bağırışına.kta olduğunu gördük. «Biz arap değiliz, bak
icimizi arayınız» diye bağır ıyorl ardı. Biz içer
de iken. Hükümet konağına taş attıklarını da
işittim. Bendeniz konuşmak üzere dışarıya çık
mak üzere iken, bâzı taşların atıldığını gördüm.
Halka söyleyiniz, İçişleri Bakanı size hitap ede
cek deyiniz, dedim. İçişleri Bakanı size hitap
edecek deyince taşlamalar kesildi. «Ben, Millî
Savunma Bakan Vekili, ordu kumandanı İle
birlikte şikâyetlerinizi dinlemeye geldik; gece
nin bu saatında kanunsuz olarak bu toplantıla-
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rm yapılmamasını» kendilerine ihtar ettim, ov
du kumandam da aynı şekilde kısa bir konuşma
yaptı ve bundan sonra halk dağıldı.
Ertesi günü tahkikata başladık. Pazar günü
aksanı saat 4,5 - 5 1e maç sonucunda başlıyan
heyecanın ertesi günü geç vakitlere kadar şclıirde devam ettirilmesi, sadece söylenmiş olan
sözlerden dolayı halkın duyduğu heyecanı aşı
yor ve bir teşvik, tahrik neticesinde olduğu an
laşılıyor. Bunun üzerine yapılan tahkikat so
nucunda, bu teşviki yaptıkları anlaşılan İsmail
Mügan, Kaya Satana, İsmail Kayalar, Beşir
Ercan, Kemal Bağcı, Suphi Çakmak, Kemal
Acabay, Sait .Ergin adındaki vatandaşlar Millî
Savunma vasıtalarını tahrip ve Millî Savunma
müesseselerine taarruzdan dolayı müşevvik ola
rak askerî mahkemece tevkif edilmişlerdir.
Ayrıca, gece seli ir içerisinde, kanunsuz nü
mayiş yapan, Hükümet konağı etrafında nüma
yiş yapan, Hükümet konağına taş atan diğer
bâ/j şahıslar hakkında; stadyumda maçın ce
reyanı sırasında halka, haşin muamelede bulun
dukları ve halkı kışkırtan zabıta kuvvetleri hak
kında sivil adliyece tahkikata başlanmıştır.
Sivil adliyenin tahkikat yaptıkları şalı ısla
rın isimlerini arz ediyorum.
Ahdurrahınaii Bayar, Kaya Satana, Beşir
Çengelli. Abdi Mungan, Meçi t Çabuk, Suphi
Çabuk, İsmail Mııugan, Kemal Acabey, .Ekrem
Mungan ve Yunis Anık, Bilâl Bilbay, Sabit,
jandarmadan iki er, seyyar jandarmadan 19 er,
buradaki müfrezenin kumandam asteğmen Yü
cel Ataün, assubay Akif Demirtaş ve uzatmalı
onbaşı Zekeriya Korkmaz haklarında sivil mah
kemece tahkikata, başlanmıştır. Dün oradan al
mış olduğumuz habere göre, muhakeme J8 Ma
yıs tarihine talik edilmiştir. Bu durumda, tev
kif edilen yoktur. Ayrıca bir idari tedbir ola
rak, asteğmen Yücel Ataün, Yozgat'a, assubay
Akif Demirtaş Balıkesir'e gönderilmişler. Ve
uzatmalı onbaşı Zekeriyya Korkmaz ise Deniz
li valiliği emrine tâyin edilmişlerdir. Hüküme
tiniz, alman tedbirler ve hâdisenin cereyanı hak
kında malûmatdardır. Ölenler olduğu hakkında.
bâzı neşriyat olmuştur ki, doğru değildir. Hâ
dise söylendiği gibi bu şekilde ağır cereyan et
memiştir. Yaralıların raporlarını okumak su
retiyle stadyumdaki hâdisenin söylendiği gibi
ağır geçmediğini arz etmek istiyorum. Stadvom-
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daki kavgada. 5 jandarma eri IS sivil yaralan
mistir. Raporlar yanımızdadır. Raporlara göre
size yaralanma durumlarım arz edeceğini. Jan
darmalardan yaralanan :
1. üayri Ozmen, 5 gün işine mâni, 10 gün
de iyi olur.
2. 1.941 doğumlu, Avni Dönmez, işine mâni
değil, bir haftada iyi olur.
3. 1940 doğumlu, Necati Aybek, 2 gün işi
ne mâni, 10 günde iyi olur.
4. 1941 doğumlu, Ahmet Direkçi, 5 gün
de iyi olur.
5. 1940 doğumlu. Kadir Nergis, darp eseri
görülmedi.
Sivil yaralılar :
1. 1948 doğumlu, Nezir Aygüler, iki günde
iyi olur.
2. 1932 doğumlu, Kemal Terek, üç günde1
iyi olur.
3. 11 yaşında, Şehıııus Sadi, dört günde
iyi olur.
!. I9f>0 doğumlu, Adil (Jelmedi, sırtında
şişlik, 15 günde iyi, 10 gün işine mâni olur.
5. 1934 doğumlu, İsmet Alın, 3 günlük
muvakkat ezici alâtla.
(>.' 1948 doğumlu,
Vcysi Yaşar,
3 gün
muvakkat ezici alâtla.
7. 1948 doğumlu, Derviş Eeevit, 2 gün
muvakkat ezici alâtla.
8. 1933 doğumlu, Münir Erbaykul, I gün
işine mâni. Ezici alâtla.
9. 1950 doğumlu, Aziz Solay. 2 gün işe
mâni, ezici alâtla.
10. 1933 doğumlu, Faysal Erkan. 2 gün
11. 1942 doğumlu, Mehmet Adıbelli, 3 gün,
muvakkat ezici alâtla.
1.2. 1946 doğumlu, Vcysi Yurdakul, I gün.
işe mâni ezici alâtla.
13. 1952 doğumlu, Mehmet Dabakoğlu, 1
i^ihı işe mâni, sıyırık yara.
14. 1940 doğumlu, Abdülkadir Kaya, 3 gün
lük muvakkat, sıyrık yara.
15. 1946 doğumlu, M. Nezir Çabuk, 5 gün
lük, muvakkat ezici ve delici.
16. 6 yaşında, ilidir Kırınızı, 3 gün mu
vakkat (karında hassasiyet)
17. 1938 doğumlu, A. Kadir Kırmızı, 3 gün
de iyi olur ezici alâtla.
18. 1930 doğumlu, Beşir Papatya, 3 gün
de ivi olur.
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Hulâsa onsokiz kişi içinde en çok raporlu olaı'i
beş gündür. Üzücü l.)ir hâdise olmuştur, seyirci
ler ile polis arasında, palaska kullanılmıştır, dip
çik kullanılmıştır, asker ile sivil arasında, sureti
kat iyede süngü kullanılmamıştır. Süngü yaralısı
olarak aralarında yoktur. Esasen halkın heyeeacanı dle olmuştur, Mardin'de vâki. olan hu hâdise
stadyumda ki, haşin muamele; dar|>tan dolayı de
ğil, bir assubayın söylediği sözden de olabilir.
Mardinliler yine yaptığımız tetkikata göre İm hu
susta. çok hassastırlar. Milliyetperverdirler. Ve
kendilerine karşı söylenen bu söze karşı büyük
hassasiyet göstermektedirler. Bu gibi şeyler bun
dan evvel, de görülmüştür. Vazifeli olmıyan, se
yirci olan bir assubayın bir sözü üzenine Mardin
liler heyecanlanmış ve imini kendi şahsi ve ma
hallî politikaları ieiu halkın heyecanının, önüne
düşmek ve sanki onun müdafii olmak gibi bir dü
şünceyle hareket, eden bâzı şahıslar, bunları as
kerî birlikler, müesseseler ve vilâyet; önüne sevk
flmek suretiyle şehri '24 saat heyecan, içinde tut
muşlar ve adedi zaman /.aman 1. 500 - 2 000 e va
ran bu kalabalığı kanunsuzluklara sevk etmişler
dir.
Mardin'e? gittiğimiz zaman, Mimlin münevver
leri ve ileri gelenleri ile temas ettik. Hepsi hâdi
selerden pişmandır. Ve Mardinliler Hükümet
kuvvetlerine ve Türk Ordusuna bağlılıklarını her
zaman ifade eltiler ve bundan pişman oldukları
nı birkaç kişinin tahriki ile hâdisenin bu hale gel
diğini ve üzüntülerini bildirdiler. Dünden beri
muhtelif teşekküllerden üzüntü telgrafları alı
yorum. Bunlardan Öğretmenler Birliğinden uvlen
telgrafı okumak istiyorum;
Sayın Ahmet Topaloğlu
İçişleri Bakanı
(i - 7 Mayıs günü ilimizde cereyan eden mües
sif olaylarla ilgili olarak yapılan mümayişler bü
tün Mardinlileri üzmüştür. Nümayişi sevk ve
idaredeki soğukkanlılık ve basiretiyio Valimiz Sa
yın Basri Özpmar kan akmasına, meydan' verme
miştir. Şükür Allah'a, can kavin yoktur. Tertip
ve tahrik eseri olduğu tahkikat, sonunda anlaşı
lan bu hareketler aklıselim sahibi, her Mardinli
tarafından takbih edilmektedir. Her zaman oldu
ğu gibi bugün, de bütün Mardinliler ve biz Mar
din öğretmenleri Orduya en derin hürmet ve bağ
lılığımızı arz ederiz. (Alkışlar)
Mardin Öğretmenler Demeği ,

133

O:2

FT.a-kikn.ten arkadaşlarım, stadyumda, bir he
yecandan doğan bir asker sivil kavgası suren
kafiyede Mardinlilerin orduya müteveccih bir
reaksiyonu olarak mütalâa edilemez. Ve bu mü
nasebetle İstanbul Maki Mardinli talebeler Tak
sitli Abidesine koydukları bir çelenkle de kendi
lerinin orduya olan bağlılıklarını ifade etmiş
lerdi). Mardin, 'Valisinden aldığını telefonda da
birçok demek ve teşekküller lininin bir ordu si
vil kavgası halinde olmayıp sadece söylenen biı
sözden dolayı bunların istismar edildiğini söyle
mişlerdir. Hâdise biraz evvel arz ettiğim gibi,
küçük bir hâdise olarak başlamış, fakat, bu he
yecanlar istismar edilmiş ve yapılan bitaraf tah
kikat, gerek stadyamda hâdise sırasında taşkın
lık yapmak suretiyle 'hâdiseye sebebiyet veren
ler, gerekse halkın önüne düşüp halkı tahrike.
yanlış yola sevk edeııb'r ve askerî vasıtaları tah
ribe kadar cüret edenlerin haklarında kanuni
takibat yapılarak Mardin'de huzur ve a.şayiş te
min edilmişi ir. Mardinliler bundan nadim ve
pişmandırlar. Esasen Mardinlileri temsil etıuiyeit küçük bir zümre ve birkaç; kişi tarafından
yapılmış bu hâdise, bundan ibarettir. Hürmet
terimle arz ederim. (Alkışlar)
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) - - Sayın Başkan.
•/ektiden bir >ual soracağını.
i 5 AŞK A X - - 1 >ııy u rıın.
VEHBİ. ERSÜ (Tabiî üye) --- Bâzı şahıs ve
zümrelerin tahriki ve teşvikleri neticesinde u\~
.kuğunu buyurduğunuz, hâdiseleri.
Mümkün ise İni tahrik ve teşvikin ideoloji.
politik veya, sair sebepleri olduğunu açıklar mi
sini/..'
İOİŞLERİ. BAKANİ AHMUT TOPALOGLÜ
(Devamla) — Konuşmalarımda, bilhassa bu ci
heti belirttim. Burada olan bu hâdise, ne bîr si
yasi partinin tesiri ile, ne de dış bir ideolojinin
tesiri ile olmamıştır. Tahriki yapan şahıslar ma
halli politikaları bakımından bu işin önüne geç
mişlerdir. Basın da bunu bilhassa tebarüz ettirmişimdir. Basma, yaptığımız beyanatta, ve İçişleri
Bakanlığı tebliğinde de bunu sarahatle tesbit et
miş bulunuyorum. Bu isin ideolojik ve politik
tarafı yoktur. Sadece müşevviklerin şahsi ve ma
hallî politikaları bakımından olmuştur. Arz ede
rim.
MEHMET ALt DEMİR (Tümeli) - • Teşek
kür için söz ıstivorıım.

C. Senatosu

B : 61 10.5.1962

BAŞKAN
İçtüzüğün 222 nei maddesine
ve IH) sayılı nota »'öre müzakere açılamaz. Uğer
.Hü küm et kendilisinden Yüksek Heyete bilgi
verseydi o zaman muhalefet gruplarına söz veri
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lebilirdi. Teşekkür edeceğim demeniz zapta geç
mistir.
«ı ü n <! em e de v; i m ed iv o r uz.

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Kocaeli Milletvekili Sahabettin
Bilgini
ve 2 arkadaşının, îşçİ Sigortaları
Kurumundan
sigortalı işçilere uzun vâde ve az faizle borç
para verilmesi hakkındaki
kanun
teklifinin
reddine dair Millet Meclisi Çalışma
Komisyo
nu raporunun Millet Meclisince kabul
olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/44, C. Senatosu
2/16) (S. Sayısı : 58) (1)

kanun tasarısının ivedilikle
ve teklif ederim.

görüşülmesini arz

Kâzım Orbay
Cumhuriyet Senatosu
Millî Savunma
Komisyonu Başkani
BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
BAŞKAN — Daha önce dağıtılmış bulun
miştir.
maktadır. Bu bakımdan komisyon raporunu
okutmuyorum. Tümü üzerinde söz istiyen? Yok.
Birinci maddeyi okuyoruz.
Olmadığına göre ve reddedilipde ayrıca madde
leri de gösterilmediğinden komisyon raporu
nu oylarınıza arz ediyorum. Ret mahiyetinde j i11
bendinin
.m1960
97 sayılı değiştirilmesine
Kanunun geçici
k i n.c 10
i
a d d e tarihli
s i s o n ve
olan komisyon raporunu oylarınıza sunuyo
dair Kanım
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve
bul edilmiş ve kanun tasarısı reddedilmiştir.
yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
2. — 11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanu
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici mad
nun geçici ikinci maddesi son bendinin değiş
deler ilâvesine dair olan 97 sayılı Kanunun
geçici ikinci maddesinin son bendi aşağıda gös
tirilmesine dair Millet Meclisince kabul olunan
terildiği
şekilde değiştirilmiştir :
kanun tasarısı ve Cumhuriyet
Senatosu Millî
«İki yıllık askerlik hizmetini öğretmen ola
Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/160,
rak tamamlıyanlor, teğmen nasbedilerek ter
C. Senatosu 1/44) (S. Sayısı : 57) (2)
his olunurlar. Ancak, fiilen iki ders yılı Öğret
menlik ve üç aylık askerî eğitimlerini tamam
BAŞKAN — Daha önce dağıtılmış bulun
lamadıkça terhis edilemezler. Fiilen iki ders
maktadır. Tümü üzerinde söz istiyen yok. Mad
yılı öğretmenlik ve üç aylık askerî eğitimle
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
rini tamamlıyanlar, iki yıllık müddetin hita
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mında
terhisleri yapılmak üzere, terhis ma
miştir.
hiyetinde
izinli bırakılırlar. Bu şekilde izinli
İvedilik önergesi vardır, okutuyorum.
bırakılanlardan Millî Eğitim Bakanlığı kadro
Yüksek Başkanlığa
larında öğretmen olmayanların maaşları, izinli
Gündemin «İki defa görüşülecek işler» kıs
bırakıldıklar] tarihi takibederı ay başında 're
mının (B) bendinde bulunan 57 sıra sayılı
sifi r.»
BAŞKAN
Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok.
Maddeyi
oylarınıza
sunuyorum. Kabul
(1) — 58 S. Sayılı basmayazı tutanağın soedenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
nundadır.
(2) — 57 S. Sayılı basmayazı tutanağın soMADDE 2.
Bu kanun yayımı tarihinde
nundadır.
yürürlüğe girer.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen t ,
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen?... Yok. Tasarıyı kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şuhal
1962 olayları dolayısiyle veya daha evvd
bu
olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen
fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapıl
maması hakkında Millet Meclisince kabul olu
nan kanun tasarısı ve Cumhuriyet
Senatosu
Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/188, C. Sena
tosu 1/45) (S. Saıjısı : 59) (1)
BAŞKAN — Rapor daha evvel dağıtılmıştır,
Ancak bu arada sayın .15 üye tarafından «izli cel
se yapılması istenmekte idi. Fakat arkadaşlardan
birisi. Sayın Mehmet îlkuçan imzasını geni aldığı
için İçtüzüğün 96 neı maddesinde tasrih edilen
15 imza şartı yerine »•ölmediğinden önergeyi bu
sebeple reye arz edemiyeceğim.
16 arkadaş söz almıştır. Nizamnameye «üre
leh ve aleyhte ve üzerinde olmak üzere bütün ar
kadaşlarımıza konuşmak imkânı vermek üzere sı
raya koyabiliriz. Veyahut kayıt sırasına göre söz
verebiliriz. Bu hususta, lehte, aleyhte ve üzerin
de olmak üzere bir sıraya tâ'bi tutulması hususu
nu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kahul edilmiştir.
Sayın Ular? Yoklar... Sayın Dikeçligi! ve Sa
yın Demird>ağ? Üzerinde. Sayın Ağu-uaslı.' Le
hinde. Sayın Türkoğlu? Lehinde. Savın Tok
uz? Üzerinde. Sayın Tevetoğiu? YazgeHi. Saym
Celin.' Lehinde. Sayın Dağlı? Üzerinde. Sayın Sa
rıgöllü? Üzerinde. Sayın Uzunha-'auoğiu.' Yoklar.
Savın UJ.usin.an? Lehinde. Sayın Şairitıgiray ve
Kapanlı? Lehinde ve üzeninde. Sayın Tunçkaııal.'
üzerinde. Sayın. Karılan/.. Üzerinde.
(1) 59 S.
nundadır.

Sayılı

basmayazı
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Aleyhinde konuşacak bulunmadığına- göre leh
te ve üzerinde bulunanları tesbit edeceğiz.
Sayın Tokgöz?.. Üzerinde. Sayın Okyavuz?,
Söz almamışsınız, şimdi alıyorsunuz, üzerinde.
.Sayın Alpaslan.?.. Üzerinde. Sayın Ünal?.. Üze
rinde. Buyurun Sayın Dikeeligii.
HÜSNÜ DÎKEÇLİGİ'L (Kayseri) — Muhte
rem Riyaset Divanını, Senatör arkadaşlarımı ve
Hükümet erkânını hürmetle selâmlarım.
Efendim., bugün, hakikaten çok iyi bir konu
üzerinde duruyoruz. Ve bu bakımdan memleke
timizin menfaatine, milletimizin menfaatine duy
gu ve düşüncelerimiz: mutlaka samimiyetle ifa
de etmemizi millî bir borç bilirim. Bunu ne ka
dar iyi bir şekilde ifa edebilirsek o kadar memle
ketimizin menfaatine olacaktır. Af Türkün şiarmdandır. Al' meselesi dernek suçsuzluk demek
değildir. Fakat memleketin içtimai bünyesini tak
viye etmek ve insanlar arasında samimiyet kur
mak ve insanları birbirine yaklaştırmak için elbet
te ki, aflara ihtiyaç vardır. Hele bu bir memle
ketin ordusu için olursa. Samimiyetle ifade ede
yim ki, benim tarihimi yapan, benim milletimin
kurucusu, hazarda ve seferde su Ilı unsuru olan
Milletimizin Ordusuna toz kondurmayı, bir insan
olarak, !ben kabul edemem, edemeyiz de. Bu ba
kımdan, bizim'milletimizin, ordusu bitaraf kaldığı
gün cemiyetimiz de, tarihimiz de, milletimiz de
yükselmiştir, dev hamlelerle gelişmiştir. Ama bir
de tarihimize baktığımız zaman, bu muhterem, bu
kutsal varlık siyaset içine girdiği an vatan vatan
olmaktan çıkmıştır. Bu yönden milletin yapıcısı
ordu mensuplarının elbette affedilmesini, kendi
çevresi içinde sulh ve muvazene unsuru olarak
kalmasını gönlüm Üz arzu. eder ve ister.
Muhterem arkadaşlarını, Türk Milletinin, öyle
büyük hasleti vardır ki, hakikaten kendi çocuğun
dan. olan, kendi milletinin unsun; olan insanları
af fedegel aı iştir.
Arkadaşımız Nazını Beyin bana verdiği kitap
la Kore'de geeen bir hâdise gözlerimi yaşarttı.
Lskiden de böyle idi bu millet, 'bugün de üyh' ol
duğunu gördük. İki Oin li esir düşmüş, korku
yorlar, ürküyorlar, aç ve perişandılar, ne olacak
alvibeiimİz diye, korkuyorlardı.

tutanağın .so-
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Mehmetçiğin elleri, parmakları arasında bir
şey vardı, sordum, nedir elindeki, diye. I>unlar
bizıim misafirimizdir, müsaade ederseniz sigara
verelim diyor. Ekmek verdik, iştahla yediler, si-
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parayı iştahla, içtiler. Ondan sonra gürdüler ki,
hu insanlar bambaşka. Yine dokümanlara. bakı
yorum, Plevno için yabancı uzmanlar diyor ki,
T ü r k l e r aldıkları esirlere kendi iaşeleri az oldu
ğu. halde nasıl hareket ediyor ve yemeklerini ve
riyor. İnsan, bu millete hayran kalıvor, diyorlar.
Ordu 'bu milletin her şeyidir. Onu ayakla
tutmak mecbuiiyel indeyiz. Bu vatanı ;scven. her
kes iciıı. İm bir borçtur. İyi düşünenin; büyük
düşmanımız Ruslar ordu ile milletin arasını aç
mak için çok dikkatle çalışıyorlar. Üzüntü ile kay
dedeyim ki, kısmen muvaffak da oluyorlar, h'akaf biz bunlara imkân vermemetiviz. Ye Şanlı
Ordumuzu Milletimize scvclirmeliyiz. Ve, sev
dirmek mecbuıiyelindeyiz. Onun için, benini
ordumuz mensuplarının da bu vatanının çocuk
larını aynı vaziyette görmeleri iktiza eder.
ArkadaşUır, bu kanun dolayısiyie ben çok.
üzgünüm. Benim bir insan ve arkadaşlarını
T ü r k o r d u s u n u n düşmanı o l a r a k gösterilebilir
mi.' i Böyle şayialar benini k u l a ğ ı m a
geliyor...
Ben 'bunları d o ğ r u d a n d o ğ r u y a vatan hainliği
addederim ve kabullenirim. Bu milletin
bir
çocuğu olarak ve ailesinden binlerce şehit çık
mış bir insan olarak nasıl olur da orduma, 'kem
gözle b a k m a k cesaretini göstere bil ir ini ve be
ni ve bizleri böyle gösterebilirle!'? !'Bn vatan
perverlik .inidir'?
A r k a d a ş l a r , ş u r a d a Abraham l i n k o l ' ü u va
tandaşları için hazırladığı
vasiyetnameyi, bi
lirsiniz. A b r a h a m Linkoln A meri kakla b ü y ü k
.kargaşalıkları önlemiş 'bir devlet
adamıdır.
Ölürken son söz olarak milletine şu v a s i y e t t e
bulunuyor:
«Saadet ve huzur istiyorsak hırslarımızdan
kurtulmalıyız.
Hırslar, kinler insanların ara
sında. kin ç u k u r l a r ı
açan
ifritlerdir.
Kendi
menfaatlerimizin
yanında
vatanın da menfa
ati e r i ol d u ğ u mı düş ün ü n üz.»
Maalesef hırs ve kinlerinin esiri okullarımız
var. Olmamalıyız. M ü s a m a h a ve af d ü n y a n ı n
faziletli milletlerine yakışan
bir şeydir. B u
d uygularımızın
körleşmesine ve 'kalplerimizin
nasırlaşmasına mâni olmalıyız.
Devanı ediyor :
«Kendi menfaatlerimizin yanında,
vatanın
da. m e n f a a t l e r i o l d u ğ u n u düşünmeliyiz»
(kik doğru. Bir devlet başkanının
ölürken
milletine söyleyeceği sözler bundan güzel olamaz.
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Biz senatörler "bı.ı memleket sevgisiyle kalblerı
çarpan insanlarız. Ama bunu (»ilmiyen insan
lar, kalemiyle bizleri dillerine dolçyanlar bu
memleketin küçük evlâtları olanlardır.
Muhterem a r k a d a ş l a r ı m , dillerine d o l u y o r
lar, söylüyorlar... I'tanıyorum, Yurtta Sulh Çu
handa. Sulh diye b a ğ ı r a n l a r hesabına... (Ben lâfa
bakmanı şahsan... İşe, amele, 'harekete baka
rını. A t a t ü r k ' ü sevenlerin meni lekelin « Y u r t t a
Sulh, Cihanda Sulh» u n s u r u orduyu kerşeydeıı
münezzeh, kılmaları lâzımdır. Siyasi istekleri
miz için orduyu vasıta ve alet kılmamak iktiza
eder. Ve o r d u y u siyasi isteklerimize alet kıl
dığımız gün « A t a t ü r k ilkeleri» diye
bağırma
mız nafiledir. Kepimiz failiyiz. F a k a t
vatan
ve millet,'Türk ulusu ebedidir.
Arz edeyim Millet Meclisinde 22 Suıüat al'
kanunu
.görüşülürken benim k a n a d ı m a men
sup bir Devle! Vekili k o r i d o r a
İslaubul'dan
kırk albay geldi. Kanun çıkmaz ise ihtilâl ya
pacaklar, niyelieri l'eiıa 'fısıltısını yayıyor. Mil
letvekili a r k a d a ş l a r miislümaıı T ü r k r u h u n u n
şiarı olarak reylerini cihetteki seve seve vere
ceklerdi, zira bu millet g'ani gönüllüdür. Böyle
Ibir söylenti kir Devlet Vekiline y a k ı ş ı r m ı :
Baskı ile genç i n s a n l a r d a n roy alma cihetine
gidiİir, vicdanlar k a r a r t ı l ı r , lekelenir ise b u n
dan ziyan edecek ulan yine milletimiz olacaktır.
Birkaç, günlük ömür ve sandalye hırsı için böy
le şeylere tevessül edilmesi d o ğ r u
değildir.
Benim ve a r k a d a ş l a r ı n ı m vicdanı lekelenirse ne
olur? Ben d o ğ r u y u , h a k i k a t i , güzeli söylemez
sem ne olur?... Vaihılii h i c r a n d ı r bu m m sonu...
Ben içimden d u y d u ğ u m u kemali cesaretle
söylemeliyim ve söylerim. Birinci B ü y ü k Mil
let Meclisinde d ü ş m a n A n k a r a k a p ı l a r ı n a k'a
d a r dayandığı gün. Merkezi H ü k ü m e t i
T\ay
seri'ye nakledelim demişler.
Brzurumlu bozkurt yeleli Durak Bey aya
ğa. kalkıp, kayır 'böyle şey olmaz diyor.
Aslan gibi, k ü k r ü y o r . «Hayır» diyor. «Ne
reye gider 'bu Meclis. Bilâkis geriye değil, ge
rekirse 'bizler de cepheye gideriz. Aksi
halde
K u v a i Milliye ruhu bozulur.» D o ğ r u , b u v a t a n
köyle k u r t u l m u ş t u r . Mertçe, erkekçe k ü r s ü d e n
h a y k ı r a n l a r ı n sesi ile vatan v a t a n olur.
A r k a d a ş l a r . . . Bilelim ki, b u g ü n T ü r k i y e ' m i z
İstiklâl Müeadclesinde'ki gibi bir b u h r a n için
dedir. Bunu mertçe söylemek îcabedor. Bu gibi
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«Lisanımızın en güzel kelimesi, duygulusu,
içlisi, yapıcısı, haşmetlisi bu deyimde doludur.
Bir ordu olduğumuz gün, yükselmiş, sayıl
mış, bir varlık olmuşuzdur. Zira bu kelime biz
de Türklüğün madde, ruh ve mâna bütünlü
ğünün oluşunun ifadesidir.
Ordu kelimesi lisanımızda şümulünü ve mâ
nasını kaybettiği veya küçüldüğü gün, Türkün
varlığı tehlikeye düşmüş ve sarsıntılar geçir
miştir ve geçiriyor. Bunun içindir ki, iç ve dış
düşmanlarımız bu kutsi ve aziz varlığımızı hır
palamak isterler. Bazan da tarihimizin muhte
lif devirlerinde olduğu gibi, yer \e\\ siyaset
çiler kendi çıkar ve ihtiraslarına bir gaye ola
rak orduyu vasıta kılmayı düşünürler. Bu ah
val ve şartların tesirinde kalındığı zaman «bü
tün Türkler bir ordu» olma vasfını kaybediyor.
Sonunda sağ duyu galebe1 çalıp kendi asli ya
pısına, dönünce, iç. ağrıları diniyor. Ve mille
timizde yeni bir ümran, hamle, sıçrama dev
ri. başlıyor. Şimdi biz bu oluş, kemale varis
anındayız. İç ve dış düşmanlarımız ulansınlar...

buhranlardan İm vatanı kurtaracak yine sizler
ve bu milletin asil çocuklarıdır. Bu vatanın ev
lâtları, iki günlük ömrü içinde politik hırsa,,
seçilebilme endişesine kapılmamalıdır... İşte bu
olmaz, katiyen olmaz. Nefsimizden fedakârlık
edeceğiz, kin ve ihtirasları bir tarafa, atacağız.
Vatan çocuklarıyız, bu vatanın evlâtları olarak
herkesi bağrımıza basacağız ve bunu bileceğiz.
Yine arz ediyorum arkadaşlar; Meclis hâdise
leri sokaklara dükülmemelidir. Af gelecek diye
d işarlarda, namütenahi bir surette propaganda
lar yapılmaktadır, bunlara mahal vermemelidir.
Meclise, bu millet Anayasasında kanun yap
mak, haklarını korumak salâhiyetini vermiştir.
politikacıların Meclis hâdiselerini sokaklara ka
dar dökme hakkını vermemiştir, bu vatanper
verlik değildir. 'Bizler de bu hâdiseleri sokak
lara dökersek o zaman bu vatanın hali ne olur;
ama. bizlerin vatanperverlik İlişleri buna mü
sait değildir.
.Muhterem beyefendiler, evet dost acı söyler
derler; biz de acı da olsa hakikati söytiyelim ve
'böyle yapmamız iktiza eder. Ama bu bâzılarının
zülfiyârina. dokunurmuş veya dokunmazmış ben.
zülfiyâri düşünmeni, benim için vatan ve millet
mevztıuba lıistir: sizlerin için de öyle.
Muhterem beyefendiler, bir de; ecdadımızdan
kalma bir parça okuyacağım. «Yurdunda, isyan
ettiğin gün kötü iş yaptın. "Kanın su gibi yüğürüp aktı, "kemiklerin dağ gibi yığılır) yattı...
(TÜÇIÜ oğulların kul, temiz kızların cariye ol
du...» Sene 7o2 - 735; benim ecdadım. Orhun
âbidelerim; bunu yazmış, hâjketmiş. Aradan za
man geçmiş; bizler, vatan ye millet uğruna.
kanlarını su gibi akıtan, çaplarını çekinmeden
veren kahraman -ecdadımızı ve bu memleketin
çocukları olarak kendimizi düşünelim. Şahsi his
ve menfaatlerimizden sıyrılalım. Aziz, mukad
des mukaddes olduğu kadar da vatanperve
üniformalı ordumuzu vatan sathının dış müdafaasmda kendisiyle başbaşa nrakalım. Ve asil
ordumuza, bu Meclis kürsü simden, onu seven
bir insan olarak haykırırım ki;
Muhterem ordum!... Scır}.n vazifen kışlanda
askerini talim ve terbiye ott]|irmek, vatanın saadeline çalışmaktır.
Bize, içimden gelerek, orılu hakkında yazdı
ğım şu yazımı okuyarak, sözlerimi bitirmek is
terim.

Bu duyuş, seziş, görüş, kavranış içerisin
de tarihinin Müslüman Türk ruhunun hayranı
bir insan sıfatiyle, ordunun bizim için en büyük
bir varlık olduğunu ifade edersek, samimî hisle
rimizi söylemekten gayrı bir şey yapmamış olu
ruz. Bu diriliğimizi- dil uzatılmasını, kem göz
le bakılmasını, siyaset konusu edilmesini hoş
görmez, onun, zaman ve mekândan azade tutul
masını millî varlığımızın temeli ve temel pren
sibi olarak kabulleniriz.
Çünkü o bizim ordumuz, dünya tarihinin en
sanlı, en civanmerl, en alicenap varlığı olagel
miştir.
Çünkü onun, üniforması kadar da kalbi,
ruhu, parlak, berrak ve anlı açık, başı diktir.
Çünkü o dünya tarihinin hiç. mi hiç kaydedenıediği fazilete, asalet, adalet ve affa malik
tir. Onun en güzel hasletleri arasında yapıcı
lık, birlik, beraberlik yer alır.
Çünkü o, nizamın, vahdetin, güvenliğin,
sulhun unsurudur. Çünkü o tarihinin yıkıcısı
değil, yapıcısı, vatanının müdafii, millî düş
manlarımızın hasmıdır. Çünkü o, Türklüğün.
Islâmın varlığı, birliği, beraberliği ve kai'asıd.r.
Çünkü onda, ecdadımızın hâtırası bir tarih,
mazi, şan, şeref olarak yaşar, ve ülkü, vatan.
millet ikokar.
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(Jünkü o, her zaman milletininin fertlerini
aynı ölçüde, aynı kalb bütünlüğü ve sevgisi içe
risinde bağrına basmasını hislerinden sıyrılarak
aklı selimini kullanmasını bile bilmiştir. Bundan
dolayıdır ki, o Allalnmızm takdis ettiği, Pey
gamberimizin öğüp anlından öptüğü mübarek ec
dadımızın hafiidir,
Ordumuz sen bu ruhta, asalette ve muhte
vadasın. Böylece kalmaya lâyiksin. Ve sana da
bu yaraşmaktadır.»
BAŞKAN — Buyurun;

Sayın Ağırnaslı.

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem senatörler. Sayın Başkan; 22 Şubat olay
larını cemiyete unutturmak maksadiyle hazır
lanıp Hükümetçe sevk edilen kanunu müzake
re ediyoruz. 22 Şubatı hazırlayanların asıl he
defi ve istikâmetleri ne idi? Bunlar kimlerdi:'
Bu teşebbüs muvaffak olsaydı milletçe veya mu
ayyen zümre veya sınıflarca tasvip görür mü idi?
Hâdise 27 Mayıs 1960 olayları gibi sessiz ve kan
sız başlayabilir mi idi? Yoksa kanlı bir kavga
nın başlangıcı mı olurdu? Bütün bu meseleleri
düşünmemek daha uygun olacak sanırını.
Her halde Türk Milletine tekrar geçmiş ol
sun diyelim. İhtilâllerin milletlerin hakkı oldu
ğunda şüphe yoktur. Milletçe girişilecek bu nevi
davranışlarda Silâhlı Kuvvetler de müspet ve
ya menfi tutumlariyle rol oynarlar. Ancak bu
neviden halk hareketleri, bazan yıllarca kesa
feti artarak devam eden kaynaşmalar sonunda
vukubulur. 22 Şubat hâdiselerinin böyle geniş
halk yığınlarına dayandığı, ezilen, haksızlıkla
ra, uğrıyan tabakaların şuurlu mücadelelerine
Öncülük eden bir karekteri bulunduğu iddia edi
lemez. Şu halde, bu harket mııvafak olsa}^dı
dahi devamlı olmıyacak ve belki başka hareket
lerin başlangıcı olacaktı.
Ordunun esas vazifesi talini ve terbiyedir.
Vatanın müdafaası konusunda göstereceği uya
nıklık, askerî eğiti inde gösterilecek başarı biz
leri iftihar ettirir. Son yıllar ve bilhassa 27 Ma
yıs hareketleri subaylar arasına politikayı sok
muş bulunuyor. Bu halin devamı ordunun iti
barını zedelemekten başka, bir İşe yaramaz. Po
litikaya, giren veya ha s bel kader girdiği poli
tikadan süratle sıyrıLamıyau ordular artık harb
gücünü de yavaş yavaş kaybederler. Türk Or
dusunun ve onun eğitici kadrolarının, biz poli
tikaya hevesli olduğu inancında değiliz. Kendi
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lerini mesleklerinin dışında ve rütbelerinin üs
tünde siyasi ihtiraslara kaptırmış kimseler bu
kaideyi bozamaz. Şüphesiz ki, teşhisleri kabil
olan böyle!erinin ordu camiasından uzaklaştırıl
malarında, da zaruret vardır.
Şimdi arkadaşlarım arasında «münferit bâ
zı şahıslar tehlikeli bir maceraya kapılmışlarsa
ceza görmelidirler» diye düşünenler bulunabilir.
Bu da bir muhakeme tarzıdır.
22 Şubat gecesi, Cumhuriyet Senatosu toplu
halde bulunsaydı ve Hükümetin mesul şahsiyet
leri veya. bizzat Başvekili hareket başlangıcı
hakkında izahat verirken «buna cüret edenler
aleyhinde kanuni soruşturma yapmamak kara
rını alırsa kan dökülmeden silâhlar ve kıtalar
teslim alınacak» deseydi bizler «Hayır, kan dö
külsün, akıbeti bilinmiyen bir kardeş kavgası
nı göze alıyoruz, suçluları af etmiyeceğiz.» der
mi idik acaba? Öyle sanırım ki, diyemezdik.
İkinci bir cephe; Anayasamızın sosyal adalet
ilkelerine uygun geniş faaliyetler gösterebildi
mi? Parlâmento ihtilâlden çıkmış bir milletin
basiretli meclisleri halinde çalışabildi mi? Huzur
bozucu neşriyat, istikbâle ait siyasi yatırımlar
atabildiğine devam edip gitmiyor mu? Demokra
sinin kaderini bile meşkûk görenler bugün da
lıi yok mudur? Şu halde ihtilâl sonrası davranış
larda ila bu nevi hâdiseleri tahrik etme kuşu
tunu görmemiz icabetrnez mî?
Ne olursa olsun, vatan müdafaası için kendi
lerine teslim olunan silâhları milletin meşru tem
sileiİerine çevirmeyi, düşünenleri tarih affetini•
yeeektir. Biz, mesulleri vİcdanlariyie başbaşa. bı
rakmakla iktifa, edelim. Bu hareket Cumhuriyet
Senatosunun itibarına şeref katacaktır. İşte bu
sebeplerledir ki, muhterem arkadaşlarım, önü
müzdeki al' mevzuııııun kabul edilmesini uy
gun mütalâa, ediyor ve hâdisenin unut ulıııasıua
içtimai faydalar mülâhaza, ediyoruz. Bunun elbetteki birtakım tepkileri vardır. Dışardan te
sir ediliyor diyenler olabilir. Biz bunu sadece
vicdanımızın sesine uyarak ve bir yeni kuruluş
halinde olan Anayasa, ve Parlâmentonun bekçili
ğini yapmak istidadında, olanların bir harekeL
başlangicı telâkki ettiğimiz içindir ki, bunu unut
mak ve geçmek doğru olur- düşüncesindeyiz.
Yoksa, her hangi bir tehdidin
veya
telkinin tesiri altında değil. Burada toplanan
milletin mümessilleri, ölümün. İnsanlar için yal-
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ııız bir defa olduğunu müdriktirler. Bir defa ölü
nü!, fakat. şerefle. şanla ölünür. Biz İT) yıl müd
detle, mücadelesini her iki devirde şerefle yap
mış bit partinin mensubu olarak arz edeyim.
inancını, böyle olduğu içindir ki. bu askerî affa
ben beyaz rey vereceğim.
Muhterem arkadaşlarımın da bana imtisal
edeceklerini ümit ederim.
Önümüzdeki yeni meseleler olduğundan bah
settik. Sarılacak' yabalarımız, vardır, dedik.
Meclis kapılarına kadar dayanan açlık, işsizlik
sarılacak yara la mu başında gelir, (Uiu geçtikçe
büyüyen bu işsizliği, bu derdimizi, bu yaramı
zı elbirliği ile sarmak kudretini kendimiz de gö
remezsek. elbette ki. dikta rejimine heves etme
ler olabilir. Bu itibarladır ki, bunu külleyeceğiz.
Ve memleketin asıl dertleri, işsizlik, açlık, istih
sal azlığı konuları üzerine eğilme fırsatını bula
cağız, Havaya, basiret hâkim olursa yine elbirli
ği ile siyasi affı da inşallah beraberce idrak
edeceğiz ve ondan sonra yine bu konular üze
rinde; gönül birliğiyle, el birliğiyle duracağız ve
insanlarımızın refah ve saadeti için adedleri 40
bini aşmıyan mutlu azınlığın değil, 28 milyon
vatandaşın temsilcileri olarak düne örnek ola*
oak mükemmel eserler çıkaracağız, bunlar üze
rinde el birliğiyle çalışacağız. Hükümetten, bü
yük halk çoğunluğunu koruyucu, istihsali artı
rıcı tedbirler gelmesi ümitlerine intizareu cemi
yetin unutup küllemesinde faydalar gördüğü
müz askerî suçluların affına ait Kanunu kabul
edelim d ü ş ün e e s i ncl eyim.
BAŞKAN — Buyurun Demirdağ.
YUSUF DEMÎRDAÖ (Trabzon) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım.
Bugün müzakeresini yapmakta olduğumuz
tasarı münasebetiyle huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 22 Şubat olaylarının sebeplerini o günün
saatlerine sıkıştırmak şüphesiz, isabetsiz olacak
tır. Esasen şimdi üzerinde konuştuğumuz tasa
rının lâfız ve ruhunda da bu olayların zaman
ve mekânı sarih bir şekilde tesbit edilememiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple hafızalarımızı biraz ge
riye götürmek zorundayız.
I'jğer 22 Şubat teşebbüsü bir suç telâkki edi
liyorsa, sırf o güne mahsus bir suç değildir. Par
lâmentonun teşekkülünden 22 Şubata kadar te
madi edegelen devamlı bir suçtur. Ye Parlâmen
to üzerinde 22 Şubat cuntasına atfen siyasi taz
yik yapılmış ve muhtelif neticeler alınmıştır.

I-in cümleden olarak ve hassaten Sayın Ordu
na ry üs Profesör Ali Kim t Başgil'in istifası, Mec
lis ve s<>ııa I «t Başkanlarının secim tarzı, koalis
yonun teşkili, İnönü'nün Başvekil oluşu, endirekt yolla ve .sorumluluk, hep cuntaya atfedilmistir. Madem ki, 22 Şubatta cunta bertaraf
edilmiştir. O halde, ona dayanılarak alınmış ne
ticelerin hepsinin yeniden gözden geçirilmesi
icabeder. Yok eğer bunların hepsi bir istismar
dan ibaret ise o zaman 22 Şubatta ortalığı telâş
ve velveleye vermenin sebebi ne idi'? Ortada teh
likeli bir suç da görülmediğine göre, emekliye
sevk edilenlerin, emekliliklerinin iptali ile şeref
li vazifelerine iadeleri icabeder. Bunun için bir
de önerge veriyorum.
Hakikatte affı istenilen askeri şahıslardan bir
kısmı Harb Akademisinden talebemdir. Bir kısmı
da maiyetimde çalışmış kıymetli subaylardır. Fi
ğe r şahsan tanıdıklarımın da bunlar gibi kıy
metli subaylar oldukları muhakkaktır. Bunları
yakı nen tanıdığım için burada teessürle söyliyebilirim ki, emekliye şevkleri ile ordu çok
şey kaybetmiştir. 22 Şubat affı diye ortaya
vuzuhtan mahrum bir tasarı atıldı. ,Ben hu
kukçu değilim. Fakat senelerce adlî amirlik
yaptım. Şimdi soruyorum. Suç. nedir i1 Suçlu
kimdir? Bu yolla da en basit mânasında da
hi kanuni şekillere uygun olarak ilgili ma
kamların yapmıya mecbur oldukları bir tah
kikat ve takibat yapıldı mı?. Zannetmiyorum
Böyle bir şey yapıldı ise bizden gizli tutulmak
tadır. Bütün bu fahiş derecedeki suç ve suç
luyu gizlemeden ibaret bulunan hareketlerin
bu vazifeyi suiistimallerin elbette bir gün hare
ketlerinin hesabını verirler.
Arkadaşlar, orduda rütbesiz bir er bile,
suç işlediği vakit savunması alınmadan ceza
verilemez. Bunların hareketi bir suç. sayılıyorsa bir mahkemeden geçirilmeleri ve bu su
retle karanlık kalan hususların, hakiki mü
sebbiplerin ve suçluların, tekrar
ediyorum,
hakiki müsebbip ve suçluların meydana çıka
rılması icabederdi. Bunlar bir mahkemeden
geçirilmediğine göre, neye dayanarak genç ve
en faydalı yaşta emekliye sevk edilerek istik
baline set çekilmiş, ağır cezalara çarptırılmış
bulunmaktadır.
Bunların teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindekilerin beş parasız sokaklarda gezdik
leri işitilmektedir. Bunlar ne ümitlerle Harb
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Okuluna
girmiş ve O k u l u n d a n
çıkmışlardı':.
Aynı o k u l d a n ben de mezun oldum. Bir teğ
menin çok b ü y ü k ümitleri o l d u ğ u n u bilirim.
Hiç kimsenin keyfî düşüncelerle r ü t b e sökmeye
hakkı y o k t u r .
»Subaylar, kumdan toplanamaz, Harb Oku
lundan mezun olur. Çeşitli vazifeler
alır.
Tecrübe görür. Memleket m ü d a f a a s ı n d a rüt
besine göre faydalı bir k u m a n d a n olur. Su
bay, şahısların ihtiraslarının aleti değil, mille
tin asıl evlâdı ve Cumhuriyetimizin
fedakâr
koruyucusudur.
Bunu bilmek lâzım. Suba
yın
milletim faydalı olmıyacağına millet na
mına, salahiyetli mahkeme k a r a r verir. İ n ö n ü
İdaresi d e ğ i l !
Bu tasarı ile, İnönü H ü k ü m e t ve diğer me
suller,
şahsi endişe ve s o r u m l u l u k l a r ı m örtı ii eye çalışmakl adı v\ a r. F a k a t u n u t u l m ama J ıdır ki, milletin s a ğ d u y u s u hakiki
suçluyu
vicdanında m a h k û m etmiş ve tarih
hükmünü
vermiştir. Durum böyle o l d u ğ u n a göre Meclis
ve S e n a t o n u n bu hususta çalıştırılması sadece
•bir formaliten in teke m ı n ül ü 111 ahiye 1 i n dedi »•.
((Gürültüler)
NİYAZİ AUJKNASId (Ankara) - - Tahkir
e d i y o r s u n ! Eeddederiz.
B A Ş K A N • - Sayın Dcmirdağ, C u m h u r i y e t
Senatosunu
ve Millet
Meclisini itham
eden
sözlerinizi geri alınız. Me Millet Meclisi ve
ne de Senato bir formalite organı değildirler.
Sözlerinizi geri alınır/.
YÛSUF DEMİEDAÖ
(Devamla)
Peki,
efendim. Geri aldım, ( ( l ü r ü l t ü l e r )
BAŞKAN •-- Sözlerini geri aldılar, müsaa
de b u y u r u n . H a t i p k o n u ş m a s ı n a devam etsin.
Y Û S U F DUMİRDAO ('Devamla) — Arka
daşlarım, İkinci Dünya. Harbinde üç, beş ve 18
»ünde devletlerin o r t a d a n kalktığı
malûmdur.
Dünyanın bu yıldırım harbi ve yıldırım çalışma
sı devrinde bizim 'Koalisyon Hükümeti
kurula
lı altı ay olduğu halde, red'bir alınmadığı r e hiç
bir müspet iş yapılmadığı için, 'bu ha! m e y d a n a
gelmiştir. 27 Mavisi an sonra, o r d u n u n 'büyük bir
sarsıntı geçirdiğini Hükümet de biliyor. O haldi 1
büyük bir neşe ile ve sevinerek vazifevl devir
alıralmaz, ilk ve en mühim işi, Devletin savun
ma kuvvetinin çekirdeğini teşkil eden orduya
çeki düzen vermesi gerekirdi. Hükümet vazife
sini yapmamıştır. B u n d a n dolayı mille! ve tarih
önünde mesuldür.
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Arkadaşlar, tecrübeye d a y a n a r a k söylüyorum.
J r d u y a hâkim olmanın ve disiplin tesis etmenin
şartları vardır. B u n l a r ; talim ve terbiye, bakını
ve Adi İdaredir. Birçok kanun, talimat ve emir
lerden, evvel, talim ve, terbiyeye ehemmiyet veril
mesi icabettiğini Millî Savunma, Bakanına tavsiye
:'deriın. Bir ordu mensubu evvelâ, Allah'ını, son
ra kendi ismini ve ondan sonra da talim ve ter
biyeyi 'bilmelidir.
Müzakeresi yapılmakta olan, kanun, Anayasa
da derpiş olunan Af Kanunu mahiyetinde müta
lâa olunamaz. Tasarıda af ibaresi kullanılmamış
tır. Hâdiseleri örtmek için çıkarılacak bir kanun
dur ki, bu da Anayasaya aykırıdır.
Kanaatimce, tatbikat, ordu mensuplarımız ara
sında, dalimî bir •huzursuzluk yaratacak mahiyet
tedir. Zira, bu kanunu hazırlayan .Hükümet", or
du üzerinde baskı yapabilecek ve doiayısiyle dik
ta. rejiminin hazırlık safhasını teşkil edecektir.
Memleketin yüksek men faallerini ilgilendiren her
meselede açık Kalbi i ve samimî olmak iktiza eder.
Kaldı ki, tasarı, millî •menfaatlere uygun ise, bu
tasarının, umumi bir af tasarısı halinde Yüksek
Meclise getirilmesi şüphesiz asil ve necip Türk
Milleti 1 aralından, alkışlanırdı 22 Şubat affı .Na
rım kalmış h ı r af t ir. Kn kısa, bir zamanda bütün
milleti memnun edecek ve barıştıracak siyasi af
fın. çıkarılması gerekir.
Aylardır af teranesiyle millet oyalandı. Af
K a n u n u Meclise geliyor, gelecek. Denildi. Bu
k a n u n u B ü y ü k Millet Meclisinin her üyesi teklif
edebilir, f a k a t beklendi ki, birleştirici unsur le
lekki edilen Hükümet bunu yansın. Aksi halde.
Meeiis vazifesini yapacak ve kanun çıkacaktır.
Affın gecikmesinin, memleketin iktisadi ve sosya'.'
bünyesini de sarstığı ye iahribelinekte
olduğu
malûmdur,
[[(»pimiz vatandaşlarla
temastayız.
Herkes işini, gücünü bırakmış afla, meşguldür.
İlkokul öğrencileri ve d a ğ başında, yaşıyan !»()
yaşındaki iht.ivar nineler bile! S o n defa binlerce
yalınayak işçinin âciz! Diye Ankara semalarını
kaplıyan feryatlariyle karşılaştık. T a ı l h huzu
runda bu memleketin mesullerini ve sizleri ika/
ediyorum. Bu nahoş ve müessif tezahür memle
ketimizde tesis ediîenıiyen huzurun
neticesidir.
H e r hangi bir politik kin ve intikam tesirine kapıl.mıyaııların. vicdan ve kanaat lerinde ' lahassiil
edecek d u r u m odur >k.\ huzurun avdeti ancak ve
ancak yaraları saracak, kardeş dargınlıklarını gi
derecek, şimdiye kadar ne yapılmışsa, yapılmış,
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bir şeflik devri geri gelebilir, ne de getirilebi
lir. Son söz d i k t a t ö r c e eda ile k o n u ş a n şahıs
ların değil, milletin mümessilleri
Meclisindir.
Milletin arzu ettiği ve y a p m a k istediği
affa
mâni olmak istiyen m u h t e r i s zümre ve zihniyet
millî irade önünde h ü s r a n a u ğ r ı y a e a k t ı r . Bü
yük A t a t ü r k her m ü ş k ü l ü n millî i r a d e ile hal
ledileceğine inandığı için « H â k i m i y e t bilâ k'ayd ü ş a r t milletindir» b u y u r m u ş l a r d ı r . B u millet
ne isterse, o olacaktır, deme'ktir. Millet af isti
yor B a r ı ş m a k istiyor... Aftan b a ş k a alınacak
hiçbir geçici ve aldatıcı tedbir, u m u m i küskün
lüğü ortadni! kaldıramaz. Millet,
parlâmento
dan vazifesini yapmasını bekliyor. B u n a engel
olmaya çalışan m u h t e r i s şa'hıslar, sadece, hâlâ
T ü r k 1\ fil 1 etin i tan im a diki a rm ı. güstermektedirler.

mümkün mertebe bunları unufinracak davranış
larla u m u m i bir aftır. Yukarıda kısaca ifade el
liğim veçhile, dağdaki nineden .Devletin en. yük
sek kademesindeki şahsına, kadar alakadar olunan
af mevzuu, Hükümetin, ve açıkçası, İnönü'nün
elinde bir istismar vasıtası olmakian çıkartılmaiıdır. 'Memleket ve Meclis hakiki der; ve dâvalarla
uğraşır hale getirilmelidir. (Ayıp, ayıp sesleri).
((İiii'ültülerV
B A S iv A N —- Müdahale etmeyin, müdaha.le
etmeyin, hatibin şahsi kanaatidir. Devam edin
Sayın Demirdağ.
Y D S U F DMMÎKDAU (.Devamla) - - B u nok1 aya şahsan, ısrarla parmak basıyorum. Bu husus
ta, 'bir az daha geç kalışımız, huzursuzluğun bir
kat. daha artmasını ve ezelî düşmanlarımıza fırsat
vereeek en. müsait açlık havasının, İşsizlik 'fırtına
sının. ve •güvensizliğin, bütün memleket
sathını
kaplıyaeağmı teessürle müşahede e;îeceğiz.

Arkadaşlarını, ihtilâllerin t a s a r r u f l a r ı meyam n d a haklı, haksız, m a ğ d u r i y e t l e r , onun bir
neticesidir. Kaka t istisnasız olarak, aflar da ke
za onun kür a t ı f e t i d i r ! İhtilâl y a p m ı ş milletle
rin t a r i h i n d e mevcut b u husus bizleri uyandı
rıcı -bir umumilik vaziyetindedir. Aksi halde.
millî ihtilâller, milletlerin huzura
kavuşa'bileceği zaman ve zemini b u l u n c a y a k a d a r devanı
eder. Ve, milletleri felâkete s ü r ü k l e r . K o m ş u m u z
Suriye'nin yakın t a r i h i Ibizlere bu hususta ibret
verici örnek olmalıdır,

Muhterem arkadaşlarım, y u r d u n dört tarafın
dan vatandaşlarımdan aldığını mektup \e telgraf
lardan: edindiğim kanaate göre. bir an evvel şart
sız ve umumi bir af, .milleti, mânevi ve dolayıslyle maddi huzura kavuşturacaktır. Arzu edilen af,
yalnız 22 Şubai olayla.rina kal ilanlar. Kayseri ve
Adana,'daküer değil, umumi afin-. Yani Türk Mil
letinin politik hâdiselerle birbirine karşı ok m
hususiyel'erinl impvekûn af etmektir.
Barıştır
mak'ir. Anca:< böyle bir af memleketin iktisadi
ve siyasi huzurunu' bide edebiMr. Bir taraflı af,
memlekette kin ve gayzı tahrik eder. Dıştan gele
cek: tehlikelere karşı müsait zemin hazırlar. Ve
memleketin, varlığını tehlikeye sokar.

BAŞKAN
miştir.

- Sayın Domirdağ, vaktiniz bil

B u y u r u n . Savın Hazer.
Y Ü S U D DRMTRDAO — P e k i efendim, muh
terem a r k a d a ş l a r , hepinizi h ü r m e t l e selâmlarım.
(Alkışlar)

•Devle! adamlığı vasfı, mile!in arzusunu za
manında keşfedip bu arzuyu fiiliyata inkıiâbeii irmekle m ü m k ü n d ü r . •Bu vasfı iasımıyaıı kifa
yetsiz kimseler, nıiletin isteklerinde mütereddit
ideler, referandum voliyle, millî arzu realize edil
melidir. En doğru kararı mile! verir. Yalnız ge
çici kuvvet ve haddelerden istifade ederek millet
üzerinde !baskı ve -indirme 'teşebbüsüm- girişmek
demokratik düşünce, insan hakkın ve Anayasaya
aykırıdır. Millete ve tarih» karsı yapılmış suçiıır.

ADİL T Ü R K O D L U ( H a k k â r i ) - Bek muhreın Başkanını, yüce Senato ü y e l e r i ;
B ü y ü k T ü r k Milleti 27 M^ıyıs 1960 sabahı
gün d o ğ m a d a n tarihin altın s a y f a l a r ı n a ordusu
ile, 'gençliği ile, hasını ile. çoluğu çocuğu ile ve
h a t t â ihtiyarı ile bir altın çivi d a h a ç a k a r a k
T ü r k Milletinin ileri ve muasır milletler seviye
sine ulaşmasına mâni olan engelleri,
ortadan
k a l d ı r m ı ş ve 27 Mayıs ruhunu B ü y ü k Ata'nın
ilkeleri ve inkılâpları arasına s o k m a k suretiyle
.'»•eneliğin muhafazasına
emanet
(diniştir. 27
Mayıs İnkılâbına zorla m m o r d u m u z ister iste-.
mez siyasete karışmış ve bir b u ç u k sene sonra
verilen şeref sözünü yerine getirmiş ve yerini
millî iradeye terk etmiştir. T ü r k Milletine ya

Arkadaşlarım, demokrasinin şartlarından bi
risi ele afçı olusudur. Her şeyden evvel içinde
b u l u n d u ğ u m u z rejimin icaplarını yerine getir
mek lâzımdır. Bu memlekette kendisimi Mecli
sin ü s t ü n d e gören 'bir zihniyet senelerce evvel
perişan olmuş ve iflâs etmiştir. B u g ü n için n e
zı
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kısan bu olayın elbette ki bâzı tepkileri olacak
tı. îşte 23 Şubat hâdisesini bu kaziyeye bağlıyarak bunun ürerinde müna'kaga etmenin va
tan ve millet menfaatlerine aykırı olduğunu
ifade etmek isterim.
Yurdumuzun ve milletimizin saadet, selâmet
ve istiklâlini temin etmek ve cumhuriyeti koru
mak ancak ve ancak disiplinli, kuvvetli ve kud
retli bir orduya dayanmakla
gerçekleştirilir.
Hele disiplin, saygı ve sevgi esaslarına dayan
dığı takdirde astlar üstlerine itimat besler, ve- *
rilen emirleri de tereddütsüz yerine getirir.
Zaman zaman Sayın Millî Savunma Bakanı
mızın ve Genelkurmay Başkanımızın ordunun
kışlasına çekildiğini, eğitim ve tatbikatlariyle
meşgul olduğunu ifade eden 'beyanları aziz mil
letimizi sevindirmiş ve aynı zamanda da NATO
içerisinde ıbüyük ''bir muhabbet taşıyan Türk
ordusunun istikrarı da 'bize yardım edenlere
güvenç ve inanç vermiştir. Müsaade ederseniz
bu kürsüden bütün Türk Milletine haykırıyorum. Memleketin iç ve dış huzurunu bozacak
ve iktisadi hayatımızı felce uğratacak tahrip
kâr beyanlara asla kıymet verilmemesini, çün
kü kötü zihniyet taşıyan propagandalılar mem
leket çocuklarını ikiye bölmek ve kargaşalık
çıkarmak suretiyle 'başkalarının kursağına at
mak istivenlerdir. Bu kötü zihniyetti insanlar
bizden değildirler. Bu veya şu maksatlarla muzur cereyanları sizlere
ulaştıran bu hislerin
sözlerine inanmayın, bunları tel'in edin ve nef
retle karşılayın, bunlar sizlerin sinesinde yer
(bulamazlarsa kendiliklerinden ezilir, küçülür
ve dağılırlar.
Çok muhterem Senatörler, şimdi de -sizlere
rica ediyorum; millet bizleri memleketin yük
sek menfaatlerini korumak ve memleketi ileri
götürmek için seçti. Ve mukaddes kubbenin al
tına getirdi. Hepimiz bu kudsi müessesenin ka
pısından içeri girerken parti kisvemizi nöbet- çiye teslim ederek içeri girelim.
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lu bu yoldur. Hatalarımızı ve sevaplarımızı da
samimiyetle ve karşılıklı olarak itiraf edelim.
Yeni ve medenî bir inşa devresinin içine gire
lim, birbirimize karşı beslediğimiz kinleri biz
den sonra geleceklere sirayet
ettirmeden bir
milletin vâsisi değil, hizmetkârı
olduğumuzu
unutmadan maksat ve hedefin memlekete hizmet olduğunu düşünerek yarinki büyük istik
bale beraberce yürümenin çaresini bulalım.
Muhterem arkadaşlarım,
Bu yol e etin bir yoldur. ileri bir memleket
olabilmek için katetmeye medbur
olduğumuz
mesafeler mânialıdır. Fakat iyi niyetinin, vatan
aşkının, insanlık sevgisinin bizi süratle ulaştıramıyacağı hiçbir hedef tasavvur edemiyorum.
Memleket menfaatlerini korkusuzca ve düşün
düklerimizi medenî insanlar gibi bu kürsüden
ifade etmenin zamanı gelmiştir. Parlâmentoda
çalışma örneğini büyük 'bir tesanüt içerisinde
ciddî çalışmak suretiyle bizim göstermemiz lâ
zımdır.
Hepimizin kalbinde evvelâ vatan, sonra par
tinin yeri olduğunu ve vatanın yüksek menfaat
lerinin her şeyin üstünde olduğuna inanan ve
güvenen siz arkadaşlarıma son söz olarak Bü
yük Ata'mn bir vecizesini hatırlatarak kürsü
den ayrılacağım.
Büyük Ata buyurmuşlardır ki :
Benliğini bulmıyan milletler başka milletle
rin şikârıdır.
Kanunun kabulünü rica eyler hepinizi saygı
ve sevgilerimle selâmlarım.
MEHMET
rum.

HAZER

(Kars) — Söz istiyo

BAŞKAN — Ne hakkında?
MEHMET HAZER (Kars) — Tüzüğü yanlış tatbik etmeniz hakkında.

BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem
arkadaşlar, yürürlükte bulunan İçtüzüğümüz
konuşmaları mevzuu ile hudutlandırmıştır ve
Memleketimiz yeni bir devrin eşiğindedir.
müzakerelerin sevkü idaresini ve Tüzüğün 'mü
Çeşitli ekonomik ve sosyal dâvalarla karşı kar
dafaasını reislere vazife olarak vermiştir. Fa
şıya bulunan milletimiz İçin çetin bir imtihan
kat hepinizin müşahede buyurduğunuz gibi.
devri başlamış bulunmaktadır.
Memleketimiz
bugünkü müzakere ve konuşmalar, meselenin
için çok büyük önem taşıyan bu mücadelenin
başarılması memleketimizin hayati bir dâvası- I Ötesinde ve çok uzağında cereyan etmekte, her
kes gece rüyasına giren kâbusundan, aklına ge
dır.
Memleketin bu yüksek menfaatleri üzerin- j len eski hâtıralarından, mektep hayatında ta
de hep beraber eğilelim arkadaşlar, Selâmet yo- } lebelerine anlatamadığı hatıralarından bahset-
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mekte ve Yüksek Senatonuzu bununla meşgul
etmektedir. (Alkışlar)
Yine Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz,
sataşma, itham ve iftiraları menetmiş, bu gibi
hallerde
Başkana vazife
vermiştir. Biraz
evvel arkadaşımız Demirdağ burada bir ko
nuşma yaptı. Bu konuşması hürriyetin suiisti
mali şeklindeydi, iftira ve ithamlarda 'bulun
muştur.
BAŞKAN — Sayın Hazer, usul hakkında
konuşuyorsunuz, cevap veremezsiniz.
MEHMET HAZER (Devamla) — Başkan
lığın usule riayet etmediğini tesbit etmek için
arz ediyorum.
Bir diğer nokta. Başkanlar, hatiplerin fi
kirlerini tefsir etmeye yetkili değildir. Ben
oradan müdahale ederken, kanaatlerini ifade
ediyorlar diye ihtar etmeye Reisin hakkı yok
tur.
Muhterem arkadaşlarım, eğer konuşmalar
mevzuun hududu içinde kalmazsa, ne salim
bir neticeye varmak mümkün olur, ne de özle
nen ve şimdiye kadar çok emek verilen ve bil
hassa Senatonun açılmasından sonra çok dik
kat edilen karşılıklı anlayış ve samimiyeten,
hüsnü muameleye imkân kalır. Biz çok sabre
diyoruz. Fakat bu sabrımız suiistimal edilmek
tedir.
Arkadaşlar, gelen bir af meselesidir. Hu
dudu, maksadı belli olan "bir af meselesidir.
Buna başka şeyleri eklemek, hele kendilerin
den yıllardan beri şikâyetçi olanların kader
lerini kendi siyasi maksatlarına, siyasi istik
ballerine mesnet yapmaya hakları yoktur. (Sol
dan ve ortadan alkışlar) (Sağdan, gürültüler)
BAŞKAN — Hem kendiniz söz hürriyetin
den bahsedersiniz, hem de tahrik edici beyan
larda bulunursunuz. Buna hakkınız yoktur.
(Sadece, alkışlar)

BAŞKAN —• Usul hakkında konuşuyorsu
nuz, muhterem Hazer... (Alkışlar, gürültüler)
MEHMET HAZER (Devamla) — Başkan
lık şimdi gösterdiği hassasiyeti biraz evvel gös
terseydi daha iyi olurdu...
BAKSAN — Sözünüzü kesiyorum, Mehmet
Hazer...
MEHMET HAZER (Devamla) — Huzuru
nuzda Başkanlığın usulsüz tatbiknl yaptığını
belirtmek için söz almış bulunuyorum.
Asla başkalarının kaderlerini kendi siyasi
istikballerine mesnet yapmamalıdır. Hürmetle
rimle. Arkadaşlar) (Gürültüler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Riya
set istediği kadar tarafsız olsun, lâzım, fa
kat kâfi değil. Riyaset dilediği kadar içtüzü
ğe uygun hareket etsin, lâzım, fakat kâfi de
ğil. Riyaset Cumhuriyet Senatosunun vekarma lâyık bir şekilde ve müzakereleri selâmetle
yürütöbilirse vazifesini yapmış demektir. Ak
si takdirde Riyaset dilediği kadar tarafsız
olsun ve nizamname hükümlerine riayet etsin
bir şey ifade etmez. Riyaset müzakereleri
Cumhuriyet Senatosunun vekarma yakışır şe
kilde yürütmenin çabası içindedir. Bunun ya
nında söz hürriyetine riayet etmekle mükellef
tir. Riyaset, söz alan her üyenin, burada, tümü
üzerinde 'konuştuğu takdirde, konuşmasının
hududunu dilediği şekilde tahdit ve tesbit ede
mez. Sayın Hazer bunu istemektedir. Riyase
tin buna hakkı yoktur.
Yıllardır söz hürriyetinin müdafiiliğini ya
pan Hazer'in tümü üzerindeki
konuşmalara
bir mubassır edasıyla müdahale edilmesini
istemesi yerinde bir hareket değildir. Haka
ret olduğu zaman Riyaset vazifesini müdrik
tir. Dikkatle bunu yapar. Bunun dışında söz
hürriyetine riayetle mükelleftir. Usule riayet
edilmesini söyliyen sayın üye, sözünü kesme
me rağmen dileği şekilde konuşmuş ve cevap
vermiştir. Bütün bunlar bizi selâmetle müza
kere usulünden uzaklaştırır. (Sağdan alkışlar)

MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş
lar, Kayseri'dekiler arasında bizim de meslekdaşlarımız, mektep arkadaşlarımız vardır, on
lar hayırsız ve akılsız dostlardan şikâyetçidir
ler. Bırakın onların yakasını.. Onların kader
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cahit Tokgöz...
lerini siyasi istikballere mesnet yapmayı bıra
CAHÎT TOKGÖZ (Samsun) — Sayın Baş
kın. Millet istemiyor. (Gürültüler, sıra kapak
kan kıymetli arkadaşlarım;
larını vurmalar) Lütfen hizaya gelin. Memle
Bugün yüksek huzurlarınızda arz olun-m
ketin havasını, Büyük Senatonun havasım bu
22 - 23 Şubat olaylariyle ilgili kanun tasamılandırmaktan...
| nı kendisini silâh çekerek tehdit eden oğlunun
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büyük hatasını aile şerefi ile ilgiliyerek hoş
gören bir babanın üzüntülere karışan şefkat
hislerine benzetebiliriz.
Hükümet tarafından sadece cemiyetin yük
sek menfaatleri sebep gösterilerek getirilen
bu kanunun diğer sebepleri ister olayların ma
sum vatandaş kanı
dökülmeden önlenme
sinde teşebbüsten derhal, vazgeçilmesi, is
terse ceza kovuşturması sonunda ortaya çıka
cak durumun, yurtta ve dış alemde memleke
tin emniyeti ve yüksek menfaatleriyle bağdaşamıyacağı endişesi teşkil etsin, kırılan kolu
yen içinde saklamak ve tedavi çaresini ara
ma kararı, bugünkü şartlara göre uygun mü
talâa edilmiştir. Fakat şunu unutmamak lâ
zımdır ki, yarın tarih bizim kanun çıkararak
önlediğimiz bu tahkikatı yapacak ve verdiği
miz kararın doğru veya yanlış olduğunu ge
lecek nesillere açıklıyacaktır.
Gösterilen bu müsamaha, lütuf ve atıfet;
hiçbir zaman bir mecburiyet neticesi gibi ka
bul olunarak ilerisi için teşvik edici kötü bir
misal olmamalıdır.
Arkadaşlarım,
Tarih boyunca orduların siyasete karışması
hâdiseleri daima o memleketin ve ordusunun
aleyhinde
olmuştur. Bunun misalleri bizim
geçmişimizde de fazlasiyle mevcuttur. Balkan
Harbini ordumuza giren siyaset hastalığı so
nunda kaybetiğimiz hepinizin yüksek malûm
larıdır. O zamanki siyasetin ana mihverini
zalim bir padişahı ve müstebit rejimini yıkmak
ve yerine halk idaresine yaklaşarak meşruti
bir rejim kurma ve yaşatma gibi ulvi bir gaye
teşkil ediyordu. Ama bugünün siyaseti tamamiyle aksine meşru halk idaresinin
sembolü
bir Parlâmento devrimini yıkmak, yerine dik
tayı kurma suretiyle tecelli ederse bu tam mânasiyle bir rücu ve ihanet olur.
Demokrasinin bekçiliğini yapan ordulardan,
velev bir cüzünün olsun, demokrasi aleyhinde kul
lanılmak için elinde silâhı olarak siyaset saha
sına sokulması o memlekette demokrasi ve halk
idaresinden gelmesi beklenilen bütün iyilikleri
kökünden yok etmeye kâfidir. Bu bakımdan or
duyu memleket idaresinde lehlerinde olmıyan
muvazeneyi düzeltmek için terazinin diğer gözüde bir ağırlık olarak kullanmayı düşünen zihniyet
vatan hainliğinin en büyüğünü yapıyor demek
tir.
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Ordu ile oynamak çok tehlikelidir. Aylardanberi bekleyip bir f.iirlii getiremediğimiz huzur ve
isi ikrar unsuru geeikmişse bunda, daha Meclisin
arıklığı günlerde, yaratılan cunta fobisini ve
22 23 Şubat hâdiselerini hazırlıyanlarm hisse
ve mesuliyeli çok büyüklür. Bu hal memlekette
huzursuzluk ve istikrarsızlığın, esas âmili olmuş
tur. Meşru bir idaremin yarın ne olacağı hakkın
da emniyet dııyamıyacağı bir toprakta v<^ iklim
de iş hayatı, iktisadi düzen gelişemez. Özel teşeb
büs siner, hattâ ölür. Dıştan gelecek yardımlar
korkar. İşsizlik artar. Bu vaziyetin devamı mem
leketi felâkete götürür.
Bu bakımdan orduyu şahısları veya mensup
okluklar] zümre hesabına istismar etmek istiyen
ler şunu söylesinler, ki, bu teşebbüslerle umduk
ları, yaptıklarını zannettikleri veya yapmak iste
dikleri iyilikler bir memlekete getirecekleri kötü
lükler yanında hiçten ele aşağıdır. Çünkü bu kö
tülükle]- düşmanların milyarlar verip başaranııyacağı ihanetlerden de yıkıcı olurlar.
Zaten milletinin verdiği inanç, mukaddesat
ve vatanı koruma gibi çok mesuliyeti i vazifeleri
omuzlarında taşıyan Kahraman Ordumuzun böy
le kötülüklere1 alet olacağını kimse aklına bile'
getirmez. Nitekim 22 - 23 Şubat olaylarında da
Ordumuzun bu yoldaki umumi asil temayülü bir
avuç kısa görüşlü, sergüzeştçi insanın şayanı tasvibolmıyan teşebbüsünü hiçe1 indirmeye' kifayet
etmiştir.
Türk Ordusu her şeyden evvel bütün kuvve
tini, Türk milletinin egemenliği ve refahı kıymet
kazandıkça kendisinin de o nisbette kuvvetli, me
sut ve bahtiyar olacağını aksi halde ise ordumuz
bütün dünya ve mille't nazarında utanç ve bed
bahtlık getireceğini pek iyi bilmektedir.
Sayın arkadaşlarım,
Sözlerime son verirken bu kanunun gerekçe
sinde de ifade edildiği üzere 22 - 23 Şubat olay
larının bir intikal devri sarsıntıları, dönüm nok
tası ve son tezahürünü teşkil etmesini temenni
eder, aziz milletimize normal demokrasi yolun
da mesut ve hayırlı iyi günler eliliyerek Yüksek
Heyetinizi sevgiyle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin.
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem
Senate) üyeleri, bendeniz bu affın lehinde konu
şacağım. Sebebiyse; milletçe, bütün idare eden
lerin (gelmiş - geçmiş) ve hattâ şimdiki idareci
lerin bile birbirini affetmesi lüzumuna kaaniinı.
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Ondan sonra da. cidden idare edenlerden çok (ji
le çekmiş hu asil milletten, bütün idare edenlerin
al' dilemesi icabet tiği kanaatindeyim.
Dünyanın en asil ve kahraman milleti olan
milletimizin 1acilıini tetkik ettiğimiz zaman, ha
kikaten insanın lüyleri ürperir. Ancak Uıımhııi'iyet devriyle beraber Büyük Atatürk'ün gittiği
yoldan gitmeye başladık. Ve milletin efendili
ğini. milletin hâkini olduğunu hissettirmeye baş
ladık. Fakat sunu kabul edelim ki, hâlâ devam
eden mücadele, muayyen bir zümrenin millete
tahakküm etmek istemesi, menfaatini bunda gör
mesi, Türk milletinin gittikçe şuurlaşan, gittik
çe kuvvet kazanan bir azimle bu tahakküme
karşı koymasıdır. Ben şuna kaaniim ki, bu mü
cadele sonunda, hem çok yakında, Türk Mille
ti hakiki mânâdaki millî hâkimiyete kavuşacak
tır.
BAŞKAN -— Alâeddin Bey. tavzih edin. haki
ki hâkimiyet nedir1?
ALÂEDDİN ÇETÎN (Devamla) .— Arz ede
yim, hakiki hâkimiyet, kayıtsız şartsız Anayasa
nın hâkimiyeti, kayıtsız şartsız, milletin kendi
hâkimiyeti, Anayasanın çerçevesi içinde meyda
na getireceği parlâmentonun üstünde, hiçbir
kuvvetin olmadığını milletçe inanılmış olması
dır.
Bir secim yaptık, arkadaşlar. Bu seçimin ne
ticesi cidden çok manalı : Dikkat buyursanız,
bu memlekette muhtelif fikirler vardır, zümre
ler demiyorum - bendenizin gizli sınıf dediğim
ve bütün felâketimize sebep olan oportünist sı
nıf hariç - bizde zümreler yoktur, bir sınıflaşma
yoktur, birtakım ayrı görüşler, ayrı fikirler var
dır. Millet Meclisinde bu ayrı fikirleri 4 parti
temsil ediyor. Yüksek Senatoda da beş ayrı grup
temsil ediyor. Böylece türlü fikir ve görüşte
olanları millet bir araya getirmiştir.
Arkadaşlar, şunu arz edeyim ki, millet bizi
buraya mücadele etsinler, gelmiş geçmiş mese
leleri, olayları münakaşa etsinler, dövüşsünler ve
hattâ af buyurun çekişsinler diye göndermemiş
tir. Millet bu manâlı seçimden sonra bizi, ayrı
birer kıymet olan bu grupların anlaşması, seviş
mesi ve millî dâvalarda birleşmesi, d olay isiyle
kendi refahına çalışması için göndermiştir. Bu
büyük bir fırsattır. Birbirimize tahammül ede
cek en kritik ve allerjik mevzuları ele almanın
zamanı gelmiştir. Nitekim hâdise bizi buna mec
bur* etmektedir.
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Şimdi önümüze, askerî kişilerin işledikleri bâ
zı suçların affına dair bir Kanun gelmiştir. Bü
yük Millet Meclisi zannederim hemen hemen itti
fakla denecek bir şekilde affın zaten taraftarıdır.
Daha doğrusu affın ittifakla taraftarıyız. Ancak
bâzı usul ve görüş münakaşaları mevcuttur. Bu
demektir ki, hâdiseler bizi o kadar dört yol ağzı
na getirmiştir ki, bu yollar içinden tek bir selâ
met yolu seçmeye mecburuz. O tek yol da şudur:
Hiçbir konuyu parti prestiji yapmadan, hiçbir hâ
diseyi şahıs ve parti inadı haline getirmeden me
seleleri ele a'lıp su mahzun milleti bir <an evvel
huzura kavuşturmalıdır. Bendenizee hakiki po
litika, kötü ve acı hâdiselerden bile iyi neticeler
alarak milletin hayrına, iyiliğine matuf inşalara
girebilmektir. Büyük m ili eti erin, daha doğrusu
demokraside ilerlemiş milletlerin tarihini tetkik
edersek, onların geçirdiklerdi ihtilâl devirleri gibi,
bizim de geçirdiğimiz acı devirler olmuştur. B k
bunlardan ders alırsak, hakîkaten millî birliği
kurmayı başarırız.
Size bir misal arz edeyim. Biliyorsunuz, Bir
leşik Amerika'da bir iç savaş olmuştur. Amerika
Birleşik Devletlerinin Şimali ile Cenubu arasında
cereyan eden bu savaş, onların millî birliğini kur
masına sebebolmuş, 'bugün dünyanın hayran kal
dığı demokratik sistemi yaratmıştır. Acı hâdise
ler çok şey öğretir. Yalnız, bu acı hâdiseden ders
almasını bilmeli, onu iyi kullanmalıyız.
Bu Af Kanunu bir başlangıçtır. Umumi an
lamı ile, millî bir anlaşmanın, millî bir sulhun
başlangıcı olacaktır. Bu bakımdan, ben bu tasa
rıya beyaz oy vereceğim.
Şimdi açık olarak itiraf edelim ki, bu mille
tin, Cumhuriyet 'devrinde bile, her iktidarda ya
pılmış hataları vardır. Hiçbir devir çıkıp da,
ben her devirden üstünüm, hiçbir idari hatam
yoktur, diyemez. Niyetler mükemmel olabilir. Fa
kat bu memlekette idarede ve politikamızda değişmiyen bir zihniyet haklim olduğu için maalesef
iyi niyetlere rağmen kötü idareler devam etmiş
tir.
Bunun çaresi; asıl suçlular, siyasi veya idari
olsun, birinci plândaki şahıslar değildir. Arz et
tiğim gibi, Osmanlı İmparatorluğu zamanından be
ri gelen bir içtimai durum mevcuttur. Biz eskiden
de etatist, Devletçi bir millettik, daima kuvvetli
hükümetler kurmuşuz. Kuvvetli bir Hükümetin
kusuru, geniş bir riyakâ.r zümre yaratmasıdır.
öyle Hükümetler görmüşüz ki, bilhassa Osmanlı
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Hükümetleri zamanında, mal ve can emniyeti do
yoktu. Milyonlara hâkim ve sahip padişahın,
'bir işaretiyle, bir şahsın malı, mülkü alınır, hat
tâ çotuğu, çocuğu esir olarak müsadere edilirdi,
Bütün tarihimiz hu gibi acı tablolarla doludur.
Bu şekildeki bir idareden Cumhuriyet devrine in
tikal ettik. Bu devirde de 'kendini kuvvetli Dev
letine dayayan ve bu sayede bâzı imtiyazlar elde
eden gizli bir sınıl* meydana çıkmıştır. Oportü
nistler, karakteri olmıyan eyyamcılar, bir sın i t
halinde türemiştir. Bu sınıfı biz imha, edemem i sizdir. Tek parti devrinde de 'böyledir. Çok
parti devrinde de iktidarda bulunan-partinin et
rafım almışlar ve felâketlerine sebep -olmuşlardır.
İhtilâl yapılmış, derhal onların da, ihtilâli yapan
ların da etrafını almak imkânını bulmuşlardır.
Bunlar, vatandaşları 'birbirine sokmuş, hasım cep
heler haline getirmiştir.
Biz millî birliği kurmak için yaptığımız ih
tilâle rağmen, bu arz ettiğim oportünistlerin bu
fikirsiz fakat mideci ve bütün iktidarların etrafı
nı almasını bilen zümrenin tesiriyle, bugün mil
let her zamankinden daha çok ayrılık, gayrdık
içindedir.
Şu halde yapılacak İTk iş, bu hakiki suçluyu
ortadan kaldırmak, hakiki hukuk nizamını kur
maktır. Hukuk nizamından bugün en çok kor
kanlar, perde arkasından bu memlekete birçok
kötülük etmiş olanlardır. Günkü dün menfaati
ni temin ettiği, dün hizmet ettiği kimselerden
artık yüz bulamıyaeaktır. Hele bir hukuk niza
mı olsun bugünkünü, menfaat imkânlarım da kay
bedecektir. Bütün bu endişelerle memleketi hu
zursuzluğa sevk etmektedirler.
Bütün bu mâruzâtımın maksadı, birbirimizi
affetmek mecburiyetinde oluşumuz noktasında
dır. ve T. B. M. Meclisin kayıtsız şartsız hâkimi
yetini kabulden başka, çare yoktur. Bu söz üze
rinde durmanın sebebine gelince: Eğer biz bu
sözü kabulde samimî olsaydık, 6 ay evvelinden
istediğimiz «Hâkimiyet Milletindir!» levhası bu
raya asılırdı.
Arkadaşlar, ne -gaflettir, küçük gibi görünü
yor ama, ne kadar manalıdır ki, «Hâkimiyet Mil
letindir.» yazısını daha salonlarımıza aşamamışız.
Fiilî tarafını bırakalım, geldiğimiz günden beri,
esefle söylüyorum, 'baskı yapılmıştır, tehdit ya
pılmıştır...
BAŞKAN — Sayın (Jetin kanunun esası üze
rinde lütfen konuşun.

ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Arz edi
yorum, katiyen, böyle şeyler olmamalıdır. Bütün
bu beş grup oturup millî davaların, allerjik de
olsa, çarelerini ele almalıdır. Bu memlekette bir
an evvel bütün sahalarda umumî bir af ilân edip,
hangi devirde olursa olsun yapılmış hataları, af
fetmenin, mağdurların hakkını iade etmenin, kar
deşçe el el e vermenin zamanıdır. Aksi takdirde
hiçbir zaman huzurun teminine imkân ol mı ya çak
tır.
O el elim affedeceğimiz suçlara, ve suçlulara.
Bunlar hakkında, bir malûmatımız yok. Fakat
Yüksek Meclisin iei'erruata inmeyi de umumiyet
le lüzumsuz gördüğü kanaatindeyim.
Yalnız şunu arz edeyim ki, bu zevat arasın
da birkaç; tanesinin hiç işten haberdar olmadı
ğı söylendiği gibi, yine iddialara göre bugün
tecziye edilmemiş, yani tekaüt edilmemiş işten
alınmamış kimselerin olduğu da söyleniyor,
Biz, mademki, ilk ve son bir umumi af ya
pacağız; ondan sonra millî hâkimiyet, kanun
hâkimiyeti mutlak olacak ve bundan sonrası için
kayıtsız, şartsız ceza esas olacaktır. Bu sefer
çok müsamahakâr olmamız taraftarıyım.
Eğer, birkaç teğmenin açığa çıkarılması mem
lekette huzursuzluk yaratacaksa, Hükümetten
rica edelim; vaktiyle tekaüde sevk edilmek du
rumunda kalan ve dilekçe ile müracaat ettik
leri halde...
BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde üze
rinde bu hususu konuşursunuz.
ALÂEDDÎN ÇETİN (Devamla)
Peki
efendim, orada arz ederim.
Büyük Türk Ordusuna bir hürmet ve sev
gi nişanesi olarak da bu affı lüzumlu görmek
teyim. Ve şu vicdani kanaatimi belirtmek isti
yorum ki, milletçe sevişmemiz barışmamız yo
lunda, umumi affa gitmemiz için partilerden
daha çok, bu vazife Daimî Üye arkadaşlarımıza,
düşer. Bu, tahmin ediyorum ki, kendileri için
çok şerefli bir iş olacaktır. Böylece, (politik
yatırımlar yapılıyor) demeye de fırsat kalmaz.
Diğer hususa gelince; hepimiz biliyoruz ki,
bu millet millî şuura., ermiş dâvalarına elkoymustur. Ordu ile milletin arası katiyen açılmıyacaktır. Ordunun bir an evvel politikadan
çekilmesi için de Hükümet her tedbiri almalı
dır. Almazsa bu af da kifayetsiz olur. Encam ha
kikaten feci olur.
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Benim vicdani kanaatim şudur ki; su veya
olduğu kadar kısaca açıklansın ve iş daha hu
bu tesirlerle, bütün milletçe barışma gününe ka
zurlu bir şekilde bitsin. Hürmetlerimle.
vuşamaz isek, bu kanun çok kötü bir tesir bı
BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi
rakacaktır. Millet affı istiyorsa - ki ben buna
okunmuş, Sayın Kaplan da aleyhte beyanda bu
kaaniim - millî vicdanın arzusu ordu da mâkes
lunmuşlardır. Önergeyi tekrar okutup oyunu
bulacaktır.. Yine hepimizin vicdanlarında yer i za sunacağım.
bulup l)iı Umumi Af Kanunu çıkacaktır. Benim
(Mustafa Dinekli ve Âli Aksoy'un, önerge
istirhamım, bunun uzamaması ve bir an evvel I leri tekrar okundu.)
milletçe huzura ermemizdir. (Alkışlar)
BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza, sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çctin'in konuş
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Efendim,
malarında «Egemenlik Ulusundur.» ibaresinin
çok yakın rakamlar elde edildi. Bu sebepten
henüz bu çatı altında yazılıp aşılmadığı mevzuu
ayağa kalkmanız lüzumu hâsıl oldu. Lütfen öner
geçti. Hemen arz edelim, «Egemenlik Ulusun
geyi kabul edenler ayağa, kalksınlar... Kabul et
dur.» cümlesinin, Cumhuriyet Senatosunun lâ
miy enler... 40 a, 42 oyla kabul edilmemiştir.
yık olduğu yerine asılması için, iş bir sanatkâ
Sayın Dağlı.
ra havale edilmiştir. Bu yazılma işi görüldüğü
HAZIM
DAĞLI (Çankırı) — Muhterem • ar
kadar basit değildir. İki Mecliste de aynı şe
kadaşlarım,
kilde yazılması için bir sanatkâra verilmiştir.
Bugün müzakeresini yapmakta hulunduğuBiter bitmez, bahis buyurdukları ve hepimizin ı
muz
tasarı, asker kişiler tarafından 22-23 Şuarzu ettiği cümle buraya asılacaktı!'. (Alkış
hat
1962
olayları dolayısiyle veya daha evvel
lar)
bu
olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyette iş
Sayın arkadaşlar, bu tasarının lehinde ve J
lenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturması
üzerinde 6 arkadaş konuşmuştur. Aleyhinde
yapılmamasını,
yani aflarını tazammun etmekte
söz istiycıı olmamıştır. Bu suretle 103 ncü mad
dir.
denin şartı yerine gelmiştir. Hükümet ve ko
Tasarı üzerinde konuşmak için şahsım.na
misyon da söz almamıştır. Bir kifayet takriri var
mına söz almış hulunuyorum.
okutuyorum.
Hükümet tasarısının eshahı rnucibesi hadiSayın Senato Başkanlığına
i senin mahiyetini aydınlatmaktan ve imtina et
Mevzu lüzumu kadar aydınlanmıştır. Müza
mekten mahrumdur. Nitekim tasarının gerek
kerenin kifayetini arz ve teklif ederiz.
çesinde «22-23 Şubat olaylarının hangi şartlar
Konya
Çanakkale
altında devam ettiği ve sonuçlandığı herkesçe
Mustafa Din eki i
Alî Aksoy
bilinmektedir» gübi mevhum ve tatminkâr olmıyan bir ifade kullanılmakta ve yalnız «hir
BAŞKAN — Efendim, kifayet aleyhinde
intikal devrinin silâhlı kuvvetlerimize de sira
söz istiyen var mı?...
yet eden sarsıntıların izalesi» gerektiği ileri sü
Buyurunuz Sayın Kaplan.
rülmektedir.
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Muhte
Halbuki benim kanaatime nazaran, mevzuurem arkadaşlar, bugün Önümüze gelen konu,
haflıis suç ve suçluluk hali, memlekette esen ve
hakikaten enine boyuna, görüşülmesi gereken bir
estirilen rejim buhranı havasından ileri gelmiş
konudur. Bu konu, bir memleket meselesi ola
tir.
rak ele alınmıştır. Ve şayanı memnuniyettir ki,
Bugünkü şartlar içinde en mühim mesele
bu kürsüyü işgal eden arkadaşlar - Benim kana
miz, şüphe yok ki, iktisadi müşkülümüzü yenme
atime göre, eğer oyunuz müspet olursa ve sıra
olarak görülmektedir. Halbuki bunun hallinin
sı gelirse ifade etmek isterim - bir ikisi müstes
rejim dâvamızın halliyle mümkün olacağı kanı
na, Parlâmentonun ne kadar ahenkli çalışma
sındayım. Binaenaleyh hâdiseleri millî şuur ve
istidat ve temayülünde olduğunu gösterecek şe
vicdan süzgecinden geçirerek cesaretle ortaya.
kilde konuşmuşlar ve davramşlariyle ispat et- I koymak ve memleketi rejim buhranı havasın
mislerdir. Bunun için muhterem Senato mü
dan kurtarmak Yüksek
Meclisinizin öncelik
zakerelere devam etsin; görüşlerimiz mümkün 1 ifade eden vazifesidir.
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İktisadi vaziyetimizin günden güne kötüye I mevcudoiduğu anlaşılmaktadır, ilerek Hükü
met ve gerekse Yüksek Meclisiniz Demokies'iıı
gitmekte, piyasa olduğu yerde saymaikta, iflâs
kılıcı gibi cuntanın tesiri altında bırakıldığı
lar 'birbirini kovalamaktadır. Binlerce vatanda
zehabı
yaygın bir hal almıştır. Bu efkârı
şın işsizlik yüzünden ıstırap çektiği Yüksek
umumiyede
iyi karşılanmamaktadır.
Meclisinizce de malûmdur.
Anayasaya rağmen bu hali benim aklım
İktisadi vaziyetimizin böyle güç bir duru
alamıyor. Çünkü memleketin varlığının mü
ma düşmesi, piyasanın ataleti zannedildiği gi
dafaası üzerine vazife olarak verilen Silâhlı
bi yalnız yatırımların kâmil bir surette başlıyaKuvvetlerimiz, kardeş kanının dökülmesine
mamasmdan veya yatırımların az olmasından
mâni olmanın zamanının geldiğini millî vic
ileri gelmiş değildir. Buna muvazi olarak bel
danın istediğini anlamak suretiyle ve milletle
ki de Devlet yatırımlarından daim mühim olan,
beraber 27 Mayıs İhtilâlini yaptığı vakit Türk
piyasa vasatının tanzim edilememesinden ileri
milletine ilk gün bir şeref sözü vermişti. «İh
gelmektedir. Piyasadaki durgunluk ve sarsın
tilâlin kardeş kavgasına mâni olmak için
tının sebebini ve menşeini, dahilî siyasetin is
yapıldığı ve gayesinin münhasıran hür ve ser
tikrara kavuşmasında aramalıdır.
best
seçimle gelen Meclise iktidarı teslim
Dahilî siyaset istikrar bulmadıkça rejimin
edeceğini»
ilân etmişti.
veçhesi tam mânasiyle tâyin edilmedikçe piya
Biz de bu KÖZÜ ulviyeti ile sevinç gözyaşı
sanın dayandığı emniyet unsuru ortadan kal
dökmüş ve gururla bayram etmiştik. Türk or
kar. Emniyet unsuru olmıyan bir cemiyette pa
dusu bu sözünden hiçbir şekilde inhiraf etmiş
ra piyasadan kaçar. Herkes yarının ne olacağı
değildir. Şeref sözlerini, Silâhlı Kuvvetlerimi
endişesine düşer. Yeni nisbetlere ve yeni yatı
zin mümessilleri bulunan Millî Birlikçiler ye
rımlara girmez. Yüz binlerce şahısların ufak ta
rine getirdiler. Biz 'beyaz ihtilâlle övündük.
sarrufları bile hapiste kalır. Ve binnetice ha
yat çekilmez bir hal alır.
ihtilâlin
müsebbipleri yüksek mahkemece de
muhakeme edildi. İnsan hak ve hürriyetlerini
Muhterem arkadaşlarım, itiraf edelim ki,
garanti eden medeni bir Anayasa yapıldı. Mil
dahilî siyasetimiz iç açıcı değildir. Karma Hü
let
oyundan geçerek kabul edildi. Bu suretle
kümet birbirine zıd yollar takibetmektedir. İs
I
senelerce
özlodî'înm!/. \r<' m illet e yüzyıldan
tikrarlı ve enerjik tedbirler alamamakta mil
fazla bir zaman uğraşıp birçok kan döktüğü
lete güven verememektedir. Hattâ gerek Meclis
müz demokrasi bütün teminatlariyle kuruldu,
te ve gerekse efkârı umumiyede güdümlü ve
Medeni memleketlerin
bile yapamadığı,
[kapalı bir demokrasi psikozu içinde olduğumuz
I
hür,
eşit,
en
ufak
bir
haksızlığa
mahal verilhissini uyandırmaktadır.
I
meden
bir
seçim
yapıldı.
'Ve
âdil
bir seçimin
Muhalefet partileri de bu duruma ayak uy
meşru mümessilleri seçildi. Silâhlı Kuvvetle
durmuş bulunmakta ve seyirci
kalmaktadır.
rimiz
bu suretle dünyaya karşı Türk milletini
Filhakika memleketin iktisadi ve siyasi veçhe
I
onore
ettiler. Türk askerinin sözünün ne <>lleri bozuk bir zamanda iş başına gelen Hükü
I
duğunıı
unutanlara yeniden hatırlattılar. Dün
metin, rejimi Anayasanın işaret ettiği mânada
I
ya
tarihleri
İni rivanıe.erdaııe hareketi, nümü
rayına oturmasına ve iktisadi düzeni yoluna
I
nei
imtisal
olsun
diye sitayişle? kaydedecekler.
koymasına yardım etmek emeliyle medenî bir
mu'halefet yapmak düşüncesi muhalefette hâ I Yaşıyanlara. ve gelecek nesillere Türk ahlâk ıkim gibi görünüyorsa da, Hükümeti teşkil eden I ııın devam edegeldiğini bir daha tescil etkuvvetlerin tezatlı hareketlerini bertaraf etmek I m iş olacaktır.
için çareler aramaları ve hem de millet üzerin
de esmekte bulunan güdümlü demokrasinin ha
kikat olup olmadığını ve rejimin adı ve mahiye
tinin neden ibaret bulunduğunu yapacağı mu
halefetle tesbit etmesini, de kaçınılmaz bir va
zife vo vatan borcu saymaktayım.
Meselâ seçimlerden bu yana kulaktan ku
lağa dolaşmakta bulunan bir askerî cunta

I
I
I
I
I
I
I
1

Türk ordusunun bu ulvi hareketini gölgelenıek istiyenlcr. hiçbir meşru ve mâkul inarıea elaya ndıklarım iddia edemezler. Çünkü Türkiye'nin tarihî tekâmülünde idare şekli millî
iradeye dayanan Oumhuriyct sistemidir, ölüm.
dirim savaşı olarak Atatürk'ün önderliğinde
yaptığımız İstiklâl Harbi, vatanla beraber
Cumhuriyeti de kazandırmıştır. Millî mücadele-
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mizin siyasi felsefesi eski Anayasamı/di lifikimiye! bilâkaydüşart milletindir fornıiiliyle
yerini bulmaktadır. Millî hâkimiyet millet
varlığının bir ifadesidir. Egemenlik devletler
hukukunda istiklâli, iç hukukta ise Devlet
iktidarının sahibi ve kaynağı demektir.
Millet Devlet iktidarını, her hangi bir
kişi veya zümre veya sosyal sınıf ile paylaşmamaktadır. Anayasada bu hükmünü bulmuş
tur. Böyle olunca millet sahibolduği 1 ege
menlik iktidarını, serbest seçimle reyini ver
diği milletvekilleri vasıtasiyle kullanacaktır.
Milletvekilleri de millet namına sahip bulun
duğu bu iktidarı, milletin Anayasasının ka
bul ettiği kayıt ve şartlarla millet menfaatine
istimal edecektir.
Binaenaleyh hiçbir şahıs veya organ veya
kuruluş Anayasa sınırlarını aşamaz ve kayını.
ğını Anayasadan almıyaıı bir yetki
kullana
maz. Kanunların Anayasaya aykırı olamıyacağı prensibi de bunu ispat eder.
Devlet yetkileri üç. grupta istimal edilir.
Yasama yetkisi Büyük Millet Meclisinin, yü
rütme görevi Hükümetin ve yargı yetkisi de
bitaraf ve teminatlı hâkimlerindir. Bu üç yetki.
kaynağını Anayasadan almaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasaya göre
dürüst, âdil bir seçim yapılır. Meclis Anayasa
ya göre Hükümetini kurar. Bitaraf hâkimler
İcrayı adaletinde serbest olarak çalışırsa böyle
bir cemiyette rejim buhranı havasının yaratıl
ması bu millete kötülük etmektir. İktisadiyatı
daha müşkül bir vaziyete sokmak dışta ve içer
de emniyetsizlik meydana getirmektir.
22 - 23 Şubat hâdisesini yaratanlar veya
rejim buhranını meydana getirmeye uğraşan
lar Atatürk inkılâp ve ilkelerini korumak
iddiasında ve müdafaasında da bulunamaz
lar. Çünkü Atatürk İnkılâpları Anayasanın
teıninatındadır. Kaldı ki, bu inkılâplar, çöküntü
devrini nihayete erdirip Garp dünyasında
yerimizi almak arzu ve gayesi yüz yıldan
fazla bir zamandan beri
devam edegelmiş
tarihî bir tekâmülün neticesidir. Bu tmücaddedir ki, Türkiye'de zemin ve muhitini
hazırlamıştır. Bâzılarının sandığı gibi bu inkılapları Atatürk zorla cemiyete kabul ettirmemistir. Maşerî vicdanda yer bulan garplılaşmak arzusunu Atatürk, dehasiyle sınırlandıriniştir. Bu inkilâp ve ilkelerden kimsenin dö-
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neceği yoktur. Ne dün dönüldüğü, ne bugün
ve ne de yarın dönülecektir. Bilâkis daha şü
mullü olarak yerleşecektir. Çünkü sosyal te
kâmül bunu icahettirmektedir.
Bu memlekette gericilik iddiası da havayı
bulandırmak istiyen bir zümre veya arka
bir kuvvetin milleti ikiye ayırmak için yaptığı
tehlikeli bir oyundur. Her köy mektep ve mu
allim istemekte ve mücadelesini yapmaktadır.
Böyle bir vasatta gericilik havasını estirmek
istiyenler siyasi iftiralarını bir baskı yapabil
mek vesilesini arıyanlardır. Heykeller bu yüz
den kırdırılmıştır. Bugüne de şu veya bu se
beple baskı yapmak istiyenler inkılâpların teh
likeye düştüğünün gericilerin harekete geçtiği
havası uçurulmaktadır. Hattâ bu havayı uçu
ranlar Atatürk inkılâplarına karşı .geldikleri
nin hattâ güzel eserleri olan Anayasayı ihlâl
etmenin gafletinde olduklarının farkında bile
değillerdir.
Arkadaşlar, bu memlekette geriye dönmek
yoktur. Bilâkis daha ileriye gitmek hedef ve ga
yemizdir. Bu, milletin ruhunda ve vicdanında
yerini bulmuştur.
Atatürk ilkelerini şurasından burasından zedeliyebilirim düşüncesinde olanlar bizi Türk ya
pan kıymetleri dejenere etmek istiyenlerdir. Böy
le olmasında faydası bulunanların kökleri dışardadır. Buna bilerek veya bilmiyerek yardım eden
gafiller, şunu bilsinler ki, Türk Milleti buna mü
saade etmiyecoktir.
Sosyal adaletin ve iktisadi kalkınmanın da
dikta rejimleriyle değil, Anayasamızın ışığı altın
da demokratik Cumhuriyet nizamı içinde olacak
tır.
Muhterem arkadaşlarını, rejim dâvamız hal
ledilmiştir. Rejimimiz demokratik Cumhuriyettir.
Demokratik Cumhuriyettir. Demokratik tâbirin
den maksat hukuka bağlı bir Cumhuriyettir. Ya
ni bütün kuvvetlerin kaynağı Anayasa ve onun
Büyük Millet Meclisidir. Bunda hiç 'kimsenin
şüphesi olmaması gerekir. İç ve dış bunu böyle
bilmelidir. Türkiye'de her fert yegân yegân de
mokratik Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak
tır. Devletin idari ve askerî organ ve teşekkül
leri Büyük Millet Meclisinin emrindedir. Artık
bir dakika duracak zamanımız yoktur. Rejim
dâvamız bitmiştir. Bunun dedikodusuna bir ni
hayet vermek zamanı çoktan geçmiştir. Geri kal
mış bir ülkenin birçok dertleri vardır. İstiklâl
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Savaşında imkânsızlık içinde muvaffakiyet desta
nı yazan Türk Milleti elinde, 'bugün, ti üne nazaran
pek çok imkânlara, sahiptir. Rıı imkânlar huzur
ve emniyet içinde kullanıldığı vakit pek kısa bir
zamanda muvaffak olunacak! ir. Bu vaziyetin
şartlarının en. mühimlerinden, birisi de arka dü
şünceleri 'bir tarafa, 'bırakmak, 'birbirimizi sev
mek, mazinin sosyal ve hukukî yaralarımı parmak
basmak., omuz omuza, vermekle mümkündür. Bu
kalkınmadan hiçbir ferdim izi müstağni kılanla
yız Yapiei ve kuriulus hırsı ancak bununla ııciicelenir. Birbirimize hasım olur, birbirimizden ay
rı bulunursak millete ve güzel memleketimize yazile olur. Bundan düşmanlarımız istifade eder. Ko
nuşmalarımızın. neticesi şudur arkadaşlarım, bü
tün kuvvetlerin kaynağı Türkiye Büyük Millet
Meclisidir. Bu kuvverin zayıflatılmasın a müte
veccih hareke Herin hiçbirisi meşru değildir. Mat
buatımıza 'bugün düşen vazife Büyük M/il Jet Mec
lisinin kuvvetini zayıflatmaya, müteveccih hare
ketlerden çekinmeleri olmalıdır. Ümit ve istik
balimiz olan gençlerimizde kan düklükleri lıürriyet ve Anayasa, mücadelesıindeki eserlerine gölge
düşürtmemek için şu veya.bu şekilde Meclisi dü
şürecek şekildeki hareketlerden tevakki etmeli.
Yaralı, geri bir vatan vardır. Onların derdine
deva. olmak için çok çalışmalıyız.
Yukardan beri izah el i iğim. gibi hiçbir muhik
•sebeple mazur görülenıiyen 22 - 28 Şubat hâdise
leri affında Yüksek Meclisiniz içtimai farda müliivursa. C M H I Î C
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kisıni kullanırken. şu vova bu tesirin altında ka
larak değil, memleket menfaati 'bakımından ya
pacaktır. Bu affı ya [ılığı gibi siyasi affı da,
umumi affı da, yine Yüksek Meclisiniz içtimai
fayda mü! âlı aza ediyorsa yapacaktır. Buna da
kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Günkü
siz İni tasarruflarınızı arka düşüncelerin, tesirivle
değil. Anayasanın ışığı altında, içtimai menfaat
ler mülâhazası ile yapacaktır.
Muhterem arkadaşlarını, son. söz olarak arz
ve tekrar edeyim ki,'kapalı ve'güdümlü rejim ha
vası artık •sona., ermelidir. Hükümetiniz bunda
çok titiz ve enerjili, davranmalıdır. Bu cereyan
nereden gelirse gelsin Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve onun vâzn Büyük Türk Milleti karşı
duracaktır. Türk demokrasisini yaşatacağız vazi
femiz budur. Tarihî ınesiıliyetıimiz budur, .in
sanlar fânidir. Eserler bakidir. Eseri koruyalım.
(Alkışlar)

ALÎ "RTZA rLTTSıM'AN (Kırşehir) - • Süz is
tiyorum.
BAŞKAN —- Sayın lutısman; siz komisyon
üyesisiniz, muhalefet şerhiniz yoktur, bu 'balam
dan söz verenıiyeceğim size efendim.
•Sayın Sarıgöllü.
O. SAİMSAlUtİÖLl.Ü (Aydın) — Muhterem
Başkan, mulîterem (..'. Senatosu üyeleri ve muh
terem'Hükümet erkânı; huuzrnnuzu işgal etme
min sebebi. Anayasa, ve Adalet Komisyonunda
mevzu [müzakere ve münakaşa, etli lirken, muhale
fet şerhi vermem ve. bunun Heyetinize izahı zaruretidir,
Arkadaşlarını; 22 23 Şubat olayları ve bu
olaylar sebebi île Hükümetin getirmiş olduğu bir
tasarının müzakeresi esnasında, biz affın daimi
taraftarı olarak ve fakat redaksiyon bakımından
söz hakkımızı mahfuz tutmuş 'bulunuyoruz.
Takdir edersiniz ki, ('eza Hukukunun ana.
prensipleri arasında ve Anayasamızın Xi neü
maddesinde yer alan hükme göre, kanunların
sın; tâyin etmediği husus cezalandırılanlar. Suç.,
vasfı itibariyle tâyin edilmedikçe de suç mahi
yetini almaz. Sureti sevk itibariyle yalnız bir
olaydan bahsedilmektedir. Acaba, bu olayın ma
hiyeti A'e şümulü itibariyle, Türk Ceza Kanu
nunda, aldığı yor nedir/ itatıei SIK; islenmek iş
lenmişi ir ki. Meclisin huzuruna af mevzuu ola
rak getirilmiştir'' İvedaksiyonda, bunun tayın ve
iesbitimn zaruretine kaani bulunduğum içindir
ki, ini hususta la' söz hakkımı mahfuz tutmuş bu
lunuyorum.
Yeni Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkileri meyanmda umumi ve özel afdaıı
bahsetmektedir. Anayasadaki, tefriki kuvva esası
na., göre, yani bundan evvelki Anayasada tevhi
di kuvva esasının dışına, (yıktığına, uyarak ege
menlik hakkını yasama, olarak T. B. M. Meclisin
de, yürütme olarak Hükümette ve yargılama bakı
mından da müstakil mahkemelerde tâyin ve tes
hil ettiğine göre, kanaalbnce bu kanunun malike
melerin yargılama, yetkilerine tearuz halindedir.
Naçiz kanaatim budur. Bu kanaatimi teyiden
Anayasamızdan birkaç. madde okuyacağım.
Anayasanın dördüncü maddesi diyor ki :
«Madde 4.
Rgemonlik kayıtsız şartsız Türk
Mi I leti ni ud i r. Mi 1 lel egemeni iğin i, A nayasan in
koyduğu esaslara göre, yetkili organlar' eliyle
kullanır.»
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Diğer maddelere gelince :
«Madde 5. — Yasama yetkisi Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.»
«Madde 6. — Yürütme görevi, kanunlar çer
çevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
tarafından yerine getirilir.»
«Madde 7. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına
bağımsız mahkemelerce kullanılır.»
Eğer Anayasanın hükümlerine göre yargı yet
kisi bu teminat altında ise, bu kanun yargılama
yetkisini nez ediyor.
Kanunun tarzı tahririne dikkat edecek olur
sak hattâ af kelimesinin dahi tasrihen beyan edil
memiş olduğunu görürüz. Ancak, bu yargılama
yetkisine doğru böyle bir kovuşturma yapılamaz;
kovuşturma yapıp yapmamak keyfiyetiyle kovuş
turma neticesinde affın, ayrı ayrı şeyler olduğa
üzerinde durulması lüzumludur, kanaatindeyim.
Yine sureti tarzı itibariyle olaylar ve olaylar se
bebi ile de yalnız asker kişilere tahsis edilen şu
metnin sonunda Türk Ceza Kanununun umumi
esaslarına göre iştirak müessesesinin tâyini, mütevatir ve söylenti halinde bulunan fiillere sivil
lerin de iştirak ettiğini ve affa dâhil edildiğini
açıklıyor kanaatindeyim. Binaenaleyh, Hükümet
ten arzumuz, şahsan şudur : Bu olayların portre
sinin tâyini tesbiti, gerekir. İstenilen af nedir?
Ve eğer sivil kişiler de iştirak etmiş ise, lütfen bu
rada asker kişiler yanında bu fiillere iştirak etmiş
herkes tâbiri ile de işe vuzuh vermenin, affı kullauacak bir heyet olarak, huzurumuza öyle getiril
mesi lüzumuna kailim. İşte bu sebeplerdendir ki,
encümenden izahat talebettiğimde, bunların aded
ve miktarlarının katiyetle belli olmadığı ve affın
bir nevi unutma cephesini nazarı itibara alarak,
buna tamamen bir sünger çekilmesi icabettiği
dermeyan edildi. Hepimiz aynı kanaatteyiz ki,
bir şey, ancak cemiyet için faydalı olduğu takdir
de üzerinden sünger çekilir, ama burada süngeri
neyin üzerinden çektiğimizi bilelim. Ne var? Neyi
silmek, neyi kapatmak istiyoruz?. Binaenaleyh
burada, hepimizin, belki gazetelerden, belki muh
telif sebeplerle hâdiseyi öğrenip İtilenlerimizin
kanaatleri var ve bunu böyle kabul edelim. Bizim
bilmediğimiz bâzı inzibati tedbirlerden bahsedili
yor. Bu tedbirler madem ki, affın şümulü dışında,
binaenaleyh, bunların bu af ile rabıtası ve alâkası
bulunu]) bulunmadığını bilmemiz ieabeder. Aca
ba bütün bu kişiler, hakikaten bir tahkikat so
nunda, haklı olarak mı inzibati tedbirlere mâruz
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kalmışlardır? Bu cezalar kendiliğinden mi orta
dan kalkacak, yoksa bir idari tasarruftur da biz
affın şümulüne idari tasarrufu ela ithal etmiyelim mi diyeceğiz? Biz, Umumi Heyetteki redaksi
yonun biraz daha vazıh olması, bunun bir af mev
zuu mu, yoksa yargıya bir müdahaleye kadar va
ran bir tasarruf mu olduğu hususunda maddeye
s:araha1 verilmesi lâzım geldiği kanaatindeyiz.
Meclis bir af mı yapmaktadır, yoksa yargı yetki
sine müdahale mi etmektedir? Bunların kanunun
metninde vuzuhla belirt ilmesini İstediğimiz için
dir ki, söz hakkımızı mahfuz tutarak huzurunuza
geldim.
Bu hususlar üzerinde dikkatinizi çekerek vak
tinizi aldığımdan dolayı özür dilerim.
Saygılarımla....
BAŞKAN — Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu.
(Yok sesleri)
Sayın Turhan Kapanlı, buyurun.
ADALET PARTİSİ SENATO GRUPU ADI
NA TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Sayın
Başkan, sayın senatörler; yüksek huzurunuzda
'bulunmanın mesuliyetini ve gururunu hissede
rek konuşuyorum.
Çok ciddî meselelerin ele alındığı şu gün
lerde hissin dışında, aklın yolunda olmalıyız.
Bir İhtilâl sonu parlâmentosu olduğumuzu ve
siyasi partilerin Ibu anlayışı içinde 'karşılıklı
müsamaha göstermeye medbur bulunduklarını
kabul etmeliyiz. Bu Mecliste partiler değil hiz
metler dile gelmeli, yarış, vatanperverlik ve
güzel 'hizmetler gayretlerine inhisar etmelidir.
Anayasada, ciddî müesseseler olarak yerlerini
alan hükümler kendisini süratle ka'bul ettirme
lidir. Nefret hislerinin uzağında hizmet nokta
sında birleşmeli, cennet vatanın özlediği mesaile, arka hesapları terk ederek, cesaretle ko
yulmalıyız. Bu parlâmentoda sadece İDÜyük fa
ziletler yev almalı, yeniden seçilmek gayretiyle
değil Ibu Devleti demokrasi içinde ve demokra
tik esaslar dâhilinde seçime götürmek heyecanı
ve fazileti tek gaye olarak düşünülmelidir. Ta
rihî bir parlâmentoyuz. Beşerî zaıflara sureti
katîyede yer vermiyecek yepyeni (bir Türkiye
yaratmanın sevinci içinde yekvücudolarak ça
lışacağız. Bu memlekete bir Hükümet ve bir
parlâmento vardır. Partiler taassuplarını tekâ
müle, iyi niyetlere terk etmelidir. Adalet Parti
si olarak, gönlümüzün müsanıafha ile dolu oldu-
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ğunu, maziye değil istikbale müteveccih ilerleme j çektir. B u t a r i h î p a r l â m e n t o , t e d v i n edeceği ka
hamlelerine aşk ile baktığımızı, memleket ve
n u n l a r ile v a t a n d a ş l a r
a r a s ı n d a aynı millete
mili eti ırı i ziıı emrinde olduğumuzu ifade etmek
meıısuibolmanm ş u u r ve g u r u r u n u yerleştirecek,
isterim.
kardeşlik ve beraberlik hislerinin
kökleşmesi
temin olunacaktır. Aziz Devletimizi her çeşit
Muhterem senatörler, siyasi affı gaye değil,
1 ot aliler ideolojinin t a a r r u z u n d a n koruyacak de
bir huzur vasıtası olarak partiler üstüne b i r
m o k r a t i k rejimi her sahada, muvaffak kılmak
müessese diye kabul ettiğimizi, y a r a l a r ı n sürat
için var gücümüz ile çalışacağız. Çok
çeşitli
le sarılarak, münakaşasının terk edilerek mem
k a y n a k l a r d a n ve değişik menfaat hesapiariyle
leket ve millete hizmet yoluna
gidilmesinin
beslenen ve ('bu koalisyon zayıftır, d e r u h d e et
ehemmiyetle lüzumuna kaani b u l u n d u ğ u m u z u ,
tiği ağır memleket meselelerini y ü r ü t e m e z ) nok
askerî u n s u r u n ibir h u z u r tedbiri
hüviyetiyle
tasından başlayıp Obu k a d a r geri kalmış bir
partimiz kanadında, sempati ile karşılandığını,
memlekette d e m o k r a t i k rejim ve hele koalisyon
partimizde nefret, in lika m hislerinin asla alâka
ile Hükümet, teşkiline ıııecJbur 'bir sistem yü
ve iltifat görmediğini, bunu bize y a k ı ş t ı rinanın
rümez) noktasına k a d a r varan rejim a l e y h t a r ı
günâhların en büyüğü o l d u ğ u n u cesaretle ifade
p r o p a g a n d a l a r ı n nerelerden geldiğini a r t ı k tesehnek isterim. Partimiz k u r u l d u ğ u günden bu
tıite medburuz. Kardeşçe m ü s a m a h a n ı n en geniş
vana kendi i m k â n ve çareleri içinde sadece hız
ölçüleri içinde 22-211 Ş u b a t hadiseleriyle alâkalı
ın el yolunda y ü r ü m ü ş ,
ordusunun g u r a n u n u
askerî kişilere ait k a n u n u n çıkarılmasını fayda
p a y l a ş m a k t a inhisarcının bu mânaya, gelen zih
lı buluyor, huzur getirecek tedbirlerin yanın
niyetine yc'v vermemek kararını
muhabbetle
da Adalet. Partisi olarak daima y e r alacağımızı
almıştır. Muhterem senatörler, t e t k i k ettiğimiz
arz ve ifade ediyorum. H ü r m e t l e r i m l e (Alkış
kanuna ışık tut atı Bekaryanın muasırı B e n t a m ,
lar)
cezamıı t a t b i k i n i tesirsiz, faydasız ve şayet daha
büyük b i r kademenin tazyikine masruf ise ce
BAŞKAN
Buyurun Sayın Özel
Şahinzalandırmayı uygunsuz bulur ve yine
giray.
Mütteiıenj a'dedinîn çok olması, millet arzu
ÖZKL Ş A H İ N G İ R A Y ( İ s t a n b u l ; — Muhte
sunun bu yolda tecelli etmesi, ecnebi devlet te
rem Senatörler
mennilerinin bıı istikamette
gözükmesi affı
22 Şubat 'olaylarına isimleri karışan büyük
icalb'bettiren sebeplerdir.
ve küçük rütbeli subayların affı olur m u , ol
Muhterem senatörler.
Yüksek
Heyetinizi
maz mı meselesi üzerinde d u r a c a k değilim.
y o r d u ğ u m için özür dilerini. Ancak hizmeti te
Af, ulvidir, Allah'a inanan İler müslüman
reddütlerin ötesine "atmaya ve gönül rahatlığı
!
affetmekUm haz d u y a r . Aynı zamanda vicdani
ile mevzuu kanunu tetkik (itmeye
ırıec buruz.
vazifesini y a p a r .
İlâhi kuvvet 'bile
kullarını
Ku itibarla. kanunun sarili olmayışı,
kanunun
affet tikten sonra bize ne söylemek düşer.
efkârı umumiyeyi okşar şekilde çıkarılmaması,
Yalnız tarih affeder mi, etmez-mi onu bil
tahkikat, ve takılbatm şeref duygıtsunu t a h r i b
mem...
( d e r mahiyette oluşu, t a k i p l e bir menfaat gö
rülmemesi, toplanılan delillerin ret ve cerh ma
hareti adalet cihazının vazife ve salâhiyet ihti
lâfla riy I e çalışamaması halleri
cezalandırmayı
umumiyete şüpheli hale sokan âmillerdir.
Muhterem senatörler. H ü k ü m e t esbabı mu
citlesin d e izah olunduğu üzere a'sker kişiler ta
rafından işlenmiş olan î'îil ve h a r e k e t l e r için ce
za- tatbiki y a p ı l m a m a s ı n d a şalısın
menfaatleri
vardır. Bu suretle bir intikal devrinin, silâhlı
kuvvet tefimize de sirayet edip sarsıntılarının
izalesi mümkün hale getirilerek, Devlet haya
tımızın normal mecrasında güvenle devam et
mesi için Iru kanun «-erekli zemini tesis ede-
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Bu olayda işin asıl buruk tarafı
meselenin
p re n sibin d e t(»planı 11 a kta d r. H ü k ü m et ol ayl a r ı
.Meclise, fikirlere s ü k û n e t verebilecek şekilde,
fiil hakkında resmî ve Ihakiki bir a r a ş t ı r m a
ve .aynı zamanda inceleme y a p a r a k getirme
miştir.
Millî iradenin İcra organı olan H ü k ü m e t i n
çekindiği bir tarafın m e v c u d o l d u ğ u görülmek
tedir. .Yeden? Bu da meçhul... O r d u y a demiyeceğim, subayların bir kısmına t a a l l û k eden 'bu
olaydan ondan daha üstün bir millî kuvvetin
çekinmesini garipsemekteyiz.
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«Devlet ve milletin mukadderatında iradei
milliye âmil -ve hâkim» değil midir1? «Ordu,
işbu iradei milJiyenin tâbi ve hadimi» değil
midir?
Şu halde Millî Hâkimiyetin temsilcisi oları
sizler neden çekmiyorsunuz? îtimadettiğiniz
kuvvet karşısına çıkan kuvvetten daha mı za
yıftır?
Zayıf ise, Millî hâkimiyet lâfını neden edi
yoruz.
Burada, millî iradeyi temin yolunda her teh
likeyi göze almadıkça Meclisin kendisinden bek
lenilen vazifeleri nasıl ifa edeceğini düşünme
miz lâzım gelmez mi;
Her tecavüze ve her hakarete boyun mu eğe
ceğiz? Yoksa hâkimiyeti milliyeyi kuracak
mıyız?
Burada sizlere Atatürk'ün annesinin mezarı
başında ettiği yemini hatırlatacağım; o büyük
dâhi der ki; «Validemin medfeni önünde ve
Allah'ın huzurunda aht ve peyman ediyorum,
bu kadar kan dökerek milletin istihsal ve tesbit ettiği hâkimiyetin muhafaza ve müdafaası
için icabederse validemin yanma gitmekte asla
tereddüdetmeyeceğim, Hâkimiyeti milliye uğ
runda canımı vermek, benim için vicdan ve na
mus borcu olsun»
Görüyorsunuz ki, Atatürk canını Hâkimiyeti
Milliye için adamıştır. Bizlerin pek o kadar kıy
metli olmıyaıı varlıklarımız] bu uğurda vermemiz
neden mümkün olmasın?
Muhterem Senatörler; Anayasa ve Meclis iki
şeye dayanmaktadır: bilâkaydü sari Hâkimiyeti
Milliye ve İstiklâli tanı.
Bu istiklâli tam da yurtta sulh ve cihanda sulh
prensibine dayanmaktadır. Ama cihanda sulh
istenmiyorsa önce memleket içinde suih sağlan
malıdır. Memleket içinde huzur sağlanmalıdır.
Kendimizin bir Millî varlığa bağlı olduğumuzu.
o varlığın bizden evvel hafızasında teshil et mis
olduğu muayyen gayelerden ayrılmıyaeağmı ve
bizlerin de o kuvvetin, tesiri altında bulunduğu
muzu, o kuvvetin arzusunun hilâfına hareket edemiveceğimizi bir hak, aynı zamanda açık bir alın
la ifade etmek ahlâki vazifelerimizden biridir.
Mânevi varlığın bir ifadesi, bütünü olan ahlâk
aynı zamanda topluluk hayatının, en şümullü bir
kanunu değil midir.' Hiç olmazsa bu kanun karşı
sında kendimizi sorumlu duruma düşürmiyelim.
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Bakınız Büyük Kurtarıcımız ne diyor: «Ar
zuyu milliye tâbi ve muvafık olmıyaıı kararlar,
hiçbir zaman, millet nazarında muta olmıyacağı
cihetle mukadderatı miliive ve vataniyenıizde vic
danı milliye tercüman e!maktan ibaret bulunan
vazifemizi il'a için arzuyu millinin içtihat
ve taallûkunu beklemeden hiçbir meselede saiâhiyattar görünmemiz ea'z değildir.»
Atatürk'ü Hakikaten benimsiyorsak, O bizim
idadimizin sembolü ise, millî hâkimiyete üstün
bir kuvvet tanımıyan ve o kuvvetten başka bir
kuvvete bağlanmıyan, Atatürk'ün yolundan gide
lim.
Zaten yaşıyabilmemiz için bundan başka kes
tirme yol. yoktur. Medenî âlem hayat ve yaşama
anlayışını bunun üzerinde inşa etmiştir. Biz de
Millî hâkimiyetten bir adım geri dönemeyiz ve
dönmiyeeeğiz de.
Temennim şu ki, NATO camiası içinde yev
alan milletimiz, «Ben askerliğin her şeyden ziya
de sanatkârlığını severim.» diyen Atatürk'ün bü
yük esprisi üzerine eğilerek ordu kadrosunu il
min ışığı ve teknik bilginin kudretiyle teçhiz ede
bilsin.
Kendini bu yöne veren ordu mensupları ise
huzuru kal'b ile siyasi cihetin icabatını düşünen
başka vazifedarlar olduğunu unutmasın.
Muhterem Senatörler; hepinizin malûmudur
ki, Türk Milleti inkılâba temel olan. Millî Mücade
lesinden başiıyarak bugüne kadar içinden çıkan
millî emellere gerek silâhla, gerek fikirle mu
halefet eden, düşmanlara öncülük veya yardım
eden, hattâ onlardan medet uman binlerce insa
nı. atfetmiştir. Bu affettiği kimseler veya züm
reler fiilleriyle teshil edilmiş, hükümleriyle ce
zalarını giymişlerdir.
Şimdi önümüzde bulunan tasarı, fiilin ceza sı
nırı çizilmemiş, fiilin hükmünü giymemiş, deve
kuşu misali bir af tasarısıdır. İsterdik ki, bu ta
sarı bütün memleket ve dünyanın gözleri önünde
ideal, olgun bütün yaraları sancı bir tasarı olsun.
Bu tasan kırık ve tamiri mümkün olmıyaıı bir
kola benzemektedir. Bir tarihî devri kapamak
isterken, bu devreden önce d>ar zindanların hava
sını birıbir ıstırapla çeken binlerce insanın kapı
larını kapalı bırakmak ne derece bir huzur hava
sı getirir bilmem? Bütün milletvekillerinin bildi
ği ve duyduğu millî bir ıztırap ifade edilirken kı
sır bir af tasarısı bir ışık verebilir mi?
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.Affedilecekler hakkında kanarı vazifesini ya
pabilseydi 'belki ağır hiikiimler kesecek, belki de
yüksek adalet offedeeekli. Bu olmadı. Maksat
memlekete nifak, dedikodu havasını sokanları af
fet" m ek 'Olmasın. Maksat kinlerin susması, Türk
gücünün sağlamlaşması, millî vahdetin kurulması
olsam. Atatürk'ün ruhu ancak bu vahdet kurnldııkiau sonra huzura kavuşacak! ir. Buna Allah'a
inandığım gibi inanmaktayım.
Muhterem Senatörler, burada bir meseleye da
lın. I;-m;;;-! etmek isi horum. Yapmış olduğumuz
bir Grup toplantısında, konuşmamda tasarının
böyle kısır 'bir teklif ile Parlâmentoya geldiği
takdirde kırmızı oy kullanacağımı söylemiştim,
Faka!, Grupum ikinci 'bir toplantısında, bu ta
sarıya beyaz oy yermeyi karar altına aldı. Ancak
parıl disiplinine rlavoi etmek İstediğimden kırmı
zı .ryıımu bugün ben dr kullaumıyaeağnu... Paka t.
beyaz oyumu da laıllanmıyaeağım, ancak çekin(i d ı\ı ımfT'iııı bunu d t \ İİksek huzurlarınızd ' il ıdı ( l i \ ol u m

ı \"

İH)

B \Sk V\
S n ııj İhını k mat.
II W D Mi I İ M I \ \ \T (Tabiî Üye)
Muhtıiiıiı aı i ı i 1 ıı Jl Şubat olayları, GenelLııınn R tskuııl -it lılıdaııı le d(yaçıklandığı gib Onlunun \ı M ı da! ı b ı/ı birliklerinin alarm
dı-a I) ı dııı im ı «in mıdıı Alarm, bir tehlike
o ı bu lıl bık n un mıııd. sorumlu makamlar
ıı ıTın 1 m \ ıloı
İ d i m i n başkanın emridir.
VI u m d\^ d ı.uıu I ı ı m viiksek kademedeki
sorumlulardan habersiz olarak bu alarmın ya pu
ması nıu nedeni ve sebepleri üzerinde duralım.
Alamı üzerimi" birçok laflar oldu. Birçok mü
nakaşalar yapıldı. Fakat Genelkurmay Başkan
lığı ve Millî Sayınıma 'Bakanlığı tarafından bu
nun nedenleri ve sebepleri ve nedeni incelenmiş ve
müsebbipleri alınan idari kararlar ve disiplin çer
çevesi içindeki tedbirlerle leezive edilmişlerdir.
Bu hadisenin bir Anayasa ihlâli gibi gösterilip
geçmişi ek* bâzı olavlarla mukaveso edilerek, bâ
zıları lehine lâviz kapısı açmak için pazarlık mev
zuu yapılmasını esefle •karşılıyorum. Aynı zaman
da Sanlı 'Türk Ordusunu da rencide edecek ma
hiyet i edir.
Alarmı veren, birlik kumandan.arının emrine,
birlik, mensuplarının kayıtsız şartsız iltihak
edeceği bir askerî kaide idi. Bunu kötüye
düşünmek bir hatadır. Nitekim, şerefli bîr va
tansever ordu mensubu kimseler bu anormal
olaylara iştirak edeceklere karşı derhal hare
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kete geçmeyi ve meydana gelmiş olan bir an
laşmazlık unsurunu bertaraf etmeyi düşün
müşlerdir. Bu olayda 'bir tele sil âlım patlama
mış olması ve kardeş kanının akmaması hâdi
senin başka türlü izahı ve tefsir edilmiyeeeğinirı en kesin ispatıdır. Binaenaleyh, artık
haklarında karar verilmiş ve takibatı bitiril
miş bu müessif olayın müsebbipleri için, böyle
bir af tasarısının getirilmesi lüzumuna kaumi
d eğilim .Yalnız askerî kanunlar ağırdır. Hele
bu gibi hâdiselerde alınacak idarî ve disip
lin. kararları gayel sert ve kesin olmalıdır
Nitekim de böyle olmuştur. Bu yüzden de
üstlerinden aldıkları emri yerine getirmekten
başka suçları olmayan bir kısmı genç ve kıy
metlî subaylarımız da bu arada, emekliye sevk
edilmişlerdir. 30 nen madde ile emekli oban
bu genç ve kıymetli subaylara
müddetlerini
doldurmadıkları
için ya maaş bağlanamamış
veya pek cüzi bir parayla emekli olmuşlar
dır, Biraz ünce de belirttiğim gibi sadece üstle
rinden aldığı emre İtaat ederek alarma geç
mekten başka, suçlan olnııyan bu subayların
mağduriyetlerinin bir arı önce nihayete erdi
rilmesi için Hükümetin âcil tedbirler almasını
temenni ederim.
Muhterem arkadaşlarım; bu kürsüde Silâhlı
Kuvvetlerin Büyük Millet Meclisine
yap
tığı mevhum baskılardan bahsedenler müşah
has deliller verememişlerdir. Ordunun, de
mokrasi anlayışının en güzel misalini, sizlerin
bu ra da ki m e v e ı rdiy eti iri z t .eski I ot m e kf ed i r.
Bence bu baskı iddialarında bulunanlar, sade
ce bu baskıyı mânevi olarak vicdanlarında his
setmiş olacaklardır.
Muhterem arkadaşlarım; ordu bir robot
değildir. Ordu, düşünen aydınlar kadroların
dan müteşekkil kuvvetli bir varlıktır. .Vasıl
bir milletvekili veya senatör seçmenlerine gidip fikir danıştıktan sonra, «seçmenlerim bu
mevzuda şöyle düşünüyorlar» deyip onların
fikirlerini
aksetiriyorlarsa, elbette ordunun
büyük millî dâvalarda bir görüşü olacaktır. Bu
mm izhar edilmesi. Meclis koridorlarında
şi:ı veya İni şekilde, şu veya bir kimse taralın
dan bu fikirlerin akset irilmesi suç teşkil çi
miyorsa, bıı da suç teşkil etmemelidir. Bir in
tikal devrinde olduğumuzu elbette hepimiz
müdrikiz. Ordu, '21 Mayıstan sonra bizzat sîvasothı içine girmiştir. Ordunun siyasetten ce-
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kümesi elbette kolay olmıyaeaktır.
Ordunun
bir an evvel siyasetten uzaklaşmasını ve kışla
larına dönmesini istiyorsak, Büyük Millet Mec
lisinde sadece millî menfaaleri hâkim kılmalı
yız,
Şahsi menfaatler, zümre menfaatlerinin
üstüne hiçbir zaman çıkmamalıdır. Bütün in
sanlar, bu memleketin 28 milyon
vatandaşı
gözlerini Parlâmentoya çevirmiş, bizleri çok
yakından takibetmektedir. Memleket menfaat
leri üstün tutulduğu ve her şeyin üzerine çı
karıldığı takdirde, her zümre ve vatandaşa
lâyık olduğu mevki verildiği müddetçe, ini
Parlâmentonun tanı millî iradenin temsilcisi
olduğundan kimsenin şüphesi olmıyaeaktır.
Aksi takdirde, geçmişte olduğu gibi bir ekseri
yet usulüne, bir çoğunluğa, dayanmak sure
tiyle buradan ekseeriyetle, millî
menfaatlere
aykırı kanunlar çıkarılma peşine düşüldüğü
takdirde, bu Parlâmentonun millî idareyi tem
sil ettiğinden şüphe edilecektir. (Gürültüler.)
BAŞKAX -~- Bu şahsi kanaatiniz değil mi?
Tavzih ediniz.
HAYDAR TUNOKANAT
(Devamla) —
Efendim, geçmişteki misalleri kıyaslamak su
retiyle söylüyorum. Bu Parlâmentonun bu şe
kilde çalıştığını iddia etmiyorum. Geçmişteki
tecrübelerden mülhem olarak söylüyorum.
BAŞKAN — Tavzih edilmiştir.
HAYDAR TUNOKANAT
(Devamla) —
Sözlerimi burada bitirirken hepinizi hürmetle
selâmlarım (Alkışlar.)
Başkan — İki yeterlik önergesi vardır. Fa
kat, biraz önce gelmiş olan kifayeti müzakere
önergesi ekseriyetle reddedilmişti. Kifayet öner
gesi reddedildikten sonra, kaç üyenin konuşma
sını mütaakıp. gelen önergenin reye konacağı
meselesinin, çeşitli tatbikatı vardır. Bunda hiç
bir ölçü bahis mevzuu değildir. Buna ait de bir
hüküm yoktur. Riyasetin mühim bir kanun
mevzuunda, kifayet önergesi reddedildikten son
ra, muayyen bir aralıktan sonra ve en aşağı G
arkadasın daha konuşmasından sonra kifayeti
müzakere takrirlerini oya koymayı uygun gör
mektedir. O itibarla, kifayeti müzakere tak
ririnden sonra şimdiye kadar 5 arkadaşın da ko
nuştuğu göz önünde tutularak, bir arkadaşa da
ha söz vereceğim.
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Buyurun, Sayın Kaplan.
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Muhterem
arkadaşlarını; kifayet takriri verilmiş olmakla
beraber, bu hususta çok hassas davranan Baş
kamınızın müsaadelerinden dolayı, ayrıca ken
dilerine arzı şükran ederim. Endişe buyrulma*
sın, tatsız şeyler konuşacak değilim. Konuş
maların başından şu ana kadar Parlâmentoya hâ
kim olan hava insana emniyet telkin edici mahi
yettedir. Aynı istikamette görüşler belirmekte,
benimsenebilecek temayüllerin berraklıkla orta
ya konulabileceği hakkında ümit verici bir fikir
teşekkül etmektedir. (Bravo sesleri)
Bu girişten sonra, ortaya birkaç temel me
seleyi olduğu gibi koymak isterim. 22 Şubat hâ
diselerine gelinceye kadar karanlıkta kalmış bir
şey yoktur. Bu İhtilâl o kadar acıktır ki, 27
Mayıs sabahından itibaren güttüğü bütün pren
sip ve davranışlariyle kendisinin berrak, açık
bir fikre sahibolduğunu Türk Milletinin ve dün
yanın önünde ispat etmiştir. Yine o kadar ka
ranlık ve kapalı bir nokta yoktur ki; dünya
daki ihtilâllerin ne zaman ve hangi şartlarla do
ğacağı çok defa kestirildiği halde, doğusunda
ki seyri ve nasıl neticeleneceği ekseriya kestiri
lemez. Halbuki 27 Mayıs İhtilâli ta ilk günle
rinden itibaren, inandığı, güvendiği ve yetiş
tiği fikir ve terbiyenin tesiri altında kalarak,
iktidarı teslim edeceği tarihi dahi çok vazıh ola
rak ortaya koyup, onun istikametini, rotasını
şaşırmamış ender bir İhtilâldir. Türk Silâhlı
Kuvvetleri o kadarına hassas, istikametini bi
len, yaptığını müdrik. Atatürk şuuru ile ye
tişmiş. milletine lâyık bir kütledir ve öyle kal
mak azmindedir. (Bravo, sesleri)
Yine hiç. karanlık değildir ki, gözlerimizin
önünde bütün berraklığiyle görünen şu İhtilâl
Devrinde, davranışlarını açıkça ortaya koymuş
olan ihtilâlcilerin, dağarcığında memleket hay
rına sarf edilecek pek fazla bir şey bulunnııyan
kimselerden demokrasi ve millî hâkimiyet dersi
almıya, ihtiyaçları yoktur. Tavzih edilmiş olma
sı için, bu fikirleri taşıyanların, çok şükür ki.
cemiyette çoğunluk teşkil etmediğini arz etmek
isterim.
Millî hâkimiyet prensibine bu derece inan
mış olan ihtilâldin 1 ' millî hâkimiyet prensibi
nin başka gizli istikametlerde istismar edilmesi
karşısında da ayın şekilde hassas kalacaktır.
Hislerin kütlelere maledilmek suretiyle kolay
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yoldan bil' millî irade prensibini ortaya koymak
ve. istismar etmek şeklinde değil de, hepimizin
takdir ettiği ve benden evvel konuşan, Turlum
Kapanlı'nın daha berrak olarak ortaya koydu
ğu gibi, müpet fikirler kütlelere m al edil ir ve
bunun reaksiyonu olarak millî irade prensibi ilci
de edilirse, mutlaka meseleler
halledilecektir,
hal yoluna girecektir.
İşin hiçbir hissi cephesi
kalmıyaeaktır.
Bu «•iristen sonra, 22 Şubat hâdiselerini, ge
niş bir açıdan ve sizleri fazla işgal etmeden tah
lil etmek ve. bâzı temennilerde b u l u n m a k iste
rini. Bu hâdiselerin oluşu, doğuşu ve netice
leri hakkında çok şey söylendi ve söylenmekte
dir. Ben b u n l a r hakkında söylenenleri ve söy
lenecek olanları bu kürsüye getirip
münakaşa
etmeyi, memleket menfaatine uygun mütalâa
etmediğim iein, bu kısımlara dokunmak istemi
yorum. Bir hatip arkadaşın da söylediği gibi,
hakikatte bu hâdiseler, vicdanlarda h ü k m ü n ü
bulmuştur.
E ğ e r bu vicdanlar, 26/27 Mayıs
gecesi karanlık hayalleri aydınlığın
yumruğu
ile çöken vicdanlar değilse ki, çoğunluk böyle
dir, 22/23 Şubat hâdiseleri de vicdanlarda mut
laka müşterek bir, hükme nail olmuştur. Bâzı
d a v r a n ı ş ve ifadelerle âdeta teşvik eden, kin
ve intikam hislerini açığa v u r u r e a s m a konuşma
l a r y a p a n , faaliyette b u l u n a n ve dişlerini bu
kin ve. intikamla gıcırdatan insanlar; b ü t ü n sağ
d u y u l u kimseler t a r a f ı n d a n
mutlaka takibedilmekte olduklarını, hiçbir zaman bir gaflet ese
ri olarak tedbirsiz bulunulmıyacağını da göz
önünden kaçırmamalıdırlar. B u aziz millet, bu
asil millet ıstıraplarının halledilmesini istiyor.
Hisler istismar edilmemelidir. Kin ve intikam
hayalinin, kin ve intikam reaksiyonunu şiddet
le davet edeceği de unutulmamalıdır.
Bu olayların neticesine gelince1 : B u n u 3 is
tikamette tahlil etmek m ü m k ü n d ü r . S a y ı n Baş
kanın müdahalesinden çekmiyorum ama, bura
da temas edildi. B i r usul meselesi olarak görü
şünü ifade etmek için, ister- istemez insan. 22
Şubat olaylarının arkasına takılarak ortaya atı
lan genel affa temas etmek mecburiyetinde ka
lıyor. Müsamahanızı istirham edeceğim.
B u n u 3 istikamette tahlil etmeliyiz.

Bu hâ-

I

diselerl bahane ittihaz ederek, genel af için bir
mesafe kat'et inek, hiç değilse bir köprübaşı mev
zii t u t m a k arzusu hâkim olmuştur. Birincisi bu
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dur. Bu yolda, biraz «'ince belirttiğini gibi, istik
balde bir üç alma duyguları varsa, yine kainle
rinde yala. dursun, bunu bir fırsat telâkki ederek
kılık değişi ire değistiıv seyrini taınanılıyan bir
takım sivri görüşlere raslaumaktadır. Ümit edi
yoruz ki, öyle ümit etmek isliyoruz ki, bir hal. yo
luna, girmesi tamamen memleketin hayrına oları
bu sivri, görüşler mevziidir, mahallidir. Bu görüş
lerin sahiplerini kaderleriyle başbaşa bırakırsak,
yine öyle ümit edvonız ki, bizim için. doğru yolu
bulmak, müşterek bir karara sahibolmak mutlaka
temin edilecektir. Yine sağ duyu sahibi bütün ar
kadaşların kabul ettiğine inanmak istiyoruz ki,
af kampanası ihtilâlin zorlanmasına çalınmama lıdır. Af kampanasının böyle zorlanarak çalınma
sının hayra alâmet olmadığını pek muhterem ar
kadaşlarım mutlaka takdir edeceklerdir. Bu ihti
lâl doğuşiyle, gelişmesiyle, sırf inanışları u ğ r u n a
ve memleket hayrına, katlandığı neticeleriyle vic
danlı olmuştur rallim olmuştur, şefik olmuştur.
Temiz vicdanlar ve ihtilâlin tasarrufları mütema
diyen istismar edilerek koltuğiyle kendisini sahi
le a t a c a k bir şok d a l g a s ı y a r a t m a k sevdası, çok
kere b u d a l g a n ı n ağırlığı a l t ı n d a ezilir ve kö
pükleri içinde erimekle de neticelenir.
Muhterem arkadaşlarım; bilhassa işaret etmek
isterim ki, bizler b u r a d a yeni temeller üze
rinde, memlekete yeni ufuklar açacak müessese
leri kurmak, davranışlar ve kıymet hükümleri ya
r a t m a k amaciyle toplandık. Verdiği söze sadık
kalarak, 1,5 sene sonra iktidarı devreden ihtilâl
b u n u böyle d ü ş ü n m ü ş t ü r . Hislerimizin ötesin
de kurcalanması ve ters istikâmetlerde işlemeye
zorlanması m ü m k ü n olmıyan b ü y ü k millî mesele
ler olduğunu göz önünden ayırmamalıyız. Ana
yasanın başlangıcındaki
berrak r u h u
kavrar
sak Yeni Anayasa nizamımız mutlaka tutacak
tır.
Sorarım muhterem arkadaşlarım,
Anayasa
nın bir maddesi hakkındaki tasarruflarımızı kul
lanırken, l)u Anayasaya ışık t u t a n , r u h veren
temel prensip ve hükümlere aykırı hareket ede
bilir miyiz.' tk'iyet tabiî ki, hayır. Bu noktada
biri eşi yo i'uz. Aksi halde ortada Anayasa nizamı
kalmaz. Nizam kalmaz. Demekki mesele, önce
beraber düşünme meselesidir, heyecan meselesi
dir, inanç meselesidir. Bu k ü r s ü d e İtenden evvel
konuşan arkadaşlarım, aynı yollara, gitmek tema
yüllerini düşüncelerini
ve halisane
fikirlerini,
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müşterek bir rota istikametine tevcih edebilecekler
midir, edenıiyeceler midir.' Ren tevcih edecekle
rine. inanıyorum.
22 »Şubat olaylarının arkasından genel al' me
selesi ortaya, çıktı. Bıı konudan tamamen ayrı bu
lunduğu ve "izli celse de olmadığı için ben de faz
la temas etmek istemiyorum. Böylece bunu bir ke
nara bırakalım. Bir t a r a f t a n idari» bir tasarrufta
bulunmuştur. Diğer taraftan da H ü k ü m e t i n o arı
için uygun gördüğü, faydalı bulduğu, memlekeı
hayrınadır, diye d ü ş ü n d ü ğ ü kanun 1 aşarisi ha
zırlanmıştır. Böylece bir tedbirler manzumesi ile
karşılaşmış bulunuyoruz. Bu ikisini, birbiri ile çok
yakından ilgileri dolayısiyle bazan birlikte, bazan
yakından ilgileri dolayısiyle bazan birlikte, bazan
ayrı ayrı tahlil etmek istiyorum. Hükümet bunu
neye getirmiştir. K a n a a t i , gerekçesi sarihtir. Bu
meseleyi bir millî mesele olarak, münakaşa, etmek
istemem ve münakaşa, edilmesi de fuzulidir. di
yor. Netice elde edileceğine de kaani değilim di
yor. Böyle düşünüşte, basiretli hareket edilmiş
tir. Başka, bir şey yapılabilir miydi, yapılamaz
mıydı? B u da ayrı bir mesele. Fakat böyle hare
ket etmiştir. Bu hâdiselerin nasıl cereyan ettiği
ni tanı olarak bilmemekle beraber, ordu için lü
zumlu olan müessese otorite nizamını aşmadığı.
onun dışına çıkmadığı salahiyetli ağızlarca ifade
edildi. K a n u n u n gerekçesini göz önünden ayır
mazsak, çok yerinde olur. B u kanunu Millet Mec
lisi kabul etti. Sizlerin temayülü de, millî mesele
lerde gösterdiğimiz anlayışla mütenasip olarak,
aynı istikamettedir. O halde biz neyi münakaşa
ediyoruz? B u meseleler millî meselelerdir. Lalet
tayin münakaşa edilmemelidir. Ordu ne yapmış
tır? Sözünü yerine getirmiş fiil ve hareketleriyle
n a m u s sözünü yerine getirmiş, kendi iradesiyle
kendi haklarından, millî irade namına, mütema
diyen vere vere en nihayet. Ekim 1961 de millî
iradeyi gerçekleştirmekle b ü t ü n ceht ve gayretini
göstermiştir. Böyle bir ordu için. onun hislerinin
istismar edilmemesi için ve hassasiyetinin mutlaka
aziz tutulması bakımından biz hâdiseyi, onun
ve hesabına münakaşa etmek istemiyoruz. Müte
madiyen deşmekte fayda yoktur. Şimdi gelelim
idari t a s a r r u f a ;
i d a r e Silâhlı Kuvvetler K u m a n d a n ı ve P a r l â 
mentoda. Hükümet, içerisinde Silâhlı Kuvvetlerin
siyasi mesuliyetini temsil eden Millî S a v u n m a Ba
kanı olarak kendi insiyatifinde bâzı t a s a r r u f l a r 
da bulunacaktır. Ve b u l u n m u ş t u r . Ben b u r a d a
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leir görüşler iddia ederek veya bu mesul şahısla
rın yetki ve salâhiyetlerini tecavüz edercesine bâ
zı fikirler serd ederek insiyatiflerine dokunmak
istemiyorum. Yalnız bağdaştıramadığım su nokta
var: Bu noktada Muhterem Parlâmentomuzun
beni teyidedeceğini zannediyorum. Biliyorsunuz
arkadaşlar bu meseleler uzun boylu teşrihe tâbi
tutulacak meseleler değildir. Orduyu rencide et
meye kadar gitmesi mümkün olan bu meselelerin
münakaşa edilmemesi fikri hâkimken, bilmiyo
rum, idarenin tasarrufları ile bu fikir bir ahenk
halinde midir.'. 22 - 2).> Şubat hâdiselerinin hemen
akabindeki tansiyon için de mütalâa edilen bu !atasarruflar, bence bu parlâmentoda, asıl fikir mu
vacehesinde bir defa daha gözden geciril.se. öyle
zannediyorum, mütaadit hatiplerin
izah ettiği
gibi, daha uygun tasarruflara müncer kılınacak
ve bu hâdise daha uygun tasarruflarla, kapanmış
olacaktır. Bu, idare için zor bir şey değildir. Bu
tasarrufları yeniden gözden geçirebilir. Bugünkü
hava içinde ve Parlâmentomuzun müdîr düşün
cesinin belirdiği şu anda. bu tasarruflar bir İrere
daha gözden geçirilirse, arkadaşlarımızın da arzu
ettikleri bir hal çaresi bulunabilecektir kanaatin
deyiz. (Bravo sesleri)
Beni dinlemek I ut funda bulunan kıymetli ar
kadaşlarıma sonsuz hürmet ve sevgilermıî suna
rım. (Alkışlar)
B A Ş K A N - - Sayın Adalet Bakanı.
ADALET BAKANİ SAHÎR
KURUTLUOGLU — M u h t e r e m B a ş k a n , C u m h u r i y e t Sena
tosunun saygı değer ü y e l e r i ; u z u n m ü d d e t mü
nakaşası y a p ı l a n k a n u n tasarısı ü z e r i n d e kıy
metli vakitlerinizi ve zamanınızı almak istemez
dim. Ancak, kıymetli a r k a d a ş l a r ı m d a n bâzı
ları gelen k a n u n u n , A n a y a s a n ı n b a h ş e t t i ğ i sa
lâhiyetin p a r l â m e n t o t a r a f ı n d a n
kullanılma
sının h u d u d u dışında kalabileceğini
Anayasa
mızın 4 ncü ve m u t a a k ı p m a d d e l e r i n d e tasrih
ve t a d a t edilmiş b u l u n a n y a s a m a yetkisi, yü
rütme görevi ve y a r g ı yetkisinin t e d a h ü l ü man
zarası arz eden bir k a n u n teklifi
mahiyetinde
b u l u n d u ğ u h u s u s u n d a k i görüşleri
dolayısiyle
bu k a n u n u h a n g i h u k u k ışığı altında getirdi
ğimizi ve h a n g i h u k u k anlayışı içinde Y ü k s e k
P a r l â m e n t o y a s u n d u ğ u m u z u arz etmek iste
rim. E v v e l e m i r d e t a s a r ı n ı n t a a l l û k eylediği
efalin vuzuha ulaşmaksızın v e suçun
sübutu,
sucun ne olduğu tâyin edilmeksizin bir af
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k a n u n u n u n çıkarılmasını A n a y a s a d a k a b u l edil
miş bulunan hususi ve u m u m i af zaviyesinden
m i i m k ti. 11 ola n 11 y ac a ğ ı n a iş a r e<t b uy u rdııl a ı'.
Çok değerli a r k a d a ş l a r ı n ı 1924 Anayasası
n m 26 ncı m a d d e d e tesbit edilmiş b u l u n a n sis
temle b u g ü n k ü T ü r k i y e C u m h u r i y e t i A n a y a 
sasının tesbit ettiği af müessesesi birbiriyle bir
m u t a b a k a t ı tamme halinde değildir. 1924 Ana
yasasının 26 ncı maddesinde üç esas tesbit
edilmiştir. B u n l a r d a n birisi, tecili t a k i b a t ; di
ğeri. affı h u s u s i ; bir diğeri de affı umumidir.
Bugünkü Anayasa sistemimizde tecili l a k i b a l
diye bir sistem kabul edilmemiştir, b a d e c e
umumi ve hususi aftan bahsedilmiştir.
Affın,
umumiyetle ifade ettiği m â n a üzerinde kısaca
d u r u r s a k , kaza, organının tasarruflarına
par
lâmentonun bir müdahalesi gibi g ö r ü n e n aflar.
menşeini t a r i h t e n alan b i r siyasi t a s a r r u f t u r ki,
bu t a s a r r u f u n memleketin
yüksek menfaatleriyle ilgili olarak yapılır, bu t a s a r r u f l a bir
takım u n u t m a k ve temizlemek ameliyeleriyle,
tedbirleri cemiyetin nef'ine kullanılır. Bu iti
barla affın, p a r l â m e n t o l a r ı n y e t k i l e r i dâhilinde
bulunduğu bütün dünya Anayasalarmca kabul
edilmiş bir husustur, bir 'hakikattir.
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Anayasası, af mües
sesesini hususi af ve u m u m i af mahiyetinde iki
n o k t a d a toplamış b u l u n m a k t a d ı r . U m u m i af
fm hususi aftan ayrıldığı n o k t a l a r üzerinde b i r
vuzuha vardığımız t a k d i r d e , k a n u n u n A n a y a s a
içerisinde olup olmadığı hükmünü de kolayca is
tihraç etmek mümkün olacaktır. Yüksek malûm
larıdır ki, bir bakıma, hususi affın lanı tarifi ol
masa bile, unutmaksızın affetmektir. Umumi af
delâlet itibariyle unutarak affetmektir.
Hususi
af müessesesi; sucun mahiyeti hukukiyesi ve vas
fını, bünyesini tâyin, ve fiilin miistehak kıldığı
cezanın tâyini ve suçluları taayyünden
sonra
vâzıı k a n u n u n merhamefen affetmesidir,
faka!
unutmaksızm, tecelli eden bir sa'Iıai hukukiyedir.
Umumi 'affın mutlaka, suç vasfının mevcudiyeti,
mutlaka, bir .suçlunun kim veya, killiler olduğunu
tâyin ettikten sonra kullanılabileceği hukuki kai
desine inanıldığı t a k d i r d e hususi aftan başka bir
affı kabul etmek mümkün olınıyacak ve zYııayasnmızdaki umumi ve hususi afların arasındaki farkı
tâyin etmeye, ve hangisinin uygulanacağını kestir
meye imkân, buiuuamıyaeaktır.
Bu itibarla, bir
affm kanuni neticeleri itibariyle göz önünde tu
tularak
bu fiile, mahsus olan ecza ile birlikte
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neticeleri de af ediliyorsa, bu umumi bir af ola
caktır. Yalnız cezanın veva bir kısmının veya
cezalardan bir kısmının affını luuiazammın ve
mahkûmiyetleri affediyorsa hu. da hususi af ola
caktır. B u sebepledir ki, ceza olmaksızın af
mevzuııbâhsolamaz fikri umumi aflarda düşünülemiyecektir. Şayet böyle olsaydı umumi affın
kapsadığı cezaların mürtefî kılınması, başlamış
takibin yok farz edilmesi başlamamış takiplerin
yapılamıyacağı hususları bir karine tedahül et
mesi ve son iki katagorinin affın dışında, kalması
ve ancak ceza tâyininden, sonra, affa tâbi olması
gerekecektir. Bu suretle de sadece cezaya mün
hasır kalıp hususi af mahiyetini taşıyacaktır. Bu
zaviyeden, hukukun ışığı altında Anayasanın ışı
ğı altımla, bu kanun tasarısı böyle bir mahiyet
taşımaktan çok. uzaktır. Ve böyle bir iddiada da
hukuki mesnet aramak zor olacaktır. B u k a n u n
yargılama ve tk isin i nez eder, bu itibarla tefriki
kuva esasına d a y a n a n Anayasayı ihlâl eden bîr
kanun manzarasını arz eder buyurnluyor.
Biraz evvel İzaha, çalıştığım af müessesesinin
Anayasada yer alışı tarihî ve siyasi
sebeplere
bağlandığı için hukukini terazisinde tartılarak
neticesi ölçülen, efalin Parlâmentoca yok farz
edilmesi belki, esas itibariyle, mahiyet, ve bünyesi
itibariyle kazai yetkiye bir taarruz -gibi, (mücer
ret bir zaviyeden,) telâkki edilebilirse de, içti
mai zaruretler cemiyetin birtakım hâclisatı oLıme
mış telâkki etmesinde sivasi ve içtimai tatbir ame
liyelerinin cemiyetçe, daiına, olmasa bile muayyen
zamanlar içerisinde kendisi hissettirmesinden doğ
duğu için buradaki tasarrufun bu zaviyeden hu
kuka, yargıya tecavüz mahiyet ini taşımadığı mu
hakkaktır. Bu husus tarihî sevrin "bir neticesi
dir.
Takibat yapılmaması kaydını ihtiva etmesi hu
susunu; yjne kaza. erkine tecavüz mahiyetinde
telâkki, etmeye imkân vermemektedir. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğu günden. İni yana çıkarıl
mış. bulunan uf kanunlarını tetkik ettiğimiz za
man, ki zaten esas itibariyle umumi affm mahi
yeti icabı da, bu neticeye varmak zaruridir. Ge
rek 23'1'H) sayılı Af Kanunu gerekse 5677 sayılı
Af kanunları birinci maddeleriyle tetkik edildi
ği zaman görülecektir ki; şu tarihle şu tarih
arasında, oveya, su tarihe kadar işlenmiş suçlardan
dolayı takibat yapılmaz, kaydını ihtiva, eder. Bu
k a n u n u n mütaakıp maddelerinde yer almış hü
kümler ise, birtakım efali memnuanm, affın di-
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şında bırakılması arzusundan doğduğu için, fa
lan falan maddelerin ihlâli affın hudut ve şü
mulü dışında bırakılmış, veya «şu kadar cezaya
müstahak olanların cezalarının §u kadarı affa tâ
bi tutulmuş» kaydı birtakım istisnadan doğmuş
zaruretlerdir. Bu iki Af Kanununun haricinde
kalan ve yine edebiyatı kanuniyemizin tarihî sey
ri içinde yer almış bulunan 170, 183, 378 ve 158
sayılı Af Kanunları çıktığı zaman hiçbir muayyeniyet ifade etmiyen zümrelere teşmil ederek
af çıkarılmış bulunmaktadır. (Bunun haricinde
muayyen bir zümreyi hududu 'içerisine almak su
retiyle çıkarılmış af kanunlarımızın numuneleri
de mevcuttur. Nitekim '29 Haziran 1938 tarih ve
3527 sayılı Kanun da bu mahiyette bir hususiyet
- >arz eder. Bu kanunda Lozan'da aktolunan
24 . 5 . 1923 tarihli umumi af beyannamesi ve
Protokolünde 150 kişilik listedeki isimleri yazılı
şahıslar affedilmişlerdir der. Neden dolayı af
edilmişler. Hangi suçtan dolayı af edilmişler...
Kimlerdir?... Bu suallerin cevabım metni kanuni
de bulmak mümkün olmamakla beraiber bu da bir
umumi af kanunudur.
113 sayılı Af Kanununu tetkik ettiğimiz za
manda da, muayyen kimselere taallûk eyliyen af
fın mevcudiyetine tesadüf etmekteyiz. Ezcümle,
113 sayılı Kanunda 27 - 28 Mayıs 1960 günle
rinde İnkılâp hareketi lehine fiilen katılmış
şahısların bu tarihlerde işledikleri suçtan do
layı takibat yapılamaz, kaydı muayyen bir
zümreye, bir sınıfa affın teşmil edilebileceğini
göstermektedir.
Bu itibarla bunlar kimlerdir, kaç kişidir
ler, ne suç işlemişlerdir bunun tadat ve tasri
hinden ziyade Yüksek Parlâmentonun tasvi
bine mazhar olursa bu kanun, bunların tadat
ve tasrih edilmeksizin 22 - 23 Şubat olayları
nın memlekette ihtilâl içine karışmış ve ih
tilâldeki va'dini yerine getirerek Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının ışığı altında
Türk
millî iradesinin tecellisinde, va'dinde durmuş
'bulunan ordunun politika sahasından uzak
laşması. geçirdiği sarsıntıların birtakım mü
nakaşalara konu teşkil -etmemesi içindir ki,
tadat ve tavzih de fayda mülâhaza etmemekte
dir. Bunu bir başka cihetten, bir başka nok
tadan da mülâhaza etmekte fayda vardır.
Tadat ve tavzih dışında kalmış birtakım
hareketler
mutasavver olahilir. Bu takdirde
affın hudut ve şümulü dışında birtakım efa-
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lin takihe konu olduğu inancına varanların,
veya böyle bir açık kapının, mevcudiyeti iti
bariyle münakaşasını faydasız gören vazıı
kanunun bu kabulü dışında birtakım fiille
rin aslı affa tâbi olmasına rağmen yeniden
münakaşa ve muhakeme mevzuu olması iftira ve
tezvir mekanizmasını harekete getirecektir. Bu
yoldan meseleler daima münakaşa edilir, ayak
ta tutulur bir mesele diye ele alınacaktır, arz et
miş, münakaşalı işlerin de cemiyetin sıyrılması
yerine, cemiyetin menfaati yerine her gün mü
nakaşası mümkün olan birtakım mevzuların
mevcudiyetini
ipka etmek cemiyetin nef'ine
olmıyan bir neticenin doğmasını mümkün kı
lacaktır. Bu zaviyeden ele tavzihte fayda var
dır derken tasrihin dışında kalmış iddiasiyle birtakım fena neticeler doğurmanın ka
pısının aralık kalmış olması gibi bir neticeye
varmak mümkündür. Bu zaviyeden esas iti
bariyle o gece bu fiillerle, bu olaylarla ilgili
olanların fiillerinin takip dışı bırakılması,
bu olaylara ilişkin efalin hepsini ceza takibi
hududu dışında bırakmakla hangi hudut için
de olursa olsun affın şümulüne dâhil kıl
maktadır. Ancak bu ifadem bir yanlış mâ
naya delâlet etmemelidir. 22 - 23 Şubat hâ
diselerinin delâlet ettiği efalin hududu için
de bulunanlar... Yoksa bunun dışında bulu
nan âdi suçların mazharı af olması bahis
mevzuu değildir. Bu takdirde meselâ, bir as
kerin para çalmak gayesi ile işlenen suç
lar, şahsi kaprisi uğruna öldüren veya askerî
hir eşya çalma suçlarının asker kişiler tara
fından o gün işlenmemiş olması halinde affa
tâbi' olmıyacaktır. Bu affı düşünürken, bu -şekil
de bir af istiyen madde metni ile hiçbir zaman
karşı karşıya olmadığımız, yine maddenin sara
hati ile ortadadır.
Sadece olaya, ilişkin efalin cemiyet lehine
ortadan kaldırılması inancı içinde yapılmıştır.
Kovuşturma ile affın ayrı ayrı olduğu hu
susunda düşüncelere bu izahatım ile cevap ver
miş hulunuyorum. İnzibati meselelerin af
kanunundaki yer alışı mevzuu ile bu tedbirlerin
ve bu tasarrufların kanundan sonra tekrar göz
den geçirilmesi veya böyle birtakım tasarruflar
mevcut ise bu tasarrufların kaldırılması acaba
daha mı iyi olur yoksa böyle kalması mı daha. mı
iyi olur şeklinde sualler tevali etmiş bulunmak
tadır. Evvel emirde Yüksek Heyetinize şurasını
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BAŞKAN — Sayın Sancar.
arz etmek isterim ki; memnu bir fiil teşkil evli- [
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI
yen kanunun nehyettiği bir fiilî işliyen kişi hak
kında ceza tâyin edilmiş olması, ayrıca, hakkın
SANCAR (istanbul) — Bir iki nokta için huzu
da inzibati muamele ifasını geri bırakmaz. Ceza I runuzu işgal etmek istiyorum. Bunlardan birisi;
tâyin edilmiş olan ahvalde dahi, cemiyetin suç
bir senatör arkadaşımız «dtiç kimsenin keyfî dü
saydığı fiilî işliyen kimseler de cemiyetin ceza
şüncelerle rütbe .sökmeye hakkı yoktur, ordu ihti
verdiği ahvalde dahi, mensnibolduğu mesleğin, sı
rasların aleti değildir» diye bir tarizde bulundu
nıfın içinde inzibatı mahiyetteki birtakım tedbir
lar.
lerin tatbikini geri bırakamaz. Böyle olunca, af
S U P H İ KARAMAN (Tabiî Üye) — Asker
lar da hiçbir zaman cemiyet sınıfları içinde, ânı- I likte esasen rütbe sotene diye bir şey yoktur.
me hizmeti hududu içerisinde hizmet görenlerin
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI
İLHAMI
fiillerin ister umumi, ister hususi mahiyette or
ıSANOAR (Devamla) — Arkadaşlar Yüksek Ku
tadan kalkması halinde dahi, meslek, sanat, züm
manda Heyeti ve bunların arasından vazifelen
re nef'ine tatbik edilecek inzibati cezaları mürtefi
dirdiği, sizin naçiz bir arkadaşınız olarak, biz ih
kıldığı (görülmemiştir.
tiraslarımıza esir olacak derecede düşmüş insan
Nitekim 2330 sayılı Af Kanununun 12 nci
lar değiliz. (Bravo sesleri)
maddesi 5677 sayılı Kanunumuzun 7 nci madde
Bu heyet hiçbir zaman keyfîlik lâfını istisi sarahaten işlenilmiş olan bu fiillerden tatbik I
yeeek insanlardan mürekkep değildir, keyfîlik
edilmiş ve edilecek inzibati muamelelere affın
buraya girmemiştir. Nitekim keyfî muamele
şümulü olmadığını sarahaten bünyesinde ifade
lere mâruz kaldıklarını zannedenlerin Millî
etmiş bulunmaktadır. Demek ki; cemiyet suçu
Savunma Bakanlığında teşekkül etmiş olan 'tet
unutmada ayrı menfaat görmekte fakat bunu hiz
kik
kuruluna
tekrar müracaat etmelerinin
metin icabettirdlği birtakım inzibati mahiyette
mümkün olduğunu ve oradan çıkan karar tat
ki tedbirlerin ipkasını ve ifasını ayrı bir zaviye
minkâr olmazsa, Devlet Şûrasının kendileri için
den mütalâa etmektedir. Hâdisenin mahiyeti,
bir müracaat mercii olduğunu: söylemekteyiz.
muhterem Tunçkanat arkadaşımızın ifade buyur
O halde bizde keyfîlik şöyle dursun, şayet bir
dukları gibi, bu ister dış hareket diye kabul edil
hata
varsa, 'bunun tamirinin mümkün olaca
sin, ister doğrudan doğruya memnu olan ahvali
ğını bir yol olarak bu suretle 'göstermiş bulu
ihlâl mahiyetinde tecelli eylesin, bunun münaka
nuyoruz.
şasında fayda yok. Münakaşayı ieabeden nokta;
Binaenaleyh «Bu tasarrufla hata hiç yok
cemiyetin unutarak affetmesinin memleketin bün
tur» gibi mutlak bir iddiaya da sahip değiliz.
yesine getireceği rahatlık tedbirinin mevcudiyeti,
Hata olabilir, alman kararlar derece derece tetademi mevcudiyetidir. Kanaatim odur ki, bu ka
kika tâbi tutulabilir ve hata varsa tamir edile
nunların memleketimizin içtimai bünyesinde, âm
bilir.
menin bünyesinde böyle bir tatbikata ihtiyaç bu
lunmaktadır.
Bir ikinci nokta aziz arkadaşlarım; «Bu
tasarı ile Hükümet şahısların] mesuliyetten sak
(Bunların tekrar orduya alınması, haklarında
lamak istiyor, Hükümet kendisi için bir af ge
yapılan muamelelerin tebdil edilmesi ve saire ve
tiriyor» şeklinde düşünen arkadaşlarımız var.
saire... Tamamen ordunun iç bünyesini alâkadar
Arkadaşlar,
Hükümetiniz mesuliyetten korka
eder. Ve affın hududu dışında mütalâa edilmesi
rak
bir
aıf
tasarısı
getirmiş değildir. Hâdise
için zaruri tedbirlerdir.
I
(Bu tedbirlerin alındıktan sonra (mürtefi) ki- I ortadadır. Mesuliyeti henüz ruhlarından çıkaranııyan insanlar bu korkaklık kompleksi içe
İmmasiyle mi ordu, içinde huzura kavuşacaktır
risinde yaşarlar. (Alkışlar) Biz, tek vatanda
yoksa afla beraber tekrar ordu içinde bunların
şın
veya bir Türk Subayının veya Harp Okulu
'hizmete avdetiyle mi bir rahatlık getirecektir. Ta- I
talebesinin
bir dirhem kanının değil, bir ufak
mamen ayrı bir meseledir. Bu cihet Millî Savun- I
zedelenmeye da'hi mâruz kalmamasına tered
ma hizmetlerini idare edenlerin memleketin ge
leceği için alınacak tedbirlerin sağlam hududu I dütsüz olarak çalıştık; başkaları gibi, onlara
içinde mütalâa etmeleri ile taayyün edecektir. I silâh ve kurşun atmadık, arkadaşlar. (Alkış
Saygılarımla. (Alkışlar)
I lar).
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BAŞKAN — Komisyon .Sözcüsü Zihni Betil.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarını; cezalandırmak konusunda
ne kadar dikkatli ve ne kadar hassas olmamız
lazımsa; affetmek konusunda da o kadar dik
katli ve o kadar hassas olmamız lâzımdır. Komisyonumuz, affın esasları üzerinde konuşan
arkadaşlarımızın eüleinsinin bu duygu içinde
konuştuklarını müşahede etmiş ve onların ko
nuşmalarını bu bakımdan faydalı bulmuştur.
Komisyon adına sözlerime başlarken bu
noktayı,, bilhassa belirtmek isterim.
Bugün bu kürsüde afla hiçbir ilgisi olıuıyan
konuşmalar da yapıldı. Bu çeşit konuşmalara
cevap vermiyeceğiz.
Muhterem arkadaşlar; hukukçular, affa taraftar olanlar, ol mıy anlar diye bölünmüşlerdir.
İnsanlarda affa taraftar olanlar ve olmıyanlar diye bölünmüşlerdir. Fakat affa taraftar olan
teorilerin hepsi bir noktada birleşmişlerdir;
«Af, bir atıfetin mahsulüdür.» Muhterem arkadaşlar; konuşan arkadaşlardan bâzıları, ancak
hükümlülerin affolunabileceğim; bâzıları ise
işlenen suçlar ve bu suçları işliydiler belli olmaksızın affa gidileniiyeceğini söylediler. Bu
düşünce doğru değildir. Zira ne yer yüzündeki af tatbikatında, ne de memleketimizdeki
af tatbikatında böyle bir kaide vardır. Misal
olarak arz edeyim: 1933, 1950 ve 1961 Af ka
nunlarını tetkik ettiğimiz zaman görürüz k i ;
o kanunlar sadece hükümlüleri
affetmemis,
haklarında, henüz soruşturmaya başlanmamış,
kovuşturmaya geçilmemiş bâzı suçluları da
aff etmiştir.

II
II
II
II
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leri vazgeçirme bakımından da faydalı olmuş
tur. Açıkça ortadadır k i ; görüştüğünüz tadarı
nın getirilmesine, demin konuşan arkadaşımdan birisinin sandığı gibi korku asla âmil olmamıştır. Konuşan arkadaşlarımdan bâzıları;
görüştüğünüz tasarı vesilesiyle, bir genel aftan, bunun lüzumundan da bahsettiler. Komisyonumuz, bu hususta müspet veya menfi her
hangi bir mütalâa beyan etmeyi, bugün için
vazifesi dışında saymıştır, bunu da bilhassa belirtmek isterim.

II
II
Muhterem arkadaşlar; cemiyetimizin uzun
iI sayılacak bir zamandan beri bir siyasi buhran
geçirmekte olduğu bir gerçektir. Yeni AnayaI sanın, seçim kanun termiti, 15 Ekim seçimlerinin
I bu buhranı tamamen bertaraf etmemiş olduğu
II da bir gerçektir. Hepimize düşen baş vazife, bu
II buhranın giderilmesini hedef tutan gayretlere
II azim ve sabırla devam etmektir. Türk Milleti,
II bu gayretinden mutlaka müspet netice alacak
tır.
II
Muhterem arkadaşlarım; komisyonumuzun
I görüşü lodur ki, görüştüğünüz tasarıyı kabul etII inekliğiniz, s"ade<v atıfetinizin bir tezahürü olII mıyaeak, aynı zamanda silahlı kuvvetlerimizi,
geçirmekte olduğumuz siyasi buhranın sarsıntı
I larından da korumuş olacaktır. Kabul edeceğiniz
af, orduda huzur sağlıyaeak, cemiyette huzur
II sağlıyaeak ve normal demokratik rejimin, mem
leketimizde bütün icapları, bütün şartları ile
I yerleştirilmesinin temini için sarf edilen gay
I retler bakımından teşvik edici bir âmil olacak
tır. (Alkışlar)
I
BAŞKAN — İki yeterlik önergesi vardır.
iI
I
ancak
en son konuşan Komisyon Sözcüsü oldu1
J
ğu
için
Tüzük gereğince bir sayın üyeye söz
I
II vermek mecburiyeti vardır. Sayın Rifat öztürkI ç.ine son sözün kendilerine verilmesini yazı ile
II istemektedirler. Fakat son söz bir sayın üyeye
I verilir 'hükmü, önergeyle konuşmak istiyen sa
I yın üyeye değil, kayıtta, sırada olan üyeye aitJ tir. Sırada Fehmi Alpaslan vardır. Buyurun
efendim.

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet tasarısının gerekçesinde aynen «22 - 23 Şubat olaylarmın masum vatandaş kanı dökülmeden önlenmeşinde, teşebbüsten derhal vazgeçildiği tak«lirde idari ve inzibati tedbirler dışında her
hangi bir ceza, kovuşturması yapılması yolun
daki karar ve davranışın büyük bir rol oynadığı da 'herkesçe bilinen bir gerçektir.»
Muhterem arkadaşlar; gerefkç.ede yer alan
bu cümlenin gerçek olduğunda hiçbirinizin asla
tereddüdü olmadığına kaaniim. O halde, görüş
mekte olduğunuz af tasarısı, sadece atıfetin
mahsulü değildir, Aynı zamanda Ibaşlanılmış
olan bardketin ilerlemesine mâni olma, başladığı
yerde durmasını «ağlama ve hattâ müteşebbis- Il

FEHMİ'ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, tasan üzerinde enine bo
yuna görüşüldü, hukuki ve siyasi eep'hesi üze
rinde bilhassa ve bilhassa Sayın Adalet Baka
nının verdiği geniş ve dörtbaşı mamur tahminkâr izahattan sonra, meselenin yeniden derinli-
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ğine girmenin tamamiyle
lüzumsuz olduğuna
inanıyorum. Son söz milletvekilinin olduğu gibi,
Senatoda da son sözün senatöre aidolduğu lâzimesine riayet etmek suretiyle Yüksek Heyetini
zin huzuruna çıkmış bulunuyorum.
Bu kanun, mücerret bir af kanunu şeklinde
değil, millî bünyeye tamamiyle uygun bir ted
bir vasıf ve mahiyetindedir. Bu kanunu yalnız
bugünkü hava içerisin'de değil, 23 Şubatın saba'hmdaki hava içerisinde ele almak lâzımdır.
Bu kanunu, ele aldığımız zaman, o geceyi cesa
retle, eelâle'tle kurtaran Hükümetin başında bu
lunun İnönü'yü, elleri çatlayıncaya kadar ayak
ta alkışlamış olanların, şimdi meseleyi ortaya
koyarken, onun hakkında insafla konuşmaları
lüzumu da ortada durmaktadır. (G-ürültüler)
Ben, bu kadarını söylemeden geçemiyeceğim.
(Gürültüler) Ben, kimseye çatmıyorum. Çat
mak istemiş olsaim, o zaman ben nelerini söy
lerdim.
MEHMET ÜNALDI
(Adana) — Söyle,
söyle...
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) —• Bay
Ünaldı, ben bir defa sizi kendime muhatap ede
cek vaziyete düşmüyorum. (Gürültüler)
FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — B e n , bir
Ürialdı'yı kendime mu'ha'tap edecek vaziyete
düşmüyorum. (Gürültüler)
BASICIN — Karşılıklı konuşmayın efendim.
Saym Ünaldı müdahale etmeyin.
FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Meseleyi
böylece vaz 'ettikten sonra, bu 'kanunun millî
bünyemize uygun bir tedbir olduğunu belirt
mek suretiyle millet ve memleketimize hayırlı
olmasını ve cemiyetin bu tarzda yeni kanunlar
çıkarmak gibi bir vaziyete bir daha düşmemesi
ni niyaz eder, hepinizi ıhürmetle selâmlarım.
MEHMET ÜNALDI
var, söz istiyorum.

(Adana) — Sataşma

BAŞKAN — Saym Ünaldı ken'disine sataş
ma var diye söz istemektedir. Riyaset karşılıklı
cereyan eden konuşmada sataşmanın vâridolmadığı kanaatindedir. Saym Ünaldı eğer sataşma
oldu, s'öz isterim diye direnirse, Saym Ün&ldı'ya
söz verilip söz verilmemesini Yüksek Heyetini
zin tasvibine arz edeceğim.
Saym Ünaldı, konuşmak için direniyor mu
sunuz?
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — vet efen
dim, sataşma oldu, direniyorum.
BAŞKAN — Mehmet Ünaldı konuşmakta di
reniyorlar, konuşmasını reylerinize sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir.
Yeterlik önergeleri vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederiz.
Yozgat
Afyon
Sadık Artukmaç
Rasim Hancıoğlu
Niğde
İstanbul
Kudret Bayhan
Rifat öztürkçine
BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen
var mil... Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hususu
nu maddeler geldiği zaman oylarınıza arz ede
ceğim.
Kanunun tümü üzerindeki görüşme bitti,
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
ivedilik teklifi vardır, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Gündemin «iki defa görüşülecek işler» kıs
mının (B) bendinde bulunan 59 S. Sayılı ka
nım tasarısının ivedilikle görüşülmesini arz ve
teklif ederim.
Bursa
Şeref Kayalar
C. Senatosu Anayasa
ve Adalet Komisyonu
Başkanı
BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi teklif
edilmektedir. Bu teklifi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Maddeleri okuyoruz :
Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962
olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olay
lara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen
fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması ya
pılmaması hakkında Kanun
MADDE 1. — Asker kişiler tarafından 22 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle işlenen veya
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bu tarihten önce işlenmiş olup da bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyette bulunan fiil ve
hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaz.
Yukardaki fıkrada yazılı fiil ve hareketlere
Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddele
rinin şümulüne girecek şekilde iştirak etmiş bu
lunanlar hakkında da aynı hüküm tatbik olu
nur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Değiştirge teklifi de verilmemiştir. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Birinci madde hükmünün,
verilmiş inzibati kararlarla yapılmış idari işlem
lere şümulü yoktur.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir değiş
tirge teklifi vardır, okutuyorum .Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
22 - 23 Şubat olayları dolayısiyle hazırlanan
tasarının ikinci maddesinin çıkarılmasını ve
emekliye sevk edilen subayların emekliliklerinin
iptali ile ordudaki vazifelerine iadelerini saygı
ile arz ve teklif ederim.
Trabzon
Yusuf Demirdağ
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
Maddeyi tekrar okuyup oylarınıza arz edi
yorum.
(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

0:2

ş
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
' yürürlüğe girer.
|
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyoİ rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
i
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. Tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemimizde bir yedek üye seçimi mevcut
tur. Bunun şimdi yapılmasını, yahut yarın sa
at 10 a bırakılmasını ve yarın oylama yapılır
ken, bayram tatiline girip girmeme hususunun
da beraber mütalâa edilmesini iki şık olarak oy
larınıza arz edeceğim. Bugünkü oylama işinin
yarma tehirini reylerinize arz ediyorum. (Anla
şılmadı, sesleri)
Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçil
mek için yapılacak oylamanın yarın saat 10 a
bırakılmasını... (15 e bırakılsın, sesleri) Efen
dim, Bayram tatili dolayısiyle gitmek istiyen
arkadaşlara imkân vermek üzere yarın saat 10
a bırakılması yerinde olacaktır. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 22 ye karşı 34 oyla yarın 10 a bırakıl
ması kabul edilmiştir.
11 Mayıs Cuma günü saat 10 da toplanılmak
üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19,10
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7. — STJNUKLAE VE TELGBAFLAR
1. — Kömür İşçileri Sendikası İdare Kuru
lunun; Ankara'da yürüyüş yapan inşaat isçileri
ne yapılan fena muameleyi doğru bulmadıklarına ve onları desteklediklerine dair telgrafı.
Sayın Suad Hayri Ürgüplü Senato (Başkanı
Ankara
Şıra
No.

İlk merkez

109 Değirmısaz

Numara Kelime
16

53

Verildiği
tarih

Orta merkez

9,5 11.35 Eskişehir

Alındığı
tarih

Saat

9.5.1962

15

tşsiz olduklarından kendilerine iş temin edilmesi için işsizlerin öncüleri olan inşaat işçilerinin
Ankara'da yapılan; yürüyüşlerinde kendilerine yapılan fena muameleyi Anayasamız muvacehesinde
doğru bulamadığımızı arz, memlekette işsizliğin had bir safhada bulunduğunu beyan eder işçi kardeş^
lerimizin bu asil hareketini desteklediğimizi bildinriz. Saygılarımla.
Kömür İşçileri Sendikası
tdare Kurulu

Dönem : 1

Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T

SENATOSU

S. Sayısı :

57

11 . İC . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi son
bendinin değiştirilmesine dair Millet Meclisince kabul olunan kanun
tasarısı ve C. Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi
1 160; C. Senatosu 1 44)
Not : M. Meclisi S. Sayısı : 67.

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanmılav Müdürlüğü
Sayı : 1139 - 6381, 1/160

.

28 . i . 196:2

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İL . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunim geçici ikinci maddesi son bendinin değişti fümesine
daiı* kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 27 . 4 . 1962 tarihli 81 nci Birleşiminde ön
celik ve ivedilikle kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Baskum
Fııcul Sirmen

Not : Bu tasarı 26 . S . 1962 tarihinde Başkeınlıkça Milli Savunma Komisyonuna havale edilmiş
ve Genel Kurulun 27 . i . 1962 tarihli 81 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul
edilmiştir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
(/} tmh u rıy e t S e na tos u
Millî Savunma Komisyonu
Eseıs No. : 1/144
Karar No. : 4

3 . 5 . 1962

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunca değiştirilerek ve Millet Meclisi Genel Kurulunca
bu değişikliğe uyularak 27 . 4 . 1962 tarihli 81 nci Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen;
11 . 10 . 1960 tarih ve 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi son bendinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edilmiş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin komisyonumuzca da uygun gö
rülerek aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna te\di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
C. Başkanlığınca
Tabiî ü y e
Manisa
Ankara
seçilen ü y e
F. Özdilek
K. Açar
Ü/. Ulusoy
K. Orbay
İmzada bulunamadı

C. Başkanlığınca
seçilen Üye
N. Özdeniz

Üye
Bingöl
8. Topçuoğlu

Üye
Çanakkale
Â. Aksoy

Üye
Hakkâri
A. Türkoğlu

Üye
Samsun
C. Tokgöz

Üye
Erzurum
R. 8 anal an

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ MBTlN

11.10.1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesi son bendinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı

11.10.1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesi son bendinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve
yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici mad
deler ilâvesine dair olan 97 sayılı Kanunun ge
çici ikinci maddesinin son bendi aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir :
«İki yıllık askerlik hizmetini Öğretmen ola
rak tamamlıyanlar, teğmen nasbedilerek terhis
olunurlar. Ancak, fiilen iki ders yılı öğretmen
lik ve üç aylık askerî eğitimlerini tamamlama
dıkça terhis edilemezler. Fiilen iki ders yılı öğ
retmenlik ve üç aylık askerî eğitimlerini tamamlamıyanlar, iki yıllık müddetin hitamında ter
hisleri yapılmak üzere, terhis mahiyetinde
izinli bırakılırlar. Bu şekilde izinli bırakılanlar
dan Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğret
men olmıyanların maaşları, izinli bırakıldıkları
tarihi takibeden ay başında kesilir.»

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği
metnin birinci maddesi avnen kabul edilmiş!iı\

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği
metnin ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği
metnin üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

C. Senatosu

( S. Sayısı : 57 )

Dönem : 1

CÖ

Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T

SENATOSU

S. Sayısı : 5 ©

Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu ve iki arkadaşının, İşçi Sigor
taları Kurumundan sigortalı işçilere uzun vâde ve az faizle borç para
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi
Çalışma Komisyonu raporunun Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. Meclisi
2 / 4 4 ; C. Senatosu 2 / 1 6 )
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 59)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 2/44 478 - 2372

17 . 4 . 1962

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu ve iki arkadaşının, tşçi Sigortaları Kurum undan sigor
talı iğcilere uzun vâde ve az faizle borç para verilmesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair
olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 6 . 4 . 1!)()2 tarihli 75 nci Birleşiminde kabul edilen Çalış
ma Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı Y.
Refet Aksoy
Not : Bu teklif 22 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça Çalışma Komisyonuna havale edilmiş ve tek
lifin reddine dair Çalışma Komisyonu raporu Genel Kurulun
16 . 4 . 1962 tarihli 75 nci Birleşi
minde kabul edilmiştir.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAHABETTİN
IJİLGİSU VE İKİ ARKADAŞININ TEKLİFİ
İşçi Sigortalan Kurumundan sigortalı işçilere
uzun vâde ve az faizle borç para verilmesi
hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — İş Kanununun şümulüne gi
ren iş yerlerindeki kıdemi 5 yılı geçmiş olan
işçiler veya müstahdemler 120 günlük kazanç
larına tekabül eden miktarda İşçi Sigortaları
Kurumundan ihtiyaçları sebebiyle borç para
alabilirler.
MADE 2. — İşçi Sigortaları Kurumu en
çok 100 milyon liralık döner bir sermayeden,
faiz haddi % 5 ten yukarı olmamak üzere ve
iki yıl içinde geri alınmak, işçi veya müstah
demlerden iki kefil gösterilmek şartiyle borç

para verir.
G-KÇICI MADDE — Borcun ödenmek şekli,
taksit, vâde ve faiz miktarları bu kanunun ka
bulünden itibaren en geç üç ay içerisinde İşçi
Sigortaları Kurumu tarafından tanzim edilecek
Kararname ile tesbit edilir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Çalışma Komisyonu raporu
Millet
Meclisi
ÇüM§ma Komisyonu
Esas No. : 2/44
Karar No. : 4

9 . 1 . 19(1.1

Yüksek Başkanlığa
Komisyonumuza havale buyuru I an Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu ve iki a r k a d a ş ı n ı n
İş e i Sigortaları K u r u m u n a tabi işçilere uzun vfi.de az l'aizle borç para verilmesi h a k k ı n d a k i k-umıı
teklifi H ü k ü m e t temsilcileri de hazır olduğu halde t e t k i k ve müzakere edildi.
l-jinekli Sandığı memurlara iki maaş nisb< ıinde az faizle borç para vermekte olduğu gerekçe
de ileri s ü r ü l m e k t e ise de, (/alışma Meclisini-:! 4 numaralı
Komisyonunun
r a p o r u n u n netice kıs
mında da belirtildiği gibi bu i k r a z a t ı n sosyal sigortanın mahiyet ve icapları ile bağdaşanı ıvac.ağı gibi sigorta fonlarının işletilmesi prensiplerine aykırı olacağı ve saniyen bu i k r a z a t ı n İşçi Sigor
t a l a r ı K u r u m u i d a r e k a d r o l a r ı ile yönetim masraflarını a r t ı r a c a ğ ı , a k t ü a r y e l nema bakiunnd.au faiz
lıaddiuin yüksek tutulması gerekeceği cihetle sigortalılar için faideden ziyade külfet tevlidcdec.oği
ayrıca, memleketimizdeki işçiliğin devamlılık arz etmemesi, sigortalıların bir yıl zarfında dahi >nüt a a d d i t iş yerleri d e ğ i ş t i r m e k t e ol mal av; sebebi ile borçlarının t a k i p ve tahsilinde büyük müşkü
lâtla. karşılaşılacağı ve diğer t a r a f t a n İsçi S i g o r l a l a n K u r u m u n u n böyle bir ikraz fonu t e s i s ' h i l e 
sinin K u r u m u n umumi finansman politikası, i m k â n l a r ı ve y a t ı r ı m l a r ı itibariyle de elverişli olmıyacağı mülâhazası ile k a n u n teklifinin r e d d ' n e komisyonumuzca k a r a r verildi.
Genel. Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek. Başkanlığa, s u n u l u r .
('alışma Komisyonu
B a ş k a n ı Y.
Sözcü
İstanbul
O. Oran
Eskişehir
S. Öztiırk

Kâtip
Eskişehir
E. (!. Sakarya

Adana,
t. Tekin
Giresun
A. Kaymen

C. Senatosu
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Denizli
İ. Erkin
Zonguldak"
V Z.
Yi'ırchihjin
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Sosyal İşler Komisyonu raporu
Cumh uriyet Senatosu
Sosyal İşler Komisyonu
Esas No. 2/44
Karar No. 3

7.5.1962

Yüksek Başkanlığa
.Millet .Meclisi Cenel Kurulunun Ki. 4 . 1962 tarih ve 75 nci Birleşiminde reddedilerek 1 8 . 4 .
İÎK>:2 tarihinde Komisyonumuza havale edilen Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgksu ve iki arka
daşının, İşçi Sigortalai'i Kurumundan sigortalı işlere uzun vâde ve az faizle borç para veril
mesi hakkında kanun teklifi. Komisyonumuzda Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle
tetkik ve müzakere edildi :
Kanun teklifi ile, fimekli Sandığının memurlara uzun vâde az faizle vermekte olduğu 2 maaş
tutarındaki borç para gibi, İşçi Sigortalarının da işçilere uzun vâde ve az faizle borç para ver
mesi istenmektedir.
Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin verdiği izahattan anlaşıldığına göre, bu mevzu bu sene top
lanan işçi temsilcilerinin de katıldığı Çalışma Meclisinin 4 numaralı Komisyonunun raporunda da
geniş yer almış ve uzun uzadıya izah edilmiştir.
Puma ^örc borç para vermenin sosyal sigortanın mahiyet ve icaplariyle bağdaşamayacağı ve
sigorta fonlarının işletilmesi prensiplerine aykırı olacağı anlaşılmıştır. Keza sigortalıların iş yer
lerinin devamlı olmayışı, verilecek olan borç paranın tahsilinde birçok imkânsızlıklar doğuraca
ğı gibi az da olsa alınacak olan faiz tutarının işçilere yııkliyeceği külfetin faydadan çok zarar
tevlidedeceği izahtan varestedir.
.Vetice olarak; İşçi Sigortaları Kurumunun böyle bir ikraz fonu tesis etmenin, kurumun umu
mi finansman politikası, imkânları ve yatırımları itibariyle de faydalı olaanyaeağı düşüncesiyle,
kanım teklifinin reddine Komisyonumuzca karar verildi.
Cenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yiik.Cumhuriyet Senatosu
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
ve Bu Rapor Sözcüsü
Elâzığ
C. Ertuğ
Tabiî Üye
H. Çelebi
Cİmzada bulunamadı)

Bolu
E. Arıkaıı
(İmzada bulunamadı)

Başkanlığa sunulur.

Kâtip
Bitlis
C. (lcJ)oloğlu

Tabiî Üye
S. Küçük

Çorum
Z. Arsan
İmzada bulunamadı)

Trabzon
R. Zaloğlu

Yozgat
N. Çetintaş

C. Senatosu
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Gaziantep
N. Özgül

Toplantı: 1

Dönem ı C U M H U R İ Y E T

SENATOSU
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Asker kişiler tarafından 2 2 - 2 3 Şubat 1962 olayları
dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas teşkil ede
bilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturulması yapılmaması hakkında Millet Meclisince
kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu
Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları
raporları ( M . Meclisi 1/188, C. Senatosu 1/45)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı 145)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdür'lüğü
Sayı: 1906-8732 - 1/188

2.5 .1962

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle ve(ya daha evvel bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaması
hakkındaki kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 3 0 . 4 . 1 9 6 2 tarihli 82 nci Birleşim
de ivedilikle kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı
F. Sirmen

Not: Bu tasarı 20 . 4 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun
30 . 4 .1962 tarihli 82 nci Birleşiminde de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/45
Karar No. 5

8.5.1962

Yüksek Başkanlığa
Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareket]er için ceza kovuşturulması yapılmaması
hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile tet
kik ve müzakere edildi.

— 2 —
Hükümet gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen tasarı metni ai/neıı ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Havelesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
(\ Başkanlığınca Seçilen Üye
K. Orbay
Üye
0. Başkanlığınca Seçilen Üye
N. Özdeniz

Üye
Ankara
M. TJlusoy

Üye
Tabiî Üye
Söz hakkım mahfuzdur.
M. Ataklı

Üye.
Çanakkale
A. Aksoy
îmza bulunanı,adı

Üye
Erzurum
R. Sanalan

Sözcü
Manisa
E. Açar
Üye
Bingöl
8. Topçuoğlu

tîye

Üye
Hakkâri
Söz hakkım mahfuzdur
A. Türkoğlu

Samsun
Söz hakkım mahfuzdur
C. Tokgöz

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No: 1/45
Karar No: 8

7.5.

1962

Yüksek Başkanlığa
Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaması hakkın
daki kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 3 0 . 4 . 1 9 6 2 tarihli 82 nci Birleşiminde ive
dilikle kabul edilen metni, Hükümet adına Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır ol
dukları halde incelendi :
Tasarı için Hükümet tarafından hazırlanan gerekçede ileri sürülen sebepler komisyonumuzca uy
gun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen tasarı metni üzerinde de her hangi
bir değişikliğe ihtiyaç, duyulmamıştır.
Cumhuriyet Senatosu Genci Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Bursa
-- Tokat
Adıyaman
Tabiî Üye
Şeref Kayalar
Zihni Betil
Halil Ağan
Refet Aksoy oğlu

c.

Başkanlığınca
seçilen Üye
Âdil Ünlü

Üye
Çankırı
ıSöz hakkım mahfuzdur.
Hazım Dağh

Üye
Kırşehir
Ali Rıza Ulusman

Üye
tzmir
tzzet Birant
tmzıada bulunamadı,

Üye
Ordu
Zeki Kumrulu
C. Sena,tosu

Üye
Uşak
Kâmil Coşkunoğlı

Üye
Aydın
Söz hakkım mahfuzdur.
Osman Saim Sarıgöllü
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MÎLLET MECLÎSİNİN
KABUL ETTİĞİ
METÎN

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTÎĞI
METÎN

ANAYASA VE ADALET
KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METÎN

Asker kişiler tarafından 22 - 23
Şubat 1962 olayları dolayısiyle
veya daha evvel bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyet
te işlenen fiil ve hareketler için
ceza kovuşturulması yapılma
ması hakkında kanun tasarısı

Asker kişiler tarafından 22 - 23
Şubat 1962 olayları dolayısiyle
veya daha evvel bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyet
te işlenen fiil ve hareketler için
ceza kovuşturulması yapılma
ması hakkında kanun tasarısı

Asker kişiler tarafından 22 - 23
Şubat 1962 olayları dolayısiyle
veya daha evvel bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyet
te işlenen fiil ve hareketler için
ceza kovuşturulması yapılma
ması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Asker kişiler
tarafından 22 - 23 Şubat 1962
olayları dolayısiyle işlenen ve
ya bu tarihten önce işlenmiş
olup da bu olaylara esas teşkil
edebilecek mahiyette bulunan
fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturulması yapılmaz.
Yukarıki fıkrada yazılı fiil
ve hareketlere Türk Ceza Ka
nununun 64 ve 65 nci maddele
rinin şümulüne girecek şekilde
iştirak etmiş bulunanlar hak
kında da aynı hüküm tatbik
olunur.

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Birinci mad
de hükmünün, verilmiş inzibatî
kararlarla yapılmış idari işlem
lere şümulü yoktur.

MADDE 2. - Millet Mecli
sinin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meeli
sinin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu
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