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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ile, 
Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, son günlerde 

Cumhuriyet Senatosu aleyhindeki neşriyat hak
kında yaptıkları gündem dışı konuşmalara İç
işleri Bakanı Ferit Kubat cevap verdi. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe ve Plan 
Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim, 
henüz adaylar gösterilmemiş olduğundan erte
lendi. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
konusunda görevli Araştırma Komisyonunun 
görev süresinin iki ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi kabul olundu. 

Nüfus kanunu tasarısı üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayırımı sonunda kabul edildiği bildirildi. 

Atatürk Üniversitesinde kurulacak Tekno
loji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Ens
titüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Ya
yım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun teklif: 
öncglik ve ivedilikle görüşülerek kabul edildi, 
kanunlaştığı bildirildi. 

Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 
6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylanarak maddeleri kabul olun
du, tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı so
nunda kabul edildiği bildirildi. 

Maraş ili adının «Kahraman Maraş» olarak 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin red
dine mütedair içişleri Komisyonu raporunun 
öncelikle görüşülmesi onaylanarak açık oya su
nuldu, oyların ayrımı sonunda kabul edildiği 
bildirildi. 

Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunması hakkında ve, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan hukukî ve cezaî işlerde ad
lî yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarılarının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı; maddeleri 
kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu. Oy
ların ayrımı sonunda adı geçen tasarıların ka
bul edildikleri ve kanunlaştıkları bildirildi. 

6/527, 8/564, 6/563, 6/567, 6/568, 6/559, 
6/571, 6/572, 6/575, 6/576, 6/578, 6/579. 6/580, 
6/2,. 6/4, 6/5 ve 6/7 numaralı sözlü sorular soru 
sahibi ve ilgili bakanların; 

6/570, 6/577, 6/581, 6/1 ve 6/6 numaralı 
sözlü sorular da ilgili bakanların G-enel Kurul
da hasır bulunmamaları nedeni ile gelecek bir
leşime bırakıldı. 

10/42 ve 10/43 numaralı araştırma önerge
ler: ilgili bakanların, 

10/45 ve 10/1 numaralı araştırma önerge
leri de önerge sahibi ve ilgili bakanların ve 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru, Tabiî Üye Ahmet Yıldız ve komisyon 
yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları nedeni ile ertelendi. 

16 . 3 . 1972 Perşembe gönü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,53'te son 
verildi. 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

Bahriye İ'çok 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Başkan 
Başkamvekili 

Ilayri Mumcuoğlu 

SORULAR 

Sözlü, soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be

liğ- Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair sözlü soru önergemi, Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/8) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 42 nci Birleşimini açıyorum. 

II —• YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 

III — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Malatya Üyesi Ilamdi Özer'in, (10/1) 
n>-maralı araştırma önergesini yeri aldığına dair 
önergesi (10/1, 4/11) 

BAŞKAN — Bir sunuş var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü

münün 5 nci sırasında bulunan «Ankara ikti
sadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlanan 
mühendislik ve mimarlık özel yüksek okullarına 
dair Senato araştırması isteyen önergeni» deki 
hususlar çözüm yoluna girmiş bulunduğu cihet-

1. — Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüse
yin İnan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesinz 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/7-11; 
Cumhuriyet Senatosu 2/16) (S. Sayısı : 82) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

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

(1) 82 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

le, önergemi geri aldığımı saygı ile arz ede
rim. 

Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Bilgilerine arz olunur. Gereği 
yapılacak ve gündemden çıkarılacaktır efen
dim. 

2. —- Dilekçe K&rma Komisyonu ile Bütçe 
re Plan Komisyonunda açık bulunan birer ba
ğımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonuna 
üye seçimi için aday gösterilmediğinden müm
kün olamamaktadır. 

JLEN İŞLER 

öncelik tanınmak suretiyle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Önerge aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde, buyurun Sa
yın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Gündemde bulunan, bir kısmımızın çocuğu, 
bir kısmımızın torunu yaşındaki genç üç ada
mın ölüm cezalarının yerine getirilmesiyle ilgi
li olan kanun teklifinin gündemde bulunan di
ğer işlerden önce görüşülmesi Komisyon tara
fından talöbedilmektedir. 

IV — GÖRUSİ 
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İçtüzüğümüzün 45 nci maddesi, öncelik ta
lebinin, yani istemin gerekçesinin bulunmasını 
zorunlu kılmaktadır, önergede bu gerekçeyi 
görmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; üç genç adamm 
ölüm cezalarının yerine getirilmesiyle ilgili olan 
kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi öner
gesi aleyhinde söz aldığım şu sırada biliyorum 
ki, birçok çevrelerce neden biran önce Cumhu
riyet Senatosunda müzakeresine imkân hazırla
nan bu teklife karşı çıkılır, denecektir. Bunun 
örneklerini çok gördük. Millet Meclisinde 
gruplar adına ifade edildi, ölüm cezalarının 
yerine getirilmesiyle ilgili bu konuda yerine 
getirilmeme de oy kullananların en aşağı vatan 
ihanetini islemiş kimselerle beraber olacağı ifa
de edildi ve bazı siyasî partiler bu hususta ya
rışa girdiler, öbür yanda diğer bir siyasî par
ti bir tebliğ ile, ölüm cezalarının yerine geti
rilmesine engel olunmaya çalışıldığını kınadı. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
önemli olan konu, verilmiş olan cezaların tar
tışılması değildir. Ankara Sıkıyönetim Mahke
mesince verilen karar şüphesiz ki, usulü dai
resinde verilmiş, şüphesiz ki, Türk adalet 
tarihinde yerini bulan olumlu ve bütün çerçeve
si ile savunmaya imkân hazırlayan ve adalet 
tarihimizde öğünüle^ilecek bir karardır. An
cak, bu karar bu seviyesi içerisinde bu tarihî 
seyri içerisinde kalıp; fakat Türk Anayasası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ölüm ce
zalarının yerine getirilip getirilmemesinde hür 
iradelerini izhar ederek oylarını vermesini zo
runlu kılmaktadır. Bu zorunlu kılmayı siyasî 
partiler adına önceden kınamak, ilham etmek 
ve tehdit altında tutmaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur ve haddi olmaması gerekir. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, öner

ge aleyhinde. Çünkü, daha başından bu ce
zaların yerine getirilmesinin aleyhinde olunan 
görüşlerin ne şekilde bir tehdit altınca tutul
duğunu görmekteyiz. Biliyoruz ki, öncelikle 
görüşülmesinin aleyhinde yapılacak bir konuş
mada, bu nitelikte ele alınacak vs politika pa
zarında ucuz kahramanlık edası içerisinde... 
(A. P. sıralarından gürültüler. «Daha yeni bağ
ladık» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efen
dim. 

16 . 3 . 1972 O : 1 
] SIRRI ATALAY (Devamla) — Vatan kur-
; taran kahramanlık edaları içerisinde Anayasa-
i nın emrettiği yasa görevi yerine getirilirken, 

Anayasanın bize mevdu kıldığı hür iradenin 
ifadesi şeklindeki tecelliden bu görev yerine 
getirilirken, bu şekildeki görüşlere maruz ka
lacağımızı biliyorum. Ama, önemli olaa, bu-

! günün şartlan içerisinde hoş görülebilen bir 
• tutumdan ucuzca yana olmak değil, 10 yıl son

ra, 20 yıl sonra siyasî tarihin değerlendirdiği 
bir istikamette tek kalsa bile insanın kendi dü
şüncelerini serbestçe ifade edebilmesidir. Asıl 
önemli olanı budur. 

Şimdi niçin acele olarak bunu görüşmek isti
yoruz? Bunu öğrenmek istiyorum, ölüm ce-

I salarının yerine getirilip getirilmemesiyle ilgili 
konular bizim yasama ve siyasî hayatımızda hiç 
de böyle aceleye getirilmiş değillerdir. Talât 
Aydemir ile ilgili ölüm cezalarının yerine geti
rilip getirilmemesi konusu Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulu ile komisyonlarında 1 aydan 
fazla bir müddet kalmıştır. İsterseniz size şim-

! di onun tarihlerini ifade edeyim. 
i 
| 4 Mart 1964 tarihinde Cumhuriyet Senato-
! su Komisyonu raporu hazırlamıştır; fakat Mil-
; let Meclisinden Cumhuriyet Senatosuna geliş 
! tarihi 7 Şubat 1984'tür. Cumhuriyet Senato-

sunaa birinci görüşme tarihi 11 Mart 1964'tür. 
ikinci görüşme 17 Mart 1964 tarihindedir. 
İkinci defa görüşülmüştür. 

Oysa bu ölüm cezaları ile ilgili Millet Mecli-
j si yazısı, Cumhuriyet Senatosuna 11 Mart 1972 
! tarihinde gelmiştir. Komisyonumuzun raporun-
j da öğreniyoruz ki, 11 Mart günü saat 9,00'da 
j Komisyonumuz dosyayı, Komisyon üyelerinin 

tetkikine arz etmiştir. Cumhuriyet Senatosu
na geliş tarihi 11 Mart 1972'dir. 11 Mart 1972 
Cumartesi günü en erken ve en mutat saat 9.00 
olması gerekir; yani, saat 9.00 da Millet Mecli
sinden Cumhuriyet Senatosuna gelmesi uygun, 

i münasip ve mutat bir işleyiş tarzıdır. Saat 
| 9.00'da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ge-
! lecek, saat 9.00'da Cumhuriyet Senatosu Eaş-
j kanlığı gerekli işlemi yapacak, saat 9.00'da Ko-
| misyona havale edilecek, saat 9.00'da Komis-
! yon Başkanlığı Pazartesi günü Konısiyon üye-
j Isıinin toplanmasını kararlaştıracak ve saat 
I 9.00'da da Komisyon üyelerine dosya tevdi edi-
j lecek. Komisyonun yazısında bunu görüyoruz. 

60 — 
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O halde saat 9,00'da saatler durdurulmuştur 
Cumıhuriyet Senatosu Komisyonunda. Cumar
tesi günü saatler durdurulmuş, saat 9.00'da bü
tün bu işlemler bir saniye içerisinde ikmal 
edilmiş, hepsi yapılmış. Ondan sonra da dos
ya Cumhuriyet Senatosu üyelerinin tetkikine 
arz edilmiş bulunmaktadır. Komisyonun rapo
rundan bunu öğreniyoruz. 

Aynen ifade şu: «11 Mart 1972 Cumartesi 
günü saat 9.00'da...» Saat 9.00'da Millet Meclisi 
Başkanlığı havaleyi yapacak ve bütün bu işlem
ler saat 9.00'u 1 a aniye bile geçmeden ifa edi
lecek, Pazartesi günü Komisyon toplanmak 
üzere bütün bu muameleler yapılacak. Daha 
önce özellikle Millet Meclisi Komisyonuna git
tikten sonra, bir ay Komisyonda beklemesine 
rağmen, her ne hikmet ise Millet Meclisi Genel 
Kuruluma iş intikal ettikten sonra, birdenbire 
dosyanın süratlendiğini görüyoruz ve dosya 
Cumartesi günü saat 9.00'da Senatoya intikal 
ettikten sonra birden bire saatler duracak, bü
tün işlemler yapılacak ve dosya tetkike arz 
edilecek. 

Şu anda veyahut dün üyelerin tetkikine arz 
edilen dosya suretlerden ibarettir. Adalet Ba
kanlığı aracılığı ile gelmemiştir; - Sıkıyönetim 
mercilerince Başbakanlık aracılığı ile gönderil
miş bulunmaktadır ve şimdi tetkik ettiğiniz 
zaman göreceksiniz, örneklerden ibarettir. 
Eğer merak edip de dün veya bugün gidip 
dosyayı tetkik etmek isteseydiniz, sadece ör
nekleri görecek idiniz. 

Şimdi bütün bu acelelerden sebep ve mak
sat ne? Komisyon üyelerinin bir kısmının Pa
zartesi günkü toplantıdan bile haberleri olma
yacak, hatta bir sayın üye İstanbul'dan tari
hini bilmediği için Koimsyon müzakerelerine iş
tirak edemiyeceğini ve Komisyona oyunun şu 
şekilde olacağını telgrafla bildirmek zorunlu
luğunda kalacaktır. 

Niçin bu sürat? Bu süratin sebebini şüphe
siz ki öğrenmek gerekli bulunmaktadır. 

Şimdi, Anayasamızın 92 nci maddesine de
ğinmek isteyeceğim. Anayasamız 92 nci mad
desinde; Cumhuriyet Senatosunda görüşmeler 
için ölçüler getirmiş bulunmaktadır. Bizim 
Anayasamız yapıldığı sırada bütün Dünyada 
biliyorduk ki, iki meclis sisteminde özellikle 
ikinci mecliste yasaların görüşülmesi engellere 

uğramakta ve uzamaktadır. Onun için bir sis
tem konması istendi. Dendi ki, «Cumhuriyet 
Senatosunda görüşme müddeti 3 ay olsun. 3 ay
dan çok kalır ise, kendiliğinden yasalar ka
nunlaşsın.» Ama, ikinci meclisin kuruluşundaki 
asıl unsur ve felsefe; birinci mecliste kanunlar 
süratle çıkabilir. Birinci meclisin teşekkül 
tarzı itibariyle mümkündür ki, kanunlar tet
kik edilemez ve süratle çıkabilir; fakat ikin
ci mecliste münasip müddetler içerisinde görü-
şülebilsin, tetkik edilebilsin. Bunun için ive
di halde dahi olsa Cumhuriyet Senatosunda bir 
yasa 15 günden önce çıkmasın. 15 günden ön
ce bir yasa Cumhuriyet Senatosundan çıkmasın 
ki, ikinci meclis yasalar üzerinde lâyıkı veç
hile çalışabilsin, uğraşabilsin. 

Anayasanın 92 nci maddesinin bu âmir 
hükmüne şimdi riayet ediliyor mu? 11 Mart 
Cumartesi günü Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına tevdi edilen teklifi biz 16 Mart tarihin
de, yani 5 nci veya 6 nci günde şimdi tetkik 
ediyoruz, görüşmeye başlıyoruz. Benim ka
nım ve hukuk anlayışım içerisinde, öncelMe 
bugün görüşülmesi Anayasaya aykırıdır. 15 
günlük müddet dolmadığı müddetçe Cumhuri
yet Senatosunda görüşülemez. Bu sebeple ön
celikle görüşülmesinin karşısındayım. 

Şimdi, Anayasanın bu 92 nci maddesinin 
Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bir ka
rarı ile de tespitini yapayım: Bilmem hatır
lar mısınız; 1966 yılı idi. (Hatırlayabiliyor 
isem, hafızam bana ihaniet etmiyor ise) Men
gen Adalet Partisi Belediye Başkanının orman 
suçundan dolayı verilmiş cezasının affı buraya 
gelmiş idi. Bir siyasî partinin çoğunluğu ile 
kabul ettiği zaman yine karşısında idik, yine 
mücadelesini yapmış idik ve Anayasa Mahke
mesine götürmüş idik. Anayasa Mahkemesi 
bir partinin çoğunluğu ile burada çıkar o yasa
yı iptal ettiği zaman gerekçesinde şunları söy
lüyor idi. Gerçi biz Anayasa Mahkemesine bu 
15 günlük süre için dava açmamıştık, mehil
ler yönünden açmıştık. Bir de, affın Anayasa
ya aykırılığı yolundaki görüşümüzü ileri sür
müştük. Bilâhare iptal edilmiş idi ve Anayasa 
Mahkemesi gerekçesinde 92 nci maddeyi şu şe
kilde yorumlamış idi; yani 92 nci maddenin 
şimdi işaret ettiğim husustaki fıkra metnini şu 
şekilde yorumlamış. Anayasa Mahkemesinin 
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sözünü ettiğim yasanın iptali gerekçesinden 
okuyorum: 

«Fıkra metni, Cumhuriyet Senatosunu bir 
kanun tasarısı veya teklifini sonuçlandırmak 
için bir süre ile bağlamakta ve süreye ölçü ola
rak da o tasarı veya teklifin Millet Meclisi ko
misyonlarında ve Genel Kurulunda geçirdiği 
görüşme süresini kabul etmektedir. Ancak bu 
ölçüyü en çok 3 ayı geçmemek, en az da ive
dilik hallerimde 15 gün ve ivedi olmayan hal
lerde 1 aydan daha kısa olmamak üzere bir ka
yıtlamaya bağlı tutmaktadır.» Hukuk anlayı
şım odur ki, Cumhuriyet Senatosunda ive
dilik hallerinde dahi olsa bir yasa teklifinin 
görüşülmesini 15 gün geçmediği müddetçe, iki 
meclisin Anayasalarda yer almasını ve toplum 
hayatında yer almasını zarurî kılan düşünme 
müddetleri yönünden Anayasaya aykırı bulmak
tayım. 15 gün geçmediği müddetçe Cumhuriyet 
Senatosunda işbu kanun teklifinin görüşülme
si Anayasanın 92 nci maddesine aykırıdır, bir. 
Bu sebeple acele görüşülmesine imkân yoktur, 
karşısındayım. 

iki; Millet Meclisi Komisyonunda bazı üye
ler tarafından verilmiş, siyasî suçlardan dolayı 
idam cezalarının kaldırılma teklifleri mevcut
tur. Millet Meclisi Komisyonunda bu teklif gö
rüşülmeden önce, usule uygun olarak, bizim 
Talât Aydemir konusunda, Enis Kanöu tara
fından verilmiş af teklifini daha önce görüştü
ğümüz misüllü, Millet Meclisi Komisyonu evve
lâ af veyahut Türk Ceza Kanununda ölüm ce-
zalarıyle ilgili kanun tekliflerini görüşmüş, red
detmiş ve ondan sonra bu kanun teklifini görüş
müştür. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisinden geçip, Cumhuriyet Senatosuna in
tikal etmeyen bu yasa tekliflerini görüşmeden 
onlarla irtibatı mevcut ve kader tâyini yönün
de irtibatı aşikâr olan bir hususta, millî irade
nin yasama organlarında tecellisinden önce, bu 
kanun teklifinin görüşülmesi mümkün değildir. 
Bu sebeple önceliğin karşısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; biliyorum ki, söz
lerimin başında da söyledim, ölüm cezalarının 
yerine getirilmesi hususunda dikkati çeken 
bir acelelik görülmektedir. Hatta o derece gö
rülmektedir ki, Millet Meclisinde üç siyasî 
partinin sözcüleri, Hükümeti icbar etmeye ça-
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lıştılar, illâ çıkın ve konuşun tarzında icbar 
etmeye çalıştılar. Bu dikkat çekicidir. Millet 
Meclisinde, Devlet adamı olarak Sayın Erim 
ifade etti: Anayasanın 64 ncü maddesindeki 
yetkinin kullanılması Yüce Meclisin üyelerine 
bir görevin yerine getirilmesidir, Hükümeti il
gilendirmez. Fakat, ısrar edildi, Hükümet 
mutlaka konuşsun dendi, öbür yanda hattı 
fasılın bir tarafında da ölüm cezalarının yerine 
getirilmemesini savunanların, suçu işleyenler
le beraber olacağı ifade edildi. 

BAŞKAN — Bu, esasa giriyor Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır Sa

yın Başkan, şunun için ifade ediyorum. (A. P. 
sıralarından «Görüşme müddeti doldu» sesleri) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Anaya
sayı belleseniz daha iyi olur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen . 
SIRRI ATALAY (Devamla) — öncelikle 

görüşülmesinin karşısında olununca, bu iki hat
tı fasılın arasında yatan zihniyetin neler ifade 
edeceğini tahmin etmek güç değildir; fakat 
önemli olan, gerçekleri ifade edebilmektedir. 
1886 yılında Amerika'da bir eyaletin valisi, bir 
bomba olayı dolayısıyle üç kişinin idam cezasını 
onaylamak istemiyordu, Amerika'da kıyamet 
kopmuştu. Valinin mankenlerle, paçavra re
simleri ve elbiseleri yakılıp yıkılıyordu, sosya
list, anarşist, kanunsuz hareketlerin hamisi 
John Peter diye ifade ediliyor ve kendisine en 
ağır ithamlarda bulunuluyordu; ama diyordu 
ki, «Ben, bir dakikalık adaletin yanında olma
yı, bütün bu kuvvetlerin karşısında ifade ede
ceğim.» Gerçi vali seçilemedi, hatta vali seçile
mediği zaman yeni seçilen valinin ayrılışı sı
rasında, ayrılma nutkunu söyleme imkânı da
hi kendisinden alındı ve hakaretlere mâruz kal
dı; ama çok geçmedi, unutulan bu kahraman 
Amerika şiir antolojileri başta olmak üzere 
ev John Kennedy'nin, «Fazilet Mücadelesi» ad
lı kitabında Amerika'nın, bugün kendisi ile 
övündüğü fazilet mücadelelerinin başında ge-

i len insanların arannda yer aldı. Şunun için 
] ifade ediyorum, değer hükümleri, toplum içe-
I risinde daima zaman içerisinde değişir, daima 
; değişmeye mâruzdur. Bu sebeple, gerçekleri ce

saretle ifade etmek gerekli bulunmaktadır. 
i Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
I Anayasanın 64 ncü maddesinde bize mevdu bu

lunan ölüm cezalarının yerine getirilip getiril-
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memesi yetkimizi usulü dairesinde münasip sta
tü içerisinde, Anayasanın emrettiği çerçeve hu
dutları içerisinde görüşmeye mecburuz. Acele 
ile ve biran önce sonuca varmak bu memleke
tin siyasî hayatı üzerinde kin ve nefretlerin 
bir son olmayacağına, bir başlangıç olacağı
na şahidolan insanlar için daima üzerinde duru
lacak bir husustur. 

Ne olur Anayasanın emrettiği süre içeri
sinde görüşelim, ne olur acele kararlar almadan, 
öncelikle almadan, belli statü işlemek sure
tiyle görüşelim kıyamet mi kopar? 

Saygılar sunarım. (O. H. P. ve M. B. G. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — öncelik önergesi aleyhinde ko
nuşulmuştur. 

öncelik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim, sayın milletvekillerinden rica 
ediyorum, bir tereddüt hasıl olmaması için ar
ka sıralara geçsinler. 

öncelik önergesini kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar, münakaşaya hiç yer vermeyecek 
bir usul içinde tespit edelim... öncelik önerge
sini kabul etmeyenler... öncelik önergesi kabul 
edilmiştir; 94 sayın üye önceliğin kabulüne, 
44 sayın üye önceliğin aleyhine oy vermişlerdir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza sunacağım. Okunmasını kabul edenler... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu kadar mühim bir mevzuu rey ile hallet
meyiniz, rica edeceğim raporu okuyunuz, mu
halefet kısımları da okunsun, hepsi okunsun. 

BAŞKAN — Sayın özden, bir tüzük hük
münü yerine getiriyorum . 

Raporun okunmasını kabul edenler... Okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Sayın Komisyon ve Hükümet hazır. 
Tümü üzerinde söz alan sayın üyeleri arz 

ediyorum : 
Grup adına söz alanlar : MBG adına Sayın 

Muzaffer Yurdakuler, 
Şahısları adına söz alan sayın üyeleri arz 

ediyorum : Sayın Ekrem Acuner, Sayın Ah
met Yıldız, Sayın Selahattin Cizrelioğlu, Sayın 
Hamdi özer, Sayın Hüseyin öztürk, Saym Sırrı 
Afcalay, Sayın Mustafa Tığlı, Sayın Hikmet is

men, Sayın Zihni Betil, Sayın Hıfzı Oğuz Be-
kata, ikinci kez Sayın Zihni Betil, Sayın Sırrı 
Atalay ikinci kez. Sayın Fakih özlen, Sayın 
Salim Hazerdağlı, Sayın Mustafa Tığlı, Sayın 
Tayfur Sökmen, Sayın Hamdi özer, Sayın Fet
hi Tevetoğlu, Sayın Suad Hayri Ürgüplü, Sa
yın Bahriye Üçok. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, raporun lehinde ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Söz istiyenler 
lütfen?.... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz sırası hakkın
da maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ri
ca edeyim. 

ÖMER LÜTFi HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. 
Grup adına sayın... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Rapo

run lehinde olarak söz istedim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Grup adına Et'Hn Karakapıcı. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 

— Evet efen'dim. 
BAŞKAN — Söz sırası hakkında Sayın Zih

ni Betil, buyurun efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler... 
BAŞKAN — Usul hakkında konuşuyorsu

nuz Sayın Zihni Betil... 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Evet efendim. 
Adları okunan arkadaşlara verilen söz sıra

sı hakkında maruzatta bulunmak üzere huzu
runuza geldim. 

Sayın arkadaşlar; Anayasa ve Adalet Ko
misyonu 13 Mart Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanarak bu konuyu görüştü. Çalışmalar saat 
22,30 da bitti. 15 kişilik Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda görüşmelere 12 üye katılmış idi. 
8 üye ölüm cezasının yerine etirilmesi; 4 üye 
de ölüm cezasının yerine getirilmemesi şeklin
de oy kullandı, ölüm cezasının yerine getiril
memesi şeklinde oy kullanan 4 üyeden birisi 
benim. Saat 22,30 da çalışma bitince komisyo
nun Sayın Başkanına sordum, «ben muhalif 
kaldım, bir karşı oy yazısı yazacağım. Bu karşı 
oy yazımı yazmak için bana hangi zamana ka-
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dar mühlet veriyorsunuz?» Komisyonun Sayın 
Başkanı Başkanlık Divanını teşkil eden arka-
daşlariyle örüştü, «14 Mart Salı günü saat 
.14,00 e kadar karşı oy yazısı yazacakların, kar
şı oy yazısını verebileceklerini» ifade etti. Ben
deniz 14 Mart Salı günü saat 13,30 da karşı oy 
yazımı Komisyon Sekreterine verdim. Karşı oy 
yazım da Komisyonun raporu ile birlikte bası
larak dağıtıldığına göre, Komisyonun raporu 
karşı oy yazılarıyle birlikte en erken 14 Mart 
Salı günü saat 14,00'ten sonra üyelere dağı
tıldı. 

Bendeniz bir önerge verdim, Komisyonda 
2 görüş var; görüşlerden birisi ölüm cezasının 
yerine getirilmesi, diğeri ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesi. Yüksek Heyetiniz adına gö
rev ifa ediyoruz ve sizin görevinizi kolaylaştırı-
ci bir görev ifa ediyoruz. Her İM görüsü dinle
meyi konunun aydınlanması bakımından lüzum
lu göreceğinizi düşündüm ve basılı Komisyon 
raporunun dağıtılmasından sonra Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına bir önerge verdim. De
dim ki: «Bu kanun teklifinin tümünün görü
şülmesi sırasında görüşümü açıklamak üzere 
bana söz verilmesini rica ediyorum.» Biraz son
ra: «9 ncu sıraya adınız kaydedildi» diye ce
vap aldım. Görevlilerle görüntüm; tespit etti:n 
ki, benden önce adları yazılarak kendilerine 
benden önce söz sırası verilmiş arkadaşların bir 
kısmı 13 Mart Pazartesi günü müracaat etmiş
ler. Bir kısmı da 14 Mart Salı günü sabahle
yin müracaat etmişler. 13 Mart tarihinde Ana
yasa ve Adalet Komisyonu konuyu görüşmeye 
başladı. O gün bitiremeyebilirdi. Ertesi veya 
daha sonraki bir güne kalabilirdi. Komisyo
nun basılı raporu, dağıtıldıktan 48 saat sonra 
Genel Kurulda görüşülebilir, gündeme alınır. 
Binaenaleyh henüz basılmamış, henüz dağıtıl
mamış bir Komisyon raporu üzerinde, basılıp 
dağıtılmadan önce söz istemenin de doğru ola
mayacağı düşüncesinde bulunduğumdan, bir 
önerge yazdım Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına. Sizlere deminden beri izah ettiğim husus
ları o önergemde açıkladım ve dedim ki: «Ko
misyonun basılı raporunun dağıtılmasından on
ca, ister 14 Mart Salı günü sabah saatlerinde 
olsun, ister 13 Mart Pazartesi gününün saat
lerinde olsun konuşma isteğinde, görüşlerini 
açıklama isteğinde bulunan arkadaşlara benden 
önce sıra verilemez » Komisyonun basılı rapo-

— 64 
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ru dağıtıldıktan soara, eğer benden önce söz is
teyen varsa benden önce istemiş-tir, benden ön-
C3 sırasını alır, benden önce konuşur. Yeterlik 
önergesi verilir verilmez, kabul edilir, edilmez; 
ona göre işlem yapılır. «Bu önergeme göre iş
lem yapılmasını istirham ediyorum.» dedim. 
Şu ana kadar imzamı taşıyan bu yazılı öner
gem hakkında Başkanlık Divanından bir cevap 
almış değilim. 

Sayın arkadaşlar; bir konu ne kadar haklı 
nedene dayanırsa dayansın, bir konu n« kadar 
akim ve mantığın gereği olarak kendini kabul 
ettirme imkânlarına sabolursa olsun, sonunda 
hor şey kararla ve oyla halledilebileceği için 
vj oyların da çeşitli tecellilerini tecrübelerimle 
müşahede ettiğim için, Komisyonun karşı oy 
kullanmış, karşı görüşe sahip bir üyesi sıfatiyle 
size konu üzerinde behemehal bilgi vermeyi 
vazifemin gereği saydığım için, şu haklı ma
ruzatımın gözönüne alınmaması veya Başkanlık 
Divanınca gözönüne alınsa bile daha §ok sayı
da oyla reddedilmesi ihtimalini düşündüm, mut
laka görüşümü açıklamayı da vazifemin gere
ği saydım. Onum üzerine 3 ncü bir önerge ver
dim. Dedim ki, «Bu kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin görüşülmesi sırasında, görüşümü 
açıklamak üzere söz istiyorum.» 

Şimdi, Zihni Betil iki kere söz istemiştir 
diye okundu. Ben iki kere söz istemedim. Ben 
önce tümü üzerinde söz istedim; maruz kaldı
ğım muameleyi arz ettim. Onun, beni konuş
ma imkânından mahrum tutan bir sonuca ma
ruz kalması ihtimalini düşünerek, tümü üze
rinde değil teklifin 1 nci maddesinin görüşül
mesi sırasında görüşümü açıklamak üzere 2 nci 
önerge ile söz istedim. Başkanlık Divanını, bu
güne kadarki geleneğin içtüzüğün dayandığı 
esprinin manasına, ifadesine sadık kalarak söz 
sırasını buna göre düzenlemesini ve buna göre 
açıklamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarım, şu hususu açıklıkla ve 

kesin bitaraflıkla arz edeyim, 14 Mart 1972 
günlü 41 nci Birleşimde çok vasıflı, mümtaz bir 
hukukçu olan değerli arkadaşımız Zihni Betil, 
Birleşim esnasında cevabını alamadığını bildir
diği önergeyi yolladı. Birleşim esnasında cevap 
vermeye muktedir olamadığımı arz etmek is
terim. Bu noktayı böylece kesiyorum. 
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ikinci noktaya gelince: 
Bizim içtüzüğümüzde bir manada mehazı ol

ması lâzımgelen Büyük Millet Meclisinin içtü
züğünün 84 ncü maddesindeki son fıkra hükmü 
alınmamıştır. 84 ncü maddenin son fıkrası 
«Gündeme girmeyen bir madde hakkında kâtip
ler söz kaydedemez» hükmünü taşımaktadır. 
Bu hüküm bizim içtüzüğümüze girmemiştir. 

12 Eylül 1971 tarihine değin özellikle bariz 
bir örneği, şimdi de aramızda bulunan değerli 
arkadaşımız Lûtfi Tokoğlu'nun Başkanlığında 
84 ncü maddenin son fıkrasından istiane edile
rek, mülhem olunarak sayın üyelere gündeme 
alınmayan maddeler hakkında söz verilmemiş
tir; fakat 12 Eylül 1971 tarihinde bir tesadüf, 
bugünkü gibi 20 sayın üye gündem taayyün 
etmeden ve Gelen Kâğıtlarda da gün'deme gir
mesi lâzım gelen madde belirli olmadan söz is
temişler; şimdi olduğu gibi, Sayın Zihni Be-
til arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi iti
razlar vaki olmuş, ve bir önerge verilmiş. Bu 
önergede denmiş ki; «Gündem taayyün etme
den istenilen sözler muteber addedilmemeli. 
Gündem taayyün ettikten sonra söz istenebil-
melidir.» Bu önerge Yüce Kurulunuzun oyları
na sunulmuş, reddedilmiş ve 56 ncı maddeye 
imtisalen «Söz, isteyiş sırasına göre kaydedilir 
ve bu sıra dâhilinde konuşulur hükmü uygulan
mış. 

Yine Yüce Genel Kurulun takdirine sunuyo
rum. içtüzüğün sakıt olduğu ahvalde Yüce 
Genel Kurulun kararı içtüzük hükmündedir. 
Bu itibarla, Başkanlık olarak filhal yapacağı
mız bir muamele olmadığını ve kişisel, naçiza
ne görüşümüzü de ifadeden mazur görülmekli-
ğimizi saygılarımla arz ederim, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 20 arkadaşımın 
söz istemiş olması nedeni ile ve bir de talep 
bulunduğundan lehte, aleyhte, üzerinde sırasını 
tespit etmek zorunluğundayım. Grup sözcüle
ri bundan müstesna olacaklardır. 

Sayın Acuner, raporun lehinde mi, aley
hinde mi konuşacaksınız?.. Aleyhte. 

Sayın Ahmet Yıldız?.. Aleyhte. 
Sayın Selâhattin Cizrelioğlu?... Üzerinde. 
Sayın Hamdi özer?... Üzerinde. 
Sayın Hüseyin öztürk?... Aleyhte. 
Sayın Sim Atalay?... Aleyhinde. 
Sayın Mustafa Tığlı?... Lehinde. 
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Sayın Hikmet İsmen?... Üzerinde. 
Sayın Zihni Betil?... Aleyhinde. 
Sayın Zihni Betü'in ikinci kez olarak ya

zıldığını ifade ettim. Kendileri önergesini 
tavzih buyurdular. Biz yazılı müracaatı, yeni 
bir müracaat olarak kaydetmiştik. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata?... Aleyhinde. 
Sayın Sırrı Atalay?... Aleyhte ifade buyur

dunuz. ikinci bir yazınız vardı. O itibarla 
kaydedildiniz. Onu arz ediyorum. 

Sayın özden?... Aleyhte. 
Sayın Haserdağlı?... Aleyhinde. 
Sayım Mustafa Tığlı?... Lehinde. 
Sayın Tevetoğlu?... Lehinde. 
Sayın Suat Hayri Ürgüplü?... Üzerinde. 
Sayın Bahriye Üçok?.. Aleyhinde. 
Sayın Rifat öztürkçine?... Lehinde. 
Sayın Orhan Kör?... Lehinde. 
Sayın Ömer Lütfi Hocaoğlu?... Lehinde. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Birinci madde
nin görüşülmesi üzerindeki ikinci önergemi sor
madınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Birinci maddenin görüşülmesi 
üzerinde söz sıranız yazıldı efendim. Birinci 
maddede o sırayı arz edeceğim efendim. 

Sayın Tayfur Sökmen?.. Lehinde. 
Millî Birlik Grubu adına Sayın Muzaffer" 

Yurdakulsr, buyurunuz efendim. 
M. B. G. ADINA MUZAFFER YURDA-

KULER (Tabiî Üye) •— Sayın Başkan, aaym 
senatörler; 

Bugün burada ne 12 Mart müdahalesin© se-
bebolan olayların hikâyesini ve ne de mahkeme
lerin verdiği kararları görüşmek ve tartışmak 
ite'Sre toplanmış değiliz. Çünkü : Birincisi bu
gün için lüzumsuzdur. İkincisi ise yetkimiz dı
şındadır. 

Biz burada sadece Yüce Senatonun huzuru
na getirilmiş olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan 
ve Hüseyin İnan hakkında verilen ölüm ceza
larının, atıfet duygularımızla hayatlarının ba
ğışlanması veya ölüm cezalarının yerine getiril
mesine ilişkin hükmün tasdiki maksadı ile top
lanmış bulunuyoruz. Ancak, yeri gelmişken şu 
hususu da dikkatte tutmanızı ve kararımızı bu
na göre vermemizi teklif etmekten geri kalama-
yacağım. 

Sayın senatörler hepinizin bildiği gibi bu 
olaylarla ilgili bir çok davaya sıkıyönetim mah-
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kemelerinde bakılmaktadır. Sanıkların pek ço- | 
ğu idam talebi ile yargılanmakladır. Görülen' 
odur ki; pek çoğu da mahkemelere3 bu yolda 
karara bağlanacaktır. Nitekim, halen 15 kişi 
hakkında verilen idam cezası dosyaları Askeri 
Yargıtaym tasdikine sunulmuştur. 0 halde ile
ride sayıları bir hayli kabarık yekûna varasağı 
aşikâr olan idam cezası hükümlerinin sonu alın
madan dosyaların böylesine acele ve telaşlı bir 
tutumla Komisyon ve Meclislerden geçirilme 
isteğinin, ileride verilecek kararlar bakımından 
telâfisi güç sakıncalar doğurmasızdan endişe 
ederiz. 

Sayın senatörler; mahkeme bu kişilerin Ana
yasayı ihlâl suçunu kabul etmiş ve ellim cezası 
vermiştir. Yine mahkeme 12 Mart muhtırası
nın temelinde yatan nedenlere ve savcının iddi-
anamesindeki bütün açıklığa rağmen haksız 
tahrik müessesesmdeki hukukî unsurları tespit 
edemediği gerekçesi ile bu sanıklar hakkında 
Ceza Kanununun 51 nci maddesini uygulamak 
suretiyle cezaları hafifletme imkânına bulama
dı ğmı beyan etmiştir. Ancak, cezaların tahfifi 
için hukuken başka bir imkân bulunamayan bu 
ölüm cezalarının siyasal ve sosyal cephesini de 
acık ve tarihî sözleri ile belirtmekten de geri 
kalmamıştır. 

Mahkemenin bu konudaki görüşü aynen şu
dur : «Sanıkların ve müdafii erinin Türkiye'nin 
bugünkü ortama gelmesinin ve olayların gerçek' ] 
müsebbiplerinin politik iktidar ve emrindeki i 
militanlar oldukları, bunlara karşı çıkanların J 
meşru müdafaa halinde bulundukları yolundaki 
beyanları bu hadisede Türk Ceza Kanununun 
51 nci maddesinin tatbikini talebe der istikamet
teki savunmaları haksız tahrik müessesesindiski 
hukukî unsurlardan mahrum bulun doğundan 
hukukî yönleri itibariyle kabule şayan görüle
memiş, bu detaylı eleştiri ve iddialar hakkında 
mahkememiz kişisel görüşlerini mahfuz tutmuş, 
müessese olarak bunların üzerinde hüküm ver- l 
meyi kamu vicdanına, tarihe ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin takdir yetkisine bırakmayı uy
gun görmüştür» demiştir. 

'Sayın senatörler; Meclislerin takdir yetkisi
ne ve atıfet duygularına terkedilen bu karar
lan, 12 Mart muhtırasının temel unsurlarını 
dikkate aldığımız takdirde bu konuda mevzuu-
bahsolan tahfif sebeplerini kolayca bularak j 
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atıfet duygularımızı harekete geçirmekte güçlük 
ç^kıneyeceğimlzi ve cezaları olumlu yolda tadil 
edileceğimizi umarım. 

Bir kere daha tekrar etmek isterim ki, biz
zat 12 Mart muhtırası tahfif için en büyük de
lil ve sebeptir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesi) Görüyoruz ki, mahkemenin tespit ettiği 
bu çok önemli görüşün temelinde son yıllarda 
geçen ve 12 Mart muhtırasının belgelediği bü
tün siyasî olayların ve sosyal bünyemizdeki ge
lişmelerin gerçeği yatmaktadır. 

Sayın senatörler; iddia makamı, sanıklar ve 
sanık avukatları bu noktaya gelinimizin siyasal 
ve sosyal nedenlerini kendi açılarından teferru
atlı bir şekilde tartışmışlardır. Mahkeme üye
leri ise, görevleri gereği sadece hukukî esaslar 
ve kanunların çerçevelediği hukukî kurallar 
içerisinde karar verecek birer kişi oldukların
dan, konunun sosyal ve siyasal yönüne ilişkin 
bu tartışmalara katılamamışlar, bu husustaki 
kişisel görüşlerini mahfuz tutmuşlardır. Biz de 
içinde bulunduğumuz bir kritik dönemde böyle 
bir tartışmada yarar görmüyoruz. Çünkü, için
de bulunduğumuz bu dönem parlamenter reji
mimizi güçlendirmek ve bütün unsurlariyle onu 
işletmek çarelerinin aranıp bulunması dönemi
dir. Bu sebeple biz, bütün parlamenterler, bu 
anafikri asla kaybetmeyerek sadece bu anafik-
re yardım edecek toleranslı bir davranış içinde 
bulunmalı ve mahkemenin bıraktığı noktadan 
hareketle olaya geniş bir görüş açısından bak
malı ve atıfet duygularımızla hareket etmeliyiz. 

işte insan hayatının söz konusu olduğu şu sı
rada parlamentonun yetkisini kullanmaya esas 
olacak görüşler, mahkemenin objektif hukuk 
kıstaslarının dışına çıkamayarak usulüne uygun 
bir şekilde verdiği kararın siyasal ve sosyal açı
dan incelenmesi ve atıfet duygularımızla karşı
laştırılması noktasında düğümlenmektedir. 

Bu görüşümüzü takviye eden bir başka 
önemli nokta da şudur. Mahkemenin ifade etti
ği gibi sanıkların mahkemedeki tutum ve dav
ranışlarından ötürü 59 ncu madde ile cezaları
nın hafifletilmesi yoluna gidilememiştir. Bu sa
nıklar bakımından gerçekten talihsizliktir. 

Saym senatörler; sanıkların hiç kimse tara
fından tasvip görmesine imkân olmayan v*> so
nunda hayatları bakımından aleyhlerine tecelli 
eden mahkemedeki bu davranışlarını, delikan-



C. Ssaatosu B : 42 16 . 3 . 1972 O : 1 

hlık olarak İfadelendirilen ve genç topluluk 
psikolojisinin temelinde daima var olan taşkın
lığa ve durumun vahametini kavramadaki tec
rübesizliğe vermek lâzımdır. Lütfen geçmiş yıl
larınızı hatırlayınız; okul sıralarındaki toplum 
dayanışmanızı hatırlayınız. Her halde bu söyle
diklerimi yadırgamakta güçlük çekeceksiniz. 
Buna rağmen yukarda arz ettiğim gibi. mahke
me önündeki böyle bir davranış tasvip edilemaz 
ve edilmemiştir de. İşte bu nokta dahi insan ha
yatının söz konusu edildiği bu anda bizlerin bir 
kere daha üzerine eğileceği önemli bir husustur. 

Sayın senatörler; zannederim ki, burada şu 
hususları açıkça tespit etmiş bulunduk. Mah
keme suça sebep olan tahriki bütün unsurlariy-
le hukukî çerçeveye oturtmak imkânını bulama
dığı için, 51 nci maddeyi uygulayarak cezaları 
hafifletememiştir. Bu arada hepimizi ve şüphe
siz ki, ulusumuzu gerçekten ve çok dsrinden 
üzen ve hiç bir zaman istenmeyecek olan sonuç
ları meydana çıkaran siyasal ve sosyal sebepler 
konusundaki kişisel görüşlerini de mahfuz tut
tuğunu belirtmiş ve bu konuda müessese ola
rak hüküm vermeyişini kamu vicdanına, tarihe 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdir yet
kisine bıraktığını ifade etmiştir. 

Bu tartışılamayacak kadar açık ifad» ve tes
pit muvacehesinde bizlere düsen görev, hiç şüp
hesiz bu ölüm cezası kararlarının hukuk açısın
dan değil, sadece siyasal ve sosyal sebeplerle 
toplumsal açıdan yararlı olup olamayacağını ve 
insan hayatı söz konusu olduğu için bunun atı
fet duygularımızla bağdaşıp bağdaşamayacağı
nı tespit etmek olacaktır. 

Bizim teklifimiz : Mahkemenin gerekçeli ka
rarında açıkça ortaya konan ve bizlere verdiği 
insanî ip uçlarından hareket ederek bunların 
sadece hayatlarının bağışlanmasıdır. Nitekim 
Yüce Senato daha evvel aynı meselelere daha 
geniş açıdan bakmış ve atıfet duygularım 21 
Mayıs olayları suçluları için kullanmıştı. Bu atı
fetin isabetli ve faydalı sonuçlar sağladığı, bu 
kişilerden hiç birinin isminin bu olaylara karış-
mamasıyle sabittir. 

Sayın senatörler; mahkemenin gerekçeli ka
rarının tahlilinden vardığımız bu önemli sebep
ler yanında, bizi bu karar ve teklife götüren di
ğer sebepler de şunlardır : Anayasanın 64 ncü 
maddesi ölüm cezalarının infaza izin verme yet

kisini Meclislere bırakmıştır. Konunun otoma-
| tik işlemesinden ziyade, enine boyuna görüşül

mesinin ağır basması lüzumuna inanmıştır. Ni
tekim, 84 ncü maddenin bu husustaki gerekçesi 
aynen şöyledir : 

«Cemiyet hayatında önceden görülemeyecek 
birçok hâdiseler muayyen şahısların suçlarında 
kanunların kapsamadığı hususiyetler bulunabi-
bilir. Bunlardan dolayı mahkûmiyetin amme 
vicdanında uyandırabileceği huzursuzluğu ve 
adalet hissinin rencide olmasını ancak af önleye
bilir.» 

Ölüm cezası gibi mevcudiyeti dahi münakaşa 
edilön bir cezanın yerine getirilmesine karar 
vermek son bir teminat gibi görülmüştür. İşte 
bu teminat sizin atıfet duygularınıza terk edil
miştir. 

Haklılık ve adalet kavramlarını dengeli kul
lanma bakımından da durum şöyle görünmekte
dir : Mademki bütün unsurlarıyle serbest, açık 
ve sıhhatli işleyen bir demokratik yapının ger
çekleşmesi anaamacmıız ve davranışımızın esası 
olacaktır, o halde öyle bir düzenin gerçekleşme
sine zıt düşen tutumları gereğince tasfiye ede
bilmek konusunda çok âdil ve ölçülü hareket et
memiz gerekir. Bugün karşımıza gelen ölüm ce
zalarının tasdiki kendi şartları içinde haklı ka
bul edilse bile, içinde bulunduğumuz genel du
rum karşısında adalet ölçülerini tam olarak kul
lanamama ihtimali mevcuttur. Aynı düşünce ve 
amaçla aynı suçları işleyenleri birbirinden ayır
mak o kadar güç olmaktadır ki, ölüm gibi telâ
fisi mümkün olmayan bir neticeye giderken 
amaçlarıyle sonuçları asla birbirinden farklılık 
göstermeyecek olan bazı davranışlar karşısında 
aynı hisler ve aynı adalet ölçüleriyle hareket et
me zorunluğunu düşünerek, durumu toptan gö
rene kadar daha soğukkanlı olmalı ve kararları
mızı daha isabetli vermek üzere meseleyi tehir 
etmeliyiz. 

Diğor bir husus; ne toplum anlayışı, ne ibre
ti müessire bakımından mahiyeti itibariyle si
yasî olan suçlar konusunda ölüm cezasının iste
nen sonucu getirmediği, etkinlik sağlayamadığı 
(Dünyadaki tartışmaları bir tarafa bırakalım) 
ülkemizde geçirilen bunca uygulama ve deney
lerle sabittir. Çünkü, bu türlü tatbikatın tartış
ması alabildiğine uzayıp gitmekte, kişiler kana-

| atlerini korumakta ve benzerî olaylar da birbi-
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rini izlemektedir, işte 22 Şubat, işte 21 Mayıs j 
olayları ve işts bugünkü olaylar. Bunım en açık | 
misalleri dir. 

Durumu bütün açıklığıyla görebilmek için I 
bizzat içinde yaşadığımız bu olaylar akışından 
daha gerçekçi bir tablo gösterebilmek mümkün 
müdür? Demek ki birbirini takibeden bu olay
ların kökünde bir başka sebep yatmaktadır. İş
te, üzerinde hepimizin hassasiyetle duracağımız 
ve kesinlikle anlaşıldığında müttefikan kabul 
edeceğimiz bu başka sebep, 12 Mart muhtırası 
ile de belirtildiği gibi 27 Mayıs Anayasasının 
bütünüyle uygulanmayışı ve onun öngördüğü 
reformların yapılmamış olmasıdır. 

Şimdi bizlere düşen görev; ayırıcı, bölücü, 
uzaklaştırıcı, kırgınlıklar yaratıcı davranışlar
dan uzak, sosyal barısı sağlayıcı bir tuttun için
de Türk milliyetçiliğinden güç alarak, hamuru
nu bu vatan çocuklraınm kanı ile yoğurup kur
duğumuz Cumhuriyeti hür ve demokratik bir ni
zam içinde sosyal hukuk devletini gerçekleşti
rip, korumaktır. Çünkü; bu şekilde kurulacak 
ve yürüyecek sağlam bünyeli bir demolcratik dü
zen, bunalıp başka düşüncelere açılmak isteye- | 
çekleri hemen kendi bünyesine çekip yeraltında 
teşkilâtlandıran komünizme hak ve hayat tanı
mayacak, bizzat rejim ve toplum, bu sapık he
vesleri değersiz, etkisiz bırakacaktır. 

Yine bu düzen; ulvî hislerle bağlandığı din | 
duygularının derhal istismarına, bu masum ki
şileri kendilerine çekip yeraltında teşkilâtlandı
ran Cumhuriyet düşmanı şeriatçılara ve hilafet
çilere hak ve hayat tanımayacak, bizzat rejim 
ve toplum bu sapık hevesleri değersiz ve etkisiz 
bırakacalrtır, 

Bütün bunlar göstermektedir ki, çağımızın ı 
modern devlet esaslarına uygun olarak yeni 
Anayasamıza yansıyan Atatürkçü ülkü yolu en 
geçerli yoldur. Bu yol, aşırı uçların mutlaka se-
beblocağı vatan ve ulus bölünmelerini önleye
cek, hepimizin birleşeceği tek yoldur. 

Sayın senatörler, Sayın Başbakan 12 Mart 
müdahalesinin yıldönümü münasebetiyle bir çağ
rı yapmışlardır. Bize göre, insancıl ve toplum 
yararına olan bu çağrının yurt ölçüsünde de
ğerli olabilmesi ancak ve ancak Parlamentonun 
yardımı ile mümkündür. Yüce Senatonun vere
ceği olumlu yoldaki karar, hatasını anlamış 
gençleri hayatlarının kaygısına düşmeden, işle-
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dikleri suçların cezalarını çekmek üaere teslim 
olmalarını sağlayacak, böylece normal düzene 
geçişimiz için etkin bir ortam yaratılmış buluna
caktır. 

Sayın senatörler; tecrübelerden ders alıp 
dikkatlerimizi geleceğe çevirelim. Büyük Ata
türk «Yurtta sulh, cihanda sulh» istemişti. Bu 
ilke, bu sesleniş kulaklarımızda çınlamalı, sıcak
lığını yüreklerimizde daima muhafaza etmelidir. 
Biz, elbetteki bir katil için atıfet istemeyeceğiz 
ve böyle bir suçlu için de atıfette de bulunmaya
cağız. Hepimiz babayız, hepimizin yavruları 
var, hepimiz onların yolunu gözleriz. Bu ço
cukların da babaları, anaları, kardeşleri var. 

Muhterem arkadaşlarım; vicdanlarınıza ses
leniyorum, hepimiz gençlik günleri geçirdik. 
Ve işte idamı istenen gençler... 1947 yılında 
Çekerek İlçesinin Kuşsaray Köyünde hayata 
gözlerini açan Orta - Doğu Teknik Üniveristesi 
Fizik Bölümü öğrencisi 24 yaşında Yusuf 
Arslan, yine 1947 yılında Erzurum Ilıca Nahi
yesi Özlük Köyünde hayata gözlerini açan is
tanbul Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi 
24 yadında Deniz Gezmiş ve Kayseri Sarız il
çesi Bahçeli Mahallesinde hayata gözlerini 
açan 22 yaşında Orta - Doğu idarî ilimler Fa
kültesi öğrencisi Hüseyin inan... 

Bu çocuklar suçsuzdur denemez. Elbetteki 
banka soymak adam kaçırmak, bazı yerleri 
bombalamak tasvibedilsmez. Bu suçların affı 
da istenemez. Ancak; bu gençlerin suçlarında 
ortamın büyük payı olduğunu da kabul etmek 
lâzımdır. Çünkü, 900 yılı aşan bir süreden beri 
Türk Milleti çeşitli toplum hareketleri geçir
miş, gerek fert yaşayışı, gerek Devlet düzeni 
bakımından en iyiye ulaşmak gayreti içinde 
bulunmuştur. Bu süre içinde idare edenden 
idare edilene, yani topluma doğru birtakım 
haklar ve güvenlikler intikal etmiştir. Hep 
bildiğimiz gibi toplumsal düzenin, Devlet dü
zeninin her türlü ilişkilerin ifade eden ve on
lara şekil veren normlar statiktir; ama buna 
mukabil toplumlar dinamiktir. Hukukî norm
lar?. toplumun ihtiyaçlarına uydurma zorun-
luğu 1961 Anayasamızda aksini bulmuş ve bu 
Anayasa getirdiği müesseseleriyle yeni sosyo
lojik kavramlarla ulusumuzun hayatında ve 
kişilerin yaşantısında gerçekten bir devrim 
çığın açmıştır. Fertlerin ve toplumun dikkat-
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leri yeni yönlere, sosyo - ekonomik yönlere dön
müştür. işte, bu dönüş, fertlerin ve toplu
mun görüş ve ufkunu açmış ve bu ufukta 
sosyal adalet ilkelerini zedeleyici, inanç vs ka
naat yaratan skandallar, kitlesel öfkeyi tahrik 
edcja emeksiz kazanç, vurgun ve Devlet eliyle 
fert zengin etme politikası, ekonomik sıkıntı, 
buhran, politik tutarsızlık çeşitli söylenti ve 
çalkantıların gün ışığına çıkması yolundaki 
çabaların baltalanması ve engellenmesi, yapı
lan ayak oyunları, birtakım çevreler için tü
kenmeyen propaganda ve hazırlık sermayesi ol
muştur. 

'Sayın senatörler, şu arz ettiğim hususlar 
mahkemenin gerekçeli karanm;.ı 11 nci sayfa
sında yazılıdır. O halde, yukarıda belirtilen 
ortamın suç işlemeye zorlandığı bu gençlerin 
hayatlarına son vermek hakkaniyetle bağda
şamaz ve hepimizin beklediği, özlediği sosyal 
barış?,n teessüsüne de yardımcı olamaz, öyle bir 
halin normal şartlara dönüşü geciktireceğinden 
endişe ederiz. 

Bütün bu sebeplerle Yüce iSenatonun atıfet 
duygularını kullanarak, bu gençler';ı sadece ha
ttatlarını bağışlamalını ve oylanın bu yolda 
kullanmalarını istirham eder. hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (C, H. P. ve Millî Birlik Grubu 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN -— Millî Güven Partisi Grubu adı-
r:, İbrahim Elem Karakapıcı buyurun efen
dim. 

M. G. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ETEM I 
KARAKAPICI (Urfa) — i&ayın Başkan, değer
li senatörler; i 

Ülke ve millet bütünlüğünü yok etmek. Ata
türk'ün en büyük eseri olan Türkiye Craıhuri-^ j 
yetini yıkmak, hür ve demokratik top'mn dü
zenimize son vererek binlerce yell'k şerefli vs 
zengin mazisi olan büyük Türk Milletini bir 
esaret ve zulüm rejimiiiıe sürüklemek için dış 
düşmanlarla işbirliği yapanlardan, Türkiye'yi 
menfur emellerine uygun bir anarşi ortamına 
sürüklemek için hukuk ve ahlâk takmadan her 
türlü insanlık dışı fiilî tecavüzlere, soygunlara 
kalkışanla edan, görev yapan vazifelilere silâhlı ] 
baskınlar ve tecavüzler tertiplemiş olanlardan ! 

J i 
üç şehir eşkiya-jı hakkında verilmiş ve dsrecat-
tan geçerek kesinleşmiş ölüm cezalarının infaz j 
edilip edilmemesi hususunda Cumhuriyet Sena- 1 
tosu bugün bir karar vermek durumundadır. î 
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ölüm cezalarının, çağ dışı olduğu, tesirsiz bu
lunduğu veya siyasî bir yönü bulunan suçluluk 
haillerinde ölüm cezalarının verilemeyeceği hak
kında yurt içinde ve yurt dışında çok şey söy
lenmiş tir. hâlâ da söylenmektedir. Fakat, unut
mamak lâzımdır ki, medenî dünyanın hukuk 
ajanında ulaştığı ileri merhalenin en büyük hu
kukî eseri olan ve öyle* sayılan Avrupa İnean 
Haklarını ve Temel Hüriyetieri Koruma Sözleş
meni, daha başında, 2 nci maddede; «Bazı haî-
Ici'de ölüm cezalının insanın yaşama hakkı te
mel kuralına aykırı sayılamayacağını» kesinlik
le ifade etmiştir. Türkiye'nin de 10 Mart 1954 
tarif i 6336 sayılı Kabımla kabul ettiği Avru
pa İnan Haklan Anlaşmasının 2 nci maddecin
de «Haya.' hakkı kanunun himayesi altındadır» 
derlldikten sonra, yetkili mahkemelerce veri
len ölüm cezalarının infazının bu kurala ayları 
sayılamayacağı belirtilmiştir. Aynı maddede, 
yetkili mercilerce verilmiş tutuklama kararları
nın ycciire getirilmesinde, tutııklamnlarm kaç
masının önlenmesinde, bir ferdin hayatının ko
runması irlıı başka imkânın bulunmaman hı-
lıkde ve nihayet toplum aleyhine kalkışma ve 
isyan hallerinde silah kul, anılabileceği ve dola-
y:'3iyİ7 serilerin ıreşru kuvetlerce cldürülebi-
İseeği bir bir açıklanmıştır. 

Bugün dünyanın bazı memleketlerinde Ölüm! 
cezası .aSLayasaüarTa kaldırılmış, bazı memleket
lerde de bu cera'aren uygulanmasına devam 
ci'lmıiştlr. Şu noktayı cmemle belirtmeliyiz ki, 
cilam cszasan kaldıran memleketlerin bir kısmı,' 
bizim arZadığjmjz marnda demokratik sayılma
yan. nırmlekellerdir ve bu sebeple Avrupa Kon
seyi üyeliğime kabul edilmemişlerdir. 

Hiç şüphe yek ki, ölüm cemdim öngörülen 
ceği suçlar çok az olmialı Ve bu ceza ancak za
ruret hallerinde uyguanmaliıdır. Bizim oeza mev
zuatımızda da eeas itibariyle bu görüş hâkim
dir. 

kısarım yabama hakkını savunan görüşlere! 
katılmamak mümkün değildir; fakat bunu sa-
vr-e-mrkrı biç bir istisna kabul etmek istemeyen
lere şu seralar sorulabilir, îueanm yaşama hak
kı kutsaldır da, bir toplumun, bir mil!1 etin ya
rama hakkı kutsal değil midir? Demokratik 
hak ve hürriyet'erin bir toplumda var oljbil-
mesi için, evvelâ o toplumun var olmadı ve ya
şaması zarurî değil midir? 
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Değerli arkadaşlarım; Türk Anayasası yargı 
yetkesinin, kullanılmasını bağımsız mahkemelere 
bırakmıştır. Bu bakımdan. Yasama Meclisleri, 
yiükask mahkemelerin üstünde ve daha yüksek 
bir mahkeme görevi yapmaz. Türkiye Büyük 
Mile t Me'clbi, Türk Milleti adına verilmiş mah
keme kararlarını eleştirmek, deliJİ takdir etmsk 
durumunda olamaz. 

Anayasanın 64 ncü maddesi diğer yetkiler 
ararında ölüm cezalarının infazı hususunda ka
rar ve-rmek yetkisini de Büyük MJlst Meclisine 
elbetteki tanımıştır. Bu yetki7! kuranırken Mil
let M&cüihi ve CuırJauulyet Senatosu bir kazaî 
görev ifa etmemek!.:lir. fıaiece, ölüm cezaları
nın infazının mı, yoksa infaz edilmeyişinin mi 
menf :k3t ve miivt ya'anna c'duğu hususuz ia 
bir gerüş ve kanaat izhar etmekte, ys.ni s'yaû 
bir heyet olarak büyük Türk Milleti alıra 
takdir hakkını kullanmaktadır. 

Toplumumuzun içinde bulunduğu olağan üs -
tü şartlarda mrseleyi mürhaGiran rikkat-i kalp
le, şefkat duyguları ile mütalaa etmeye mezun 
c^mai'ğmrzı sanıyoruz. Eski hukukçular haklı 
oi^rak «anıma zararı olan yerde ezel zarar ter
cih edilmiştir» der. Atalarımız, merhametten 
maraz doğduğu gerçeğini de ifade etmlslerd"?. 
Elbette tarih önünde sorumluluk duygusu S3 
hareket ederken,, kalplerimizi insanî duygular
dan uzak tutmayacağız; fakat hiç bir zaman 
büyük milletimize ve her karış toprağı, şehit ka
nı ile sulanmış aziz vatanımıza ihanet edenler
den yana bir davranış içerisine giremeyeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım; konunun Millet Mecli
sinde müzakeresi sırasında, Millet Meclisi Ad?;-
let Komisyonunun raporuna Niğde Milletvekili 
Sayın Mevlüt Ccakeıoğlu tarafından verilmiş 
muhalefet şerhinin muhtevası ve burada yer 
alan düşüncelerin hayret ve üzüntü verici mahi
yeti hakkında da çok kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi mensubu 
üyelerinin bir kısmının da üzüntü ile karşıladık
larına inandığımız bu muhalefet şerhinde... 

SALİH TANYERİ {Gaziantep) — Sayın 
Başkan bu raporu görüşüyoruz, o Millet Mecli
sine aittir, bizi alâkadar etmez. 

M. G. P. GRUBU ADINA î. ETEM KASA-
KAPICI (Devamla) — Efendim raporda yazılı 
konular üzerinde konuşuyorum. Muhalefet şer
hi de Millet Meclisinin raporunda mündemiç-
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tir ve bundan bahsediyorum. Bunun tüzüğe ve
yahut usule aykırı tarafını Sayın Salih Tanye
li. Bey elbette benden çok iyi bilirler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, rica 
ederim. Buyurun efendim. 

M. G, P. GRUBU ADINA i. ETEM KARA-
KAPICI (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
söylenmiş bir konu üzerinde... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Kendisi
ni gelip burada savunamaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Devam buyu
run efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA i. ETEM KARA-
KAPIGI (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade 
buyurulmuyor ki, efendim, bahsettiğim husus, 
söylediklerim, nedir acaba? 

BAŞKAN — Hayır, rica ederim efendim, 
buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA i. ETEM KARA-
KAPICI (Devamla) — Cumhuriyet Halk Par
tili milletvekili hakkında, haklarında hüküm 
verilenlerin komünist olmadıklarını, banka soy
gunlarından elde ettikleri paraları kendi zatî 
işleı'inde kullanmadıkları için tenkit edileme
yeceklerini, bugün cemiyette birçok kimsenin 
bunları haklı gördüklerini, ilei'i toplumun da 
bunları mazur göreceğine söyleyecek kadar kana
atimizce ölçüsüz, haksız ve yersiz ifadeler kul
lanmıştır. Ayrıca aynı C. H. Partisi milletve
kili «Finans kapitale karşı ve onun siyasî İkti
darına karşı mücadelede kanun yolları kapalı 
olduğundan, silâhlı mücadele yapılacaktır» di
yenlerin sözlerinde bir ağırlık bulunduğunu söy
leyecek kadar bu silâhlı anarşistlere destek ol
muştur. Bunu burada kaydetmeyi lüzumlu gö
rüyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; konunun teferru
atına girersk sözleri fazla uzatmak İstemiyorum. 
Yüce ^Senatonun her üyesi tarih önünde ve mil-

i 

İst sorumluluğunun idraki ile aklma ve vicda
nına danışarak kararını verecektir. Biz, bu ka
rarın büyük milletimizin halini ve geleceğini 
tehdit eden tehlikelerin ağırlığı gözden kaçırıl
madan isabetle verileceğine inanmaktayız 

Grubum adına saygılarımı sunarım efendim. 
(M. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına başka söz istenme
miştir. 

70 — 
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Şimdi lehte, aleyhte, üzerinde tertibi dahi
linde söz alan arkadaşlarımı bir kez daha Yüce 
Kurulun bilgilerine arz ediyorum. 

Lehte Sayın Mustafa Tığlı, aleyhte Sayın 
Ekrem Acuner, üzerinde Sayın Cizrslioğlu, le
hinde Sayın Tayfur Sökmen, aleyhinde Sayın 
Ahmet Yıldız, üzerinde Sayın Hamdi Özer, le
hinde Sayın Fethi Tevetoğlu, aleyhinde Sayın 
Hüsey'in öztürk, üzerinde Sayın Fatma Hik
met İsmen, lehinde Sayın Rifat Öztürkçins, 
aleyhinde Sayın Sırrı Atalay, üzerinde Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü, lehinde Sayın Orhan Kor, 
aleyhinde Sayın Zihni Betil, lehinde Sayın Ömer 
Lütfi Hocaoğlu, aleyhinde Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata, aleyhinde Sayın Fakih özlen, aleyh'lnde 
Sayın Salim Hazerdağlı, aleyhinde Sayın Bah- ; 
riye Üçok. j 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Bas- i 
kan lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mustafa Tığlı' 
da, buyurun efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; 

Kanunun lehinde veya aleyhinde oy verecek 
olan muhterem senatörler hakkında tamamıyle 
savgılı olmakla beraber, tarih önünde ve millet 
huzurunda vereceğim oyun hesabını vermeyi 
âdeta kendim için zarurî gördüğümden dolayı 
söz almış bulunuyorum. 

Kader bir vatandaşı hâkim olarak hâkim 
kürsüsüne çıkarır; o istemeyerek, üzülerek ve 
neticede kalemini kırarak kanun hükmünü tat
bik eder. Belkide evinde ağlar. Kader bizi de 
mahke mlerden verilen idam kararlarının infaz 
edilmesine veya edilmemesine karar vermek ve 
yetkili olarak bu kürsüye, bu sıralara getirmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, kaderin bu hük
müne sadakatle ve samimiyetle, inanarak ittiba ! 
etmek elbetteki millî bir görev ve vazifedir. 

Ben, 1961 Anayasasının, sosyal adalet esası
na dayanan sosyal devlet ilkesini ona vücut ve
ren başlıca unsur olarak mütalaa etmiş ve ona 
inanarak şu kürsüden sadakat yemini vermiş 
bir üye olarak: bugün Cumhuriyeti dünden da
ha çok seven insanlardan biriyim. 

Hele 36 ncı maddeye ikâme etmek suretiyle, 
Anayasanın sosyal devlet ilkesinin tatbikatına 
imkân V3ren bu büyük hükümle ben, yarınları 
bekleyen bir vatandaşım. Türkiye'nin yarınları

nı ümitle bekleyen ve bu vatana çocuklarımı 
terk ederken, müsterih olarak ölmek isteyen bi
riyim. 

Binaenaleyh, Atatürkçüyüm ve sonuna kadar 
Atatürkçüyüm ve demokratım ve Cumhuriyetçi
yim, hürriyetçiyim. 

Hiç şüphe yok ki her suçun bir maddî işleniş 
tarafı vardır. Maddî fiiller olarak bir suç te
kevvün eder; ama o suçun da bir saiki vardır. 
işte saik, gerek hâkim için, gerekse bu kürsüde 
bulunan, bu salonda bulunan üyeler için, sa
nığa atıfete bulunup, bulunmamayı icabettiren 
bir sebebolarak karşımıza çıkar. Eğer bu zaval
lı üç çocuk, sosyal adaletin teessüsü hesabına, 
sosyal devlet ilkelerinin tahakkuku hesabına, 
vatandaşı kırıp geçiren, hatta bir sömürü fur
yası haline getirilmiş gelmiş bulunan Nurculuk 
aleyhine, bir 'mücadelenin içerisine girerek, genç
lik saikasiyle kanun hudutlarını geçerek taşkın
lıklar yapmış olsalardı; hattâ bir yığın adam 
öldürmüş olsalardı; niyet ve saikin böylesine 
hâdise olduğu bir suçta ona şefkatte bulunmak 
bizim için bir vazife olurdu; ama Sayın Sırrı 
Atalay'm dediği gibi; «Kimimizin çocuğu, ki
mimizin torunu mertebesinde bulunan üç çocuk» 
demek suretiyle şefkat toplanmaya gelinirse, bu 
bizi bundan evvel aldığinıız idamların infazı ka-
rarlarıyîe, bundan sonra alacağımız kararlar 
karşısında tezattan tezata düşürür. 

Niçin çocuğun ve hatta torunun derecesinde 
olan çocuğa şefkat edeceğim de, babam veya de
dem mevkiinde olan insana şefkat etmeyeceğim 
suali ile karşı karşıya gelinirse, ne hazin bir te
zadın içinde olduğu kendiliğinde meydana çı
kar. 

Hiç güplıe yok ki, her haliyle bir nezahet ör
neği olan Sayın Muzaffer Yurdakuler'in hisle
rimize hitabeden konuşması, az - çok müessir ol
muştur; ama bu Devlet hisle idare edilemez sa
yın senatörler, hisle idare edilemez. Nitekim, 
mahkeme diyor M; 

«51 nci maddenin tatbikini isteyen savunma
ları, haksız tahrik müessesesinin hukukî unsur
lardan mahrum bulunduğundan kabule şayan 
görülmemiştir. Bu eleştiriler ve iddialar hak
kında mahkememiz kişisel görüşlerini mahfuz 
tutmuş, müessese olarak bunlar baklanda hüküm 
vermeyi kamu vicdanına, tarihe ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bırakmış bulunuyoruz.» 

— 71 — 
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Evet, diyor; 51 nci maddenin tatbiki isten
mek suretiyle ölümden kurtarılması istenmesi 
keyfiyeti veya 59 ncu maddenin tatbiki suretiy
le ölümden kurtarma arzusu, mevcut mevzuat 
muvacehesinde ve suçların işleniş tarzı karşısın
da tasvibime şayan değildir. Ancak ben hâkim 
olarak acıma hislerimi bir tarafa bıraktım, di
yor. Kişisel duygularımı mahfuz tuttum; el
bette ben de insanım, bende acıyorum; ama Dev
let hizmeti görüyorum, diyor. Kişisel duygula
rımı, - acılarımı, hislerimi bir tarafa bıraktım; 
ancak eğer kişisel duygular söz konusu ise, onu 
tarih söyleyecektir, millet söyleyecektir ve niha
yet son söz sahibi olan Büyük Millet Meclisi 
söylecektir. Ona bırakıyorum, diyor. 

Görülüyor ki, kalemini kıran hâkim böylesi
ne vatanı ile ilgili olan büyük konularda özel 
duyguların, r.crnıa hislerinin yeri olmadığını he
pimiz için ibret teşkil edecek şekilde kararına 
dercetmek gibi büyük bir medenî cesareli gös
termiş bulunuyor. 

Bir misâl vereceğim: Bu üç sanık, bu suçları 
işiemeyip de hiçbir anarşik hâdisenin de faili 
olmadan, Devletin sırlarını alıp, Ordu'nun sırla
rım alıp düşman bir devlete para ile satsa idi, 
hâkim ne yapacaktı? Hie şüphe yok İd, aynı ce
zayı verecekti. Ya biz ne yapacaktık? Saik 
olarak nedir? Özel menfaati için Devleti düş
mana teslim etmektir. Saik bu. Devlet sırrını 
satan adamın kafasından geçen duygu bu. Af
fedebilecek miydik? E ile meyiz. 

Şimdi bu sanıkların fiiline geliyorum. Hâ
kim ne demiş? Hâkim, -«Bu anarşik fiiller 
Marksizmi ve Leninizm! Türkiye'ye tesis etmek 
için yapılmıştır.» 

Buna itirazınız var mı? Hayır diysbildiği-
miz gün, ben sanıkların lehine oy vereceğim. 
İhtimal var mı?. 

Hâkim hüviyet soruyor; son günlerde soru
yor, bir ay, iki ay sonra davalar bitecek, artık 
yakalanmışlar, her şey bitmiş. «Hüviyetin ne
dir?» dediği saman, «Benim mesleğim, Marksiz 
ve Leninist savaşçı,» ölyor. Detayına geçiyor 
ve bütün komünistleri sayıyor. «Evet Marksiz
mi, Leninizmi bu memlekete ikame etmek için 
bunları yaptık» diyor. 

Suçun saiki bu olunca, benim Cumhuriyeti
me kasdeîmiş olan, benim hürriyetimi yok et
mek istemiş olan insanın Devlet sırrını düşma-
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na satmaktan farkı ne olabilir? Daha iki ay 
evvel 17 tane sanığın idamına oy vermiş insan 
olarak bu sanıklar hakkında vereceğim oyun 
hesabını vicdanen sordum ve hiçbir arkadaşım
la da ihtilât etmeyerek kendi başıma söz iste
yip, şurada vereceğim oyun hesabını vermek 
maksadıyla konuşmuş bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlar; aslında genç ve talebe 
olmalarına rağmen, benden evvelki hatiplerin 
bu noktaya değinen konuşmalarına işaret ede
rek derim ki, yalnız bunlar Cumhuriyete ve 
demokrasiye kasdetmiş değil, devrimci genç
liğe de kasdetmiş insanlardır. Bugün vatandaş, 
elbette molla kılığında olmasını istemediği 
gençliğe, devrimci gençlik olarak hitabedilme-
sindsn artık utanır hale gelmiştir. Halbuki 
Cumhuriyet, inkılâpçı gençliğe tevdi edilmiştir. 
Artık bugün devrimci gençlikten ümidümiz ol
maz hale gelmiştir. Bu yazık değil midir sev
gili arkadaşlar? Bu gençlik bir nehir gibi istik
bale kadar, binlerce seneye kadar akıp gitme
yecek midir ve bunun adı inkılâpçı, devrimci 
olmayacak mı idi, Atatürk böyle dememiş miy
di, her şeyi Atatürk gençliğe bırakmamış mıy
dı? Böylesine devrimci bir gençliği^ böylesine 
vaian ihanetini iriikabedecek suçlar, suçlular, 
böylesine lekeler ve itibardan diişürürse, genç
liğe kasdetmiş olmazlar anı? 

Sayın Ahmet Yıldız beyefendi, birçok konuş
malarından istifade ettiğimi ifade ederek söyle
rim ki, Komisyonda aynı şeye temas etmiş, 
hatta bu noktada bana ilham da vermiştir; 
«Evet, bunlar gençliğe de kaydetmişlerdir.» 
demiştir. Kendilerini tebrik ederim ve beni de 
ikaz etmiş bulundukları için şükranlarımı su
narım. 

Evet-, artık molla bir gençlik bu devirde 
beklenemez. Elbette gençlik iktidarın, muha
lefetin, kanun tatbikatının karşısında olacak; 
ama efendi gibi bayrağını çekecek, efendi gibi 
yuvasına gidecektir, Bu önüne geçilecek bir 
hareket değildir, bunun önüne kimse geçemez; 
ama sora dayandığı gün, ama Devletin emniye
tini sarstığı gün, onun karşısına kanunlar çı
kacak ve biz de acıma durumunda olamayaca
ğız sevgili arkadaşlarım. Dava bu. Başka türlü 
devrimci gençliğin vasfı kalmaz. 

Bereket versin ki, gençlik hareketi olarak 
ifade ettiğimiz bu hareketler, aslında gençlik 
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hareketi değildir. Buna bilhassa dikkatinizi 
çökmek istiyorum. Gençlik hareketi olabilmesi 
için, hiç olmazsa Ankara'da mevcudolan genç
lerin yarısına yakın veya yarısından fazlasının 
böyle suçlara iştirak etmiş olması lâzımdır. 
Türkiye'de 500 bin üniversite gençliği vardır. 
Acaba 50 tane, 70 tane, 100 tane anarşist genç 
500 bin gencin binde kaçı kadardır? Binde ya
rımının yarısının yarısı olabilir mi? Olamaz. O 
halde, ben buna nasıl gençlik hareketi derim? 
Niçin 500 bin gençlik bu türlü harekete katıl
mamış? işte benini gençliğimi ibra eden budur. 
Eğer inkılâpçı gençlik diyeceksek, bundan son
ra devrimci gençlik diyebileceksek, bu hareket
lere katılmadığı için diyeceğiz. Dava bu. Bu 
kararları tasdik etmek suretiyle gençliğin yüce 
vekârmı da bu mülevves fiilden kurtarmış ola
cağız ve o sebeple oy vremiş oluyorum. 

Sayın Muzaffer Yurdakuler beyefendi ko
nuşmalarında, «Bizzat 12 Mart Muhtırası, 51 
nci maddenin tatbiki için kâfi sebeptir.» bu
yurdular. Yani tahrik sayılır dediler. O halde 
12 Mart Muhtırasına dönelim. 12 Mart Muh
tırası nedir? Meclisin ve Hükümetin Cumhuri
yeti tehlikeye düşürdüğü yolundadır. O halde, 
bu üç delikanlı Cumhuriyetin ve memleketin 
tehlikeye düşmesini fırsat telâkki etmiş, fırsat 
bu fırsattır, ancak şimdi devrim yapabiliriz, 
ancak şimdi komünist olabiliriz, diye eyleme 
geçmiştir. Eğer, gerçekten Cumhuriyet tehli
keye düşmüş ise, bu anarşist hadiseler sebe
biyle tehlikeye düşmüştür. Hem anarşik hadi
seyi çıkaracaksın, Cumhuriyetin tehlikeye düş
tüğü dereceye gelecek ve bunu da fırsat telâkki 
ederek, böyle bir fırsat bir daha elimize geç
mez diyerek, son darbeyi vurmak suretiyle Le-
ninizmi ve komünizmi bu memlekete ikame et
miş olacaksın. 12 Mart Muhtırası bunlar için 
neden tahfif sebebi sayılsın? Cumhuriyet teh
likeye düşmüşse, bu anarşik hadiseler sebebiy
le tehlikeye düşmüştür. 

«Gençliğin ruhunda bulunan daimî taşkınlık 
ve hassasiyete bağışlayın.» dediler, doğrudur. 
Gençliğin ruhunda olgun insanlara benzemeyen 
bir taşkınlık vardır. Vardır; ama son dakika
ya kadar hâkimin karşısında, «Benim mesleğim 
Leninist ve komünist savaşçıdır.» diyen insanın, 
artık heyecanı bahis mevzuu olamaz. Böyle bir 
insanın ancak azmî, iradesi ve kararı bahis mev
zuu olur. 
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Saygılarımı sunarım. (A. P. ve M. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ekrem Acuner, aleyhte. 
EKREM ACUNER (Tabiî üye) — Sayın 

Bakan, sayın senatörler; 
Yaşama mücadelesinin öyküsünden çıkarı

lan sonuç, evrenin yaratılışının var olma nede
nine dayandırıldığı, var olmak için de müca
dele vermenin gerekli olduğudur. O halde, tüm 
insanlar mücadele olanaklarına sahibolmalıdır 
ki, bu mücadeleyi verebilsin ve böylece de ev
renin bir parçası olarak onun var olma nede
nine hizmet etmiş bulunsun. Bu olay, gere ski r-
rin gerçeği tüm siyasal, sosyal ve ekonomik 
oluşum ve gelişimlere yön ve amaç veren ve 
bu amaca yönelik sistemleri düzenleyen araç
ların, amaçlara uygunluğunu zorunlu kılan do
ğanın anakuralı, Anayasasıdır. Bu anakuralm 
itici gücünden oluşan insanlık tarihî gerçek
lere dayanarak amaçlarını ve araçlarını doğru 
seçebilenler ile, seçemeyenlerin günümüze dek 
süregelen yaşantılarının yansımmasmdan iba
rettir. 

Var olmak için verilen mücadelede, müca
dele güç ve kuvvetinin teşekkül ettirilememe-
si veya zamanla bu güç ve kuvvetin yitiril
mesi ya da gereksiz olarak mücadelenin terk-
edilmesi, nasıl ki yok olmayı sonuçluyorsa; 
başarı kazanan tarafın bu sonuçtan sağladığı 
yararlarda gösterdiği doyumsuzluk da aynı 
sonucu getirmektedir. 

Yaşam mücadelesinin çağımızda aldığı gö
rünüm, tüm insanların daha hür ve eşit haklara 
sahibolarak, daha kolay yaşamasını, geleceğine 
daha güvenle bakabilmesini, koruma ve söndür
mede bencillikten kurtulmasını maksat olarak 
almış ve bu yolda verilecek mücadelenin insa
nî kurallara dayandırılmasını öngörmüş. Eğer, 
insanlık âlemi bu amaçla öngörüye gerçekten 
katılırsa, dünyamızın karşılaştığı büyük so
runlar, keldiliğinden çözümlenebilir. Sezişim 
o dur ki, ülkemiz henüz bu çağrıya karşılık ver
memekte inat ve ısrar göstermektedir. 

Sayın senatörler; 

Bir ülke, kendi iç sorunlarının çözümlenme
sinde bu sorunlara neden teşkil eden gerçek
lerin, kendi halkı tarafından bilinmesinden 
ve söylenmesinden ürkek, aydınlığa çıkmasın-
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dan çekinirse, o ülke sonunadek bunalımlardan 
kurtulamaz; ülke halkı geleceğine güvenle ba-
kamaz. Bunalımlardan bunalımlara sürüklenen 
ülkelerin uluslararası ilişkilerde gördüğü iti-
barsa, geçerli değildir. Unutulmamalıdır ki, 
ulusal bünyedeki zafiyet, her türlü iç ve dış 
tehlikelere çağrıda bulunan bir belirtidir. Hat
ta güçsüzlüğün, eski dostlukları dahi düşman
lığa dönüştürdüğü çoğu kez görülmüştür. Ken
di iç sorunlarını çözememiş ülkelerin iç ve dış 
barışın sağlanmasında olumlu katkılarda bulu
nabileceğinin söylenmesi bir yana böyle bir du
rumda bulunan bir ülkenin bölgesel ve evrensel 
barışı dahi tehlikeye soktuğu bilinen bir ger
çektir. 

Sayın senatörler; 
Bir ülkedeki genel güdümden baş sorumlu 

olan, siyasî iktidarların yönetici kadrosunun ta 
kendisidir. Bu güdümden doğan sonuç olumlu 
olduğu zaman bu kadro nasıl ki, başarının ger
çek sahipliğini kimseye bırakmıyor ise, bu tu
tumun mantıkî bir sonucu olarak da olumsuz 
neticelerin tahassülünden doğan suçluluğu da, 
asla kimseye yükleyemez. Eğer, sonuçta bir 
ayırım yapılıyor, böylece de başarıyı kendine 
malediyor, suçluluğu da başkasına yüklüyor 
ise, o ülkede bu yolu seçen iktidar ya da aynı 
yolu izleyen yeni siyasî iktidar, kimin tarafın
dan temsil edilirse edilsin; ülkesine,, milletine 
adaletine, hukukuna en büyük kötülüğü yap
mış olur. Böyle bir tutumdan doğan sorumlu
luğun, geçte olsa tarihte yargılanması, beheme
hal vaki olmuştur. 

Bir ülkede silâhlı soygun olaylarına sebe
biyet verenler, çok önceleri silâhsız olarak o 
ülkenin miylarlarmı soyanlar ve vuranlardır. 
Hele bu hareketler üstelik de yanlarına kâr 
kalıyor ise, silâhlı soygun olayının çağrısı da
ha da güçlü olur. Ülke halkının büyük çoğun
luğunun aç, sefil, perişan ve yoksun kalışının 
müsebbipleri, o ülke halkını soyan, sömüren, 
horlayan, almteri karşılığını vermeyen; on
masını ve uyanmasını kendi çıkarlarına aykırı 
gören doyumsuz, küçük bir azınlıktır. Ülkemi
zin yüzeyine kargaşayı yayanlardır. Bu karga
şayı o ülkenin parlamentosunda evvelâ başla
tan ve sürdürenlerdir. Şehir gerillalarını kur
duranlar, onları yabancı merkezlerde eğitim 
görmeye itenler, o ülkede öncelikle sivil ko
mandoları kuranlar, onları silahlandıranlar, 

eğitime tabi tutanlar ve bu gibi hareketleri ma
kul ve meşru kabul edenlerdir. Siyasî iktidara 
karşı direnişe geçişi hazırlayanlar, Anayasa doğ
rultusundan saptığı halde «Bulun 226yı, düşü-
rün beni» diye istifa etmemekte ısrar ve inat 
edenlerdir. Bir ülkeyi kanlı ortama sürükleyen
ler iktidarını sürdürmek için ikiyüz bin kişilik 
sivil silâhlı örgüt kuranlar ve kanlı olaylar ter
tipleyenlerdir. Bir ülkedeki her türlü reformist 
girişimleri önleyenler, 12 Mart Muhtırasını he
definden saptıranlar ile reformist hareketlerin 
yasalar halinde Parlamentodan çıkarken, o ya
salarda bu tür girişimleri söndürecek açıkları 
yasalara ustalıkla yerleştirebilenlerdir. Beynel
milel komünizmin komplolarını o ülkeye davet 
edenler, daha önce o ülkede beynelmilel kapi
talizmin duyumsuzluğunu sürdürmüş ve sür
dürmekte olanlardır. Bir ülkeye ne türde olur
sa olsun yabancı ve zararlı ideolejileri çekenler 
ya da yabancı lider taklitçiliğini heveslendiren-
ler, o ülkenin toplumsal yapısını yeraltı ve yer 
üstü servetlerini yıllar yılı sömüren, kemiren 
yerli ve yabancı çıkar çevreleridir. 

Sayın senatörler, 
işte bu ve buna benser gerçekler hangi ül

kede mevcut ise, o ülkede sosyal ve ekonomik 
birikimler kendiliğinden oluşur. Bu oluşan bi
rikimler de elbette ki, anarşileri ve bunalımla
rı doğurur. Bunalımlardan çıkış yolunun ko
lay ve akıllıca bulunabilmesi için ne türde olur
sa olsun, bunalımın nedenlerine doğru ve isa
betli bir teşhis konulmalıdır. Anarşileri doğu
ran nedenlerin etkisiz hale getirilmesi de böy
lece mümkün olabilir. Konulacak teşhislerde 
isabet gösterilmesi kadar bu yoldaki uygulama-
rın da aynı isabetle sürdürülmesi gereklidir. 
Ne acıdır ki, günümüzdeki uygulamaların yurt 
bütünlüğü ve bekası için tehlikeli olabilecek bir 
izlemeye başladığı görülür. Çünkü, ülkemizin 
uğradığı bunalımdan kurtulmak için 12 Mart 
Muhtırası ile 12 Mart Anayasası doğrultusunda 
seçilen çözüm şekli saptandığı halde, esas so
rumlu ve suçlular zamanımız siyasî iktidarı ta
rafından himayeye mazhar kılınmış ve kanunî 
kovuşturmadan vareste tutulmuştur. Böylece 
de 12 Mart Muhtırası hedefinden saptırılmış, 
ülkeyi bunalıma iten siyasî iktidarın amaçları
na yeniden hizmet eder duruma dönüştürül
müştür. Alınacak tedbirlerde siyasal, sosyal ve 
ekonomik etkenlere öncelik verileceği yerde, 
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sert tedbirler alınması birinci plana geçirilmiş
tir. Bu suretle, Başbakan'm sorumluluğu altın
da bulunan sıkıyönetimin muhtelif kademeleri 
ülkeyi, sonu gelmez mahkemeler diyarı haline 
sokmuştur. 

Maksatlı olarak yapılan ihbarlar, kışkırt
malar ve geçmiş siyasî iktidarın sorumluluğu
na katılmış bulunan gizli istihbarat örgütleri
nin bazı kademelerinde yer almış görevlilerin 
gerçek dışı verdiği raporlar, sahte övgüler o 
ölçüde etkisini genişletmiştir ki, sıkıyönetimin 
aldığı tedbirlerde gereksiz olarak yasa sınırları 
aşılmıştır. Bu aşma ve taşmalar sayın Kuman
danların bilgisi tahtında olsun veya olmasın, 
işkenceler, insan avcılığı, kök kazıma türüne 
dönüşmüştür, Eğer, bu yolda girişimlere devam 
edilirse, bilinmeli ve unutulmamalıdır ki, o ül
ke zamanla bölünür ve parçalanır ve silâhlı bir 
kargaşalığa sürüklenir. Şiddetin, aynı ölçüde 
şiddeti davet ettiği bilinen bir gerçektir. Böy
le bir sorumsuz tutumdan doğan sonucun, 
dünya tarihine yansıyan hazin öyküsü daha 
dün gibi yakın ve ortadadır. Balyoz gibi tepe
lere inmenin, sorunları çözmekte sihirli bir yol 
olduğu kabul edilseydi, tarihte bu tür balyoz
ların sahipleri ve muhatapları sık, sık değişmez
di. Yapılan aramalarda, arananların binlerce 
katındaki güçlerin kullanılması askerî kuralla
ra ters düşer ve kötü alışkanlıklara yol açar. 
Hükümete üye vermek ve böylece de teşekkül 
edecek Hükümetin, Parlamentoya sevkettiği 
kanun tasarılarına olumlu oy kullanmak ondan 
sonra da «Ben Hükümet sorumluluğuna asla 
katılmam» demek siyasî ahlâka sığmadığı gibi, 
Hükümetin girişeceği eylemlerde de tereddüde 
düşürür. 

Ayrıca bu tür davranışlar, kurnazlığın en 
geçersizidir. Bu bizimde olaylara sahne olan 
ülkede, ülke halkı geleceğine güvenle baka-
maz. Devlet hizmetlerinin türlü kademelerinde 
görev almış kişiler köklü tedbirlere girişemez 
ve nemelâzımcılığm içine atılmış olur. 

Sayın senatörler; inancım odur ki, ülkemiz 
son yarım yüzyıllık tarihinin tehlikeli dönem
lerinden birisini daha yaşamaktadır. Bu sebep
le ulusça geçirmekte olduğumuz bunalıma bir 
çözüm yolu bulmanın çabası içindeyiz, özellikle 
şu anda harcanan tüm çabaların bir parçasını 
teşkil eden ölüme hükümlü kişilerin idamları
na izin verilip verilmemesinin çözüme kolaylık 
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verip vermeyeceği ve yurdumuzun geleceği için 
yararlı sonuçlar getirip getirmeyeceğini yanıl
gıya uğramadan tespite çalışıyoruz. 

Sayın senatörler; konuşmamın başından beri 
açıkladığım gerçeklere ve nedenlere dayanarak 
diyorum ki, ölüm cezalarının infazına izin ve
rilmesi asla isabetli bir çözüm yolu getirmez. 
Hatta, böyle bir yolun tercih edilmesi ülkemiz 
sorunlarının çözümlenmesini daha da güçleşti
rir ve ağırlaştırır. Çünkü, ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan bu üç gencin kurulu ni
zama karşı işledikleri suçlar siyasal ve hukuk
sal yönti<3:ı bruuı cezasının .^ra?ma izin veril
mesini gerektirecek ölçüde ve ağırlıkta değil
dir. (A. P. sıralarından «Daha ne yapsınlar?» 
sesleri) Zincirleme birbirlerini takibedeceği an
laşılan ölüm cezalarının icrasına izin verilmesi, 
bu ilk karardan itibaren Parlamentoyu çok teh
likeli bir angajmana sokar. Dönüşü mümkün ol
mayan böyle bir bağlantının tesisi, sonucu kes-
tirilemeyecek bir karanlık gidişin başlangıcı 
olabilir. Çok sayıdaki ölüm cezalarının infazı, 
ister istemez o ülkeyi zorla iç gargaşaya iter. 
12 Mart Muhtırasının suçladığı kişilerden kim
senin yargılanmamış olması, buna karşılık da 
suçluluğa siyasî iktidarın tutumuyla fiilen iti
len kişilerin idam edilmesi, millî bütünlük ve 
birlik için zararlıdır. 1973 senesinde yapılması 
öngörülen genel seçimleri çok geriye atar. Bel
ki de tüm siyasî partilerin durmadan tekrar-
dıkları biran önce olağan duruma dönme öz
lemlerini kökünden söndürür. Sonunun güç ge
leceği anlaşılan yargılamalardan ve sürekli 
ölüm cezalarının infazından dolayı ülkemizdeki 
geçici yarı askerî yönetim, bu nedenle tam bir 
askerî yönetime dönüşür. Bu tür yönetimin de 
zamanla nelerin izleyebileceğini kestirmek güç 
değildir. 

Sayın senatörler; ölüm cezalarının infazına 
izin verilmemesi halinde ise, verildiği takdirde 
doğması kuvvetle muhtemel görülen tüm olum
suz sonuçlar kendiliğinden yok olur. Ayrıca, 
Sayın Başbakan tarafından sık sik tekrarlan
makta olan ülkemizin mâruz kaldığı beynelmi
lel komünizm komplosu da tahrik unsurların
dan yoksun bırakılmış olur. Bilinmelidir ki, 
ölümden doğacak sonucun istismarı, dirininkin-
den daha kolaydır .Aynı zamanda, istismarda 
kuvvetlilik ve süreklilik sağlanmış olur. İster 
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içeriden, ister dışarıdan, hangi merkezden ge
lirse gelsin, ülkemiz yüzeyine ekilmek istenen 
kin ve intikam tohumları bu yüzden yeşerme 
imkânını da bulamaz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 12 Mart 
bunalımına neden gelindiği, 12 Mart Muhtırası 
ile teşekkül eûen siyasî iktidarın, girişim ve 
uygulamalarında neden yanılgıya uğradığı bi
linmeden bunalımlardan kurtulmanın mümkün 
olamayacağını anlatmaya çalıştım. Müteaki
ben de, Parlamentonun karar verme yetkisine 
giren bu konuda aynı nedenlerden algınalarak 
önermek istediğim hal tarzını yan tutmadan, 
hiçbir duygusal nedene kapılmadan en açık dil
le söyledim. Artık bundan sonra elbette ki, 
oyların sonucu ile tayin edilecek olan konu 
Parlamentoya ait kalacaktır. Sayın Cumhurbaş
kanının böyle bir neticeyi belirleyen kanunu 
veto etmesi, Anayasamızda Cumhurbaşkanlığı 
makamına tevdi edilmiş bulunan yüksek gö
revlerin şüphesiz ki, en olumlusu ve isabetlisi 
olacaktır. 

Saygılarımla. (M. B. a ve C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Üzerinde, Sayın Selâhattin 
Cizrelioğlu, buyurunuz. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Bugün buraya kadar gelmiş bulunan bir 
mevzuda muhterem Senatonun atifet, lütuf ve 
merhamet yetkisini kullanıp kullanmaması me
selesi müzakere edilmektedir. 

Hangi sebebe istinat ederse etsin, ağır ve
ya hafif, ihlâl ettiği durum az veya çok ciddî 
olsun, işlenen herhangi bir fiilin cezasız kal
masını kimse istemeyeceği gibi, bir fiile karşı 
verilen ceza kararının yerine yersiz isabetli ve
ya isabetsiz olduğunun siyasî münakaşasında da 
fayda mütalaa edilemez. 

Zira, fiillere tereddübeden, kanunlarda ya
zılı cezaları tayin ve tespit, kanunlar çerçevesi 
içerisinde karar veren muhterem mahkemelere 
mevdu bir husustur. 

Burada bahis mevzuu olan, muhterem mah
kemece verilen kararın mahiyeti değil, ancak, 
kanunda mevcut bir cezanın mahiyeti ile, muh
terem Senatonun, ceza hususunda, Anayasa ile 
kendisine tanınan cezanın tahviline müteallik 
yetkisini kullanıp kullanmaması hususudur. 
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Mesele, 12 Marttan evvelki karışık ortamı 
meydana getirmekte ve 12 Mart Muhtırası ile 
bir Hükümetin işbaşından uzaklaştırılmasın
da payları olduğu zannedilenlerin meselesi ve 
12 Marttan sonra işbaşına gelen ve gelecek olan 
Hükümetlerin normal ortamı yaratmalarına ve
sile olacak şeklinde, mevzuun sujeleri hakkın
daki kızgınlık ve husumete müstenit bir görüş
le ele alınırsa, kabul edilmelidir ki ; bu, hissî 
ve hatalı bir tutum ve davranış olmaktan ileri
ye gidemez. 

Bu itibarla, meselenin önce suç ve ceza ve 
bu husustaki Türk ceza mevzuatının görüş ve 
anlayışı yönlerinden, sonra da, psikolojik yön
le olayların nedenleri ve Yüce Senatonun atıfet, 
lütuf ve merhamet yetkisi bakımından ele alı
nıp tetkikiyle neticeye bağlanmasında fayda 
ve isabet bulunacağı herhalde ki takdir buyu-
rulur. 

Kuruluş tarz ve şartları itibariyle, muhte-
rum Senatonun meseleyi bütün yönleriyle tet
kik ve değerlendirerek karara varacağı tabiî
dir. 

Bilindiği gibi, kısa tarifi ile, kanunun em
rettiğini yapmamak, menettiğini yapmamakla 
bir hakkın, bir menfaatin ihlâli veya yok edil
mesi demek olan suçlar, birçok bakımlardan 
bir ayırıma tabi tutuldukları gibi, ihlâl ettik
leri hak ve menfaat ve faillerinin gayeleri iti
bariyle de, adî ve siyasî suçlar olarak ikiye 
ayrılırlar. Devletin hükümdar, hükümdarın 
Devlet demek olduğu eski devirlerde, Devlet
ten çok hükümdarın şahsî huzur ve emniyeti 
bakımından, siyasî suçlar, hükümdarın şahsına 
karşı işlenmiş suç şeklinde mütalaa edildiğin
den, siyasî suçlara, adî suçlara nazaran daha 
ağır cezalar tatbik edilmiştir. 

İnkişaf eden görüş ve düşünceler, ilerleme
yen medeniyet, 'Devletin varolduğundan beri 
mevcut bulunan siyasî suç anlayışını, eskiye na
zaran tamamen değişik ve gelişmiş bir şekle 
sokmayı ve siyasî suçluyu adî suçludan, siyasî 
suçlu lehine farklı muameleye tabi ttumayı 
zorunlu kıldı. 

Husumet, garaz, şahsî çıkar ve menfaat için 
işlenen suçlarla, suçlularının kendi görüş ve 
düşüncelerine göre vatan severlik ve milliyet
perverlik duygularına müstenit, menfî sonuçta 
asi, müspet sonuçta ise kahraman sayıldıkları 
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suçları, tefrikte ve suçlularına farklı muamele 
tatbikinde elbetteki zaruret vardı. 

Bu anlayıştan hareket eden birçok medenî 
ülkelerde, siyasî suçların mahkemesi değişik 
usullere tabi tutulduğu gibi, siyasî suçlardan 
dolayı idam cezası da bir tarafa itilmiştir. Bu
gün hemen bütün medenî ülkelerce kabul edil
miş görüşe göre; siyasî suçlar, suçun ihlâl etti
ği hak ve menfaate veya suçlunun suçu işle
mekteki gaye ve maksadına göre, sırf siyasî ve 
nispî siyasî suç adı altında toplanmakta ve bu 
meyanda olarak, Devletin dahilî ve haricî niza
mına karşı işlenen suçlarla fikir ve düşünce 
eseri basın suçları birer siyasî suç sayılmakta
dırlar. 

Yine birçok devletlerarası andlaşmalara gö
re, sırf ve nispî siyasî suçlardan dolayı, suçlu
ların iade prensibi cereyan etmemekte, iltica 
hakkı tanınmakta, siyasî mülteci hükümleri tat
bik edilmektedir. 

Bugünkü asırda siyasî suç anlayışı budur 
ve Türkiye'de üniversitelerde tedris edilen ce
za mevzuatı, siyasî suçları bu şekil ve anla
yışta vazetmekte ve Türk Ceaa Kanununun 125 
nci maddesinden, 174 ncü maddesine kadarki 
maddeler bölümünde bulunan suçlar siyasî suç 
sayılmaktadırlar. 

Bu vaziyete göre; görüşülen meseledeki fiil
ler, Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 174 ncü mad
deleri arasındaki, 146 nci maddenin şümulü 
içinde bulundukları cihetle, bu fiillere ne isim 
verilmek istenirse istensin, siyasî suçtaki ge
nel görüşe uygun, Türk Ceza mevzuatına, Türk 
Ceza Kanununa ve muhterem mahkemenin ilâ
mına göre siyasî suç sayıldıklarından, bu hu
sustaki siyasî kararın da, asrın siyasî suç an
layışına uygun olması icabeder. Aksi takdirde, 
bugünkü, medenî asrın siyasî suç görüşüyle bir
likte, Türk ceza mevzuatındaki anlayış, Türk 
Ceza Kanununun hükümleri ve muhterem mah
kemenin ilâmmdaki görüş bir tarafa itilmiş 
olur. 

Bütün bunların yanında, dost ve müttefik 
isveç Devletinin, gençlerden birisini siyasî mül
teci olarak kabul edip, ona siyasî iltica hakkı 
tanımış olmasını da, gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. 

işte bugün, muhterem Senato her husustan 
evvel, siyasî suçlardan dolayı idam cezasını tas-

vibelip etmemek durumuyle karşı karşıya fou-
lunmaktadır. 

Muhterem senatörler; eski devirlerde şahsî 
öç ibret gibi anlamları taşımış bulunan ceza, 
bugünkü medenî anlayışta, suç işleyen bir kim
seye, cemiyet adına tayin, tespit ve tatbik edi
len, bünyesinde bir taraftan elem, istirap ve 
meşakat, diğer taraftan adalet, korkutma ve 
uslandırmayı muhtevi ve mündemiç bir müey
yidedir, 

Ceza; ihlâl edilen bir hak ve menfaatten 
dolayı varılmak istenen bir gaye değil, ancak, 
işlenen bir suç için tatbik edilen ve bazı gaye
lerin teminine matuf foir vasıtadır. 

Bu anlayıştan hareket edilince, idam cezası 
kendiliğinden anlamsız kalmaktadır,. Bunun 
içindir ki, birçok medenî ülkeler bu cezayı 
mevzuatlarından çıkarmışlardır ve çıkarmakta
dırlar. 

Cezadan maksat, suçlunun işlediği suçtan 
dolayı elem, istirap ve meşakat çekmesidir. 
ölüm cezasında, cezanın bu nitelikleri, suçlu ba
kımından ortadan kalkmakta ve suçlunun ya
kınlarına yüklenmiş olmakla, dolayısiyle de ol
sa cezanın şahsiliği prensibi de ihlâl edilmekte
dir. 

Cezadan maksat, adaletin temini, suç ile ce
za arasında bir muvazenenin bulunmasıdır ki, 
ölüm cezasında bu yoktur, işlenen suç ne ka
dar ağır, ihlâl edilen hak ve menfaat ne kadar 
ciddî olursa olsun, karşılığının bir hayata son 
vermek olması, adaletle kabili telif değildir; 
bilhassa siyasi suçlarda. Cezadan maksat kor
kutma, başkalarını suç işlemekten çekindirmek-
•tL', ölüm cezası bunu da teminden uzaktır. Aksi 
varit olsaydı, ölüm cezasını müstelzim, fillerin iş
lenmesinin çoktan hitama ermesi gerekirdi. Hal
buki asırlardır devam etmektedir, hem de azal
madan. Denilebilir ki, bundan çekinenlerin ista
tistiğini yapmak mümkün olmadığı için, bilin
memektedir, yapılabilseydi tesiri anlaşılırdı. Bi
linen istinat, 'bilinmeyenle amel etmekten her
halde ki daha isabetlidir. 

Cezadan maksat, suçluyu uslandırmadır. 
ölüm cezasında suçluyu uslandırma niteliği de 
yoktur. Bazı suçluların uslanmalarının mümkün 
olamayacağı iddia edilebilirse de, en azılı telâk
ki edilen suçluların dahi, zamanla usulanıp ce
miyete faydalı hale gelmiş oldukları görülme
miş, duyulmamış vakıalardan değildir. Kal-
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di ki, bugün bu anda üçünün yaşlarının toplamı 
ancak 73'ü ıbulan, yaş ortalamaalrı ise 24 yaş 
olan bu üç kişinin uslanmalarının mümkün ol
madığını iddia, en basit bir mantıkla dahi bağ
daşamaz. 

ölüm cezası, sonradan nedamet de duyul-
sa, ortada 'bir hata bulunduğu anlaşılsa bile, 
artık tamiri imkânsız bir cezadır. Diğer ceza
larda ise, zaman geçmiş olsa dahi, cezayı oldu
ğu yerde durdurmakla, nispeten tamir daima 
mümkündür. 

Ölüm cezası meşru bir ceza da sayılamaz. 
Ferde hayatı veren cemiyet değildir ki, o hayatı 
geri alabilsin. Hürriyeti bağlayıcı cezalar için 
de belki aynı ihusus ileriye sürülebilir ve hürri
yeti de veren cemiyeti değildir denebilir. Ger
çi, ferde hürriyeti veren cemiyeti değildir; fa
kat bir anlamda cemiyet içerisinde hür yaşama 
hürriyetini veren cemiyettir. Kanunların çizdi
ği hürriyet sahası dışma çıkandan, bu hürriyeti 
geri almakta, cemiyet hak sahibi görülebilir. 

Muhterem kontur görüşlere rağmen, ceza 
sahasındaki bugünkü genel ve hâkim medenî 
görüş ve anlayış budur. 

Siyasî suç mevzuundaki medenî görüş ve an
layışa ilâveten, ceza sahasındaki hâkim mede
nî görüş ve anlayış bakımından da, ölüm ce
zasının tutarlı tarafı bulunmamaktadır. 

Psikolojik yönden ise; ölüm cezası faydalı 
sonuçlardan ziyade, zararlı neticeler doğurmak
tadır. 
işledikleri suçlar ne kadar ağır olursa olsun, 

haklarında ölüm cezası tatbik edilenler cemi
yet içerisinde birer kahraman olmakta, zihin
lerde öyle yaşatılmaktadırlar, ölüm cezası ye
line getirilmeyenler ise, işledikleri suçlar, en 
ulvî maksatlarla işlenmiş olsa dahi, hem de kı
sa bir zamanda tamamen unutulup gitmekte
dirler ki, bu bilhassa bir gaye uğruna suç işle
yenler için manevî ölüm olmaktadır. 

Genç dimağlar için ölüm cezası, takdir, im
renme ve taklit gibi hiç de faydalı sayılmaya
cak neticelere yol açmaktadır, ölüm cezası, 
öteden beri suça karşı haklı bir müeyyide ol
maktan ziyade, şahsı ve işlediği suç ne olursa 
olsun, suçluyu bir kahraman yapan ve suçlu 
hakkında efsane yaratılmasına sebebolan, hak
sız bir ceza olarak telâkki edilmekten ileri gide
memiştir. Psikolojik yönden de oldukça mah
zurlu bulunan ölüm cezasına iltifat ve itibar 
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eylememek gerekmektedir. Ölüm cezasının yeri
ne getirilmesi, toplumun bünyesinde kapanmaz 
yaralar açmak, kitleler arasında kin ve husu
mete sebebolmakla toplumun yararından ziyade 
zararına neticelere müncer olmaktadır. 

Geçmişte vukubulmus, bu kabil hâdiselerin 
meydana getirdikleri yaralar tamamen kapan
mıştır, iddiasında bulunulabilir mi? 

Düşünülsün ki, bu mesele henüz bir başlan
gıçtır. Benzeri dosyalar birbirini takibedecek-
tir, kabaracak rakamların infazları zincirleme 
birbirini takıbederse, bunun millete ve nizama 
temin edeceği fayda ne olacaktır? 

Bir şeddin arkasına birikmekte olan sel su
ları misali, açılacak yaralar meydana gelecek 
kin ve husumetler bugün ve yarın için milletin 
yararına ne temin edecektir?. 

Bu, Türkiye'nin bugünü ve yarını için üze
rinde ciddiyetle düşünülmesi lâzımgelen bir hu
sustur. Bunun siyasi muhasebesi Parlamentoya 
aittir ve bugün Muhterem Senato bunun muha
sebesini yaparak tarihî bir karara varmak du
rumu ile karşı karşıyadır. 

Görüşülmekte olan meselede, olayların mahi
yeti ve nedenleri bakımından da cezanın tahvili 
yoluna gidilmesi icabetmektedir. 

Dosyada fiiller, siyasî, iktisadî, sosyal ve kül
türel mesele ve problemlerin tazyiki ile düzenin 
değiştirilmesine matuf hareketler olarak ifade 
edilmektedir. 

Gerek, Türk Ceza Kanununun tatbik edilen 
maddesi, gerekse muhterem mahkemenin ilâmı, 
olayları mevcut nizamın değiştirilmesine teşeb
büs olarak tavsif etmektedirler. 

Gerçi nizam ve düzen değişkendir, Devlet ise 
bakidir. Fakat bir düzc-nin şu veya bu olmasına, 
ne bir avuç insan, ne de bir iktidar değil, ancak 
ve ancak milletin kendisi karar verir. Milletin 
benimsediği bir düzeni kimse değiştiremeyeceği 
gibi, milletin istemediği bir düzeni de hiç bir 
kuvvet kabul ve devam ettiremez. Millete rağ
men nizam ve düzen değişikliğine teşebbüs olay
ları sadece huzur ve asayişi ihlâlle; düzeni, ni
zamı sarsmaktan ibaret kalırlar. 

Şu halde, huzur ve asayişi ciddî ve şiddetli 
bir şekilde ihlâl edilmiş bulunan olaylar; mahi
yet itibariyle mevcut nizamın değiştirilmesi hu
susunda, buna muktedir bulunmamalarından do
layı, siyasî bakımdan, kendilerini meydana ge-
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tiren nedenlerden daha ağır mütalaa edilmemek 
gerekir. Zira, güçlü ve basiretli bir Hükümet, 
bunları ta bidayetten kolayca önleyebilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, konuşmanız 
yazılıdır efendim, iki dakikanız var. Acaba ne 
kadar süre ile bitirebilirsiniz? 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Beş, altı dakikada bitirebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Cizrolıioğlu'nun yazılı ko
nuşmasının bitimine iki dakika vardır. Beş altı 
dakika içinde bitireceklerini ifade etmişler
dir. Bitimine değin, konuşmasına devamı husu
sunu oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Buyurunu % efendim. 
SSLÂHATT1N ÖİZÎIELİOSLU (Devamla) 

Mersi efendim, 
Umumiyetle hükümetler tutum ve davranış

ları, ile, bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeye
rek bu gibi olayların meydana gelmesine ve ge
lişmesine sebebolurlar. 

Fertlerin, kanunların men ettiğini yapmama
larını ve kanunlar çerçevesi içerisinde istedikle
ri gibi yaşamalarım sağlayacak olan organ, ev
velâ iktidardır, hükümettir. Bir iktidarın, bir 
hükümetin bunu hakklyîe temin edebilmesi için 
de, evvelâ kendisinin hukuka bağlı olması, hu
kukun üstünlüğünü kabul etmesi lâzımdır. 

Hükümetlerin demokratik olun olmaması, 
kendilerini işbasına getiren rejimden, sistem
den ziyade Anayasal düzene ve belli kurallara 
riayetkar olup olmamalarına, hukuk kuralları 
içerisinde hareket edip etmeme durumlarına 
bağlıdır. Bir iktidarın, bir Hükümetin meşru 
olarak iş basma gelmesiyle, meşruiyyetini mu
hafaza ve devam etirmek hususunda riayet et
mesi gereken hususları birbirine karıştırma
mak lâzımdır. Secimle, meşru olarak işbaşına 
gelmiş olmak, meşruiyetin devamı için yeterli 
değildir. Bunun için Anayasaya, Devletin 
idaresi için gerekli kurallara saygılı olmak, 
Anayasal müesseselerle, organlarla iyi müna
sebetler içinde bulunmak, arada mesafe meyda
na getirmemek gibi hususlara da dikkat ve 
hassasiyet göstermek gerekmektedir. 

Bir Hükümet, ancak bunlara riayetle meş
ruiyetini muhafaza ve devam ettirebilir. Zira 
bunlar,, modern Devlet hukuk Devleti idare
sinde bilhassa bir iktidar, bir Hükümet için 
temel kaidelerdir. 
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12 Mart 1971 den evvelki durum gözönü-
ne getirilsin. Sebepleri ne olursa olsun, «Yü
rümekle yollar aşınmaz.-> görüşü içine girmiş 
olan Hükümet, bütün bu temellerden uzaklaş
mış, kendi partisi ve kendi grupları dışında is-
tinadedebileceği bütün mesnetlerden mahrum 
bir hale gelmiş bulunmaktaydı. 

Yürümekle yollar aşınmayabilir, fakat siyasî 
yollar hassastırlar, yürümekle değil aşınmak, 
hatta ortadan dahi kalkabilirler. Nitekim, 12 
Mart 1971 den beri ekseriyet partisi için Hü
kümet kurma siyasî yolunun meçhul bir ta
rihe kadar ortadan kalkmış bulunduğu gibi, 

İktidarın, meşruiyetini muhafaza ve de
vamı için, gerekli temel kaideleri umursama-
nıan.m, Anayasal müesseselerle mesafeler mey
dana getirmenin, hadiselere bidayette gereken 
önemi vermemenin ve bu suretle Devlet otori
tesinin bilmeyerek, istemeyerek ele olsa sar
sılmasına imkân verilmiş olmasının, zuhur 
eden olaylarda şüphesiz ki, payı vardır. 

Bu hususlar nazara alınırsa iktisadî, sosyal 
ve kütürel mesele vg problemlerin, evvelce ce
reyan etmiş olaylarda büyük rolü olduğu 
her halde ki, kabul edilir, 

insaf ile düşünelim, vicdanla teemmül edil
sin, olayların vukuunda, karışık ortamın mey
dana gelmesinde. Devlet yönetcilerinin ihmal 
ve hata şeklinde de olsa, hiç mi payları yok
tur? 

Eğer «Yoktur» denirse, o aman «Hükümet, 
süre gelen tutum, görüş ve icraatıyle Yurdu
muzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal V* ekono
mik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk' 
ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık sevi
yesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş 
ve Anayasanın öngördüğü reformları tahak
kuk ettiremerniş olup, Türkiye Cumhuriyeti
nin geleceği ağır bir tehlike içine düşü
rülmüştür.» diyen, birinci maddesinde Parla
mentodan da bahseden 12 Mart Muhtırası, ki, 
bir olaydır, bir vakıadır, niçin, neden ve hangi 
sebeple vukubuldu? Bu 12 Mart Muhtırasının 
izahını güçleştirmez mi? 

Eğer «vardır» denirse, ki; 12 Mart Muhtı
rası, cereyan etmiş olaylarda siyasî tutum ve 
icraatların, sadece payının bulunduğunu bile 
değil, olayların esas sebebi olduğunu resmen 
belirtiyor. O zaman, görüşülen meselede bu-
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nun nazarı itibare alınması icabetmez mi? 
Elbette ki, eder. 

Görülüyor ki, olayların esas nedenleri 
üzerine eğilindiğinde, cezanın tahvili bir za
ruret olarak kendisini göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millet 
adma ceza vermek, cezayı çektirmek hakkın
dan vazgeçmesi ve bir atıfet, lütuf ve mer
hamet g-östermesi demek olan umumî ve hususî 
af ile ölüm cezasının yerine getirilmesine ka
rar vermek yetkileri Anayasal yetkilsrinden-
dir. Bu yetkiler daha ziyade Devlet. nizamına 
karşı işlenmiş suçlar içindir. Bu suçlar için 
rahatlıkla kullanılmalıdır ki, başkalarına karşı 
işlenmiş suçlar için de kullamlabilsin. Anayasa
daki suçlu lehine kullanılacak yetkilerdeki 
esas gaye ve maksat her halde bu olmak lâzım
dır. 

Kendisine karşı işleüien suçlarda Devletin, 
müsamahakâr, rahmetli hareketi Devletin bü
yüklüğünden ve şanmdandır. Bu devlete zaaf 
değil, kuvvet kazandırır. Bilhassa suçların iş
lenmesinde kendisine atfedilebilerek nedenlerde 
mevcut bulunuyorsa. 

Kaldı ki, müzakere edilmekte olan meselede 
cezayı bütün neticeleriyle ortadan kaldıracak 
olan umumî bir af değil, sadece ölüm cezası
nın yerine getirilmemesine karar vermek su
retiyle cezayı tahvil etmek hususu bahis 
mevzuudur. Bilindiği gibi, esas mühim olan, 
suça tekabül edecek ceza;nm ağırlığı ve tedbi
rin şiddetinden ziyade, suçları meydana ge
tiren sebeplerin isabetli teşhis ve tespiti ile 
bu sebeplerin ortadan kaldırılması yollarının 
aranmasıdır. 

Netice olarak, görüşülmekte olan mesele suç 
vasıf ve mahiyeti, ceza anlayışı, ceza mev
zuatı, Türk Ceza Kanununun tatbik edilen 
hükmü, psikolojik durum, toplumun yararı, 
olayların esas nedenleri, 12 Mart Muhtırası 
muhteviyatı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bu husustaki Anayasal yetkileri yönlerin
den tetkik edildiğinde muhterem Senatonun 
haiz bulunduğu yetki ile, cezaları tahvile me
dar olacak ölüm cezasının yerine getirilmemesi
ne karar vermesinin Türkiye'nin bugün ve 
yarını için de, hukuk, mantık ve vicdanen en 
isabetli bir hareket olacağı her haldeki kabul 
buyurulur. 
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Sözlerime son vermeden evvel, esas mevzu
da karar vermeden önce, muhterem Senato
nun usulü olup, esasa da müessir sayılabile
cek iki husus üzerinde karara varmasının bir 
zaruret olduğuna işaret etmek isterim. 

Bugün muhteviyatı tetkik edilmekte bulu
nan dosya, benzeri dosyalar gibi Adalet Ba
kanlığından geçmede?!, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine intikal etmiş bulunmaktadır. 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda Ankara Senatörü muhterem Tur
gut Cebe'mn bu hususta vaki sualine Komisyon 
Başkanınca, «Dosyanın şevkinde atlama olup 
olmadığını bilmiyorum. Ancak, Sıkıyönetim 
Kanununa göre bir usulsüzlük bulunmaması lâ-
zımgelir kanaatindeyim.» şeklinde cevap veril
miştir. 1971 senesinde çıkan yeni Sıkıyönetim 
Kanununda bu dosyanın Adalet Bakanlığın
dan geçmeden Türkiye Büyük Millet Mecli
sine intikal edeceğine dair bir hükmün bulu
nacağını zannetmiyorum. Kaldı ki, dokunul
mazlık dosyaları ile ilgili olarak bir Anayasa 
Mahkemesi kararı ve bu karar dolayısıyle de, 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun, Adalet Bakanlığından geçmeden 
Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal eden 
dosyaları, Adalet Bakanlığından geçirilip, usu
lüne uygun olarak sevk edilmesi için iade et
tiği hususunda bir kararı da var zannediyo
rum. Eğer bu hususta hakikaten bahsedildiği 
gibi Sıkıyönetim Kanununda bir hüküm var 
ise, mesele yok; ama yok ise Anayasa Mah
kemesinin buna mütedair kararı muvacehe
sinde önce bu hususun ikmali gerekir. 

Diğer bir husus : 

Bilindiği g'ibi bu mesele, yani ölüm cezası
nın yerine getirilip getirilmemesi meselesi; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millet Mec
lisi Adalet Komisyonunda müzakere edildiği 
gün, buna tekaddümen, idam cezalarının Türk 
Ceza Kanunundan çıkarılması hususumda ve
rilmiş bulunan iki teklif görüşülmüş ve redde
dilmiştir, ondan sonra da bu mevzu ele alın
mıştır. Bilâhare bu mevzu Millet Meclisine 
intikal ettiği halde o iki teklif hakkındaki 
komisyon karan ve raporu Moeiise intikal etme
miştir. Söylentilere nazaran halen komisyonun 
karar ve raporu veya kararını muhtevi raporu 
Millet Meclisine intikal etmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem senatörler; hukukta bir mesele-i 
müstehire vardır. Burada da bu iki teklifin ön
ce karara varılması hususunun, siyasî bakım
dan buna ait bir mesele - i müstehire telâkki 
edilmesinde zaruret vardır. Düşünülsün ki, umu
mî heyetler idam cezasının Türk Ceza Kanunun
dan çıkarılmasına karar verdikleri takdirde, o 
zamana kadar kuvvetle muhtemeldir ki, ve 
eğer muhterem Senato cezanın infazına, yerine 
getirilmesine karar alırsa ve bu karar da infaz 
edilmiş bulunursa, bunun günahı ve sorumlulu
ğu ne olacaktır? 

Denilebilir ki, idam cezasının Ceza Kanu
nundan çıkarılmasına umumî heyetlerce karar 
verilmese de, bugün burada görüşülmekte olan 
bu meselede Senato belki de İdam cezalarının 
yerine getirilmemesine karar alacaktır. Olabilir, 
kuvvetle de muhtemeldir ve muhterem Senato
nun bu şekilde hareket edeceği elbette ki, ken
di ağırlık vakarına uygun olacaktır. Bundan 
kimsenin tereddüdü olamaz. Aksi de olabilir; o 
da, muhterem Senatonun elbette ki vakar ve 
ağırlığına lâyık olur. Olmazsa eğer idam ceza
larının kaldırılmamasına değil de, kaldırılması
na karar alınır ve infaz edilmişse, arz ettiğim 
gibi durum ne olacaktır? Bu bugün için olduğu 
gibi, yarın için de Parlamentonun tarihe geçe
cek kararı bakımından büyük bir önem taşımak
tadır. Lütfedilsin, evvelâ bu mesele siyasî yön
den bir mesele - i müstehire olarak kabul edil
sin; o husus görüşülüp, karara bağlandıktan 
sonra bu meselenin tezekkürüne geçilsin 

Muhterem Senatonun, karışık ortamın istis
marını da mani olacak cezaların tahvili kararı
nı vereceğini ümit ve temenni ile sözlerime son 
verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P., 
M. B. G. ve Kontenjan Grubu sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Tayfur Sökmen, 
buyurunuz efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım: 

Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından üç alda
tılmış anarşist hakkında verilen idam kararı 
üzerinde birkaç söz söylemek için yüksek huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu mesele Meclisi Alide görüşülürken, bu
rada konuşanlardan bazıları demokrasi ile ida
re edilen yerlerde, siyasî suçlardan ötürü idam 
cezalarının İnfaz edilmemesi lâzımgeldiğinden 

yana yakıla bahsettiler, iddialarını teyit mahi
yetinde bazı misaller verdiler. Misal verirler
ken neden 1968'de Fransa'da cereyan eden olay
lar karşısında Fransız Hükümetinin davranış 
ve icraatından da bahsetmediler? Etmezler, 
çünkü, Fransa'da mütecasirlere tatbik edilen 
ceza, yapılan iddianın aksi olduğu içindir. 

Arkadaşlarım; hürriyet ve demokrasinin ba
bacı sayılan Fransa'da, 1968'de bolşevikvari 
olaylar çıkınca, Fransız emniyet kuvvetleri der
hal hadise çıkan üniversitelere girip, hadise çı
karan mütecasirleri yakalayıp, coplarla döverek 
yerlerde sürükledikten sonra hapishaneye taşı
mışlardı,. Biraz sonra da hapsedilenlerden bir 
kısmını, kahkemelerden alman süratli karar ile 
hemen kurşuna dizivermişler, bu işler yapılır
ken bir Fransız çıkıp da bunlar siyasî mücrim
dirler, idam edilmezler dememiştir, işte gazete. 

Arkadaşlarım; birkaç asırdır demokrasi ile 
idare edilen ingiltere'de de bir kadın mebus, 
Mecliste bir vekili tokatlayınca polis Meclise 
giriyor, kadının saçından tutup sürükleyerek 
dışarı çıkarıyor. Neden böyle yapıyorsunuz, ma
suniyeti teşriiyesi vardır diyen bir ingiliz 
çıkmadı. Çünkü polisin davranışı memleketin 
huzuru nammadır da ondan. Diğer demokrasi
lerde de; Almanya'da, isviçre'de anarşik hare
ketler olmuyor değil, buralarda da bu hadiseler 
vuku buluyor. Vuku bulur bulmaz, mütecasirler 
müsamaha görmeden lâyık oldukları cezayı der
hal görüyorlar. 

Arkadaşlarım; biz de ise, 1968'de ilk defa 
bolşevik vari saldırılar başlayıp Beyazıt yan
gın kulesine kırmızı bayrak çeken, Babıâliye 
yürüyen anarşistlere karşı harekete geçen em
niyet kuvvetleri, barbarlıkla, zulüm yapmakla 
İtham ediliyorlardı, istanbul'da bir talebe yur
dunda hadise çıkınca, derhal emniyet kuvvetle
ri yurda girip hadise çıkaranları yakaladıkları 
sırada, bir anarşit, tahkikten kurtulmak için 
kaçarken düşüp ölmüş olduğu halde, «Polis, 
masum talebeyi pencereden atıp öldürmüştür» 
diye ağırbaşlı politikacılar dahi kıyamet kopar
mışlardı. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde aldatılmış 
anarşistlerin çıkardıkları hadiseleri önlemek 
amacı ile üniversiteye gelen emniyet kuvvetle
rine karşı dinamitler patlatılıp, silâhlar atıldığı 
zaman, sosyal adalet ve ilericilik propagandası 
ile talebeleri şehir eşkiyası haline getiren de-
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kan, biran evvel iktidara gelebilmenin ihtira
sı içinde kıvranan politikacılar, bir ağızdan 
«Polis üniversiteyi bastı, üniversite özerkliği 
çiğnendi, talebelere zulüm yapılıyor» feryat ve 
vaveylâlarıyla ortalığı çın çın çınlatıyorlardı. 

Arkadaşlarım; o devirde vatandaşlar, bir 
taraftan üniversitelerde çıkan veya çıkartılan 
anarşik olayların kalplerde yarattığı üzüntü 
içinde çırpmıyor, diğer tarafta dünyanın hiç bir 
yerinde emsaline rastlanmayan ve rastlanması
na imkân olmayan bir husus da; hükkâm ve 
ilim heyetinin cübbelerini giyerek sokağa fır
layıp âdeta anarşistlerim hareketlerini tasvip 
mahiyetindeki yürüyüşleri karşısında hayret 
içinde kalmışlardı. 

Arkadaşlarım; diğer üzücü bir örneği 
de, o devirde İstanbul üniversitelerinin kıymet
li ve hürmete şayan rektöründen dinlemiştim, 
Muhterem rektör ile bir gün görüşürken, «Bu 
anarşist talebelerin hareketlerini neden önleye
miyorsunuz?» sualine sayın rektör, «Biz ne ya
palım? Hadise çıkaran talebeyi, polisi çağırıp 
teslim ediyoruz, tutulan mütecasirleri polis 
mahkemeye veriyor, mahkeme ise delil kifayet
sizdir diye tahliye ediyor, bu hal mütecasirin 
cüret ve cesaretini artırdığı gibi, başkalarını da 
harekete sevk ediyor.» cevabını vermişti Bun
lar birer vakıadır. Şimdi bile tutuklulara zu
lüm yapıyorlar feryadını işitmiyor muyuz9 

Arkadaşlarım; ilk defa hadise çıkarıldığı sa
man Fransa'da olduğu gibi mütecasirleri mü
dafaa ve himaye etmeyip, mahkemelerde sürat
le ceza verilseydi memleket bu hale gelmezdi. 

Aziz arkadaşlarım; 12 Marta ned^n ve na
sıl geldiğimizin izahını dinledikten sonra «Sıkı
yönetim kalksın, idamlar yapılmasın» diyecek 
veya diyen kimseler, kim olurlarsa olsunlar, 
Türk Milleti hoş görmeyip, damgasını vuraca
ğı kanaatmdayım. Bu arada idam istemeyenlere 
soruyorum. Mütecasirler, Allah göstermesin ço
cuklarından birisini öldürselerdi, bu siyasî cü
rümdür idam edilmesinler derler miydi? Kati
yen. o halde, çocuklarını öldürenlerin idamları
nı isterler de neden memleketi tüm öldürmek 
isteyenlerin idamlarına karşıdırlar? Bu davra
nış doğru mudur? 

Arkadaşlarım; bu arada bir noktayı da be
lirtmeyi bir vicdan borcu saymaktayım, idam
ları istenen talebeler bidayette masum gençler
di. Bu talebeleri, sosyal adalet, gelir dengesiz

liği ve ilericilik propagandası ile anarşist yapan 
sapık ve satılmış profesör, doçent ve asistanlar 
ile gözleri iktidar hırsı ile dönmüş politikacılar 
mesul değiller mi? Hadiselerin cereyan tarzına 
göre asıl mesul, bu çocukları anarşist hale geti
renlerdir. Mesul oldukları mahkemelerce sabit 
görülerek hapsediliyorlar, bir müddet sonra da 
müşevvik ve muharrik profesörler acaba müsa
mahaya mı mazhar oluyorlar, yoksa vaktiyle 
sivil mahkemelerde olduğu gibi delil kifayetsiz
liğinden mi tahliye ediliyorlar? Bu hal, calibi 
dikkattir. 

Arkadaşlarım, hulâsa bugün müsamahaya 
mazhar olması istenen anarşistler, Aziz Ata
türk'ün büyük şahsına, eser inkılâplarına içten 
bağlı vs hürmetkar olan (muhterem Cumhurbaş
kanı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin saygıdeğer 
kumandanları, 12 Mart Muhtırası ile işe eîkoy-
masalardı; yukarda belirttiğim olayların netice 
olarak bugün Atatürk Türkiyesi, Lenin veya 
Mao ülkelerinin bir peyki olacağı muhakkaktı. 

Arkadaşlarım, «Kızını dövmeyen dizini dö
ver» atasözü, daima bir hakikatin ifadesi oldu
ğunu muhafaza etmektedir. Şimdi elleılnizi vic
danlarınızın üzerine koyarak kararınızı verin. 

Saygılarımla. (MG-P ve AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutmak mec
buriyetini hissediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 Marttan sonra ilân edilmiş olan sıkıyöne

tim mahkemelerinde ölüm cezası talebiyle bir
çok dava görülmektedir. Bunlardan kaç tane
sinin ve hangilerinin ölüm cezası ile neticelendi
ğini henüz bilmiyoruz, 

Yüce Senatonun hem politik ve sosyal takdi
rinde yanılmaması ve hem de âdil bir karara 
varabilmesi için bütün bu mahkemelerin sonuç
lanması ve bütün cezalarının bir arada Meclis
lere gelmesi zorunludur. 

Bu itibarla yalnız bu üç idam cezasının ka
ra bağlanması doğru olmayacak ve tamiri 
mümkün olmayacak bir hata yapılmasına yol 
açabilecektir. 

Bu nedenlerle söz konusu tasarının diğer 
hükümlerle birlikte tekrar müzakere edilmek 
üzere Komisyona iadesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Fatma Hikmet İsmen 
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BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, önergeyi 
ıttılalarınıza sundum. Anayasanın 92 ııci mad
desinin mefadı karşısında bu önergeyi işleme 
koymam, oya sunmam mümkün görülmemiştir 
efend'im. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın Ahmet Yıldız, aleyhte. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 
Hiç bir suretle önemi küçümsenemeyecek, 

bence etkileri çok önemli olacak bir konuyu 
görüşmekteyiz. Her olay kendi koşulları içinde 
değerlendirilmelidir. Toplumsal niteliği olan 
olayları da, toplumun ortak kaderi ve geleceği 
ilişkin etkileri yönünden değerlendirmek gere
kir. Bu gibi olaylarda özel amaçların, hırs ya 
da öç alma duygularının yeri olmamak gerekir. 
Görüşmekte olduğumuz konu bu belirttiğim il
keler yönünden örnek bir konudur. Görüşleri
min başında, düşüncelerime amacım dışında 
anlam verilememesi için, birkaç temel inancımı 
ve görüşümü belirtmek istiyorum. 

Birincisi; ölüm cezası alan üç genç ağır suç 
işlemişlerdir. Ülkeye, Devlete, kişilere ve hatta 
bütün devrimcilere karşı suçlu durumuna düş
müşlerdir. Devrimciliğin niteliği olmayan, dev
rimciye yakışmayan eylemlerde bulunmuşlar
dır. Eylemlerinin, özellikle adi suç niteliği ta
şıyan yanlarının hoş görülmesine asla razı deği
lim. Bu bakımdan, yasalarımızda yazılı adi 
suçlar yönünden cezalarını görmeleri gerekir 
elbette. Ben konuyu, ceza görmesi gereken suç
lara, verilecek cezanın dozajı ve türü yönünden 
inceleyeceğim. 

ikinci husus; suçların (Demin de beKrttiğim 
gibi) siyasal yönünde hoşgörü ve bağışlamayı 
ne ölçüde insancıl sayıyorsam, adi niteliklerini 
de o derecede hoş karşılamıyorum yahut aykırı 
cezalanmaları gerekir görüyorum. Ülkemize uy
gun gelmese de, bir siyasal düzenden yana onlara 
karşı, ceza yerine kafa gücü ile çıkmalı ve bu su
retle toplumun serbest seçişine fırsat verecek 
uygar bir düşünsel tartışma yolu seçilmeli inan
cındayım; yani, kafaya karşı kafa, gönüle karşı 
gönül yüceliği. Kafaya karşı sopadan yana de
ğilim; fakat amacı ne olursa olsun adi suçları 
(Tekrar ediyorum) cesaretlendirmeyi zararlı 
sayarını. Adam öldürmek, kaçırma, soygun, 
ulusal bütünlüğü bozma ya da yabancı ülkele
rin amaçlarına özdeşleşme gibi suçlar, elbette 
bağışlanamaz. 

Arkadaşlarım; burası bir üst yargıtay de
ğildir elbette. Biz, yargı kararlarını (Grup söz
cümüzün de belirttiği gibi) eleştirmiyoruz. Ana
yasanın 64 ncü maddesine uygun olarak, bu 
ölüm cezalarının yerine getirilmesi mi; yoksa 
getirilmemesi mi toplum yararı yönünden ter
cih edilmelidir? Cezalardan bekenen asıl amâ-
cm bu olayda hangi kararla daha iyi elde edile
bileceğini tartışıyoruz. Bu değerlendirmeyi ya
parken de, suçluların durumunu geçmişte etki
leyen ve gelecekte de etkileyecek olan koşul
ların toplumsal oluşumumuz ve bu oluşumu et
kileyen etkenlerin ışığında incelememiz gerekir. 
Salt idam cezası almış; olsun mu olmasın mı de
ğil. Kişiliği ne, hangi koşullar içimde yaptı, ge
le çekte etkisi ne olaack, geçmişteki etkiler ne 
idi ki bu noktaya gelindi? Bütün bunları iyi 
değerlendirmeden vicdanın sesi olan bir karara 
varılamaz. 

Saym arkadaşlarım; her şeyden önss şu ke
sin gerçeği bilim ve yargı organları doğrula
mıştır ki, öiüm cezası alan bu 3 gencin aldıkla
rı cezaları hak ettiren eylemlerin işlenmesinde, 
içinde bulundukları ortam, büyük etken olmuş
tur. Bunu hem yargı kararları, hem iddianame 
ve hem de bilim çevreleri doğrulamaktadır. 

Gerçekten, sıkıyönetim savcılarının belirttik
leri gibi, başlangıçta haklı ve suçlanacak nite
likte olmayan işlemlerde bulunan gençler, za
manla bu eylemleri aşırı ölçülere vardırmışlar-
clır. Bu istekleri yerine getirilmeyen bir politi
ka karşısında bulunmuşlardır. 

Gençler Türkiyedeki genel gidişi kötü bulu
yordu ve düzeltici hiç bir umutla karşılaşamı
yor du. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Bursa 
demecinde öngördüğü uyarının zamanıdır diyen
lerin etkisi büyük ve o zamanın geldiğini doğ
rulayacak belirtiler vardı. Gericilik alabildiği
ne azgmlaşmıştı. İktidar çevrelerinin, en az, 
desteğini görüyordu. Sonra, bu olumsuzluklara 
karşı düzenlenen devrimci protestolara başlan
gıçta sağcı, solcu birbirine saldırmayan protes
tolar sürüp giderken, bir sür'e sonra silâhlı, so
palı saldırılar düzenlenmeye başlandı. Devlet 
güvenlik kuvvetleri yan tutar duruma düştü, 
seyirci kaldı, etkisiz kaldı, yan tuttu. Meydan
larda öldürülen insanları öldürenler bir türlü 
bulunamıyor, Beyazıt Meydanında Taylan öz
gür ismindeki çocuk öldürüldüğü zaman, öldü
ren el sıkıyor, ayrılıyor, bulunamıyor. Bunun 
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için Sayın Başbakana soru da yönelttim. Onlar 
ioin birçok sözler de sıkıyönetimin mahkeme
lerinde geçti, öldüren falan filân diye ihbar 
niteliğinde lâflar da geçmektedir. Hatta o ifa
de l ide , öldürenlerin mükâfatlan dırıldıkları 
mahkemede söyleniyor. İhbar telâkki edilip ne 
işlem yapıldığını henüz bilmiyorum, 

Kerkss basının çaresine baksın, Devlet yok 
dedirten bir ortam yaşadık. Bunu inkâr edecek 
bir kimse içimizde var mı acaba? Sonuçta gö-
riidü ki, suça itilenler de delikanlı çağında idi. 
1968'de eylemler başladı. En yaşlısı 21 yaşında 
idi. Olaylar böyle bir ortamda başladı. 

İşte arkadaşlarım, ortam böyle idi. Suça iti
lenler bu etkinler altında bulunuyordu. Bu du
rumda, suç işlemeyi elbette haklı çıkarmaz. Sa
yın Tığiı'nm dediği gibi ortam bu ise, bir insa
nın komünist olması gerekmez elbette. Bir insa-
ı~rn a elam vurması, banka soyması gerekmez el
bette, Onu savunmuyorum; ama böyle dozajı 
'kaçıran, ölçüyü kaçıran bir ortamın etkisi de 
inkâr edilemez. 

Arkadaşlarım «Duygusal olmayalım» dedi. 
Ne yapa1-m ki duygumuz var, yüreğimiz var. 
Ancak, bu yüreği çok büyük, önlenemeyecek 
tehlike1::* karsısında bir kenara bırakırız. İn
sanlık, sanırım ki, her zaman bu yürekte yaşa
malıdır. Burada, acaba böyle bir tehlike mi 
var? Bundan başka tedbir yok mu? Onu da in
celeyeceğim. 

Bu durumda en a layiş l i d avr anılacak ve 
suçluların cezalarını hafifletmek için en insan
cıl davranışı seçecekler de, 12 Mart öncesi ik
tidarı mensupları olmalıdır. Hepimize onlar bu
gün emek olmalıdır. Otobüs yolcularım yolun
dan alan. gençlere karsı savaşa çağıran, tüm 
kuruluşların bölünüp parçalarının birbirleri ile 
dövüştürülmesine yol açan bir tutumdaki hükü
meti is başında tutarak ülkenin geleceğinin 
ağır bir tehlike içine düşürülmesi, bunalımın 
yaratılmalına en azından etkisiz seyirci halin
de kalanlar bir vicdan hesaplaşması yapmalı
dırlar. Bizim de ortamın o hale gelmesinde bü
yük vebalimiz vardır. Karşımızdaki suçlular bir 
bakıma bizim günahımızın da kurbanlarıdır di
yebilen, bir vicdan burkulması duymalıdır bu 
arkadaşlarda da. Ben A. P. li olsam... (A. P. sı-
ıa>larından «Allah korusun, Allah Allah» sesle
ri) suçluların durumu konuşulurken, en azından 

çekinser kalırım. En azından bir vebalin ağırlı
ğını duyarım. Eski iktidar olaylarda tarafsız 
bir hakem değil, ortamın gelişmesinde ve suçlu
ları suça itmede, hatta kendi mensupları ile sa
vaşmayı kışkırtmaya katılmada bir taraftı; or-
taımın oluşumunda bir taraftı. Gerçekten 12 
Mart öncesi olayların yoğun bir savaşma ile gi
derek anarşiye dönüşmesinde bu par tüllerin 
paylarını ispatlayan olaylar çoktur. Sayarak ba
şınızı ağrıtmak istemem. Kanlı Pazar, İmran 
öktem, Kayseri, Tunceli, İzmir olaylarında, 
Konya ayaklanmasında tertipleyen, düzenleyen 
başta bulunan kimlerdi, hepiniz biliyorsunuz. 
Hatta, en büyük olaylar yaratan, üniversite 
boykotlarını başlatan kimlerdi? İlahiyat Fakiil-
te::rde ilk boykotu düzenleyip yönetenler par
lamenterler değil mi idi? Bütün bunlar doğru
lanmıştır. 

İşte arkadaşlarım; bu belirttiğim tutumu 
kimi arkadaşlar yadırgayabilir; ama bağımsız 
mahkemeler, en yüksek yargı organları ve sı
kıyönetim savcıları da doğrulamıştır. Gerçek
ten Konya Mahkemesi yönetimi sucu buldu, 
Danıştay Dava Daireleri Genel K u r ^ u yöneti
mi suçlu buldu. En üstün yargı organlarının 
sayın yargıçları birlik halinde iktidarı suçlu 
buldu. Profesörler, barolar, yüksek yargıçlar 
cüppeleri ile Ankara sokaklarını taşıran protes
to7 ar da bı^undu'ar, suçluyu gösterdiler. Bütün 
bunları yaşadık. Sıkıyönetim savcıları ve Aske
rî Yargıtay Başsavcılığının iddianamelerindeki 
ifadeler tazedir. «27 Mayısı doğuran kuvvetler
den biri gençlikti. Gençlik o zamanki hükümete 
karşı idi. Saldırısız, silâhsız g-österileri o döne
min hükümetini rahatsız ediyordu, iktidar sa
hipleri, silâhlı Devlet zabıtasını gençlik üzerine 
raldntıyordu. Devletle gençliği karşı karşıya ge
tirerek polisin itibarını zedeliyordu, iktidar 
edenlerin tavsiyesi, kulaktan kulağa fısıldanı
yordu; (gençliği bölünüz.)» Bunu diyen sıkıyö
netim savcısıdır, Ben değilim. «Sonra gs rçek ' r ı 
bir oyun oynanıyor, öğrenciler iki kampa ayrı
larak birbirleri ile kıyasıya vuruşuyordu. Yetki
liler korkaklık, kurnazlık içinde seyirci kalıyor, 
bir gruba yardımcı oluyordu. İlk zamanlar iyi 
niyetle başlatılan öğrenci eylemleri, belirtilen 
politikanın sonucu bunalıma gelinerek anarşiye 
dönüşmüştür.» Bu sözleri de ben söylemiyorum. 
Bunu da yargı organı söylüyor. 
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İsta arkadaşlarım; o politikanın geliştiği or
tamın umutsuzluğu içinde boşlukta kalan genç 
kafaları zehirlemek isteyenler, delikanlı çağın
daki çocukları kolayca suça itebüLmişler-dir. 
Evet, suça itenlerin, itilenlerin durumu görüşü-
lürkan bunlar bizim günahların da kurbanları
dır diyen, diyebilen insancıl bir pişmanlık için
de olması gerekir. En büyük partimizin tanıdı
ğım birçok sağduyulu üyeleri ve çoğunluğunun 
böyle bir olgunluk göstermesi, böyle bir vicdan 
hesaplaşman yapması, kararını elini gerçekten 
vicdanına koyarak vermesi içten dileğindir. 
Bu yalnız benim dileğim değildir. Siyasal tari
himizin dileği olacaktır. Türk'ün ün yapmış 
gelen Eklerinin gereği olacaktır. 

Şubatta istanbul'da üniversitede toplanmış, 
ceza - adalet reformu ilkeleri sempozyumunda 
başta Ceza Hukuku Ordinaryüsü Sulhi Dönmez 
olmak üzere bilim adamlarımız şu hukuk gö
rüşünü paylaştıklarını belirttiler: «12 Mart ön
cesi olayları, gerekli kovuşturma yapılsa, hat
ta bir teki cezasını görse idi önlenirdi.» Hukuk
çular divor bunu ve hiçbiri solcu değil bu hu
kukçuların. Sempozyumda tersine sola karşı di
ye tanınan hukukçuların sözlerim aktarıyorum. 

12 Mart önoesi iktidarının düzeltilmesi ama
cı güden tepkilerinin hiçbir etki yapmaması so
nucu, bunalım alabildiğine artıyordu arkadaş
larım. Muhtıra da o duruma son vermeyi amaç
lıyordu. Haklılığı ve yerindeliği îıer akl: erenin 
kabul ettiği 12 Mart Muhtırası ondan önceki 
tepkilerin haklılığını doğrulayan bir belgedir. 
Tepkilerin tümü haklı idi, nitelikleri bozulanla
rı hiç kimse savunmuyor elbette; ama o gidişe 
karşı tepkiler gerekli idi. Ölçüyü kaçıranlar 
cezasını alır; ama hafifletici sebepler unutul
madan. Tepkileri kesin bir amaca ulaştıran 
Muhtıra, suçluların hafifletici nedenlerinin res
mî belgesidir. Bunu arkadaşlar reddetmek iste
di, mümkün değil. Muhtıra ne eledi? Bunalıma 
nasıl geldik? Türkiye'nin geleceğini kim tehli
keye düşürdü?... Birinci maddede yazılı. Çocuk
lar yazılı değil orada, baş suçlu olarak. Yazılan
lar birinci maddede var, okumuyorum onu, ya
zılı. Onu söylüyor Muhtıra. Nasıl olur da bu 
Muhtıra, o ortamın hafifletici sebep olduğuna 
ilişkin resmî bir belge niteliğini taşıyamaz? 

Sayın arkadaşlarım; cezadan beklenen uslan
dırma ve ibret alma gibi bir sonuç da, bu idam
ların durdurulmalarıyle ancak sağlanabilir. Ger

çekten çocuk denecek yaşta, clnha nice değişik
liğe uğrayacak, daha kaç kez kim bilir düşün de
ğişikliğine uğrayacak çağda yasamlarmm baha
rındaki insanlara bir daha düzelme şansım tam-
ınnyacak bir infazın insancı! yönü olamaz. İbret 
de alınmayacak arkadaşlarım; alınmamıştır... 
27 Mayıstan ibret alındı mı? 21 Mayıstan ibret 
alındı mı?... Daha da kötü tutumlara tanık ol
duk. Tersine, 21 Mayısta bağışlananlar ibret al
dı. Bağış] anmaınadan hiçbir ibret almadık. As
lında o iki olay, 27 Mayıs ve 21 -Mayıs olayla
rı bugünkü oluşumla da kıyaslaııamaz. Orada 
bağışlama olursa burada bin kere bağışlama ge
rekil. 

Gerçekten 27 Mayıs suçluları okun yaşta idi
ler, iktidar gücünü kullanarak suçlan yaptılar. 
Devlet nedir bilecek yaşta ve tecrübedeydiler, 
düzelme çağını çoktan geçmişlerdi. 21 Mayısta, 
olgunlukları bunlarla kıyaslanmayacak kadar 
ilerdeydi, Devlet güçlerini de kullanmışlardı. 

Bugünküler ise çocuk yaşta, Devlet kavra
mını bile henüz kavrayamamış, henüz hizmeti 
dahi görmemiz, Devlet gücünden ve iktidar ola
naklarından hiçbir yararlanması olmamıştır, ce
zalarına esas olacak suçu yapacak güçten de 
yoksundurlar. Birkaç çocuk Türk Devletini yı-
kacakmış?... Birkaç çocuk Türkiye'nin bütün 
güçlerinin istemediği bir düzeni getirecekmiş?... 
Ben Türk Devletini bu kadar zayıf, Türk Ulusu
nu uv. kadar bilinçsiz göstermek için söylenen 
sözlerin hepsini o ulusun, o yüce ulusun bir fer
di olarak reddediyorum. Ne Türk Devleti birkaç 
çocuğa, ne Türk ulusu birkaç aşınırın isteğine 
uyacak kadar yetenekten yoksun değildir. As
lında. Türkiye Cumhuriyetini böyle bir avuç 
gencin, birkaç bin çocuğun, birkaz yüz çocuğun 
istediği gibi evirip çevireceğini kabul etmek be
nim gururuma dokunuyor. 

Sayın arkadaşlarım; olayı, siyasal gelişmele
rimiz ve geçmiş örnekler bakımından da incele
mek gerekir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
siyasal suçluların affma gerekli gördüğü gibi, 
Yassıada idamlarım yeregelenlerin çoğunlukta 
bulunduğu bir Meclistir, Evet, siyasal afların ge
rekli olduğuna inanan, Yassıada idamlarını ye-
regelenlerin çoğunlukta, bulunduğu bir Meclistir. 
Nasıl oldu da ergin çağda; Devlet gücünü kulla
narak yıllarca Anayasayı çiğneyenlerin cezaları
nı tümden affetmeyi ister da. onlarla kıyaslana
mayacak ölçüde merhamet ve atıfete lâyık görül-
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mesi gereken çocuklara kargı kaskatı davrana
bilir bir insan? Ben bunu anlayamıyorum. Eğer 
başka nedeni varsa, onu da öğrenmeliyim. Yaş
lı, ergin, Devlet gücünü kullanmış insanı ba
ğışlayabil], ama, hiç bunları yapamamış bu kör
pe kafayı bağışlamayalım diyen yürekteki ka
tılık acaba nereden geliyor? Ve bu katılık de
mokrasi uğruna ise, demokraside bu katılığın 
yeri yoktur. Meşru yollardan iktidara gelenlerin 
her türlü meşruluk dışı yollara başvurmaları, 
kardeşi kardeşe kırdıran, vatan cepheleri kur
malar?. ve iktidardan gitmemek için Devletin te
mel niteliklerini, layiklik ve devrimcilik nitelik
lerini yıllarca çiğnemeleri bağışlanabiliyor; 
ama büyük ölçüde toplumun da günahının kur
banlarına hic olmazsa ömür boyu zindan bile çok 
görülüyor. 

Ben de bir üyesi olarak Tabiî Senatörler adı
na burayı söyleyebilirim, grup adına konuşmu
yorum; ama duygularını yansıtabiliyorum. Biz, 
geçmiş bütün olaylardan da aldığımız derslerin 
etkisi altında konuşuyoruz. En seçkin yargıçla
rın, en seçkin bilim adamlarımızın da bilimsel 
destekleriyle verilen kararlardan sadece birka
çım yerine getirdik diye, yıllarca en ağır saldı
rılara hedef olduk. 12 Mart öncesinin suçunu, 
sapık da olsa, çocuk da olsa, kandırılsa da, bir
kaç çocuğa yükleme çabaları da boşunadır. Bu 
tür toplumsal bunalımlardan baş sorumlu o 
günkü iktidarlardır. Osmanlı İmparatorluğunun 
kusurunu Patrone Halil'de, Celâli isyanlarında 
bulan aklını kaçırmış tarihçi gördünüz mü? El
bette Sultana ve o günkü yönetime kusur bulu
nur. Gocukların asılması kimseyi aka çıkara
maz, tarih yanıltılamaz, Tersine, karalamayı da
ha da kolaylaştırır. 

Sayın arkadaşlarım; Sayın Başbakanın üç ki
şinin idamına önem vermediğini, bunun hiçbir 
şeyi değiştirmediğini söylemesi, Hükümetin za
man kazanma isteminde olduğunu kanısını ve
ren davranışları anlamlıdır, Sayın Başbakanın, 
ulusal barışı, sosyal barışı sağlama yönündeki 
çağrısını umutla karşıladım. «Gerçek ses so
rumlulardan böyle çıkmalıdır.» dedim. Bu, sa
nıyorum dinleyenlere, Hükümetin sorumlu ba
şının derdini, amacını, duygularını anlatmış ol
malıdır. 

Öbür yandan da bir ivedilik, biran önce bir 
ivedicilik, biran önce bu çocukları asma tutku
su, Mecliste ikinci görüşülmesini bile önleyen, 

bir gümrükten kaçırma telâşında olanlar vardır. 
Hükümet böyle, bu taraf böyle,.. 

ileride kana susamışlık diye adlandırılabi
lecek bir tutumu, Türk toplumunun genel ka
rakterine yakıştıramıyorum. Her aşırının kar
şısında bulunan Atatürk çizgisi doğrultusun
dan şaşmamayı yaşam felsefesi yapmış insan
lardan biri olarak esas aldığım amaç, 27 Mayıs 
Anayasasının öngördüğü toplumsal düzenin ek
siksiz olarak gerçekleştirilmesidir. Bundan ötü
rü, her yıl Başbakanlık Bütçesi görüşülürken, 
grup adına yaptığım görüşmelerde daima Ana
yasanın sosyal yönü bu, hukuk yönü bu, siyasal 
yönü bu, sizin tutumunuz bu, uymuyor, şöyle 
uymalı diye dilimin döndüğü, aklımın erdiği 
kadarıyle söyleye geldim. Anayasaya aykırı hiç
bir görüşü savunduğumu hiç kimse söyleyemez. 

Uygar bir demokrasi, insan hak ve özgürlük
lerine gerçekten saygılı bir Devlet düzenini ger
çekleştirmeyi ülkü edinmiş bir insan olarak, bu 
idamların rejimimizi normalleştirmeyi güçleşti
receği kesin inancındayım. Evet, rejimin nor
malleştirilmesini güçleştireceği; gelecek için de 
zararlı sonuçlar yaratacağı inancındayım. 

Okumayanlar, dosyayı görmeyenler, basma 
yansıyanları görmeyenlere sağlık veririm; mah-
kemelerdeki savunmaları, ifadeleri okuyunuz. 
Mahkemedeki savunma ve ifadeleri okuyunuz 
lütfen... Bunları okumayanlar var elbette. Bun
ları gelecekte roman, makale halinde yazacak
lar, temsil halinde temsil edeceklerin toplumda
ki etkisini lütfen düşününüz. Toplumsal sorun
ları, hele 12 Maıt öncesine benzer bir iktidar ele 
alırsa, ona karşı bu yazılar, bu savunmalar ve 
arkasından «Asıldı bunlar» sözleri bir yazıda, bir 
makalede, bir tiyatro temsilinde ne etki yapaca
ğını lütfen düşününüz. Buna karşılık da verilen 
cezanın nasıl yorumlanacağım... 

Arkadaşlarım, duygulara kapılıp bir adım 
önü germeden «Sonra ne olursa olsun, ben şu an
da hırsımı tatmin edeyim, kendimi hak
lı çıkarayım, iddiamı doğrulayayım.» tutkusu 
kötü sonuçlar verebilir inancındayım. Bu olay 
bunun tipik örneği olacaktır. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICT (Urfa) — 
Öyle bir tutku yok hiçbirimizce. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, hatibe 
müdahale etmeyiniz. 

AHMET YIILDIZ (Devamla) — Niye siz 
alındınız?.., Ben kötü bir şey söylemedim. Ben 
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tutkuyu, duyguyu söylüyorum, sahibi kim.?.. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, rica ederim, lüt

fen cevap vermeyin, devam buyurunuz. 
KATİL ÖZMEN (Kırşehir) — O sende... 
AHMET YILDIZ (Devamla) -~ Ben görevi

mi yapmak zorundayım, sizden ders almak işti
yakında değilim! 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ders mi vere
ceksin. bize, ders?., 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Vereceğim, 
elbette vereceğini. 

ALâEDDİ'* YILMAZTÜRK (Bolu) - - Ders 
vermeyelim, öyle, herkes ne yapacağın:!, biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddm Yılmaztürk, lüt
fen efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Toplumu tü
müyle ateşlemelerinin ileride bugün kaygısı du
yulan eylemlerin düzenlenip, yönetilmesinde 
toplumu ateşlemenin yakıtı olacaklarını söyle
mek tarihî görevimdir. Heîe, ajan provakatör-
îcrinin de içinde bulundukları ve hatta mahkûm 
bile oldukları olaylar dizgisinin suçlularından 
birkaçını asmak elbette ileride iyi yorumlanma-
yacaktır. Böyle bir karar, bugünkü Meclisin 
aleyhinde bir karar olur, inancını söylüyorum. 
Bu karar, aslında gelecek iktidara karşı en bü
yük sabota olacaktır, o iktidar kim ise, kendi 
yapar yapmaz, rejim düşmanlarına en büyük 
sermaye verilecektir. Bugünkü düzenin savu
nucularının, bu düzeni yaşatmak için kan akıt
maktan bile çekinmediği suçlamasını haklı çıkar
mak sanırım ki, sağ duyu ile bağdaşmaz. «Bu 
düzen böyle kurtarılmıştır» yermelerine yer ver
meyiniz. 

Arkadaşlarım; siyasal sosyolojinin doğrula
dığı veriyi lütfen tekrar düşünelim. Bir karşıt 
tez, daha doğrusu diyalektik sürece bir antitez 
veriyoruz. Bu antitezin diyalektik sürece sertle
şen rejim aleyhinde gelişecek diylektik süreci 
nereye götüreceğini düşünmek gerekir. Bu dav
ranış böyle bir antitezin belirginliğini, gücünü 
çok daha arttıracaktır. Bu bilimsel uyarıya, be
nim değil bilimin her yerde doğruladığı bu uya
rıya kulaklarını bugün tıkayanların ileride piş
man olmaları halinde yine bizleri suelamamaları-
nı dilerim. Çok uyarılarda bulunduk, sonunda 
uyarılarımız oldu, suçlanan da biz olduk. 

Bu kararların uygulanmasında çok önemli 
bir adaletsizlik ve haksızlık da olacaktır. Yargı 
yönünden değil, siyasal yönden. Çünkü Sayın 

Başbakan, gerçeği en iyi bilen Sayın Başbakan, 
elebaşlarmm henüz yakakmınad^ğmı, brınlarm 
büyük bir komplonun görünürdeki uçları olduk
larım üö;.'ledil-.-:'. Demek ki, acil suçluları ve bun
ları suça itenle*: yaka;a\;.ın:"yoruz; fakat onla
rın etkilerindekileri yakalamışken, bütün hıncı 
onlardan almak istiyoruz. Ortamı yaratanlara 
bir şey yok, ortamdan yararlanarak genç kafa
ları sapıtanları yakalayamadığımız için, onlara 
rta bir şey yok; fakat ele geçenlerden bütan 
hine1, ak; a... 

Bu olaylar aslında tarihimize karşı devrimci 
güçlerin hazırladıkları bir ortamda, devrim adı
na yapılan akılsız hatalardan da yararlanarak', 
devrini düşmanlarının düzenledikleri planın ba
şarılı bir bölümü olarak geçecektir. En abından 
böyle adlandırılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 12 Mart ortam/mı yara
tan körpe kafaları birbirleriyle vuruşturan, so
kak ortasında gençleri kanlar içerisinde yere 
serdiren, hiçbir düşmanımızın -i"o yapamadığını 
yaptıran faciaların asıl nedeni; evet o ortamın, 
o faciaların asıl nedeni, ülkemizin geri kalmış
lık ayıbından bir türlü kurtıüamayışı, şanlı geç
mişine yaraşır bir gelecek yaratılacağı umudu
nun verilemeyişidir. Türkiye'yi bu durumdan 
kurtaramayanlarla, bu durumu düzeltecek ted
birleri, çıkarları sarsılır diye önleyenler, bu du
ruma tepki gösterenlerin ölçüyü kaçırsalar bile 
ölümlerine evet deme hakları olamaz. Evet der
lerse ve günahlarını kendilerinden başkalarına 
yükleme çabaları ile kurban sunma yoluna sa
parlarsa, bunun vebali yalnız kendilerinin değil, 
çocuklarını da rahatsız edecektir, toplumsal vic
dan bundan süreli bir rahatsızlık duyacaktır. 
Bu ölümlerin onayı, dışarıda da şimdiden görü
lüyor. hiç olumlu etkiler yapmıyor. Ama, kimi 
arkadaşlar diyor ki, efendim, «Falan sapık da 
katıldı, bir sürü ünlü kişi katıldı.» saymayaca
ğım, uzatmayacağım, 7 rektör ve başkan Al
manya'da katıldı; Dünya Gençlik örgütü, Av
rupa Gençlik örgütü bunların hepsi serseri mi 
acaba? Bütün bunların katıldığı Amerika'dan, 
Avrupa'dan, her yerden hiçbir olayımız dışarıda 
böyle yorumlanamadı arkadaşlar, böyle tepki 
görmedi. Tepki görebilir; ama yaygın bir tepki 
gördü. Evet düşündüm, lütfen siz de elinizi vic
danınıza koyun düşünün. Alman televizyon ve 
radyolarında Türk ve Almanlar karşılıklı konuş
turuluyordu bu olayda, işçilerimin de, herkes de 

37 — 
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orada seyrediyordu. Ne kazanıyoruz acaba? 
Bütün bu tepkiler, bizi yermek isteyenlere boy 
hadefi gösterme karşılığı ne kazanıyoruz? Bir 
hiç. Neden bütün bunları göze alıyoruz? Kimi 
hırs ya da hmem en ilkel biçimde tatminini sağ
lamaktan başka bir sonuç vermeyecek. 

Türkiye'nin olumlu gelişmelerini candan ar
zulayan herkese, özellikle parlamenterlere, özel
likle bu olağanüstü dönemden Türkiye'yi kur
tarmakla görevli olan Hükümete, başarı sağla
mak isteyenlere sesleniyorum: Sayın Başbakan 
dünyaya geziye gidecek, demokrasi ülkelerinde 
gezecek, biz de burada bunu yaptıktan sonra 
onu uğurlayacağız. Bunun her halde onun başa
rısını gölgeleme kastı demiyorum; ama düşünme
den o başarıyı gölgeleyen bir olay olarak kala
caktır. Aslında ölüme esas olan suçta, arkadaş
lar bağırıyor üzerinde durmak istiyorum. Arka
daşlar bu kürsüde olayların üzerinde cesaretle 
durmamız g-erekir. Vicdanının sesini söyleye
bilenler millî iradeyi temsil eder. Evet millî 
irade öyle yüce bir kavramdır ki, hiçbir tehdit, 
hiçbir korku, hiçbir kaygı altında onu sindirme
yecek yürekte yasar ancak. 

Efendim, adam. komünistmiş; komünizme el
bette yer vermeyelim. Komünizme iktidar yo
lunu elbette kapatalım. Komünizmin Türkiye' 
ye uymadığım ben de hepiniz kadar kabul ede
rim; ama bir adam komünisttir diye asamazsı
nız. Yok böyle bir şey. Dünyanın % 45'i onun
la yönetiliyor; elçisi, elçiliği var orada. Bütün 
demokrasilerde partisi var. Ceza verirsiniz; 
141 - 142 nci madde, ona bir şey diyemem. Tür
kiye'nin yasaları yürürlükte iken, yaptıkları ce
zaları işleyen suçlular alır. Ama, burada sa
vunan arkadaşlar komünist diye asalım, derler. 
Bu ilkel bir sözdür. Mümkün değildir. Bunu Sa
yın Başbakan Nixon'a da anlatamaz. Amerika' 
ya - ki, Rusya'nın, komünizmin baş düşmanıdır -
ona bile anlatamaz bunu. Onun için, ben böy
le duygulara hitabeden sözlerle bu kararı onay
latmak isteyen arkadaşların davranışlarını iyi 
bulmuyorum. 

Arkadaşlarım, biz burada bir yargı organının 
kararım vermiyoruz. Mahkeme siyasal organ 
olmadığı için bütün bunları düşünmez, hatta dü
şünmedim diyor. Siz düşünün diyor. Biz, siya
sal organ olarak, siyasal yönüne ağırlık verecek 
bir düşünceye ancak itibar etmeliyiz. 

Arkadaşlarım, insancıl duygulara etkisi yö
nünden de önemli bir sakınca karşısındayız. 
insancıl duygulara etkisi yönünden de, bu çocuk
lar cana kıymadılar, bugür asılacaklar cana 
kıymadılar. Koymamaya da son derece dikkat 
ettiler. Astsubayın eşinin kolu yaralanınca »ce
binden para veriler. Amerikalıları kaçırınca, 
Amerikalılar diyor bize iyi işlem yaptılar, hiç
bir işkence görmedik. Bankaları soyarken de 
cana kymadılar. Cana kıymayanm canını al
mak, ona ömür boyu zindanı hoş görmemek, 
benim insancıl duygum ile bağdaşmıyor. Genç 
yaşta saplandıkları bataklıktan, çamura itiliş
lerinden en çok üzülen anne, babalarına da acı
mak gerekir. Bu cana kıymayanları zindanda 
da olsa arada sırada anne, babalarmm görebil
melerini sağlamak, insancıl duygunun bir gere
ği. sanırım. 

Bir kısım, hezeyanlara da fazla değer verme
meliyiz. Şöyle yaptı, yapacaktı, bağırdı çağırdı, 
önemli, değildir bu. Böyle bir kısım hezeyanla
ra fazla değer verip insancıl duygunun belirme
sini gölgelememeliyiz. Evet bir arkadaşım da 
belirtti, Fransız Devlet adamı Guizot'nm «Siya
sal suçlardan ölümü tek isteyen, korkudur.» sö
züne bir örnek vermeyelim diyorum. O söylü
yor «Siyasal «uçlardan ölümü isteyen, korku
dur.» diyor. Böyle bir suçlamaya elvermeye-
lim. Beccaria'nm 300 yıl önce, Victor Hugo'nun 
100 küsur yıl önce çağ dışı saydığı ve bugünkü 
dünyada da artık çok ilkel sayılan ölüm ceza
sını, hele siyasal suçlardan insan asmayı 20 nci 
yüzyılın sonuna doğru Türkiye'mizde yakıştıra
mıyorum. 

Ünlü kişilerin bu duygularından da esinle
nen bir yürek yüceliğini göstermenizi diliyorum. 
Böyle bir yürek ve ruh yüceliği ancak Sayın 
Başbakanın önerdiği sosyal ve siyasal barışı 
sağlayabilir. Gerçek kardeşlik böyle ruhla an
cak yaşatılabilir. Hiç kimsenin annesinden suç
lu doğmayacağı gerçeğini anlayan ve suça itme 
nedenlerini iyi değerlendiren herkes, bu çagTi-
ma karşılık vermeyi en azından uygun bulacağı
nı sanıyorum. Ben, bu çocukları feda olmuş di
ye sunalım demiyorum, suçsuzlar demiyorum. 
Sapmışlar, suç işlemişler ve fakat zindanda da 
olsa hayatlarının bağışlanması yolu açılsın di
yorum. Biz burada ne af, ne de müebbete çev
rilme diye bir şey istemiyoruz, istediğimiz ne
dir? infazı durdurma ve sonunda ölüm cezala-
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rının yerine getirilip getirilmemesini hasırlaya
cak ikinci yasaya kadar infazı durdurmadan 
ibaretth'. Çünkü sonra gelecek yasa, lıem öbür 
cezaların sonucu alındığı zaman gelir, hem elbet
te çok iyi takdir buyurursunuz ki, bura ela ver
diğiniz karar, eğer ölümü durdurma ise, yeni 
bir kanun gelecek. O kanun yine idamı yap
tırabilir, o kanun müebbete çevirir veya idam 
ettirir; ama bugün bizim yaptığımız ne müeb
bete çevirmektir, ne af etmektir. 

Arkadaşlarım; bu davranışı, sonra gelecek 
olaylarla da kıyaslandığı zaman, çok daha sa
kıncalı görüyorum. 

özet olarak; geçmiş tecrübelerin de doğru
ladığı üzere önleyici ya da ibret verici biç bir et
kisi olmayacak. Bugünkü rejimi normali estirme
yi güçleştirecek, rejimin geleceğinin ele aleyhinde 
olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çoğun
luğunun da savunageldiği görüşlerde samimî 
olmadığı yermelerine yol açacak, dinarda da 
aleyhimizde gereksiz propagandalara konu ola
cak ve her şeyden önce bütün uygar ülkelerde 
çağ dışı kalmış bir cezayı daha da insancıl bir 
niteliğe çevirme yolunu açık bulunduralım di
yorum. 

Gelecek meclislerin bunları affedeceği kuş
kusu yersiz ve o meclislere karnı haksız bir tu
tum olur. Eğer gerekli görürlürse, onların da 
bizim kadar aklı vardır. O günkü gerçekleri on
lar, bugün bizim gördüğümüzden daha iyi gö
rebilirler, çünkü yaşayacaklar. Onların karar
larına ipotek koymayalım. Bu üç genç derhal 
aşılırsa arkadaşlarım, sonra gelecek idam ceza
ları ne olacak? Arkadaşlar üzerinde durdu; ha
len sonuçlanmış 16 tane, birisi dün, idam ceza
sı verilmiş. Daha ne kadar var; bilmiyoruz. Çok 
büyük sayıda, savcılar ölüm cezası istiyor. Hap
sini asacağız... Pek güç akla sığmıyor. Bunları 
asacağız, onları asmayacağız. Bu ayırımı nasıl 
yapacağız? Hangi vicdanla yapacağ:z? 

Efendim, birisi diyor ki; «Temizleriz paket 
paket.» Temizlenmeyecek, kirlenecek ortam. 
Temizlenmedi dünyada. Cunta Yunanistan'ı ka
dar bile hoş görüıiüğe karşı olmayalım. 

Sonra arkadaşlarım; öğrendiğinle göre dün 
15 . 3 . 1972 tarih ve 817S sayı ile bu üç idam 
mahkûmunun babalan Mec-is Başkankğma özel 
af için başvurmuştur; yani Dilekçe Karma Kar 
misyonuna bir başvurma vardır. Bu dilskesnin 
gereği yapılmadıkça, konuyu karara bağlamak 
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[ sanıyorum ki, Anayasal ve şimdiye kadar uygu-
layagekliğimiz kurallar yönünden de hatalı ola
caktır. Bunu da özellikle tutanaklara geçirmek 
istiyorum, özel af istemişler; Dilekçe Karma 
Komisyonuna başvurmuşlar... Hukukî hakları-

| dır. Bu sonuca bağlanmadan kararlar veriyo
ruz. 

Ayrıca arkadaşlarım, türlü yolsuzlukların 
! sürüp gittiği bir ortamda, toplumun kaderine 

ters etki yapan eylemleri önleyemez bir ortam
da, böyle bir idam infazı çok kötü j^orumlara 
konu olabilir. Yüreği insancıl duygularla çar-
paibilsn, rejimimizin kaderini öç alma duygula
rına feda etmek istemeyen ve dünya komuoyun-

j ca kasıtlı - kasıtsız yermelere hedef olmamıza 
gönlü razı olmayanlara son sözüm; elinizi vic-

l danımza koyun, «Nerede kan orada kin» özde
yişi kararınıza ve vicdanınıza yol gösterin. 

! Kanla scsyal barış olmuyor, olmadı dünyada. 
Başka çare kalmadıkça, ya da yapılmaması da-

ı ha büyük sakıncalar doğurursa ancak, belki 
ölüm cezaları verilebilir. Ama bugün öyle mi
dir? Bugün başka bir çare yok mu? Bunları as-

ı masak Türkiye kurtulamaz mı? Veya bunları 
asmadığımız zaman büyük bir güçlük karşısın
da mı kalacağı;?? 

J Arkadaşlarım, ölüm kararını dinledikten 
ecnra bile, son sözü; «Yaşasın T. C. Anayasası» 
olan bir kimseye canı tehlikede iken bile, cana 
kıymayan bir çocuğa, cheââ bir zindan yaşamı
nı çok görmeyelim. 

: Kararlı görünen arkadaşlar az değildir. 
Eğer karar bütün bu duyguların tersine çıkar

sa, Sayın Cumhurbaşkanının kendisinden bekle
nen; rejimin koruyucu, geliştirici, gelecek teh
likelerini önleyici rolüne uygun bir davranışını 

i yürekten beklemekteyim. Veto hakkı böyle ola-
ğamb'ü olaylar içindir. 

Sonra arkadaşlarım; biliniyorum, olmaz 
ama, su anda aklıma geldi; elbette bu kararın 
aleyhinde Anayasa Mahkemesine başvurulacak
tır, vurulması gerekir inancındayım. Böyle bir 
sonucu beklemeden herhangi bir yanlış iş olma
ması dileğimdir. 

Sayın arkadaşlarım, ben yürekten inançları-
j mı ve inanıyorum ki, tarihin beni doğrulayaca-
! ğı inançlarımı, «hayır» diyenlerle yüzleştiğim 
I zaman ınahcub olmamalarını dilediğim inançla-
I rımı belirttim. Takdir Yüce kurulunuzun, say-
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gılar sunarını. (Millî Birlik ve C. H. P. sırala
rından alkımlar) 

BAŞKAN — Söz sırası, üzerinde, Sayın Hain
di Ö33r. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Ölüm yolculuğuna çıkartılmış üç Türk gen
ci, mezarlarınla başında, en son umutla, Yüce 
Senatonun gözlerinin içine bakarak şefkat ve 
atıfet dilemektedirler. Evet, işledikleri eylem
ler canilik ve vatan hainliği olarak nitelendiği 
için, bu gençler ölüm cezasına çarptırılmışlar
dır. 

Hani, bu eylemleri vatan kurtarma olarak 
niteleyen ve bu eylemcilere, «Vatan kurtaran 
Dev - Genç» diye alkış tutanlar nerede (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hani, bu gençleri eylemci olarak yetiştiren, 
onlara tahrip hedefi olarak Devletin temelini 
gösterip, «ileri» diyerek geri çekilenler nerede?.. 

Hani, bu gençleri sürükleyerek darağaçları-
nın önüne bırakıp, süratle kaçıp kaybolan pro
fesörler, yazarlar, parlamenterler ve kızıl ay
dınlar nerede?.. Gelsin bu gençleri kurtarsınlar, 
bu gençler ftlüme giderken, onlar karılarının 
koynuna saklanmasınlar. 

Hani, bu gençlerin arkasında dağ gibi dur
duklarını söyleyen o kül yığınları neden savru
lup kayboldular? Faziletli iseler, namuslu ise
ler meydana çıksınlar. Kendi suçlarına, kendi 
cinayetlerine sahip çıkarak bu gençleri 
ölümden kurtarsınlar. Eğer kendi suçla
rını bu gençlerin sırtından indirirlerse, bu genç
ler ölümden ve ondan da beter olan vatan hain
liğinden kurtarılacaktır. 

Kendilerinden, son dakikada, bu gençleri 
kurtaracak itiraf bekliyoruz. 

Sayın senatörler, bu gençler elbetteki suçlu
dur ; fakat asıl suçlular, asıl katiller ortada yok. 
Bunların bulunması yolunda, dokuz ay önce ver
miş olduğum ve gündemde bulunan Senato Araş
tırması isteyen önergem bugüne kadar işleme 
konulsa idi, bunlar ve bundan sonraki gençler 
ölüm cezasına çarptırılmayacaklardı. Bu ceza, 
asıl sahiplerini bulacaktı. Bu gençleri kandıran 
iğfal eden ve bu cinayetlere sevkeden gerçek 
suçlular, gerçek katiller ve gerçek hainler, işte 
bu cezanın gerçek sahipleridir. 

Onlar değil suçu yüklenmek, şüpheyi dahi 
üzerlerine çekmemek için her çeşit hileyi ve zil

leti sanat edinen hayasızlardır. Onlar, binlerce 
gencin cesetlerini basamak yaparak, ihtiras 
koltuklarına yükselmek isteyen gaddar caniler
dir. Bunların şerrinden, bunların âfetinden Türk 
gençliğini ve Türk Devletini kurtaralım. 

Bunun için, asil Türk gençliği, sana bu mil
let kürsüsünden sesleniyorum: Uyanık ol. Sana 
«ileri» diyenleri arkanda değil, önünde görme
dikçe ve onlara değil, kendine inanmadıkça ve 
kendine güvenmedikçe adım atma. Türk genç
liği, haris kurtların önünde bir kuzu sürüsü de
ğil, Atatürk'ün önderliğinde büyük bir dünya 
gücüdür. Bu gücü kötüye harcama, iyi bil ki, 
sapıkların, muhterislerin, korkakların ve na
mertlerin ne milleti, ne vatanı ve ne de inancı 
yoktur, bunların ne peşinden ve ne de önün
den gitme. Kardeş kanı ile boyalı bu kanlı tablo 
bir ibret örneği olarak kafanda kalsın, kendini 
bul, kendine gel ve kendine bağlan. Senin sağ
lığını kendi ihtiraslarına alet edenler, sıkışınca 
seni terketmekte ve kendi cinayetlerinin delili 
olmayasın diye bir an önce senin ölümünü dahi 
istemektedirler. Cesedini de, toplum içinde, bir
çok cinayet kasırgasının kopmasına alet olarak 
kullanacaklardır, iyi bil ki, senin ölümüne yal
nız anan, yalnız baban, yalnız vatan ağlar, on
lar yalan ağlar. Sağlığını ve cesedini onlara sat
ma, uyanık ol. 

Sayın senatörler, 
Bir millet için kardeş kanı millî bir felâket

tir. Birçok vatan evlâdımız genç yaşlarında ve 
istikbâl eşiğinde kanlarını dökmüş, canlarını 
vermiş ve birbirlerini kırmışlardır. Bu kor
kunç felâket karşısında analar, babalar saçları
nı, sakallarını yolmakta, tüyü bitmemiş yetim
ler babalarını aramakta, dul kalan kadınlar ba
basız yavrularını feryad ninnileriyle avutmak
tadırlar. Bütün bunlardan daha acı olarak bu 
felâketzedeler, gerçek katillerin şimdi huzur için
de yaşamakta olduklarını hissetmenin kahrı ile 
boğulmaktadırlar. Bunlar için acıların en acısı 
da, öldürülen varlıklarının yurt ve millet uğru
na feda olmak inancı ile kandırılarak yurt ve 
millete ihanet eylemlerine sürüklenmeleri ve 
alınlarında hainlik damgasını taşıyarak ölme
leridir. Bunları iğfal eden gerçek hainlerin ve 
katillerin araştırılması, bulunması ve adalete 
teslim edilmesi şarttır. 

inancım şudur M, Yüce Senatonun her üye
si kendisine güvenin ve milletin sevgisinin öl-
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çüsü içinde, Devletin varlığını her hesabın üs- j 
tünde tutarak oylarını kullanacaktır. Vicdanî 
kanaatlerimizi oylarımızla belirtirken, her bi
rimizi kendimizi öldürülen yavruların babaları 
gibi hissetmek zorundayız. O babalar ki, çokları 
bizler gibi de değil; onlar, yokluğun, yoksullu
ğun girdabı içinde kıvrana kıvrana yavrularını 
istikbal eşiğine götürdüler. Sefaletlerinin tek 
tesellisi, umudu, yaşama hevesi ve son nefesi bu 
yavruları idi. Kendi tarlasını, kendi ömürlerin
den alıp yavrularmınkine katmak isteyen o ih
tiyar babalar, dul analar, tarlasını tasını, altın
daki hasırım ve üstündeki yorganını satarak 
yavrularına bir istikbal satmalmak için yıllar
ca çırpınıp durdular. Onların kendilerine, mil
letine ve yurduna yararını görmek ümidi ile 
beklerken, kanlı cesetleri ile karşılaştılar. Kim
lerdir bunların gerçek katilleri?.. Bunları araş
tırmak gerek. 

O ana babalar kiı yavrularını millî ahlâk ve 
gelenek mayası ile yoğurarak okullara teslim 
etmişlerdir. Bunların asil kanlarına ölüm mik
ropları zerkedenler, onlara şerbet diye zehir ve
renler kimlerdir? Bunları bulmak gerek. 

Bilinci kızıl renk kabul edenler, bilinç diye
rek çocuklarımıza komünizm metotlu ihtilâl 
provası yaptıranlar nere de ?.. 

Kendilerini süper aydın kabul ederek ışıkla
rını sadece kızıl renk üstüne toplayan, diğer bü
tün renkleri gençlerimize kapkara olarak tanı
tanlar nerede?.. 

Bunlar eğer idealist iseler; başkaları
nı öldürtüp, kendilerinin sükût etmeleri ve hat
ta rahatça yaşamaları bir idealist haysiyeti ve 
namusu ile bağdaşama; meydana çıksınlar, es
kisi gibi konuşsunlar ve yazsınlar. Eğer devrim
ci iseler; öldürtmeyi değil, ölmeyi de kabullen
sinler, hiç olmazsa öldürttükleri gençlere sahip 
çıksınlar. Onları yatak odalarında saklarken, 
kardeş katili olarak yetiştirirlerken, cakalı va-
adlerini hatırlasınlar. Bunlar «cici demokrasi» 
diyerek gençlerimizi demokratik Cumhuriyet 
düzenimizi vurmaya, «Bağımsız Türkiye» diye
rek Devletimizi kızıl bağlarla bağlamaya ve 
bir devleti devlet yapan bütün bağları tahribe, 
«Türkiye halkları» diyerek Türk milletini orak 
çekiçle parçalamaya sevketmişlerdir. Bütün 
bunları bir ideal diye gençlerimize iman halin
de zerkeden, onları ölümlere terkedenler nere
de?... 
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Onlara bu ölüm yolculuğunda, «yiğit» «ide
alist» ve «Kemalist» diye alkış tutanlar, onları 
durdurmak ve bu yanlış yoldan tutup çevirmek 
isteyen Devlet otoritesine «gaddar ve katil» di
ye hakaret ve tehdit savuranlar nerede.. 

Muhterem senatörler, gençlerimiz iğfal edil
miştir. Bunlar yaratılırken vatan ve millet uğ
runda ölmenin fazileti ve hasleti ile doğmuşlar
dır. Onlar yine bu duygunun esiri olarak ölüm
lere, atılmışlardır. Çünkü, onlara vatan ve mil
letin selâmet yolu diye ölüm serabından kızıl 
cehenneme giden bir yol gösterilmiştir. Dönüşü 
olmayan bir yoldan, ülküsü bulunmayan bir 
sonsuz geceye gençlerimiz sürüklenmişlerdir. 
işte bu üç genç ve bunlardan sonra gelecek genç-
Isr bu yolun yolcularıdır. 

Bu gençler acaba bu yolun yanlış olduğunu 
anlayarak şimdi yaptıklarına pişmanlık duymuş
lar mıdır? Bu duygu ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden atıfet dileğinde bulunmuşlar mıdır? 
Bunu bilmiyoru. Pişmanlığın doğmadığı yere 
atıfet ve af doğmaz arkadaşlar. 

Sayın senatörler, Anayasanın 7, 64 ve 132 
nci maddelerinin ışığı altında müzakere yapıyo
ruz. Türk Milleti adına yargı yetkisini kulla
nan bağımsız mahkemelerin ölüm cezalarını ye
rine getirmek yetkisi, Türk Milleti adına Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki, yur
dun ve toplumun yararına kullanılmalı ve Dev
letimize içte huzur, dışta itibar sağlamalıdır. 

Bir devletin bütünlüğünü, ancak adaletin 
gücü ile savunmak mümkündür. Bunun için 
yargı organı, Türk Devletinin nefis müdafaası 
olarak, ona saldıranları ölümle cezalandırmış
tır. Haklıdır ve doğrudur. Devletimiz için bir 
tek kişi değerlidir, bir tek kişinin noksanlığı 
kayıptır; fakat, Devletimizin yaşaması için bin
lerce kişiyi kurban etmek farzdır arkadaşlar. El
bette ki, bir devlet, yaşayabilmek için kendisini 
savunmak zorundadır. Onu bu savunma ve de
fetme gücünün sahibi olarak yaşatmak, milletçe 
görevimizdir. Türk Devletine ve Cumhuriyeti
ne saldıranlar kim ve kimler olursa olsun, ister 
üç ister üç yüz bin, tepelenmelidir. Bu Devleti 
bize teslim eden gazi ve şehit atalarımızdan bu 
vasiyeti miras alarak geldik; onu bizden sonra
ki nesle noksansız olarak teslime mecburuz. 

Ancak, iyi bilelim ki, Devletimizi yıkmaya 
kasteden bir saldırgan kadro vardır. Bu kadro
nun sadece ileri karakolundan üc kişinin ölüm 
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cezası huzurumuza gelmiştir. Acaba bu üç kişi 
atıfet ve affı mucip ifşaatta bulunmuşlar mıdır? 
İdareci kadro hakkında bilgi vermişler midir? 
Bu saldırı ruhunu hâlâ taşımakta mıdırlar? 
Bunları bilmiyoruz. Bilhassa bu saldırıyı hâlâ 
ruhunda taşıyanlara, pişmanlık duymayanlara 
atıfet göstermek, elbette ki, yararlı olamaz. 

Bu gençleri bu hale getiren nedenleri kısaca 
arz etmekte, oyların isabeti için yarar görmek
teyim. 

Sayın senatörler, hepimiz biliyoruz; 27 Mayıs 
İhtilâli Türk toplumuna devrimin kapısını aç
mıştır. Bu beyaz kapıdan huzur ve sükûn güne
şi beklenirken ,idam sehpalarının gölgesi görül
müş ve bu gölgenin içinden 1961 Anayasası çık
mıştır. Bundan sonra devrim, devirme ve idam 
modası başlamıştır. 22 Şubat, 21 Mayıs ve üstü 
örtülü daha birçok karanlık geceler birbirini 
kovalamış ve pusulara yatmıştır. 1961 Anaya
sası, bir anarşi yasası halinde bu moda salgını
nı teminat altına almış, hürriyetleri tahribet-
me hürriyetini gücü yeten herkese hak olarak 
tanımıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özer, daha ne kadar sü
receğini tahmin ediyor muşunu?.. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — On dakika, sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Çalışma süremiz bitmek üzeredir, bir öner

ge var, takdim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Cezaların infazı Hakkındaki Kanun eklifinin 

müsakeresi ikmal edilinceye kadar müzakere
nin devamını saygı ile arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, ara tatili verilecek mi? 

BAŞKAN — Düşünüyoruz efendim. Artık, 
takdir G-enei Kurulun, 

Önergeyi okuttum, ıttılaınıza arz edilmiş bu
lunuyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmiştir. 

Devam buyurun, efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Devletin yü

rütme iktidarının elinden iktidarı almış, devlet 
otoritesine faşizm damgasını vurmuştur. «Hak 
Yerilmez, alınır» «Toprak işleyenin, su kullana-
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nın; kılıç kuşananın» parolası ile hakkı savunan 
düzenin değişikliğine cihat açılmıştır. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — An
lamazsın sen onu, aklın ermez. 

1 HAMDİ ÖZER (Devamla) — Çok anladığın 
için bu noktaya geldik.. 

I BAŞKAN — Sayın Özer, devam buyurun 
, efendim. Lütfen efendim.. 
I HAMDİ ÖZER (Devamla) — Böylece kuv-
\ vetin hakka tasallutu alkışlanmış, kuvvetlerin 
; hakkı yenme hürriyetlerine meydanlar açılmış

tır. Bu kürsüden, bu Anayasanın değiştirilmesi 
için, gene bu kürsüden ettiğim yeminin namusu
na bağlı kalarak çırpındım; fakat, «Anayasa de
ğişemez» diyenler, ancak zorun baskısı altında 
onu değiştirdiler. 

işte bu ölen ve öldürülen vatandaşlar, 1961 
Anayasasının değişen maddelerinin kurbanları-

< dır. Şu halde, bunların suçluluğunda hepimi-
; in ortak payı vardır arkadaşlar. 
! Suc kapılarını Anayasada açık tutmakta ıs-
1 rar ettik. Bu kürsüde, kanlı eylemler anayasal 
! hak olarak savunuldu; bu eylemcilere karşı gü-
| venlik kuvvetlerinin nefis müdafaası katillik 

olarak ilân edildi, üniversiteler, eylemcilerin ta-
i îimgâhı, Türkiye Büyük Millet Meclisi de emir 

komuta karargahı oldu. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» cssleri) Böylece, Anayasadan kuvvet 
alarlar Anayasayı değiştirmeye değil, kök-en 
yok etmeye koyuldular. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Hamdi Özer'in 
20 dakikalık yazılı konuşma süresi bitti. Konuş-
ma.3inm bitimins değin izin verilmesi.. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hepsi yazılıy
dılar sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Diğerlerinin-

ki de yazılı idi. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, istirham 

ediyorum, daima Başkanlıktan bir tereddüt için
desiniz, bir kuşku içindeniniz,. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Haksızlığa ta
hammül edemiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim; haksızlık yapıl
mıyor, siz yapıyorsunuz haksız tarizi. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — 50 dakika ko-
i nın tu arkadaşımız, önünde kâğıt vardı, herîıal-
! de irticalen değil.. 
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BAŞKAN — Hayır efendim^ irticalen konuş

tu, arasıra notlara baktı. Divanın üç üyesi bu 
husufa müfctefikitir efendim, istirham ederim, 
bu tarizlerden vaz geçin efendim. 

Sayın Hamdi Özer'in konuşmasının bitimine 
kadar ruhsatı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devam buyurunuz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Teşekkür ede

rim arkadaşlar. 
Eğer Anayasanın içindeki tahrip kalıpları 

çıkartılmak suretiyle Anayasa korunsaydı, bu 
felâketler olmayacaktı. Eğer, Anayasa değişti
rilip, Devletin otoritesine kelepçe vurulmasay-
dı, bu gençler ölüm cezasına kadar eylemlerini 
uzatmayacaklardı. 

iktidarın gücünü elinden alıp, anarşistleri 
onun üstüne saldırtanlar ve eylemi komünizm 
ibadeti olarak telkin edenler şimdi, kurtarıcı me
lek rolünde dirler. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Fakat, onları uçurumlardan yuvarla-' 
yan o uzun ve kanlı elleri, şimdi onlara uzana
mayacak kadar kısa ve yetersiz kalmıştır. On
lar, bu gençleri kurtarmak için kendi suçlarını 
itiraf etmek cesaret ve haysiyetini göstersinler. 
Gcsteremiycıiar. Bu gençlere venniş oldukları 
vaadin namusuna bağlı kalsınlar. 

Özet olarak diyebilirim ki, bu gençler, baş
langıçta masum isteklerine karşı ihmalin, son
ra da anayasal tecavüzlerine karşı Anayasadan 
doğan iktidar zaafının, muhalefet tahrikinin 
ve sapık ideolojilerin dıştan ve içten tahribinin 
•etkisi ile bu hale gelmişlerdir. 

Bütün bunlar, atıfet duygularına ışık tutan 
etkenler olmasına rağmen, yetersiz. Çünkü, 
Devletimizi maddî ve manevî buhranlara sürük
leyen, millet bütünlüğüne kasteden, evlâtlarımı
zı birbirine kırdıran gerçek katiller ele geçme
miştir. Bunların, bulunması için verdiğim araş
tırma önergem dokuz aydan beri işleme tabi tu
tulmamıştır. Gençlerimizi bu hale sokarak, on
ların da gerçek katilleri olan kart ve anaç suç
lular ele geçmedikçe, bunların tahrip eseri olan 
ölüm cezalarının yerine getirilmesinde, Yüce 
Senatoda alınacak kararın şekli ne olursa olsun, 
isabetli olacağına kanaatim yoktur. 

1901 Anayasası ve sonradan değiştirilen 
Anayasanın 92 nci maddesi muvacehesinde 15 
günlük süre dolmadığı cihetle, Yüce Senatonun 
vereceği kararın da etkisiz kalacağından endi-
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şe duyarak, ben bu husustaki vicdanî kanaati
mi belirten oyumu kullanamayacağım. 

Hepinize saygılar sunarım. (A.P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — iki önerge var, arz ediyorum 
efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Yeterlik önerge
si ise, aleyhinde konuşacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun üzerinde altı kişi konuşmuş bulun

maktadır. Durum da aydınlanmıştır. 
Kifayetin oylanmasını arz ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

Yüksek Başkanlığa 
Ölüm cezalarının infazı hakkındaki kanun 

teklifinin tümü üzerinde gruplar ve şahsı adına 
konuşan hatipler kayıtsız olarak diledikleri ka
dar konuşmuşlardır. 

Maddeler üzerinde konuşacak arkadaşların 
konuşma süresinin 10 dakika ile kayıtlanması
nı arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mehmet Varışlı 

BAŞKAN — Yanlış olduı bu maddelerle il
gili olan bir önergedir. Asıl okunması gereken 
önergeyi okutmamız gerekir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklifinin tümü üzerinde, gruplar

dan gayri altı üye konuşmuş ve durum aydınlı
ğa çıkmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Mehmet Varışlı 

BAŞKAN — Sayın Akif Tekinin ve bu kez 
okunan saym Mehmet Varışlı 'nın kifayet teklif
leri vardır. 

İkinci okunan önerge, maddelere geçildiği 
zaman mevzuubahsolacak önergedir. 

Bu nedenle, kifayet önergesi aleyhinde sayın 
Sırrı Atalay, buyurunuz 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bendeniz de rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Sırrı Atalay aleyhinde 
çok evvelinden istediler efendim. 

Buyurunuz sayın Sırrı Atalay. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Birleşimin açılışını müteakip, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu adına Adalet Partili kıymet
li bir arkadaşımız öncelik talebinde bulundu
lar. 

Yine bir Adalet Partili arkadaşımız, konu
nun bitimine değin müzakerelerin devamı için 
önerge verdiler, 

Yine üç Adalet Partili arkadaşımızı yeterlik 
önergeleri veriyorlar. Avucumuzun içi gibi bile
lim, biraz sonra da ivedilik kararını isteyecek
ler ve yine göreceğiz ki, görüşmelerin kısıtlan
masını yine Adalet Partili arkadaşlarımız iste
yeceklerdir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu, onların 
vazifesidir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, bu 
acelelere ve bu aceleye ne lüzum var ve bu ka
dar çabuk bitirebilmek ve üç hayatı sehpaya 
biran önce yaklaştır abilmek için bütün bu ted
birlerin, bütün bu taleplerin acaba ifadesi ne 
olabilir? 

ORHAN KOR (izmir) — Memleket sevgisi. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Memleketi 

sevebilme hiç kimsenin inhisarı altında değil
dir... 

BAŞKAN — Sorulu cevaplı konuşmayalım. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve bilesiniz 

ki, hiçbirinizin kendisini bir zerre diğer arka
daşınızdan daha önce görme hakkınız yoktur, 
memleket sevgisi bakımından ve hatibi de böy
le bilmeniz lâzımdır. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. (A. P. 
sıralarından müdahaleler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — iyice bilin. 
Ve memleketi sevmek sizin inhisarınızda değil
dir. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sen 
memleketi sevemezsin. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
ORHAN KOR (izmir) — Sen, memleketi se

vemezsin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müda

hale etmeyiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — «Sen seve

mezsin» diyenin zerrece şerefi varsa... 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay.. 
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SIERI ATALAY (Devamla) — Zerrece hay-
siysti varsa, bunu çıkar burada ifade eder. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Yoksa, dün

yanın en alçak insanıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anladınız 
mı. şimdi? 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Asıl sen
sin. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Alçak 
sensin, 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi anla

dınız mı? 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, sayın 

Başkan; «Bu memleketi sen sevemezsin» diyen
lere ben dünyanın en alçağı desem yeridir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Alçak sensin, burada alçağın yeri yok, böyle 
konuş anıazsın... (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, di
yenler, «dünyanın en alçağı» derim. 

M.ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — in aşa
ğıya, sabrımızı taşırıyorsıın. 

BAŞKAN — Şimdi, bir dakika efendim... 
M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Size mis

li ile iade ediyoruz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim; bir daki

ka,, rica ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu memle

keti kendilerinin sevdiklerini zannedenler ve 
başkalarına, «Bu memleketi sen sevemezsin» di
yenlere bu söylediklerim adır bile. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, sayın Sır
rı Atalay, istirham eliyorum, zatıâlinize müdaha
le vaki olduğu zaman, bunun yarar sağlamaya
cağını ifade ettim; sizin ayrıca cevap verecek 
nitelikte konuşmanız doğrudeğil. Lütfen tahri
ke de mahal vermeyecek tarzda konuşmaya de
vam buyurunuz. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Tahrik ediyor
lar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oturdukları 
yerden konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Tahrik 
ediyorlar. 

BAŞKAN — Gerekli ikaz yapıldı, rica ede
rim efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben, bütün 
bu acelelere ne isim verilmesi gereklidir, diye 
sordum? Sonunu kendim getireceğim.. Ama, çok 
aceleci olan bir partinin mensuplarından.. 

İSA BİNGÖL (Muş) — istismar etme. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Zamanın

da sizin elinizden de idamlar geçti, niçin konuş
madınız o zaman? 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — O za
manlar neredeydiniz? 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Hadise mi 
çıkartmak istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, rica ede
rim Varışlı; istirham ediyoruz sayın Varışlı. 

Eğer yerinizden böyle topluca.. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş

kan, konuşmasına dikkat etsin. 
BAŞKAN — Ama istirham ediyorum, rica 

ediyorum. Yerinizden topluca müdahale vaki 
olduğu takdirde hatip cevap verecektir, bu 
takdirde Başkanlık görevini yerine getiremez 
hale gelecektir, istirham ediyorum; 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Ama, tah
rik ediyor beyefendi. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Za
ten maksadı o. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yeterlik önerge
si alenimde konuşunuz. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bunun he
sabını millete vermeyeceksiniz. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, rica edi
yorum efendim. İstirham ederim Sayın Varışlı. 

Buyurun Sayın Atalay. 
'SIRRI ATALAY (Devamla) — -Sayın Baş

kan, ben susarken iki sataşma oldu. Lütfen 
kendilerine cevabını verin, aksi takdirde za
bıtlarda cevapsız kalmaz. 

BAŞKAN — Sayım Sırın Atalay, hepsine 
hitabımı beliki heyecanımız medeni ile duyma
dınız. Kendilerine, sükûnet içerisinde hatibi 
dinlemeleri lüzumunu tavsiye ettim. Aksi tak
dirde, Başkanlık görevini yapamaz ve ihkak-ı 
hak müessesesi işlemeye başlar, bu da işin su-

j huletle, süratle meticsleqmesiıü imkânsız hale 
I getirir damak istedim. 

Yeterlik önergesi aleyhinde lütfen devam 
buyurunuz; rica edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gürüşülen 
husus, ne mebus maaşları ile ilgili bûr ko
nudur, ne 'bütçenin bazı imkânlar sağlayıcı 
husustur, ne kredilerle ilgili bir konudur. Gö
rüşülen, Anayasanın, yasaima organı üyelerine 
yetki, aynı zamanda görev olarak vendiği bir 
husustur. Anayasamız, birçok memleketlerin 
anayasallarında msvoudolmayam bir hususu, 
kendi milletinin inadesin! temsil ettiği yasa
nla organına vermiş bulunmaktadır. Birçok 
memleketlerde yargı kararları, sonuç itibariy
le ne olursa olsun, infaz edilir. Bir kısmında 

\ isa, bunlar bazı dareceleıidan gsçeı'. Bizim ta-
rl.Yim.izd3 bu görev, 1924 Anayasasından sonra 
yasama organlarına verilmiştir. Daha önce, 
mahkeme-brimıiz bu kararları verir, bab-ı fet
vadan geçer; birçok kez de, uhrevî ve dünye
vî bütün kudretleri elinde tutam kişi dahi de
ğiştirme ve bağışlama hakkını kullanır idi. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Gürüşükn ko
nusun bir ayrı özelliği vardır. Bu, sadece bir 
şeklî manaca kanun değildir. Anayasamız o 
kai^r ileri gitmiştir ki, 1924 Anayasasında 
ölüm cezaları bir kararla ai'mırdı; yani, eskiden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ölüm cezalarının 
yerine getirilmesini eski Anayasanın 26 ncı 
ima1 idesine göre bir kararla vorir idi. Yeni Ana
yasamız bunu, bir kararlaştırma şeklinde, ama, 
bir yasa ile yerime getirileceğini derpiş etmiş 
bulunmaktadır. 

Bunun anlamı şudur: Biraz önce bir arkada
şımızın ifade ettiği gibi, Anayasanın gerekçe
sinde, mevcudiyeti tartışılan ölüm cezalarının 
yerime getirilmesi, son bir teminat olarak gö
rülmektedir. Anayasa gerekçesinde, hayat hak
kı için ve Anayasanın 11 nci miaiddcGİndeki «özü
me dokunulmaz» diyecek insan hayatı için der
piş etmiş olduğu bu hükmü, son bir teminat 
olarak getirmiş bulunmaktadır. Bu, yine 64 

I ncü maddedeki sikke basması anlamında bir 
I yasa görevimin yerine getirilmesi değildir. Bu, 

son bir teminatın mevcudiyetinin vicdanlarda 
ayrı ayrı yer edebilmesi ve bunun gcrüşülebil-
nıssidir. 

Bu bakımdan, altı kişi konuştu, hemen ye^ 
' torlik önergesi, peşi sıra ivedilik, peşi sıra müıi-
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dstin tahdidi... Piki, bu kadar aceleye ne lÜEiım 
var? Niçin bırakmıyorsunuz herkes fikrisi söy
lesin., Anayasanın C4 ncü maddesindeki son te
minat berrak bir sekilide, tülün aynutılarıyle 
göriisüîi&bülsiiıı ve cevapsız kalımsın. 

Muh'ercin arkada "larim, sabırsızlanıyorsunuz; 
daha ba'zı kelimeler sekilenince, scnrorda bel
ki cnu düzelterek hususların gelmesine fırsat 
vermeden, bird:n bire sert tepkilerle susturul
mak isteniyoruz. Bilesiniz ki, birkaç defa da 
ifade 'ettim, bazı insanlar konuşmak istedik-
îedi zaman, onların ifadeleri arasına taş atmak
la, fikir araklarını yürütmekten alıkoymaya 
muvaffak olmaik asla mümkün değildir; bakı
nız düşüncel erimimi ifade edelim. 

Biraz öna.3 bir arkadaşımız dedi ki; «Tarih 
hesabını soracaktır^. 

Evet, bilisiniz ki, tarih hepimizden hesap 
sefraec.'kfrr. Bu hesabı belki sizden de sorar, 
belki benden de sonra. Bııfıkın djts o tarihin 
karşısına her şeyi söyleyerek gidelim ve işte 
o zaman, bir asık yüreklilik içinde, bu msrn-
feketln kaderi üzerinde kimlerin yükrsklerâ 
titremiştir, ama 20 sene sonra hüküm verilece
ği zaman, evlâtlarımıza sahip çıktığımız gibi, 
fikirlerimize 10 sene, 20 sene sonrada sahip 
çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız, onu tari
hin gösterebilmesi için, bırakınız hep beraber 
fikirlerimizi rahatlıkla söyleyebilalim. Onar 
dakikalık kayıtlar koymayın, ivedilikaier getir
meyin, altı kişiden sonra kifayet vermeyin ki, 
söyleycllim. Söyleyecekleriniz varsa, siz de söy
leyin, ama yerinizden itham etmeyin. Birbiri
mize karşılıklı sert kelim 3İer ifade etmeye
lim. Fikriniz varsa, bildikleriniz varsa, gelin 
b:ı kürsülerden söyleyin; art niyetlerimiz var
sa, o niyetleri d!e getirin, açıkça, mertçe bura
da konuşalım, ama zamanı bırakın. Yok, güre
şelim, elimden tutma, kolumdan tutma, başım
dan bir kanş yukardan tut, endan sonra mü
zakere edelim... Hayır arkadaşlarım, bu böyle 
olmaz. İzin verin... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Kifayet 
müzakeresiyle ne alâkası var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, iste kifayetin aley
himde konuşuyor. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Kifayetle 
»e alâkası var? 
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BAŞKAN — Sayın Ertürk, «Müsaade edin-

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ertürk, 
kifayıt öıırrgesi aleyhinde konuşacak. 
Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kifayet için 
çıkıp burada, «Acaba izin ve ruhsat verir 
misiniz, müsaade eder misiniz, hiımisycnize sı
ğınalım, biraz uzatır mısınız?» mı 'diyeceğiz?.. 
Kifayet karşısındaki konuşma böyle mi olacak
tır? 

BAŞKAN — Şimdi ona cevap verm-eyin Sa
yın Atalay, kifayet önergesi aleyhinde devajm 
buyurun. Lütfen efendim. 

SIREI ATALAY (Devamla) — Kiymatli ar-
kac! aşlarını, sinirler; sağlam düşünce prensip
leri içerisinde, bize, daima ulaşılan amaçlar
da gözettiğiniz iyi niyetleri h:r zaman lâyüki 
veçhilie gelir eme 3. Sinirlerimizi yenmesini bi
lebildiğimiz süı'ece, ancak iyi kararlan ala
biliriz. Bseearia ne diyordu: «Bir hayata eğeir 
bir adım ulaşabilir ve bir dakikalık nefesi ve
rebilirim, bütün âlemin bana reva g-öreceği 
lamelleri bir .anla silebilir.» 

Evet, insan hayatı iste o kadar kıymetlidir, 
ama suçu ne olursa olsun. 

Bilir misiniz ki, Amerika Bileşik Devlet
lerinde iki yıl önce bir kişi beş tar,;e akı abasını 
hunharca 3in;a öldürmüştü; kendisine «Avu
kat tutabilme imkânı vardır» sözü söylLcmedi-
ğl işin, serbest bıralalabiliyordu. İşte insan 
haysiyetinin, insanın şerefinin,, haysiyetinin de
ğeri budur. 

Bugün biz rahatlıkla; kendilerini sayunma 
İmkânı olmayanların peşi sıra çok şeyler söy-
leyeuiliris, ama yamn rj'ler söylenebilecektir? 
Arkadaşınızın dediği gibi, yarın tarih benim 
yakama, m, başkasının yakasınamı, veyahut bun
ları söyleyen arkadaşımın yakasına mı?.. Fetvayı 
nereden a^yorsunuz ve şimdiden benim ya
kama yapışmak istiyorsunuz? Bırakın beraber
ce her şeyi söyleyelim, o zaman tarih rahat
lıkla yakamıza yapışsın. Ama, o zaman kimleri 
nerelerde ve nasıl görebileceğiz? 

Saygılar. 
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BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde ko-
nuşul'muştur, fcaşfea söz verilmesine iimkân yok
tur. Kifayet önergesini oyîarı&ıza sırnuyonım. 
Kabul edenler... Kabul «temaysslsr... Kifayet 
önergesi kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem arkajdaşiarım, maddelere geçilme-
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si koüiusu için açık oylama cn:.:^::3İ griliği 
ğ:bi, ivedilik teklifi icm de acık oyI:.^a ön;r> 
gsz'ı geCmiştir. Bu itibarla, yarım, eaıtliik bir 
aradan sonra devam ed-lmek üzere 42 nci 
Birleşimin 1 nci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapaıiıııa sasati : 19,17 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kayri Mumcuoğlu. 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimin ikinci Oturu
munu acıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
deki görüşmeler sona ermiştir. Maddelere geçil
mesini oylayacağız, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon raporunun, (yani maddelere geçil

mesinin) açık oya sunulmasını saygıylc arz ede
riz. 

Elâzığ Konya 
Salim Hazerdağlı Fakih Özlen 

İzmir 

Nazif Çağatay 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan usul hakkında söz rica ediyorum. Yolda 
bulunan arkadaşlarımız var... 

BAŞKAN — Efendim, önerge okundu, yok
lamaya geçtik. «Sekize on kala» demiştik ço
ğunluğun tahassülüne intizar ettik. Filhal ço
ğunluk da tahassül etti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir on 
dakika daha rica edelim. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Yolda bulunan arkadaşlarımız var. 

SAFFET URAL (Bursa) — 10 dakika evvel 
işo başlasaydımz, çoğunluk olmadığı için celse
yi tatil mi edecektiniz? On dakika daha bekle
yebilirsiniz. 

BAŞKAN — Bekledik efendim, rica ederim, 
13 dakika bekledik. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bir on dakika 
daha bekleyelim. 

Efendim, talebediyorum, 15 dakika sonraya 
bırakınız. 

BAŞKAN — Böyle bir talebolmaz efendim. 
Lütfen efendim, kontrol edelim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — 15 da
kika sonraya lütfen bırakınız. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Zaten oylama yarım saat sürer. (A. P. sırala
rından, «Gelselerdi» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, Grubumuz gelmedi, lütfen talik edinil. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim 15 dakika 
sonraya talik için bir neden yok Sayın Gündo-
ğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Gru
bumuzun gelmesi için... 

SAFFET URAL (Bursa) — Birinci bekle
mede neye istinaden beMediniz? Lütfen çoğun
luk teşekkül edebilmesi için bekliyelim. 

BAŞKAN — Efendim sekize on kalaya ka
dar ara verdik. Birleşime ara vermek Başkanın 
hakkıdır. 
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SAFFET URAL 
niye beklediniz? 

(Bursa) — Birinci defa 

BAŞKAN — Sayın Saffet Ural, istirham edi
yorum. Biz sekize on kala ikinci oturumun açıl
ması konusunu karar altına aldık. Bu nedenle 
sekize on kala ikinci oturumu açtığımız zaman 
10 dakika süre ile çoğunluğun tahassülüne inti
zar edilmesini.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — öy
leyse bir on dakika daha bekliyelim. 

BAŞKAN — Rica ederim, usule uygun ol
maz efendim. Rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Lütfen 
çoğunluğun teşekkül edebilmesi için bekleye
lim. 

BAŞKAN — Çoğunluk tahassül etti filhal. 
Çoğunluk tahassül etti, rica ederim. Lütfen 
efendim. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon raporunun (yani maddelere geçil

mesinin) açık oya sunulmasını saygıyle arz ede
rim. 

Elâzığ Konya 
Salim Hazerdağlı Fakih özlen 

izmir Bursa 
Nazif Çağatay Saffet Ural 

Ağn Giresun 
Salih Türkmen İhsan Topaloğlu 

Kars Gaziantep 
Sim Atalay Salih Tanyeri 

Sivas Zonguldak 
Hüseyin öztürk Mehmet Ali Pestilci 

Balıkesir Tabiî Üye 
Nejat Sarlıcalı Mucip Ataklı 

Tokat Tabiî Üye 
Zihni Betil Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Suphi Karaman Selâhattin özgür 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak Sezai O'Kan 

BAŞKAN — Şimdi isimleri kontrol edece
ğiz. 

Salim Hazerdağlı?.. Burada. 
Fakih özlen?.. Yok. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ben te-

kabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sırrı Atalay?.. Yok. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben tekabbül edi
yorum. 

BAŞKAN — Nazif Çağatay?.. Yok. 
Saffet Ural?.. Burada. 
Salih Türkmen?.. Yok. 
ihsan Topaloğlu?... Burada. 
Salih Tanyeri?.. Yok. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tekabbül 

ediyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin öztürk?.. Burada 
(A. P. sıralarından «kendin buradayken nasıl 
tekabbül edebiliyorsun?» sesleri, (Gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ne ba
ğırıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Buyurun devam edin. 
Nejat Sarlıcalı?.. Yok. 
Mehmet Ali Pestilci?.. Burada. 
Mucip Ataklı?... Burada. 
Zihni Betil?... Burada. 
Haydar Tunçkanat?.. Burada. 
Suphi Karaman?.. Burada. 
Yeter efendim, tamamlanmış oluyor. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunar
ken ; beyaz oy raporun kabulünü, kırmızı oy red
dini, yeşil oy çekinser oyu ifade edecektir. Esa
sen zil üç dakikadır çalmaktadır. Küreler lüt
fen konsun. 

Şimdi, oylamaya hangi addan başlanacağını 
tespit edeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, isim okunmak suretiyle yapılması gere
kir. 

BAŞKAN — Evet efendim, teklif olunca 
isim okunmak suretiyle yapılır. Şu halde isim 
okunmak suretiyle yapıyoruz. 

Sayın Ortaç'tan başlayacağız. 
(Bursa Üyesi Cahit Ortaç'tan başlanarak oy

lar tespit edildi.) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oylama ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum 
efendim. Başkanlık Divanı olarak ittifak ha
linde olduğumuzu da arz ederim. 

Oylamaya 141 sayın üye katılmış olup, Ko
misyon raporunun kabulü istikametinde 105 ka
bul oyu kullanılmış; 36 tane de ret oyu çıkmış
tır. 
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Bu suretle maddelere geçilmesi hususu ka
rarlaştırılmıştır efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ölüm cezalarının infazı hakkındaki kanun 

teklifinin, ivedilikle görüşülmesinin ihtisas ko
misyonu tarafından istenmesi, kamu efkârını 
müspet ve menfî yoldan şiddetle alâkadar et
mesi, mevzuun biran evvel karara bağlanma
sının huzur ve sükûnu temin bakımından fay
dalı olacağı bu bakımdan kamu yararını tahak
kuk ettireceği kanaati ile ivedilik kararı veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Esasen, raporda öncelik ve ive
dilik teklifi de mevcuttur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Aleyhte mi efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Aleyh

te. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Biraz önce Yüksek Başkanlığa takdim olu

nan ve 3 genç insanın ölüm cezalarının... 
i. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Şaki, eş-

kiya. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda

hale etmeyin, bunda hiçbir fayda yok; müzake
reyi uzatıyor, rica ederim efendim. 

Buyurun, devam edin. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ima

lara kapılmayacağım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Size 

güvenim sonuna kadar devam edecek. Ancak, 
bir yerde kendimi zorunlu olarak müdafaa etti
ğim azaman, sizin de güveninizin bana olmasını 
isterim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, vazifemi
zi yapacağız efendim. 

Rica ederim, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ölüm 

cezalarının yerine bir an önce getirilmesini iste-
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yen bir önerge ile karşı karşıya kalan Yüce He
yetinizin, böyle bir önergeye itibar edip oy ve
rebilmeniz için, önce mevzu hukuka kılı kılına 
riayetkar olmaya mecbur olduğunuzu hatırlat
mak, ahiren, ivedilikle üç kişilin canını almak
ta gösterilen tehalükün gerçek nedeninin bütün 
yüzü ile ortaya konulmasına müsaade etmenizi 
isteyeceğim. Aksi takdirde, bu Büyük Meclisin 
üyelerini, kendi kendilerine bir karar vermek 
yerine belki de şu veya bu saik ve tesirlerin et
kisi altında iradelerini kullanmaktan men edil
miş gibi bir nevi kapılma içinde müşahedo et
mekten kendimi alamayacağım. 

Açıkça vaz'ediyorum : ivedıülıik önergesi hu
kuken mesnu değildir. Bu Parlamentonun çalış
masını düzenleyen içtüzük hükmüne apaçık ay
kırıdır. 

Önce, hukukî dayanağından mahrum olan 
bir önerge ile karşı karşıya bulunan Parlamento 
üyelerinin haysiyeti ile önergeyi verenlerden 
sorunuz, bu Parlamentonun çalışmasını düzenle
yen içtüzüğün 46 ncı maddesinde yazılı, şimdi 
okuyup hepinize hatırlatacağım hükmün, bu 
önergeyi verenler tarafından yerine getirilme-
mesindeki saiki arayınız. Kendi kendinize hesap 
verme durumunda kaldığınız zaman, vazifeleri
ni ikmal etmiş insanların huzuru içine gelebil
menize yardım edeceğim. 

Bizim içtüzüğümüzün 46 ncı maddesi ne di
yor; «Bir tasarı veya teklifin yalnız bir defa 
görüşülmesiyle yetinilmesi için Cumhuriyet Se
natosunun kabul edeceği esaslı bir sebebolma-
dıkça ivedilik kararı verilemez.» 

Önergeyi okudular, ıttıla kesbettiniz. Bıra
kınız esaslı sebebi, sebebolma haysiyetini haiz 
bir cümle gördünüz mü içinde? Her türlü fikir, 
kanaat, anlayış hürdür, serbesttir, şayanı ihti
ramdır ; ama her türlü fikir ve kanaatin bir yer
de kendini teslim etmeye mecbur olduğu bir 
nokta vardır : O da, hukuk... Yoksa, insanlar fi
kir ve kanaatlerini rastgele izhar etmek için rast-
gele yaşayamazlar ve çalışamazlar. O itibarla, 
size ivedilik önergesini veren komisyon, makam, 
zat, Hükümet her ne ise... 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Hükümet değil. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 

her kimse, sizi yöneten bu yönetmeliğin 46 ncı 
maddesinde açıkça yazık; «Esaslı bir sebebol-
madıkça ivedilik kararı verilemez» hükmü ile 
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karşı karşıya bırakıp, sisi bu hükmün mahkû
miyeti altına düşürmemelerini isteyemez misi
niz? İsterseniz, Sayın Başkan ivedilik önerge
sini tekrar okusun, içinde esaslı sebep haysiye
tinde ne var, onu söyler misiniz? Söyleyemezsi
niz. Söyleyemezsiniz ama. söyleyemediğiniz 
müddetçe, Türkiye'nin az gelişmişlik çemberini 
bizzat kırmaya memur olan sizler kıramazsmız. 
Çünkü kendimizi önce bundan kurtarmaya mec
buruz. Kendi gözündeki çöpü germeyen, yahut 
merteği görmeyen başkasının gözündeki çöpe 
bakmaz, hakmamalıdır. Tekrar ediyorum, et
mekte ısrar edeceğim; ivedilik için esaslı sebep 
irae olamamıştır, olunmamıştır. Bu itibarla, bu 
heyet bu takrire, bu önergeye itibar edemez. 
Ederse, bu hukukî maniayı atlarsa, aşarsa, ge
çerse, kastı mahsus isinde olduğu anlaşılır. 
Böyle bir ithamdan sizi müberra kılmak isterim, 
beri kılmak isterim. İnşallah, birçoklarınız çok 
bilgili olduğunuz için gitti, kalanlarınıza biraz 
tesir etmek bahtiyarlığını bana bahşetmiş olu
yorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, 

İvediliği, yalnız hukuk açısından değil, baş
ka açılardan da insanın aklına, ruhuna, vicdanı
na sığdırması mümkün değil bu konuda. Neyin 
ivediliğini istiyorsunuz, biliyor musunuz? Her 
şeyin mükemmel bir düşene girdiğini, sulh ve 
sükûnun sağlandığını, her türlü kargaşalığın, 
anarşnin durdurulduğunu, fevkalâde kudretli 
bir hükümetin işbaşında bulunduğunu; binaen
aleyh, huzur içinde bir ülkede üç kikinin acele 
canlarının alınmasını istiyorsunuz, Bu ne tezat, 
bu ne çelişkidir efendiler? Acele bunların canı 
alınmadığı takdirde, yar m Türkiye batacak mı? 
Yarın Türkiye yok mu olacak, ifna mı olacak? 

Diyeceksiniz ki; ivediliğin aleyhinde oldu
ğunu ifade eden sen Parlamento üyesi, neden 
dolayı ivedilik istemiyorsun? Şundan dolayı : 
Biraz sonra da arz edeceğim; ben Türkiye'nin 
iddia edildiği gibi güçlü olduğu kanısındayım. 
Üç kişinin bugün veya üo gün sonra veya 30 
gün sonra, 300 gün sonra, 500 gün sonra canının 
alınması icabettiği takdirde; bütün millet, va
tandaş, Parlamento üyesi, herkes tam bir kana
at içinde, beraberlik içinde bulunduğu zaman 
yapılırsa anlam ifade eder. Yoksa, bir çokları
nın zihnine geldiği gibi, benim de kuşkumu tah
rik ettiği gibi, ivedilik, belli bir amacı sağlama

ya; Devletle, Hükümetle, asayhîe kanun hâki
miyeti ile lıiç ilgisi olmayan bir amacı sağlama
ya matuf ise; bir mahkûmiyet kararını tasdik 
etmekle bir beraet elde etmek zihniyeti içinde 
iseniz, o zaman ivedilikte haklısınız. Bu mahkû
miyet sizin heraetiniz ise., ivedi çalışacaksınız; 
bir an önce beraete kavuşmak istiyorsunuz, bir 
vesika geçirmek istiyorsunuz elinize derim ben 
sonra sizs. Ne kuşkulanıyorsunuz? Hükümet 
mükemmel, Devlet kudretli, her vatandaş hak
kını alıyor, kimsenin kimseden şüphesi, kuşkusu 
yok, batma tehlikesi ile karsı karsıya değiliz, bu 
halde, «Üç kişinin bir an evvel canının alınma
sında büyük, esaslı, kaçınılmaz, vaz geçilmez, 
ülke için feda edilmez sebepler var» diyebiidi-
ğiniz zaman sizin bu çelişkinizi kim hazmeder?., 
Bnaenaleyh, lütfen, ivedilik istediğiniz işte, as
lında dayandığınız yasal kurallarınıza, yaşam 
iddialarınıza ayları düşmeyin. Kaldı ki; siz 
bu ivedilik isteğinde bulunduğunuz takdirde, 
bırakınız toplumun içine düşeceği huzıırsuzluk-

İ 1ar, sizin içine düşeceğiniz çelişkiler, bırakınız 
kendi beraetinizi bir an önce elde etmek gayret-

j lerinizi; ama meselâ hayatlarını ellerinden al
mak istediğiniz kişilerin hukuk yollarına müra
caat haklarını ellerinden almakta olduğunuzu 
size söylersem, yine mi tesir edemem? Yine mi 
sizin ruhunuzda, kafanızda, vicdanınızda mâkes 
bırakmaz sözlerim? 

Meselâ, bu kişiler, Askerî Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun maddei mahsusu gereğince, 
yeni birtakım hâdiselere dayanarak, Askerî Yar
gıtay Başsavcılığından, tehiri icra kararını havi 
olmak üzere tashihi karar talebinde bulunmuş
lardır. Bugün vaki olmuştur. Halen tashihi ka
rar talebi Başsavcının elindedir. Pek muhteme
len Başsavcı tasdik eder, talebinde irae olunan 
sebepleri hukukî bulur ve şimdi elinizden dos
yayı alır ve siz bu dosyanın sahibi olmaktan çı
karsınız. Başsavcı irae olunan tashihi karar se
beplerinin doğru olduğu kanısı ile kararı tashih 
cihetine gider ve tehiri icra kararım aidolduğu 
merciden, mahkemeden isteyebilir. Bu hakları
na mani olabilir misiniz? Ve ivedilik verirseniz 
bu haklarını ketmetmiş olmaz mısınız? 

Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 225 nci maddesinde, her zaman yeni sebep
lere istinaden tashihi karar talebinde bulunul
ması maznuna, mahkûma hak olarak tanınmış
tır. Bu hakkı alma hakkınız da yoktur ya. Ölüm 
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cezasını tasdike veya tasdik etmemeye yetkiniz 
vardır, ama tashihi karar talebi, hakkı; bir maz
nunun, bir mahkûmun kimsenin elinden alama
yacağı, kanunların teminatı altında hakkıdır. 
Evet, iddia ediyorum, bugiüı canlarını ivedilikle 
almak istediğiniz kişilerin hukuk danışmanları, 
mümessilleri tashihi karar için Temyiz Başsav
cılığına müracaat etmiştir; bu haklarım kullan
maktan men etmeye Meclisinizin yetkisi yoktur. 
İkaz ediyorum, hukukî bilgi veriyorum... 

Arkadaşlarım, sormak istiyorum, Ölüm ceza
larını tasdik sime kararında olanlara, fikrinde 
olanlara veya henüz fikri olmayanlara sormak 
istiyorum ; Hakikaten ölüme mahkûm edilen bu 
kişilerin mahkûmiyetlerine mesnet tenkil eden, 
sebebolan suçları hepimiz tarafından kabul edi
yorum ki biliniyor ve kararda yasılıyor. Ne de
niyor kararda? «Polis karakolunu kurşunlamak», 
Vaki olmuş belli tarihte. 

«Amerikan uyruklu Mister Finley'i kaçır
mak», Vaki olmuş bitmiş. 

«Amerikan uyruklu 4 çavuşu kaçırmak», 
Vaki olmuş bitmiş. 

«Oraya gelen icra memuru veya polisleri 
bağlamak». Vaki olmuş bitmiş. 

«Türk kurtuluş ordusuna mensubolmak», 
Vaki olmuş bitmiş. 

Bütün bu fiiller işlenmiş, tamam, dosdoğru 
böyle, kimsenin bunda ihtilâfı yok; maznunlar 
da bunu mutsr::. Peki, bu fiiller olmuş bitmiş, 
tammalannııs icra, Kasit tahakkuk etmiş mi? 
Amaç tahassul etmiş mi? Anayasa ükat olun
muş mu? Meclis çalışamaz hale gelmiş mi) (A. 
P. sıralarında i gürültüler)... 

BAŞKAN — Lütfen muhterem arkadaşla
rım... Lütfen efendim... Lütfen efendim... (A. P. 
sıralarından gürültüler) lütfen... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Din
le... 

Bu fiiller bitti, teşebbüs halinde kalmadı, so
nuna kadar işlendi. Kaçırılma fiili başından so
nuna ikmal olundu. Bağlama fiili de öyle. Po
lis., 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Kurşunlanma , 

BikŞKAN — Lütfen efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Polis 

kulübes'i kurşunlaması da bitti. Ama Anayasa 
iskadolmadı, ihlâl olmadı, Ne ucundan, ne ke
narından, ne bir yerinden rahnedar olmadı. 

j Aksine onun üzerine bir kere değişti, yenisi 
geldi. Yenisi halen meriyette. Müsaade etme
yecek misiniz bize, ivedilik kararı olmadan 
biz bunları düşünmeye, imâli fikretmeye valüt 
bulalım. Müsaade etmeyecek misiniz?.. Bir su
çun tekevvünü ne teşekkülü için gereken un
surların ne olduğu hakkında fikir edinmeyecek 
kadar kısa bir zamanda İçinde burada bizi sık 
boğaz etmekte faidsyi, millîye, vatanîye, insanî
ye nedir arkadaşım? Soruyorum bu suali; bana 

i hukukçu olarak, Parlamento üyesi olarak, hu
kukçu olmayarak, ama her ne sıfatla olursa 

j olsun cevap vermeye mecbursun. Bırak beni, ra-
İ hatlıkla bu dosyanın üzerinde imali fikredeyim. 
! Bana dosyanın kendisini göndermeyeceksin, su

retlerini çıkaracaksın, belli günün saat deku-
I zunda bir sürü muamelelerle birlikte, beni, ya-

ni 180 insanı aynı dosya üzerinde fikir edinme
ye davet edeceksin, ben de tam bilgiyle bura-

I ya gelecsğim, tam kanaatle, huzurla oy verece
ğim... Şimdi hattâ surda üç saatten beri, dört 
saatten beri çalışıyoruz; yıllar çuvala girmiş gi
bi, ivedilikle bu işi bitirmek istiyorsun. Demek 

j ki, senin maksadın, herhalde, şu şu sebeplere 
j aykırı olduğundan başka, benim veya benim gi-
| bi bu kadar kısa zamanda zatı meseleleye vu-
j kuf peyda etmek imkânını fiilen bulamamış, 

f Jilen bu hakkımı iskat etmiş olduğunuz için 
| bulamamış insanları, bana benzer insanları oy 
\ kullanırken salim düşünceye, doğru düşünceye, 
| vicdanî düşünceye varmaya müsaade etmeyecek 
İ bir karar almaktır. Buna ne hakkın var senin? 
i Ne zamandan beri benim bir dosyaya vukuf 
j peyda etme hakkımı elimden almaya, sana. 
I Anayasa veya başka bir kanun hak vardi? Ve, 

ivedilik aleyhinde görüşmeler yapmak istediği
min sebeplerini görmüyor musunuz? Bilir misi-
niz; biraz evvel, «Saydığım fiillerle, bitmiş ılil-

I lerle Anayasa yerinde duruyor» dedim, bunla
ra verilen cezanın şu veya bu olması, ama bi-

j zim de nihayet bir Meclis olarak, bir Anayasa 
I maddesinde mevcut yetkimizi kullanma hakkı

mıza müsaade etmenizi imkân dahiline sokmak 
ı için uğraşıyorum. Biliyor musunuz, böyle polis 

kulübesini kurşunlayarak değil, Amerikan va
tandaşı Finley efendiyi kaçırmakla değil, dü-

| pedtiz asker kuvvetlerini; tankiyle, topnyle, 
j tüfeğiyle hazırlamış, mevzi sokmuş, stratejisi-
j ni, taktiğini çizmiş, herkesi görevlendirmiş ve 

adı, «Talât Aydemir başkaldırması» diye anı-
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lan olayın sonunda verilen mahkeme kararları
nın Senatomuzda iki defa görüşülmüş ve Sayın 
Atalay'm belirttiği gibi bir ay süre ile günde
mimizde kalmıştır.. Bu bir gerçek ise, böyle hal
lerde bir nevi parlamenter gelenek teşekkül et
ti ise, iki defa görüşme bir usul olarak Parla
mentomuza bir kanun hükmü gibi lâzım-ül itti-
ba bir kaide halinde bulunuyorsa, niye bunlara 
o zaman gösterdiğimiz hassasiyeti göstermiyo
ruz? Niye beni böyle özel düşüncelere sevk et
mek için uğraşıyorsunuz? Talât Aydemir'in ki, 
biraz evvel işaret ettim, tankiyle, topuylo, tü
feğiyle bir girişimdi, düpedüz Hükümet takli
bine, Anayasa değiştiılknesine ve Meclisiniz ça
lışamaz hale gelmesine doğrudan doğruya bir 
girişimdi. Bu hareketin sonunda verilen hük
mü iki defa görüşüyorsun; fakat, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, sonucu alınmayan dolaylı fiil
lerden dolayı böylece mahkûm edilmiş kişilerin 
canlarını derhal almaya tehalük gösteriyorsun. 
Şüphe ediyorum.. 

Değerli arkadaşlarım, maddeler geldiği za
man da ifade edeceğim, eğer ivedilik kararı ver
mezseniz, bu ifade etmek imkânlarımızı o za
man bulacağız. 

Şimdi, bu kanun teklifinin bir tek maddesi 
var ki, birinci madde olarak yazılmış, her üç 
insanın birden, topyekûn âdeta üçlü bir jenosit 
gibi canlarının alınması veya bağışlanması is
teniyor. Büyük bir yanlışlık, olmaz böyle şey. 
Suçlular şahsidir, cezalar da öyle. Her üç kişi
nin aynı fiili işledikleri de iddia edilmiyor, bir 
maddede, bir kalemde, bir çırpıda ve ivedilikte 
ölüme götüremezsiniz; mümkün değil bu. Böy
le şey görülmemiştir. Olur ki ben, maznun!ar
dan- birisi hakkında olumlu, diğeri hakkında 
olumsuz oy verebilirim. Ama, burda ona im
kân yok. Diyelim ki, Ahmet hakkında olumlu, 
oy vermek istiyorum, Mehmet hakkında olum
suz oy vermek istiyorum; bu oyumu almanız 
mümkün değil, böyle bir oyun izharı mümkün 
değil. Nasıl inhisar edeceğim, ne diyeceğim: 
,<Ahmet gitsin, Mehmet kalsın» demek İmkânın
dan beni nasıl mahrum edersin? ivedilikle mah
rum edersin. Mümkün değil bu, yapamazsınız 
bunu; yapamazsınız bunu; elimden geldikçe ka
nun hudutları içinde kalmak istiyorum. 

Biraz evvel bu kürsüden konuşanlardan ba
zılarından, bifclm giderek şuradan veya buradan 

bu meselelerde methaldar olduğumuza dair 
«yaveler» diyeceğim kadar hakikaten seviyesiz 
konuşmalar dinledim. Onlara cevap vermek, 
hepinizin bildiği gibi, naçiz arkadaşınızın har
cıdır. Bu yola, gitmeyeceğim. Şundan gitmeye
ceğim: insanların hayatlarına son vermek veya 
vermemek kararını alırken Parlamentoyu ken
di şahsî meselelerimizle, parti meselelerimizle 
meşgul etmemek için o yavelere cevap vermiyo
rum, ama unutmasınlar ki, mutlaka cevabını 
alacaklar. 

Bugün sizlere; bütün iyi niyetimle, açık 
kalpliliğimle, açık yürekliliğimle, ivedilik ka
ran üzerinde konuştuklarımla bir şeyi hatırlat
mak istiyorum; Hiç bir zaman, hiç bir fiil insa
nın şahsına sıkı surette bağlı, hareketi dahi top
lumsal nitelikten mahrum değildir. Hemen her 
şey toplumsal bir üründür. Suçlar da öyle.. 
Uzaktan yakından her ferdin, bir suçlunun 
fiilinde müspet veya menfi etkisi vardır. Bu iti
barla, Türk toplumunu vikaye etmek isteyen
ler, ellerine geçmiş bazı fırsatları, bazı imkân
ları, bazı palyatlf kudretleri Türk toplumunu 
sonuna kadar tahribe götürecek yolları açmak 
için kullanırlarsa, bundan en çok zarar göre
cekler kendileri olacaklardır. Hiç kimsenin yap-
tığ"! yanma kalmamıştır. 

Bâzı imkânlardan yararlanmak isteyenlere 
bir kere daha tarih önünde hatırlatmak istiyo
rum: Türk toplumu; bu üç kişinin hayatı konu
sunda, hiç bir özel kasıt ve çıkar düşünmeksi
zin mücadele eden insanların diliyle anlatıldığı 
gibi, öylesine ağır bir sonucu, öylesine istikbali 
tahribedici bir gidişi, şu veya bu özel hesap ve 
çıkarlarla mutlaka o tehlikeli sonuca vardır
maya müsait değildir. 

Türk toplumu; akıllı insanların, yürekli in
sanların, Türk toplumu hislerinden arınmış, 
Türk toplumu terviz kudretine sahip Parlamen
to üyelerinin cidden kendi akıl ve vicdanları
nın, iradelerinin eseri kararlara muhtaçtır. 

Türk toplumu, basit siyasal çatışma hesap
larının çok ojesine geçmeye mecbur olduğu an
ları yaııyor. 

istirham, ediyorum, ivedilik kararı vermeyi
niz ve beyle bir kararı vermemek suretiyle de, 
bütün bu biraz evvel arz ettiğim hususları her
kesin enine boyuna anlaması, idrak etmesi, içi
ne sindirmesi, kanaat halinde, irade halinde iz
har etmesine müsaade ediniz. 
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Bu, hepimizi aşan, o insanların şahıslarını 
da aşan, toplumun çok nazik bir tarihî döne
minde bize düşen vazifeyi size hatırlattım. Na
çiz görevimi yaptımsa minnetfctarım, memnu
num. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İvedilik önergesinin açık oya 
sunulması hakkında önerge var, okutuyorum 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Açık oy öner
gemizin gerekçesini izah için söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bu mümkün değil Sayın Ata-
lay. 107 nci maddeye göre bu mümkün değil, 
çünkü, açık oy 10 sayın üye tarafından isten
diği takdirde, açık oya konulması mecburidir. 
Genel Kurulun arzusuna vabeste değil efendim. 

Okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

ivedilik önergesinin açık oya konmasını iç
tüzük değişikliği getirmesi yönünden talebede-
riz. 

Kars 
•S. Atalay 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Tokat 
Z. Betil 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

izmir 
N. Çağatay 

Ağn 
S. Türkmen 

Tunceli 
A. Bora 
Giresun 

İ. Topaloğlu 
Bursa 

S. Ural 
içel 

Dr. L. Bilgen 
Sivas 

H. öztürk 
Konya 

F. özlen 

BAŞKAN — Sırrı Atalay? Buradalar. 
Arslan Bora? Buradalar. 
Doğan Barutçuoğlu? Buradalar. 
ihsan Topaloğlu? 
Lütfi Bilgen? 
Zihni Bstil? Buradalar. 
Saffet Ural? Buradalar. 
Salih Tanyeli? Buradalar. 
Nasif Çağatay? Buradalar. 
Hüseyin öztürk? Buradalar. Tamam efen

dim. 

Üç dakika süre ile zili çalıyorum; bu meyan-
da oyların nasıl kullanılacağını arz edeceğim. 
Beyaz oy kabulü, kırmızı oy reddi, yeşil oy çe-
kinseri ifade edecek. 

Hangi harften başlanacağını tespit ediyo
rum efendim. 

Sayın Saffet Ural'dan başlıyor efendim. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

bir defa daha açıklar mısınız? 
BAŞKAN — Açıkladım efendim, başlarken 

tekrar arz edeceğim. 
Kabul, ret, çekinser kelimelerinin kullanıl

ması suretiyle açık oy istenmiştir, buna da itti-
ba zorunluğu vardır. Bu nedenle ivediliği ka
bul buyuranlar «Kabul,» ivedilik istemini ret 
edenler, «Ret», çekinser kalanlar «Çekinser» 
olarak iradelerini izhar buyuracaklardır. 

(Bursa Üvesi Saffet Ural'dan başlanarak 
oylar tespit, olundu.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir, efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Açik oylama sonucunu arz edi
yorum. 

Maddelerin ivedilikle, bir kez görüşülmesini 
öngören önergeye 141 sayın üye katılmış; 101 
sayın üye kabul, 43 sayın üye ret oyu kullan
mışlardır. 

Bu suretle ivedilikle müzakere teklifi kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aralan ve Hüseyin inan'm 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 

Kanun 

Madde 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesi
nin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 
1972/1 karar sayıh ilâmı ile kesinleşen, Askerî 
Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı Kararıyle tashihi karar ta
lebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığı 1. No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 
tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü 
ile T. C. K. nun 143/1 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Sicilli nü
fusta Erzurum Ilıca Nahiyesi özlük Köyü, hane 
27, cilt 5 ve sayfa 129 da kayıtlı Cemiloğlu Mu-
kaddes'ten doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş 
ile Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray 
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Köyü, hane 21, cilt 13/2 sayfa 83/114'te kayıtlı 
Besiroğlu Meliha'dan doğma 1947 doğumlu Yu
suf Arslan ve Kayseri Sam ilçesi Bahçeli ma
hallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45't3 kayıtlı Hı-
dıroğiu Selver'den doğma 1949 doğumlu Hüse
yin inan hakkındaki işbu ölüm cezaları yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde üzerinde sos alan sayın üyeleri arz 
edeceğim; ondan sonra verilen önerg:-ler var, 
onları sunacağım. 

Birinci madde üzerinde söz isteyen sayrn 
üyeler; 

ıSayın Sırrı Atalay, Sayın Zihni Betil, Ba
yın Dikeçliğil, Sayın Hazerdağlı, Sayın Fa
kın özlen, Sayın Fatma Hikmet ismen, Sa
yın Hoca oğlu, Sayın Hüseyin öz burk, Sayın 
Eahriye Üçok. 

FİKHET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bi
rinci madde üzerinde çok evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüks?k Başkanlığa 
Ölüm cezalarının infazı hakkındaki kamın 

teklifinin tümü üzerinde gruplar ve şahsı 
adına konuşan hatipler, kayıtsız olarak, dile
dikleri kaçlar konuşmuşlardır. Haddeler üze
rinde krnuşacak arkadaşların konuşma süresi
nin on dakika ile kayıtlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kenya Ssnatörü 
Mehmet Varışlı 

ZİHNİ BSTİL (Tokat) — önerge ile söz 
rica etmiştim. 

BAŞKAN — Onu okuyacağım efendim, bu
yurun söz sizin, önerge aleyhinde 'Sayın Zihni 
Betil daha evvel söz istediler, buyurunuz 
fendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Ea:kaıı, 
sayın senatörler; 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme
ler başlayacağı sırada, Komisyon raporu ve 
Komisyon üyelerinden olup ka r ı oy kullan
mış bulunanların karşı oy yazılan okunmadı. 
Yüksek Genel Kurulunu?; böyle tensibetti, 
böyb karar aldı. Tümü üzerindeki görüşme
ler yeterlik önergesinin kabul edilmesi sure
tiyle bir yerde bitirilmiş oliu. Ondan sonra, 
aslolan, kanun tr.klif ve tasarılarının iki kere 
görüşülmesi olduğu halde yeterlik önergesi ve-
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rildi, o da oylanarak kabul olundu. Şimdi 
maddeler üzerindeki görüşmelerin zaman bakı
mından sınırlanması 10 dakika olarak tespit 
edilmesine dair önerge verilmiş bulunuyor. 

Sayın senatörler, şu hususu önemle belirt
mek ihtiyacını duyuyorum : „ 

Komisyonun raporu, bizim içtüzüğümüz 
hükümlerine göre, konu üzerinde gerekli bil
giyi kapsamamaktadır, üç hükümlünün, Türk 
Csza Kanununun 148 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrasında yazılı suçu işlediklerinin mahke
mece sabit görülmesi nedeni ile halklarında ve
rilen ölüm cezasının kesinleşmiş bulunduğu 
belirtilmekte ve ölüm cefasının yerine getiril
mesinin uygun görüldüğü söyleniîmektedir. 
Bu yeterli değildir. 

Eayın senatörler, 
Bu üç idam hükümlüsü, muhtelif tarihlerde 

bireok fiiller imlemişler, bu fiiller kanvinlanmı-
ra göre ayrı ayrı suç mahiyetinde g-örülmüş, 
kanunlarımıza göre suç mahiyetinde görülen 
bu fiillerin tümü de, Türk Ceza Kanununun 
148 ncı maddesinde yazılı cürmün, mani se
bepten dolayı neticelenmeyen icraî hareketi 
sayılmış. Nedir bu üş hükümlünün Türk Ceza 
Kanununun 146 ncı maddesinde yazılı cürmün 
teşebbüs safhasında kalması kanısını doğuran 
eyrmleri.. Eaporda bunların hiçbirisi yok. 
Yüksek Heyetinizin tenevvür etmekliğiniz el
bette ..^erekli, elbette faydalıdır. Nedir bu üç 
bükümlünün suç sayılan eylemleri, hangi ta
rihte başlamış, nasıl seyretmiş, kaç eylemden 
ibaret? Bunlar halikında raporda hiçbir bilgi 
yok. 

EALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Biz hâkim 
miyiz beyefendi? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın özmen, rica edi
yorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Otur da 
din1?. 

BAŞKAN — Siz müsaade edin Sayın öz-
türk. 

NURETTİN EIİIÜBK (Sivas) — Mahkeme 
kararlarının eleştirileceği yer midir burası rica 
ederim? .Aıavasa bu mudur yani? Yapmaya
lım rica ederim 

! BAŞKAN — Sayın Ertürk şimdi . Sayın 
Betil bir dakikanızı rica edeyim. 

KÜSEYİM Ö2TÜHK (Sivas) — Bayın Baş
kan, otıırduğr yerden ne bağırıyor bir kere? 
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NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sen anla-
. mazsm bir kera otur yerine. 

BAŞKAN — Şimdi beyefendi, istirham edi
yorum ; Sayın Halil özmen, Sayın öztürk ve Sa
yın Nurettin Ertürk; bunda fayda yok efendim. 
Eğer hatip mütalaanıza, kanaatinize aykırı bir 
beyanda bulunursa, buna tahammül gösterelim. 
Bir sataşma müessesesi var. 

NURETTİN ÖZTÜRK (Sivas) — Taham
mül edemiyor insan. 

BAŞKAN — Ama rica edeyim efendim, lüt
fedin efendim.., 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Taham
mül edemiyorsan git. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfedin 
de sükûnetle, selâmetle yürütelim işi. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hâkim miyiz efen
dim biz, verilmiş bir kararı, tatbik edilsin mi, 
edilmesin mi diye konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Orhan Kor, istir
ham ederim, Başkanlığa da yardımcı olun. iç
tüzük hükümlerine hepiniz en az benim kadar 
vakıfsınız. Bir Başkanın hatibin sözünü ne za
man keseceği sarahatle bellidir efendim, istir
ham ediyorum, rica ediyorum. Müzakereleri baş
ka türlü intacetmemiz kabil değil. Herkes, ye
rinden, kendi mütalaası hilâfına bir beyanı du
yar duymaz müdahale ederse, bunun sonu gel
mez. Lütfen efendim.. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sayın senatör
ler, ben mahkeme kararını eleştirmiyorum; Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
tarafından kaleme alman raporu eleştiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap verme
yin. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bulundukları 
yerlerden bana, «Mahkeme kararlarını eleştire-
mezsin.» diyenlere de cevabım şu: Eğer Komis
yon raporu ve muhalefet şerhleri okunmuş ol
sa idi, bu konuda mahkeme kararlarının eleşti-
-rilemeyeceği hakkında imzamı taşıyan uzun izah
larımı görmüş olacaklardı. 

BAŞKAN — Lütfen sadede gelelim efendim, 
rica ederim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Başkanım, ben 
sadetteyim. 

BAŞKAN — Evet efendim, müdahale eden
lere cevap zannederek, o manada söylüyorum, ri
ca ederim efendim, buyurunuz mütalaalarınızı 
dinleyelim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, te
şekkür ederim ilginize, vazifenizi ifade gösterdi
ğiniz hassasiyete, ama sizin verdiğiniz cevap ge
nel. Bana sataşanlar, «Mahkeme kararını eleş-
tiremezsin.» diye sataştılar. Ben mahkeme ka
rarını eleştirmedim ki, Komisyon raporunu eleş
tiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Komisyon rapo

runu eleştiriyorum ve muhatabım Komisyon 
Başkanı, Sözcüsü ve üyeleridir. Gelirler, eleşti
rime ceyap verirler, her vakit söz alma hakkına 
sahiptirler. Ama Komisyon raporunu eleştirir
ken bana, «Mahkeme kararını eleştiriyorsun.» 
diye sataşırlarsa, bu, yerinde olmaz. Sizin uyarı
nızda bu yoktu, eksiği tamamlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam buyu
run. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sayın senatör
ler, içtüzüğümüzün 33 ncü maddesi şöyle der: 
«Komisyon görüşmeleri özet olarak zaptedilir. 
Şu kadar ki, Komisyon, görüşmelerin tümünün 
steno ile zaptedilmesine karar verebilir, 

Tutanağı Başkan ve üyeler imza ederler.» 
Komisyonun sayın Başkan, Komisyonun sa

yın Sözcüsü Yüksek Heyetinize bu dosyadan ala
rak böyle bir tutanak da gösteremeyecektir; Ko
misyonda bu konu konuşulurken, böyle bir tuta
nak da tanzim edilmemiştir. Ben müzakereleri 
başından sonuna kadar takibettim, imza edile
cek kâğıtların hepsini imza ettim. Böyle bir tu
tanak da gösteremeyeceklerdir. 

Sayın senatörler, Komisyonda hükümlülerden 
Hüseyin inan'm sadece son ifadesi okundu. O 
ifadesinde olaylara taallûk eden açıklamalar 
yoktu, savunma mahiyetini taşıyordu. Ben ta
lepte bulundum: Hüseyin inan bu ifadesinde ev
velki ifadelerin doğruluğunu da beyan ediyor, 
ama evvelki ifadelerini Komisyonda okuyalım, 
olaylar hakkındaki beyanını da dinleyelim, tak
dirimizi buna göre kullanalım. Komisyonun Baş
kanı bana dedi ki: «Eğer, okunan kâğıtlarla 
yetinmeyi uygun görmüyorsan, bir önerge ver, 
oylayayım; kabul olunursa öteki kâğıtları oku
ruz.» 

Komisyon Başkanının, benim bu mülâhaza
ma verdiği bu cevap üzerine dedim ki: «Biz, hü
kümlülere isnadedilen sucun hükümlülere iş-
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nadedilen fiillerin sabit olup olmadığını, sabit 
ise suç vasfını haiz olup olmadığını, suç vasfını 
haiz ise hangi suçlara konu teşkil ettiğini ve 
kanun uygulamalarının doğru oiup olmadığını 
inceleyemeyiz. Çünkü, yargı yetkisi Türk Mil
leti adına bağımsız mahkemelerindir. Ama, biz, 
ölüm cezası yerine getirilsin mi, getirilmesin 
mi konusu üzerinde isabetli bir karar almaya 
mecburuz, işte, o kararı isa,betle almak için bu 
dosyanın gerekirse bütün satırlarım okumaya 
mecburuz.» Benim görüşüm normal. Dosyanın 
incelenilmesini istiyorum ben. Beş, altı ifade; 
beş, altı tutanak okundu, bununla yetimisin. Bu, 
normal değildir. Eğer, okunanlarla yetinilmek is
teniyorsa, normal olmayan işlem için önerge ve
rilir, o, oylanır.» dedim. 

Onun üzerine, Adalet Partisi Grubuna men
sup Komisyon üyesi arkadaşlarımızdan birisi 
önerge verdi; A. P. Grubuna mensup üye arka
daşlarımızın sayısı, oyları fazla olduğu için, o 
önerge oylandı ama, kâğıt okunmasından vaz
geçilerek ölüm cezasının yerine getirilip getiril
memesi konusunun tartışılmasına başlandı. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — A. P. 
den 7 kişi var. 

BAŞKAN — Lütfen. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Şimdi, Komis

yonda durum bu, Komisyonun raporu bu, içtü
züğün emri tutanak... Yok. Rapor okunmaz, 
muhalefet şerhleri okunmaz, iki defa görüşül
mesi, ki asıl kural odur, esaslı sebep zirkedil-
mez önergede; söz alınarak bu esaslı sebep açık
lanmaz, ama, bir oy sayısı üstünlüğüyle ivedilik
le kabul edilir. 

Şimdi sıra geldi zaman bakımından sınırla
maya. 

Sayın senatörler; şüphesiz her konu, kısa da 
konuşulsa, uzun konuşulsa sonunda bir karara 
bağlanacaktır. Karar da oylamayla olacaktır. 
Oylamada sayı üstünlüğü, netice husule getirme 
bakımından daima önemli bir faktördür. Ancak, 
sayı üstünlüğü hukuk kuralına uygun, yasalara 
uygun, içtüzüğe uygun, aklın ve mantığın gere
ğine uygun gerekçelere dayanmaksızın kullanıl
dığı takdirde, hasıl olan sonuç şudur: Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
bu konuda müzakereler lâzım olan selâmet ve so
ğukkanlılık içerisinde cereyan edemiyor endi
şesi doğar. 

J Bizim içtüzüğümüzün 61 nci maddesi, zaman 
sınırlaması bakımından şunu söylüyor: «Yazılı • 
olmayan konuşmaların süresi. Başkanlığın tek
lifi üzerine görüşme konusunun önemine ve söz 
isteyenlerin sayısına göre, Genel Kurulca karar-
laştırılabilir.» Demek ki, konuşma konusunun 
önemi süreyi sınırlamada esaslı bir faktör. 

Sayın senatörler; 1961 Anayasasının yürür
lüğe girmesinden sonra, yapılan seçimleri taki
ben toplanan Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lu beni Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğine 
seçti. O tarihten itibaren dört yıl, bu Komis
yonun sözcülüğünü de yaptım, iş de çoktu ve 
sürem bittikçe, Genel Kurulunuz beni o Komis
yona tekrar tekrar üye seçti. Anayasa ve Ada-

I let Komisyonunun raporu hakkındaki eleştirile-
I rimi arz ettim; okunmadı. Karşı oy yazım var, 

okunmadı. Kanun teklifinin tümü görüşülürken 
görüşümü açıklamak üzere önergeyle söz iste
dim, dokuzuncu sıraya düştüm. Komisyonun ba-

I sili raporunun dağıtılmasını hemen takiben söz 
istediğim halde, o komisyonda konu daha gö
rüşülmeye başlamadan, yani 13 Mart Pazartesi 
sabahı ki, komisyonda görüşme, öğleden sonra 
15,00'te başladı) söz isteyenlere takdimen söz 

I verildi. 
I Şimdi, Komisyonda iki görüş vardı. 15 üye

nin 12'si hazırdı, 8'i ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar verdi, 4'ü yerine getirilmesinin 

I uygun olmadığı kanısını izhar etti. Yüksek Ge
nel Kurulunuz oylarınızla son kararı vereceksi
niz. 

Simdi, konu üzerinde 8 oylıı bir görüş, 4 
I oylu. bir görüş... Bu 4 cylu görüşün yeteri olçü-
I de açıklanmasında fayda görmez misiniz?.. Ye-
I teri ölçüde açıklanmasından ne sarar doğar?.,. 
I On dakika ile sınırlanması isteniyor, izin veri-
I niz, ben de sizin adınıza o kondisyonda vazife 
I ifa ediyorum; yeteri ölçüde dosyama tetkiki sıı-
I retiyîe hasıl olan kanımı gerekçeleriyle birlikte 
I size izah etmek fırsatını bulayım. Bu suretle, mü

zakerelerin selâmetle, gereği gibi cereyan ettiği 
kanısı herkeste, hepimizde hâsıl olsun; kamuo
yunda da hâsıl olsun. Bu itibarla, konuşmaların 

I onar dakika ile sınırlanması hakkındaki önerge-
I ye iltifat etmemenizi rica ediyorum. 
I Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum 
I efendim. 
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Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
S. Sayısı 82 olan kanun teklifi hakkındaki 

görüşmelerin zaman bakımından sınırlanmasını 
isteyen önergenin açık oya sunulmasını dileriz, 

' Tunceli içel 
Arslan Bora Lûtfi Bilgen 

Tokat 'Giresun 
Zihni Betil İhsan Topaloğlu 

Manisa Bursa 
Doğan Barutçuoğlu Saffet Ural 

Konya Kars 
Fakih Özlen Sırrı Atalay 

izmir Zonguldak 
Nazif Çağatay M. Ali Pestilci 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — İmza sahiplerini kontrol edece
ğiz. Arslan Bora?.. Yok. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tekabbül ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Lûtfi Bilgen?.. Burada. 
Zihni Betil?.. Burada. 
ihsan Topaloğlu?.. Burada. 
Saffet Ural?.. Burada. 
Fakih Özlen?.. Burada. 
Sırrı Atalay?.. Burada. 
Nazif Çağatay?.. Burada. 
Mehmet Ali Pestilci .. Burada. 
Hüseyin Öztürk?.. Burada. 
Muhterem arkadaşlarını; kişisel konuşmala

rın onar dakika ile tahdidi hakkındaki önergeyi 
ad okunmak suretiyle açık oylarınıza sunacağım. 

Önergenin kabulünü öngören arkadaşları
mız «kabul»; reddini isteyen «Ret», çekinser ka
lanlar da «çekinser» kelimelerini beyan suretiy
le iradelerini izhar edeceklerdir. 

Oylamaya nereden başlanacağına dair ad 
çekiyorum: Sayın Ömer Lûtfi Hocaoğlu (Trab
zon) 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu'dan 

başlanarak oylar tespit olundu) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir efen

dim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, açık 

oylama sonucunu arz ediyorum: Kişisel konuş
maların 10'ar dakika ile sınırlandırılmasına iliş

kin önergeye 143 sayın üye oy kullanmıştır. 90 
kabul, 50 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Bu neden
le 10'ar dakika ile kişisel konuşmaların sınırlan
dırılması kabul edilmiştir efendim. 

Kişisel konuşmaların sırasını tekrar okuyo
rum: Sayın Sırrı Atalay, sayın Zihni Betil, sa
yın Hüsnü Dİkeçligil, sayın Salim Hazerdağlı, 
sayın Fakih Özlen, sayın Fatma Hikmet ismen, 
sayın Ömer Lûtfi Hocaoğlu, sayın Hüseyin Öz
türk, sayın Bahriye Üçok, sayın Fikret G-ündo-
ğan. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Komisyon olarak söz istiyoruz efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
konuşmaların lehte, aleyhte ve üzerinde olarak 
ayrılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon konuştuktan sonra 
ayıralım efendim. 

Buyurun sayın Komisyon Sözcüsü. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şu anda Komisyon sözcüsü olarak huzurunu
za gelişimin sebebi, bu ana kadar meselenin üze
rinde görüşlerini beyan eden arkadaşlarım, bir
takım hususlarda fikirleri karıştırma yönünden 
bazı fikirler ileri sürdüler. 1 nci maddenin üze
rinde yeniden konuşacak arkadaşlarımın, bu me
seleye tekrar dönmemeleri için huzurunuzu iş
gal ediyorum, özür dilerim. 

Evvelâ, yeterlik önergesi üzerinde konuşan 
Komisyonumuzun sayın üyesi arkadaşımın ileri 
sürdüğü fikirlere cevap vermek mecburiyetin
deyim. 

Değerli arkadaşım, Komisyon raporunda 
müzakere mevzuu olan meselenin zikredilmedi-
ğiııi ileri sürdüler ve bu bahse girerken de Ko
misyonun ne yolda çalıştığını izah ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, elinizdeki raporda, 
Komisyon ne şekilde çalışmaya başlamış ve bu 
çalışmasını ne yolda bitirmiştir, hepsi gayet 
açıktır. 

Bir sayın üye arkadaşım da, müzakereye baş
larken bu hususa temas buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, içtüzüğümüzün 25 nci 
maddesi gayet açıktır. Acele hallerde Komisyon 
nasıl toplanır; Komisyon, çalışmasını acele hal
lere götürmeyip, normal çalışmasını ne yolda 
götürür, madde gayet sarih. 
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Mesele, Millet Meclisinden Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına intikal etmiş, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı da bütün evrakları Komis
yonumuza göndermiştir. 11 Mart Cumartesi 
günü Komisyonumuza intikal eden meseleyi, 
acele değil; Tüzüğün tayin ettiği 48 saatlik müd
deti hesaba katarak, Komisyonun Başkanlık Di
vanı, raporda da yazılı olan şekilde yer almış 
ve 11 Mart şahabından Cumartesi günü akşamı 
saat 20,00ye kadar, 12 Mart Pazar günü sabah 
saat 10,00'dan akşam 20,00ye kadar, 13 Mart 
Pazartesi günü de sabah saat 9,00'dan saat 
14,00'e kadar meselenin esasını teşkil eden bütün 
evraklar Sayın Komisyon üyesi arkadaşlarımı
zın tetkikine arz edilmiştir. Birçok değerli ar
kadaşım geldiler, Komisyonumuza tevdi edilen 
bütün evrakları, bu 48 saati de aşan bir zaman 
içerisinde incelediler, 

Sayın Zihni Betil, Yüce Heyetinize «Komis-
yov. şu yolda çalışmıştır, şu evrak okunmuştur, 
bu okunmamıştır, böyle bir önerge verilmiştir» 
gibi, sanki bu evraklar 48 saatten fazla kapalı 
tutulmuş da, Komisyonun çalışmaya başladığı 
saat 15,00'ten itibaren bu evrakar Komisyon 
üyelerine açılmış gibi bir hava vermektedir. 

Bu, doğru değil sevgili arkadaşlarım. Ben 
Sayın Zihni Betil'den beklerdim ki, Cumartesi 
sabah saat 9,00'dan akşam 20,00'ye, Pazar sa
bahı saat 10,00'dan 20,00'ye, Pazartesi gü
nü de Komisyonun çalışmaya başladığı saat 
15,00'e kadar gelsinler, bu ölüm cezasına mah
kûm olan kişilere ait, hazırlık tahkikatından 
itibaren tashihi karar taleplerinin reddine ka
dar geçen bütün safahati incelesinler ve ondan 
sonra burada Komisyonun çalışma tarzını ten-
kidetsinler, cevapsız kalalım. Kendi vazifele
rini yapmayacaklar, Yüce Heyetinizin huzuru
na gelip, Komisyon çalışmasını itham edecek
ler. „ 

Değerli arkadaşlarım, kendisinin Komisyon 
üyesi bulunduğu müddet içerisinde huzurunuza 
gelen kesinleşmiş ölüm cezalarının j^erine geti
rilmesine dair hangi rapor bu kadar teferruatlı 
getirildi? Neden sayın arkadaşım, geçmişte 
verilen kararlara bu yönde itiraz etmedi? Anla
yamıyorum maksatlarım. 

Bir değerli arkadaşım da yeterlik önergesi 
üzerinde söz aldı, ivedilik önergesi üzerinde söz 
aldı, verilen önergenin esbabı mucibeden mah

rum olduğunu, hukuk tekniğinden, mevzuattan 
uzak bulunduğunu dile getirmeye çalıştı, arka
sından da, «Şu anda haber veriyorum, tashihi 
karar talebi yapılmıştır. Yüksek Askerî Yargı-
taya» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, biz elimizde ne var
sa, çalışmamızı o yönde tanzim edeceğiz. Ancak, 
bizim bir vazifemiz var: Cemiyetin ihtiyacı 
olan meselelere el atıp, istikbale ınuzaf fikirler 
üzerinde dururuz, ama, bu mesele, geçmişten bu 
ana kadar gelen mesele ile bizi bağlı tutar. Bi
zim elimizde ne gibi evrak varsa, biz onu tet
kik etmekle görevliyiz. 

Şimdi, beni veyahut komisyonumuzu veya
hut Umumî Heyeti bu yolda uyarmaya çalışan 
arkadaşıma, niçin zahmet buyurup da bu ka
nunun birinci maddesini okumadan huzurunu
za geldiklerini sorabilir miyim? 

Ne diyor birinci madde: «Askarı Yargıtay 
2 nci Dairesinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 
1971/457-1972/1 esas, 1971 1 karar sayılı ilâmı 
ile kesinleşen, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 
3 . 2 . 1972 tarih ve 1972/187 esas, 98 sayılı 
karariyle tashihi karar talebi reddedilen..» 

Tashihi karar talebi daha bundan iki ay ev
vel yapılmış ve reddedilmiş sevgili arkadaşla
rım. 

Gelelim Askerî Ceza Kanununa. (C, H, P. 
sıralarından gürültüler.) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Dinle 
dinle, biraz hukuk dersi al... 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Öztürkçine, istir
ham ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — As
kerî Muhakemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanunu ve Askerî Hâkimler ve Askerî Sav
cılar Kanununun 225 nci maddesinin son fıkra
sını arz ediyorum; madde uzun olduğudan vak
tinizi almamak için sadece son fıkrasını oku
yorum sevgili arkadaşlarım: «Kararın düzeltil
mesi istemi reddedilirse, bir daha aynı sebep
lerle karar düzeltilmesi isteminde bulunamaz.» 

Biz kanun metninde tashihi karar talebinin 
reddedildiğini görmüşüz, ve su kanunun 225 nci 
maddesi metnini okumuşuz, huzurunuza gelmi
şiz. Bu durum karşısında, neden sayın arkada
şım gelir de, şu anda verilen bir talebin olduğu
nu, böylece Yüce Heyetin vazife göremeyeceği
ni beyan buyururlar, anlamadım. 



C. Senatosu B : 42 16 . 3 . 1972 O : 2 

Bir sayın arkadaşım, Anayasanın 92 nci mad
desi hükmünü ileri sürerek, «Neden siz bunu 
öncelikle, ivedilikle üç beş günde geçirmek isti
yorsunuz?» buyurdular ve bunun içtüzük hüküm-
elrine aykırı olduğunu, hukuka uymadığını iza
ha çalıştılar. 

Değerli arkadaşım yeri geldikçe, «Ben 20 
yıldır parlamenterim, her şeyi bilirim» der. 

Değerli arkadaşlarım, 1962 yılında bu me 
sele Yüce Cumhuriyet Senatosunda ele alınmış. 
O zaman, Anayasanın 92 nci maddesinin 10 nen 
fıkrasının ne yönde tatbikat göreceği Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
sorulmuş ve mütalaa istenmiş. Bu mütalâa Baş
kanlık Divanından geçmiş, Yüce Heyetinizce 
kabul edilmiş. 

«21 . 5 . 1962 tarih, Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu esas No. : Sayı 
55, Numara 617. 

«Millet Meclisince görüşülüp kabul, değişti
rilerek kabul veya reddedilen kanun tasarısı ve 
tekliflerinin Cumhuriyet Senatosundaki görü
şülme süreleri hakkında verilen mütalâa.» 

Mütalaa uzun. Yalnız, arkadaşımın ileri sür
düğü husus hakkında mütalâa Anayasa ve Ada
let Komisyonumuzca 3 ncü fıkra olarak şöyle 
tespit edilmiş: 

«Bir kanun tasarısı ve teklifi Millet Meclisi 
komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili 
olarak tam 15 gün görüşülmüştür. Cumhuriyet 
Senatosu komisyonlarında ve Genel Kurulun
daki görüşme süresi nedir?» 

Cevap : 
«15 gündür. 1 ilâ 15 gün olabilir. 15 günden 

asla fazla olamaz.» 
Şimdi, 11 Martta mesele Cumhuriyet Sena

tosuna intikal etmiş, bugün de komisyondan 
geçerek huzurunuza gelmiş. Şimdi arkadaşımın 
iddiasından çıkan mana şu idi: «15 gün bekle
teceksin, 16 nci gün görüşmeye başlayacaksı
nız,» Fakat, Anayasa ve Adalet Komisyonumu
zun Yüce Kuruldan geçen mütalâası, «ivedilik
le görüşülmesi istenen meseleler 1 ilâ 15 gün 
içerisinde görüşülür» şeklindedir. Biz de bu 
müddetin içerisinde meseleyi görüşüyoruz. Me
selede, Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu 
fıkrasına aykırı bir hareketin olmadığını arz 
ederim, değerli arkadaşlarım. 
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Bir meseleye daha temas buyurdular: Türk 
hukukunda ölüm cezasının kaldırılmasına müte
dair bir teklif varmış; neden o teklifi bekleme
den bu meseleyi görüşüyormuşuz? 

Değerli arkadaşlarım, ben şimdi sayın üye 
arkadaşıma özür dileyerek hatırlatmak isterim; 
bundan bir ay evvel Yüce huzurunuzda görüşü
lüp kabul edilen 11 vatandaşın ölüm cezası 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş vatandaş... 

ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
15 kişi... 

ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — 11, 
15, 17 veya 1 kişi; onlara mütedair kanun tasa
rısı görüşülürken değerli arkadaşım neden bu 
hassasiyeti göstermedi? 

Sayın arkadaşımız bir noktaya daha temas 
buyurdular, «Neden Sıkıyönetim Mahkemesin
den verilen kararlar Başbakanlığa geldikten 
sonra Adalet Bakanlığına gidip, oradan tekrar 
Başbakanlığa gelerek Yüce Meclislere gelme
miştir? dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 5 nci, 6 nci, 10 ncu maddele
rinde bu husus gayet açıkça, tarafınızdan ted
vin edilmiştir. Sıkıyönetim komutanlığı emrin
de adlî müşavirlikler kurulmuştur. Mesele sıkı
yönetim mahkemeleri kanalıyle Sıkıyönetim Ko
mutanlığından Başbakanlığa geldiğine göre, ar
tık geri dönüp Adalet Bakanlığına gitmesi için 
hiç bir sebep yoktur, ama arkadaşlarım mutla
ka içtüzüğün 138 nci maddesindeki «dokunul
mazlığın kaldırılması» gibi bir hükmü esas ala
rak buraya gelmek istiyorlarsa, o ayrı mesele
dir, bu ayrı meseledir. Onun için ortada bir te
reddüde mahal yoktur sevgili arkadaşlar. 

Şimdi, bir kısım değerli arkadaşlarım da, 
verilen cezanın, yahut işlenen suçun siyasî suç 
olduğunu, verilen cezaların siyasî mahiyeti na
zarı itibare alınarak ölüm cezalarının infaz 
edilmemesi veya bu yolda bir karara varılması 
gibi bir fikir attılar ortaya, 

Muhterem arkadaşlarım, 11 Temmuz 1960 
tarihinde meriyete giren 15 sayılı bir kanun 
vardır. Bu kanunun 3 ncü maddesi, T. C. Ka
nununun 146 nci maddesine giren suçların iha
neti vataniye suçlarını teşkil ettiğini kabul et
miştir. ihaneti vataniye suçunun siyasî suç sa-
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yılamayacağı, saiki siyasî sebebiyle orta yerde
dir. Bıı bakımdan da Yüce Heyetinizin bir te
reddüde düşmesini arzu etmediğim için bu me
seleye -dokundum. 

Şimdi, Komisyonumuz, hepinizin bildiği gi
bi 13 Mart Pazartesi (günü saat 15,00'te toplan
mış, aynı gün saat 22,30'a kadar devamlı bir ça
lışma neticesinde meseleyi sizin adınıza enine 
boyuna tetkik etmiş, size gereken her türlü 
malumatı arz etmek üzere hazırdır. 

Burada biraz evvel konuşan değerli arkadaş
larım da, burada yaptıkları konuşmaları Komis
yonda da aynen yaparak görüşlerini ortaya 
koymuşlardır. Netice itibariyle, 12 üyenin yap
tığı bu toplantı sonunda yapılan oylama sonu
cunda, 8 üye, kesinleşmiş ölüm cezasının yeri
ne getirilmesi, diğer 4 arkadaşımız da yerine 
getiı 'İmemesi yolunda oy kullanmıştır. Bu 4 ar
kadaşımızın muhalefet şerhleri de rapora ek
lenmiştir. 

Huzurunuzda da beyan buyurdukları gibi, 
işlenen suçlara, suçun vasıf ve mahiyetine, mah
kemelerce verilen hükmün Yüksek Askerî Yar-
gıtayca onanması yönünden, burada olduğu gi
bi orada da bir beyanları olmadı, olması da 
mümkün değil. Ama meseleyi, şurasından, bu
rasından ele alarak kendi düşünceleri istikame
tine götürmek için çaba sarf ettiler, haklarıdır. 
Fikirdir, ileri sürdüler. Komisyonumuz, ceza 
hukuku yönünden fikir beyan etmiş, hukuk sa
hasında isim yer etmiş yerli ve yabancı bütün 
ceza hukuku profesörlerinin görüşlerini de or
taya koymuş, netice itibariyle ölüm cezalarının 
yerine getirilmemesi yönünden ileri sürülen 
fikirlerin mesnedi bulunmadığını, bilâkis gerek 
1924, gerek 1961 anayasalarımızın da ölüm cezası
nın kabulü yönünde hem hüküm hem de felsefî 
ortaya koyduğunu tespit etmiş vaziyettedir. 

Şimdi, sayın arkadaşım buyurdular ki, yal
nız Hüseyin inan'ın mahkeme huzurundaki mü
dafaaya taallûk eden beyanı okundu, diğerleri 
okunmadı. 

Sevgili arkadaşlarım, gerek Deniz Gezmişin 
gerek Hüseyin İnan'ın, gerekse Yusuf Arsîanin, 
hazırlık tahkikatından itibaren son müdafaala
rı olan elimizdeki yüzotuz küsur sayfalık mü-
dafaanamelerine kadar hepsini okuyarak huzu
runuza geldik. G-ördük ki, Anayasamızın 64 ncü 
maddesinde Yüce Heyetinize tanınmış olan yet

kinin ölüm cezasının yerine getirilmemesi yö
nündeki yetkinin bir şefkat ve merhamet düşün
cesi ile tatbikini tevlidedecek bir tutum ve dav
ranış içinde değiller. 

Bir arkadaşım, her birinin ayrı ayrı suç iş
lemiş olduğunu beyan buyurdu, şimdi izin ve
rirseniz cevap vereyim. 

FİKRET GÜNDO&AN (istanbul) — Evet, 
ben söyledim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ge
rek Sıkıyönetim askerî mahkemesinin verdiği 
karar, yüzotuz küsur sayfalık hüküm, gerekse 
Yüce Askerî Yargıtay ikinci dairesinin verdiği 
hüküm, burada, huzurunuzda sevgili arkadaşla
rım. 

Şimdi, ölüm cezasına mahkûm edilip hakla
rındaki bu ceza kesinleşen üç kişi, bizim tespit 
edebildiğimize göre yedi tane suçu beraber işle
mişlerdir. için verirseniz arz edeyim: 

1. — 29 . 12 . 1970 günü, gece saat 03,00te 
Amerika Birleşik Devletleri Sefareti karşısında 
nöbet kulübesinde nöbet tutan polislerin yakın 
mesafeden kurşunlanması suçu. Bu anda her 
üçü müşterektir. 

2. — İ l Ocak 1971 günü iş Bankası Bahçe-
lievler Emek Şubesi soygununda her üçü müş
terektir. 

3. — 15 . 1 . 1971 günü Sevim Onursal in 
Kavaklıdere il Bank Kooperatif Apartmanları 
dairesine hacze gelen icra memuru, avukat, po
lis memuru, çilingir ustası, kapıcı ve şoförün 
ellerini ve kollarını bağlayan, polisin tabanca
sını, şapkasını, avukatın bilmem nesini alan ki
şilerden üçü bunlardır. 

4. — 15 . 2 . 1971 tarihinde Balgat'taki 
Amerikan tesislerinden silâh çalmaya gidip, bu
lamayınca, dönerken Amerikan eri J. Finley'in 
kaçırılmasını beraber yapmışlardır. 

5. — 27 . 2 . 1971 günü planladıkları bir 
soygunda kullanmak üzere Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi Atelye Şefi Nihat Çokyüce'yi bağ
layıp, arabasını gasp eden kişiler arasında bu 
üçü yine mevcuttur. 

6. — 4 Mart 1971 günü, nöbetten gelen dört 
Amerikalı çavuş ve erin kaçırılıp 400 bin dolar 
fidye istenmesi hadisesini temin eden kişilerden 
yine üçü bu şahıslardır. 
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7. — 15 Mart 1971 günü Nurhak Dağların
da toplanan kır gerillalarına iltihak etmek üze
re Ankara'dan ayrılıp, yolda, Şarkışla'da Geme
rek'te tanınmaları üzerine, Şarkışla ve Gemerek 
olaylarını yapan, burada sadece iki kişi, Deniz 
Gezmiş ile, Yusuf Arslan^dır. 

Çok iyi hatırlarsınız, bu hadiseler vukubul-
dukça el altından da, Türk Halk Kurtuluş Or
dusunun beyannameleri neşredilmiştir. Orada 
da beyannamelerinde, hem yaptıklarını hem 
yapacaklarını hem de beyannamelerin, TRT de, 
falan gün sabah 7,30'da, 13,00'te akşam 19,00'da, 
gece 22,45'te neşri talimatını da vermişlerdir. 
Şimdi, elimizdeki evrakı müsbite hu. 

Sevgili arkadaşlarım, son ana kadar, mah
keme huzurunda mahkemeye karşı takındıkla
rı tavırlar, mahkemelerin zabıtlarında mevcut. 
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu savaşçıları, 
Marksist ve Leninist devrimciler, Türkiye Halk 
Kurtuluş gizli örgütünü kurmuşlar ve memle
keti kurtarmaya çalışıyorlarmış. 

Sevgili arkadaşlarım, Deniz Gezmişin kendi 
beyanı ile tespit edilen durum şu: «Sekiz defa 
tevkif edildim» diyor, bütün talebe hareketleri
nin başında olduğunu kabul ediyor, istanbul 
Hukuk Fakültesinin üçüncü sınıfında talebe ol
duğunu, istanbul Üniversitesi Senatosu tarafın
dan bu eylemleri sebebiyle üniversiteden kovul
duğunu, Danıştay a başvurduğunu, Danıştayın. 
talebelik hakkı iade edildiği zaman kendisinin 
Filistin El Fetih kuruluşunda görev yaptığını 
söylüyor; kendi ikrarı ile sabit. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Filistin'e 
niye gitmiş? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Niye 
gitmişler, vazifeyi kim vermiş, maksatları ney
miş?... Sevgili arkadaşlarım; zabıtları okudu
ğunuz zaman, bir gurur içerisinde hepimizin bil
diği şeyleri ikrar ederler, kabul ederler, bir 
noktaya gelirler, «Bundan sonrasını söyleyeme
yeceğim» der, keser atarlar. Kimden emir al
mışlar, kim kendilerine emir vermiş, kendilerini 
idare eden kim, bu yollara teşvik eden kim? 
Bu noktalara gelindiğinde «Hayır söylemiyo
ruz» diyorlar. 

Bu şartlar altında, size nlyabeten vazife 
yapan Komisyon üyelerimizden .sekiz arkada
şımızın düşünceli bu yolda tecelli etmiştir. 

Soracağınız her soruya cevap vermeye ha
zırım. 

•Sözlerimi burada kesiyorum, saygılar su
narım. (A. P. ve M. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakikanızı 
rica edeyim, Sayın Atallay'ın sorusu var. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATAALY (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Komisyon Sözcüsü, sözü geçen dosyanın 
Cumartesi günü saat 09,001da Komisyon üyele
rinin tetkikime amade olduğunu söylediler. 
Ben, bunun imkânsız olduğunu samırım, çün
kü Cumartesi günü saat 09,00'da Millet Mecli
sinden Cumhuriyet Senatosuna havale edilir. 
Bütün bu havale işlemleri bir saniye içinde 
mi yapılmıştır ki, saat 09,00'da dosya, Komis
yon üyelerinin tetkikine sunulmuştur? 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — 09,05'te 
yapılmıştır, sanki bu işte ne var? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bir da
kika. 

Sayım Komisyon sözcüsü... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın 
Başkanım; değerli arkadaşım, Zannediyorum 
İçtüzüğün bize verdiği 48 saatlik müddeti he-
sabederek hareket ediyor. 

Simidi, demin arz ettim, bir daha arz ede
yim : Biz Komisyon olarak 13 Mart günü saat 
15,00'te toplandık. Bize, Cumartesi günü saat 
12,30'da 12,45'te, 12,55'te dahi gelmiş olsa bu 
evraklar, iyime 48 sajatlliik müddeti doldurarak 
Komisyon çalışmaya başlamış durumdadır. 
Ka,ldı ki, 09,00'dan itibaren açılmışsa, bunun 
hiçbir mahzuru yok; 48 saati 5 - 6 saat ta aş
maktadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Komisyon raporu sayfa 3'te «Dosya; 11 Mart 
Cumartesi günü saat 09,00'lia 20,00 arasında», 
yani «09,00'da başlamak üzere 20,00'ye kadar 
üyelerin tetkiküne amadedir» deniyor. Ben 
bunu soruyorum, gerçekten saat 9'da amade miy
di dosya ve 9'da buna maddeten imkân var mıy
dı? 

BAŞKAN — İzahat verecek misiniz? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet-
Saym Başkan. 
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Bizi bir güçlükle karşı karşıya getirirdi, 

arkadaşımın iddia ettiği doğru olsa; bir sayın 
üye de gelip saat 9'u geçe, «verin dosyayı» de
se de biz vermemiş olsaydık, o zaman haklıydı 
arkadaşım .soru sormakta, (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Başka sorunuz var mı Sayın Atalay? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 
Komisyonda mevcut bulunan dosyada bazı 

yazışmaların dışında, özellikle duruşma tuta
nakları başta olmak üzere, asıllar mıdır, örnek
ler midir? 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sorulamaz 
böyle bir sual. 

BAŞKAN — Lütfen... 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, mahkemeyi ilgilendiren bir şey bu. 
BAŞKAN — Sayın Akça, müsaade buyu

rum. 
•SIRRI ATALAY (Kars) — Dosya burada. 

örnekler midir? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UOUZAL (Devamla) — Mü
saade eder misiniz Sayın Başkan, arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Eferidim, rica ederim, ben ce
vap vereyim evvelâ. 

Saym Akça... 
SIRRI ATALAY (Kars) — öğrenmek isti

yorum. 
BAŞKAN — İstirham ederim, lütfen. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kasını, sayın arkadaşım hukukçudur. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, anladım ya, 

gayet güzel de. fakat buna müdahaleye hak
kınız yok. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya.) —- Derdest 
olan-dava var. 

BAŞKAN — Ama müdahaleye hakkınız yok 
ve bu sorulara Komisyon Sözcüsü veya Başkanı 
cevap vermeye de mecbur değil. Cevaba da ic
bar edemeyiz. Hukuk müessesesi bu. 

Cevap veriyor musunuz efendüm? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UOUZAL (Devamla) — Sa
yın Biaşkanım, mecbur olmamakla beraber, bir 
tereddüt yaratılmasın. 
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Arkadaşımız bizim önümüzde bulunan yazı
ların suret olduğunu iddia ediyor. Doğru. Ama 
bunların dayanldığı bütün evrak 50 saatten 
fazla Komisyonda hasır bulunduruldu. Nitekim, 
Komisyon toplandığı zaman da evraklar orada 
idi. Hepsi yetkili hâkimin tasdikli imzası ve 
mühürü ile tasdik edilmiş, gönderilmiş, bize. 
Biz bunlara itibar etmek mecburiyetindeyiz 
değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka sorunuz var mı efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 

ben şu anda dosyanın niteliğini sordum bir; 
bir de, tetkik ettiğim zaman ben ancak örnek
lerle karşılaştım. Şimdi bizim dosyada bulunan 
bazı evrakları, gelen bazı belgeleri tetkik et
mek iste'dim, Almanca metinler olduğu için 
anlayamadım, Acaba bunları Türkçeye niçin 
tercüme ettinmediler ki, tetkik ettiğimizde üze
rinde ne yazıyordu öğrenelim. Bir Komisyon 
üyesi olarak Almanca bilmek zorunda deği
lim. (Gürültüler, A. P< sıralarından «cevap ver
me» şoseleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, 
Buyurun Sayın Sözcü. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, Sıkıyönetim Komutanlığı Aske
rî Mahk£<m£3i bize n'e gönderdiyse, hiz değer
li arkadaşlarımıza onu tevdi etmekle mükel
lefiz. Almanca gönderir, İngilizce gönderir, Fran
sızca gönderir. Kudreti varsa onları, çözer, ara
dığı şey ne ise onu bulur. Yalnız benim anlama
dığını bir şey var. Bu yabancı dille aranan ev-
ı'ak nıiir, onu söyler mi lütfen arkadaşım? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Almanca idi, an
layamadım ki. 

BAŞKAN — Evet efendim. Başka var mı 
efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efen
dim, oralarda birtakım bildiriler neşredilmiş, 
arkadaşımın bahsettiği o. 

BAŞKAN — Evet efendim. Başka sorunuz 
var mı beyefendi?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Var Sayın Baş
kan. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, bu nanl bir usuldür efendim? 
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BAŞKAN — Sayın Ünaldı, hayır.. 
MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Saz orta

dan çökiiin, müsaade ederseniz, karşılıklı ko
nuşsunlar. 

SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Öyle mi 
oluyor?... Başkanlık yapmış adamsın. (Gürül -
tüleır) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hayır efendini. Müsaade buyu

run efendim. 
•Sayın Ünaldı, af buyurun, çok asabi idiniz, 

vuzuhla, sükûnetle zatiâlinizin ikazınızı anla
yalım ; değerli bir Başkanvekilisiniz, ilminizden, 
kıdeminizden istifade edelim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, buyu
run. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Komisyon 
izahatta bulundu. Anlaşmayan bir hususu, bir 
sayın üye her zaman sorma hakkanı haizdir. 
Ama bir üye ayağa kalkıp, bu vaziyette, her 
sorusu cevaplandırıldıktan sonra arkasından 
bir soru daha, bir soru daha; bu ne zamana ka
dar sürecektir? Bu usul ne zaman icadedilmiştir? 
Buna, bir haikkım suiistimali olarak Başkanlık 
tarafından teşhis konamıyor mu? Benim mü-. 
dahalem bu yönden olmuştur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi size cevap arz edeyim: 
Zatiâliniz pekâlâ bilirsiniz, Tüzüğümüzün 78 nci 
maddesine göre, yeterlik önergesi gelene ka
dar sorular tevcih edilebilir. Bakan olsun, ko
misyon başkanı veya sözcüsü olsun, bunlara ce
vap vermek mecburiyetinde değildir. Anayasa 
Hukukunun getirdiği soru müessesesinin bu 
kısmı, Bakanın, komisyon başkanı veya ko
misyon sözcüsünün ihtiyarına bağlıdır. Diğer 
soru müessesesi Anayasa Hukukumda müyyiıde-
ye bağlanmıştır. Bu nedenle, Komisyon sözcüsü 
cevap verdiği sürece, üye soru sormaya devam 
edebilir. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Hakkın 
suiistimali. 

BAŞKAN — Hakkın suiistimali müessesesi, 
anoalk Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, 
Medenî Hukukta caridir; bizim Tüzüğümüze 
göre cari değiîidir. Müsaadenizle bu dairede de
vam 'ediyoruz efendim. 

Lütfen efendim, sorunuzu sorun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın Sözcü Anayasanın 92 nci maddesinin 10 
ncu fıkrasına ilişkin olarak Anayasa ve Ada
let Komisyonunun bir istişarî mütalaasını öne 
sürdüler ve bunun Genel Kurulun oyuna su
nulup kabul edildiğini bildirdiler. Benim her
halde hafızam zayıftır, hatırlamıyorum, acaba 
Sayın Komisyon Sözcüsü, sözü edilen istişarî 
raporun Genel Kurulda oylandığını ifade etti
ğine göre, hangi tarihte oylandığını hatırlar
lar mı? (A. P. sıralarımdan, «Cecap verme» ses
leri) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Avdet ede
lim, bir.de onu konuşalım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Acaba oylanmış 

mıdır? Ben hatırlayamıyorum da o balkımdan 
arz ediyorum, hangi tarihte oylandı acaba? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, vecap verecek 
misıiniz ef en'dim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, açıkladığınız üz&te, cevap ve
receğim değerli arkadaşıma. 

BAŞKAN — Sizin başka sorunuz var mı 
efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bu 
durum karşısında sormayacağım. (Gürültü
ler) 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
böyle sual sorulmaz. Karşılılklı konuşuluyor. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Mümin Kırlı, bitti efen
dim. Soruya cevap verildi, (Gürültüler) 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru mu soracaksınız? Buyu

run efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşım 

Atalay, «Sorum var» diye ayağa kalktığı za
man, ben de Ikailktım; zatiâliniz bana: «Sizin 
de sorularınızı sorduracağım» dediniz. 

BAŞKAN — Soru sorma istediğinizi değil, 
söz istediğinizi zannettim, buyurun sorunuz 
efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir defa, benim 
Komisyonda vazifemi yapmadığımı buyurdu
lar. «Komisyonda vazifesini yapsa idi» dediler. 
Bu bir sataşmadır. Sataşmaya.. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Şimdi zatiâîmiz sataşma nedeni ile mi söz 

istiyorsunuz? 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Söz rica ediyoru-

rum, bir, Ayrıca sorularım da var, cevap ve
rirler veya vermezler... 

BAŞKAN — Şimdi zatiâliniz evvelâ soru
yu mu takdim ediyorsunuz? 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Soruyu takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sorunuz. (A. 
P. sıralarından «Hepsini beraber sorsunlar) 
sesleri) 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben bir görüş ola
rak, konuşmaların zaman bakımından sınırlan
masını isteyen önergenin aleyhinde görüşleri
mi açıklarken, dedim ki: «İçtüzüğün 33 ncü 
maddesine göre Komisyon görüşmeleri Özet 
olarak zaptediiar; şu kadar ki, Komisyon, gö
rüşmelerin tümünün steno ile zaptedilmesine ka
rar verebilir. Tutanağı Başkan ve üyeler imza 
ederler. Böyle bir tutanak tutulmuş mudur, tu
tulmamış mıdır?» dedim, tutulmadığım da ifa
de ettim,.. Ayrıca... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Komisyon 
üyesi, bize soruyor yahu.. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim... 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Senelerce 

Baş/kan vekilliği yaptı, bir de gülüyor. 
BAŞKAN — Efendini, rica ediyorum müda-

ha's etmeyiniz,. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, izin verirseniz teker teker cevap
landırayım ; arkasından ne geleceğini bilmiyo
rum. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
tutanak ayrı, rapor ayrıdır,... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Beti!, bir da
kikanızı rica edeyim. 

Şimdi, Heyeti Umumiyeys kemali hürmetle 
bir hususu arz edeyim.. 

Eğer, soru soran arkadaşın soru soruş tar
zına müdahale edilirse; bunun sonu gelmez. 
Eğer, Başkanlık usulü tatbike hata ediyorsa, 
lütfen usulüne göre, 58 nci maddeye göre ikaz 
edersiniz, irşat edersiniz, bunu mevkii mua-
m3İeye koyarız, Yo'k^a, bu seklide müdahale

ler işin selâmetle neticelenmesini mümkün kıl
maz. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, haklısınız da tahammülümüz kalmjadı. 

BAŞKAN — Ne yapalım Nurettin Beyefen
di? Parlamentoda bu böyle. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kalk git.. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Devamlı görüş

me önergesini siz vermediniz mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Sayın Atalay 
lütfen efendim, rica ediyorum ona cevabı hen 
verdim. Müsaade buyurunuz, Zati'âliniz de de
ğerli. bir Başkanımızdınız, bu hizmeti ifa etti
niz, istirham ederim, bana yardımcı olunuz efen
dim. 

Şimdi, Sayın Betil'in birinci sorusundan 
sonra da bir sorusu vardı, ancak, zıatiâliniz, 
«Birer birer sorulsun da insicamı muhafaza ede
yim.» buyurdunuz. İhtiyarınızda tabiatı ile efen
dim, buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arz 
edeyim Sayın Başkanım. 

Vereceğim cevap şu: Komisyonun çalışma sü
resinin başından sonuna kadar bulunan arka
daşım, Komisyonun çalışma mevzuunu ne için 
Umumî Heyetin huzuruna getirdi; bu vazife
yi orada r^eye yapmadı? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İkinci sorunuz efendim, lütfen. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Soruma cevap 

alamadım. Tutanak hakkında bir şey söyleme
diğini kaydettikten sonra, ben bu konuşmamda; 
«Dosya incelenecektir, Komisyonda, okunan kâ
ğıtlar yeterli değildir, daha da kâğıtlar okun
sun» dedim. Bana, «Önerge ver, oylayalım, ka
bul olunursa okunsun» cevabı verildi Başkan 
tarafından. Ben de bu görüşümün normal ol
duğunu, bütün kâğıtların gerekirse satır satır 
okunmasının normal olduğunu, binaenaleyh 
benden önerge istenmemesi gerektiğini, böylte 
bir önergenin oylanmayacağını, ancak bunun 
aksini isteyen önerge varsa bunun oylana
bileceğin! naklettim, burada. 

Şimdi, tutanak yok. Komisyon raporunda da, 
«Böyle bir önerge verildi, oylandı, bu itibarla 
bu kâğıtların okunmasına lU3U.ro görii'mesi» di-
y? bir şey yok, Cevap verilsin. 

http://lU3U.ro
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım,. Komisyonda tutanak tutul
muştur. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Tutulma
dı. Biz de Komisyonda üyeyiz, hiçbir tutanak 
tutulmadı, tahrif etmeyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ko
misyonda tutanaklar tutulmuştur, kâfi mik
tarda tutanak tutulmuştur. 

Yalnız ikinci soruya vereceğim cevap şu 
değerli arkadaşlarım: " 

Şimdi, bir Komisyonun veya Umumî Heye
tinizin bir gündemi olur. Ne için bu gündem? 
Mesele görüşülmeye bağladığı anda, o mesele
yi görüşmeye bütün sayın üyelerin hazır ol
ması için. Biz 11 Mart günü davetiyeyi çıkart
tık, durumu teker teker her arkadaşa tebliğ 
ettik; ama 13 Mart günü saat 15,00'te gelip de, 
«Ben bunu bilmiyorum» derişe, geriye kaftan 11 
arkadaşımızı nasıl tutacağız sevgili arkadaş
larım? Yüce Heyetinizde Başkanlık Divanına, 
biz bu meseleyi bilmiyoruz, bize altı saat, on 
saat bilmem ne yapın, yahut şunu böyle yapın 
diye bir teklif görüldü mü şimdiye kadar? Sa
yın arkadaşımın hukuk bilgisine, tecrübesine, 
günlerden beri bu Komisyonda çalıştığına ina
narak, bana böyle bir sual tevcih etmemesini 
beklerdim değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Evet, başka sorunuz var mı? 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Artık soru sorma

ya lüzum yok. 
BAŞKAN — Evet efendim, bitti efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMEE UCUZAL (Devamla) — Ko
misyon adına saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —Buyurunuz efendim. Şimdi söz 
isteminizi rica edeyim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sataşma var: «Va
zifesini yapmadı. Komisyonda vazifesini yapsa 
idi buradaki konuşmasını yapmazdı» denilmiş
tir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, bu nokta
dan sataşmaya cevap verin. Yalnız zatiâliniz-
den istirham edeceğim, tekrar bir sataşmaya 
mahal verilmesin; zat,en memul değildir, lütfe
din cevabınızı verin. 
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ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bizim İçtüzüğümüz, Cumhuriyet Senatosuna 
geldikten ve Komisyona verildikten sonra 48 
saati geçmeden Komisyonun o konuyu görüşe
meyeceğini söyler. Şimdi, Cumhuriyet Senato 
su Anayasa ve Adalet Komisyonunun Başkanlık 
Divanı, bu konu konuşulurken öyle bir usul 
tutmuştur ki İçtüzüğe tamemen aykırı. Ben onu 
huzurunuzda belirtmek istedim. Hem 11 Mart 
Cumartesi günü saat 9,00 da Cumhuriyet Sena
tosuna do siya tevdi ediliyor, Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tarafından da saat 09,00'da Ko
misyona tevdi ediliyor. 48 saat geçmeden Ko
misyonda konunun görüşülmemesi de İçtüzü
ğün gereğidir. Hem «İçtüzüğün gereğini yerine 
getirdik» diyorlar hem de «Cumartesi günü saat 
9,00'dan itibaren üyeleri dosyayı tetkik etme
ye çağırdık» diyorlar. Bu, «48 saat geçmeden 
görüşülemez» hükmü ile bu işlemi nasıl telif 
ediyorlar? Benim eleştirim bu. Komisyon söz
cüsü bu konuya cevap vermedi, veremez. «48 
saat g'eçmeden konu üzerinde Komisyonda gö
rüşme yapılamaz» hükmü karşısında, 48 saat
ten önce, Komisyon Başkanlık Divanının, üye
leri, «Dosya Komisyonda hazır, gelin okuyun» 
diye çağırmaya hakkı yoktur. Böyle bir işlem 
yaparsa, bu, tüzüğe düpedüz aykırı olur; bu 
bir. 

İkincisi : 
Konu Komisyonda incelenecektir. Komis

yon, adı üzerinde, bir heyettir. Heyetçe ince
lenmesi gerekli bir iş için, o heyeti teşkil eden 
üyelere; «G-elin, daha Önceden tek tek tetkik 
edin, heyet halinde tetkik etmenize lüzum yok, 
oylama ile müntehi olan umumî görüşmeyi ya
par, işi bitirirsiniz» demek te hukuk kuralına ay
kırı, aklın gereğine aykırı, mantık kuralına aŷ  
kırıdır. Bunu eleştiridik. 

Sonra, İçtüzük, «Bir tutanak tutulur» diyor 
bir de, «Rapor tanzim edilir» diyor. Sayın sözcü, 
«Tutanak tutuldu.» diyor ki, orada idik, Ko
misyonda üye olmayan arkadaşlarımızdan da 
müzakereleri takibedenler vardı, bir tutanak tu
tulmadı. Komisyonun sekreteri bir not aldı 
ise, o ayrı mes'ele. Not alıma ayrı şey, tutanak 
ayrı şey. Tutanak için, 33 ncü madde «Tuta
nağı Başkan ve üyeler imza ederler:» diyor. Bir 
tutanak vari, dosyadan çıkarsınlar, göstersin
ler. 
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Değerli arkadaşlarını, benim Komisyonda va
zife yapmadığımı buyuruyorlar. Kendileri 11 
Mart Cumartesi günü saat 9,00'dian 20,00'ye 
kadar, 12 Mart Pazar günü saat 9,00'dan 20,00' 
ye 'kadar Pazartesi günü sabah saat 9,00'dan 
15,00'e kadar süresiz, fasılasız, sürekli olarak 
dosyaların başında mı bulundular da bunu söy
lüyorlar? İşte kendilerinin raporu, işte benim 
muhalefet şerhim. Her ne kadar -Genel Kurul
da okunmasına ihtiyaç görülmedi ise de, dosya
ları inceleme fırsatını bulamamış arkadaşlar, 
hadisenin maddî kısmını dosyalara ve gerçeğe 
uygun olarak benim muhalefet şerhimde, kar
şı oy yazımda akis bulmuş görürler. Komis
yonun sayın sözcüsü çıksın da, Komisyonun 
raporundan çök daha uzun otlan benim karşı oy 
yazımda, hadisenin maddî olan kısmına taallûk 
eden bir cümlenin hatta bir kelimenin dosya 
ile tespit edilmiş gerçeğe uygun olmadığını 
söyleyehilsin. O karşı oy yazısı o dosya tetkik 
edilmeksizin yazılabilir mi? Veya, tavşan avı 
hikâyesi mi yazdım? 

Saym senatörler, üç hükümlü ölüm cezası
na mahkûm olmuştur. Komisyonun ve Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun yetkisi ve gö
revi, «bu ölüm cezasının yerine getirilmesi mi 
uygundur, yerine getirilmemesi mi uygundur?' 
noktasına inhisar ediyor. Ne isnat edilen fiille
rin subutuna, ne vasfına, ne de uygulanan ka
nun hükümlerine sirayet eden bir eleştiri yap
maya n:e yetkimiz var, bu husus ne de görevi
mize dâhildir. Benim karsı oy yasımda, her 
türlü yanlış anlamaya mahal bırakmamak ama-
ciyle bu husus belirtilmiş bulunuyor. 

Komisyon raporu ölüm cezasının yerine 
getirilmesini karara bağlıyor. Burada bir ter
cih yapılarak bir takdir yetkisi kullanılıyor. 
Arkadaşlarımızm kimisinin takdiri, ölüm ' ce
zasının yerine getirilmesi şeklinde olur, tak
dirine göre tercihini yapar, oyunu kullanır; 
kim!sinin takdiri ve tercihi de ölüm cezasının 
yerine getirilmemesi şeklinde olur. Benim kar
şı oy yazımda, uzun uzun, beş madde halinde, 
Ölüm cezasının yerine getirilmesinin neden da
ha uygun olduğu hakkında gerekçe var, Ko
misyon raporunda bir tek cümle var mı? ölüm 
cesa-smın yerine getirilmesinin neden daha uy
gun görüldüğü hakkında Komisyon raporun
da bir tek cümleden ibaret bir gerekçe var 

mı? Benim eleştirilerim bu noktalara matuf. 
Binaenaleyh, bir şahsın ittiham şeklindeki be
yanına daha fazla cevap vermeye lüzum gör
müyorum. Çalışma, meticesiyle ortada; iste ra
por, işte Zihni Betil tarafından yazılan karşı oy 
yazısı; «İşte raporun hali, işte karşı oy yazısı
nın hali... 

Ben yakındım., 10 dakikada tüm hâdiseyi izah 
etme fırsatını bulamayız, onun için konuşmayı 
zaman bakımından lütfen sınırlamayınız di
ye. Sınırlama kararı aldınız, hürmet ediyoruz. 
10 dakika içinde, sıramız geldiği zaman ko
nuşurken, daha geniş ölçüde, daha inandırıcı 
gerçekleri belirtmek suretiyle izahat arz ede
ceğiz. Delile istinıadetmeyen ittihamlara iti
bar olmadığı gibi, Sayın Ömer Ucuzal'm, be
nim uzun süreden beri Komisyonda beraber 
çalıştığım arkadaşımın, bu konuda görüşleri
mizin ayrı olması doiayısıyle beni huzurunuz
da çalışmiamış gibi göstermiş olmasına fazla 
değer vermemek gerektiği inancındayım. 

Sözü uzatmıyorum, saygılar sunarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Sırrı Atalay'm; «Komisyon Başkanının konuş
ması Komisyon çalışmalaırı belgelerinin ince
lenmesi konusunda yeni sorunlar getirmiş
tir, bunların da cevaplandırılması gereği var
dır. Bu sebeple sınırlandırılan kişisel konuş
malar üzerindedeki sınırlamanın kaldırılma
sı» şeklinde bir önergesi var1. 

Sayın Atalay, bu önergenizi maalesef oya 
koyamıyorum. Zira, biraz evvel 143 saym üye
nin katılmasıyle bu hususta oylama yapıldı. 
Sonra, sözü edilen Komisyon Başkanı değil, her
halde sözcüsü olacak, bir sürçü lisan... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sözcü. 
BAŞKAN — Evet, sözcü. Komisyon Sözcü

sü de, beıyaniarıyîe de teyidettiği veçhile, ra
porunda söz konusu edilen mevzuları burada 
tekrar etti, bir yeni durum, da, yeni delil de 
tahaddüs etmedi. 

Konuşmalara devam ediyoruz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Sayın Başkan, bulunduğum yerden bir ciheti 
tavzihe izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Siz komisyon Başkanısınız, 
her zaman Komisyon söz alabilir, buyurunuz. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, fazla meşgul ötmemek için kısaca 
arzedeyim. 

Arkadaşım Komisyonda zabıt tutulmamış
tır» buyurdular, içtüzüğün anladığı manada 
zabıt tutulmamıştır, doğrudur. Yalnız, komis
yonumuzda bir örf ve adet, bugüne kadar de
vam eden bir mevzu var: Bir defterimiz var
dır. müzakere hülâsaları Komisyon Kâtibi ta
rafından deftere zaptedilir, bütün safahat def
terde mevcuttur. Ama, içtüzüğün anladığı ma
nada zabıt denir veya denmez ayrı bir mevzu 
bu; bir. 

Arz etmek istediğim ikinci husus şu : Cu
martesi günü Senatoya intikal eden dosyayı, 
saat 9,00 sularında (9.00'u geçmişti) Başkanın 
havalesiyle bendeniz aldım. Saat 10,00 dan ev
vel gündemi tanzim ettik ve saat 10,30 suların
da idi, üyelerin Meclisteki gözlerine, gündemi, 
dosyanın okunma saatleri de, (her gün, Pazar 
günü dahil) dosyanın hangi saatlerde okunaca
ğı hususlarını da göstermek kaydıyle attım. 

Ayrıca, Komisyon kâtibine bütün üye arka
daşların Komisyonda adres olarak bıraktıkları 
yerlere telefonlarla bilgi verdim. Saat 10.30 da 
dosyanın tetkike hazır olduğunu, gelip dosya
yı okumaları lâzım geldiğini ve gündeme alındı
ğını, Pazartesi günü saat 15,00'te de Komisyo
nun toplantıya çağırıldığı hususunu bizzat 
kendim komisyonda oturmak kaydıyle, 15 tane 
üye arkadaşımın Komisyondaki malum adres
lerine bildirdim. 

Tavzihen bu ciheti arz ederim. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Adalet 

Partisi Grupu adına Sayın Fethi Tevetoğlu, bu
yurun efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz bir soru soracağım Sayın 
Komisyon Başkanından. 

Komisyon gündemleri komisyon başkanları 
tarafından hazırlanarak... 

BAŞKAN — Davet ettik, her zaman soru 
hakkınız mahfuz efendim. Lütfedin de... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyon gün
demleri... 

BAŞKAN — Sayın Betil, yalnız bir şeyi 
arz edeyim. Tevetoğlunu davet ettik, müsaade 
buyurun, konuşmasından sonra memnuniyetle. 

Buyurun efendim. 

I A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Samsun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Madde üzerindeki görüşlerimizi arza baş
lamadan önce, yıllardan beri bu kürsüden aynı 
patolojik alışkanlıklarıyla Adalet Partisine çat
mayı huy edinmiş iki sözcü arkadaşın burada 
tekrarladıkları iddia ve iftiralarına kısaca 
Grubum âdına cevap vermek istiyorum. 

Bunlardan Sayın Acuner'in, her zamanki 
üslup ve adetleriyle, âdeta bu suçluları Adalet 
Partisi iktidarı yetiştirmiş, meydanlara salmış 
şeklindeki isnat ve telmihlerine hayret etmeye 
lüzum yoktur. Zira, bu sayın üyenin böyle ko
nuşması tabiîdir. Savunduğu adamlar ne fikir 
ve niyet taşıdıklarını Sayın Acuner'den çok da
ha açık, sarih, adiyle ve sanıyle ifade ve itiraf 
otmişlerdir. Bu hükümlülerin işledikleri suç
larının... 

BAŞKAN — Tevetoğlu Beyefendi, bir daki
ka müsaade eder misiniz? 

Zatıâliniz birinci madde üzerinde söz iste
diniz. Sataşma nedeniyle söz isteseydiniz. Gru
bunuz adına, Tüzüğümüzün hükmü size sataşma 
nedeniyle her zaman söz istemeye imkân verir
di. Şimdi istirham ediyorum, birinci madde 
üzerinde beyanınızı bitirdikten sonra bu hakkı
nızı kullanın. Aksi takdirde usulü ihlâl etmiş 
oluruz. Şimdi Tüzüğümüzün hükmü, sizin, sa
taşma nedeniyle her zaman söz isteme hakkını
zı mahfuz tutar. Ama, birinci madde üzerinde 
söz alıp da tümü üzerindeki müzakereler sıra
sında cereyan eden bir sataşma nedeniyle söz 
söylerseniz, benim vaziyetim de müşkül duru
ma girer, idarede büyük müşkülâta uğrarım. 

Onun için sizden rica edeyim, zatıâlinizin 
mensubolduğunuz Grubun Başkanı, zatıâlinizin 
grup namına konuşmaya yetkili olduğunuzu 
bildiren yazısını yollamıştır. Siz lütfedin, bi
rinci madde üzerinde söz istediniz, birinci mad
de üzerinde evvelâ konuşmanızı yapın, mütea
kiben grubunuza vaki sataşmalardan dolayı da 
söz hakkınızı lütfen kullanın. 

Lütfedin, birinci madde üzerindeki beyanı
nıza münhasır konuşma yapın. 

A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Devamla) — Sayın Başkan, mademki söz
lerimin sonunda bu sataşmalara cevap vermek 

I hakkımdır ve grup adına konuşuyorum, buttıla-

117 — 



C. Senatosu B : 42 16 . 3 . 1972 O : 2 

rı tescil etmeye vazifeliyim, şu halde bunun pe
şinen yapılmasında herhangi bir mahzur olma
sa gerek. Ama... 

BAŞKAN — Ayrıca bize bu talepte bulu
nun lütfen de, şu usulü uygulayalım, lütfen, 
rica edeyim. 

A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ-
LU (Devamla) — Hay hay. Şu halde müsaade 
buyurunuz, zaten kısa bir açıklamada bulu
nacağım, sözlerimi tamamlayayım, ondan sonra 
esas görüşmeme geçeyim efendim. 

Sayın Acuner'in savunduğu adamlar ne fi
kir ve niyet taşıdıklarını sayın Acuner'den çok 
daha açık, sarih, adiyle ve sanıyla ifade ve iti
raf etmişlerdir. Bu hükümlülerin işledikleri 
suçların idam cezasını gerektirmediğini savuna
rak yüksek mahkemelerin kararlarına da karşı 
çıkan bu sözücüye benim başka söylenecek sö
züm yoktur. 

BAŞKAN — Cümleyi bağlamış oldunuz, 
lütfen şimdi 1 nci maddeye geçin, ondan son
ra sataşma nedeniyle söz isteyin efendim. 

A. P. GRUBU ADINA FETHİ TEVET-
OĞLU (Devamla) — Hayhay efendim. 

82 sıra sayılı ölüm cezalarının yerme geti
rilmesine dair kanun teklifi üzerindeki Ana
yasa ve Adalet Komisyonumuzun raporu ile 
huzurunuzdaki mesele, her şeyden önce bizzat 
kendilerinin «Türk Halk Kurtuluş Ordusu» 
adını verdikleri kızıl çeteden üç kızıl eşkiya-
ıım işledikleri çeşitli suçlar üzerine, bağımsız 
yargı organlarımızca her kademeden geçerek 
alınmış idam hükmünün yerine getirilmesi 
veya getirilmemesini bir kanunla karara bağ
lamak işleminden ibaret, basite alınacak bir 
mesele değildir. 

Dava, demokratik Cumhuriyet rejimini te
melinden bombalayıp yıkmak ve yerine bir 
komünist düzen getirmek isteyenlerin çaba
larına son vermek, milletimizi ve memleketi
mizi komünizm belâsından tamamen kurtar
mak ve korumak davasıdır. Kısacası Türkiye'
de zorla yaratılan bu savaş bir Cumhuriyet 
ve komünizm kavgasıdır, Bu millî ve mukad
des gaye uğrunda, her temiz süt emmiş Türk 
evlâdının, kendi üzerine düşen sorumluluğu 
idrak ederek, Büyük Türk Milletinin kur
duğu, aziz Atatürk'ün eseri ve emanati Tür
kiye Cumhuriyetini korumak ve ebediyen ya-

r satmak, payidar kılmak, bugünkü ve yarın
ki nesillerin millî bir borç ve vazifesidir. 

Üzerinde görüşülen idam cezası hükmü, 
Büyük Türk Milleti adına yargı yetkisini 
kullanan Kahraman Ordumuzun şerefli hâkim
leri tarafından Sıkıyönetim mahkemelerince 
verilmiştir. Bu hüküm bütün kademelerden 
,geçerek kesinleşmiş ve yerini getirilip geti
rilmemesi hususu bir kanımla tespit olunmak 
üzere, Anayasamızın 64 ncü maddesi gere-
ği;nce Parlamentoya sevk edilmiş ve Millet 
Meclisi Komisyonu ile Umumi Heyeti tarafın
dan ve Anayasa ve Adalet Komisyonumuzca 
tasdik edilmiştir. 

Rapor aleyhinde konuşanlar ve konuşacak
lar arasında, aktif komünist faaliyetlerde bu
lunduğu gerçeği üserine kapatılan bir si
yasî partinin mensubu da dahil bulunduğu
na göre, kaçamak yollara çapmadan, tereddüt 
içinde bulunmadan bir hususu açıklamak, sa
mimiyetle ortaya koymak zorundayız : Ko
münistlerle beraber olanlar ve komünistlere, 
komünizme karşı olanlar ayrılmalı, bilinmeîi-
dir. Komünist ve komünizm koruyuculuğu ya
panlarla, demokratik rejimimize saldırılar
dan koruyacak yüce mili etimizin istak ve 
menfaatlerini savunacaklar katî olarak mey
dana çıkmalıdırlar. (A, P, sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Gerçekleri tam bir cesaretle, açıkça ve 
dürüstlükle ortaya koymaya ve ispatlamaya 
mecburuz. Bu konuda ileri geri konuşan ve 
konuşacak olan her sözcü, t-n az hükümlüler 
kadar açık ve samimî olmalıdırlar. Bütün bu 
idamlık, müebbettik anarşistler, kendilerine 
kanat germeye devam eden ve kalkışan; haf
tada yirmi fikir değiştiren kararsız, te
reddütlü ve bugünkü söylediği ila dünkü söz
lerini bizzat yalanlayan şasırtmacı kurtarı
cılarından daha açık, daha samimî ve daha ce
sur davranmışlardır. 

Kötü yola düşmüş, milletlerini bölecek, 
yurtlarını altüst edecek bir kızıl batağa sap
lanarak boy göstermiş bulunmalarına rağmen, 
yaptıklarını ve yapacaklarını asla inkâr et
memiş, saklamamış ve maskelememişîerdir. 
Mahkeme huzurunda, ip gölgesinde dahi piş-

I man olmamışlar, düşünce ve hedeflerinden 
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caymamışlar, sözlerini geri almamışlar, bilâ
kis adalete ve kanunlara karşı olan küstah
lıklarını sürdürmüşlerdir. 

Bu, gözlerini budaktan esirgemeyecek ka
dar beyinleri yıkanmış, gözleri dönmüş ve 
kan dolmuş bedbahtların geride kalan arka
daşlarına ıslah ve kurtuluş yolunu göster
mek, ancak en azılılarını kanunun emrettiği 
cezaya çarptırmakla mümkündür. 

Bu üç kişi ve bunların arkadaşları, suç 
ortaklan açıkça her fırsatta üniversitede, 
dernekte, sokakta, meydanda, basında, tiyat
roda, Devlet radyosu mikrofonlarında, tele
vizyon ekranlarında ve sosyalist paravanası 
ardında komünizm propagandası yaptığından 
kapatılan TİP'in temsilci ve taraftarlarıyla 
Yüce Parlamento kürsünler^nde ve nihayet 
yüce Türk hâkimi önünde açıkça kendileri
nin komünist, yani Markscı, Leninci, Maocu 
ve Kastrocu olduklarını caka ile ifade etmiş
lerdir. Türk Milletinden değil, Türk halkın
dan bahsetmişlerdir. Türkiye'nin göz bebeği 
Kahraman Türk Ordusuna karşı, «Türkiye 
Halk Kurtuluş Ordusu» adıyla bir düzmece 
kızıl çetenin neferleri olduklarını açıklamış
lar ve bu kızıl çete marifetiyle türlü cina
yetler işlemişler, Hükümeti devirmekte fay
da uman siyasilerin de desteğinden yarar
lanarak Devleti kökünden yıkmaya kalkış
mışlardır. 

İşi Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çekecek 
kadar ileri götüren bu kızıl hainler, iç ve 
dış düzen ve güvenimizi, Devlet itibarımızı, -
millî şeref ve haysiyetimizi yok etmeyi he
def almışlardır. Bunları, fiku suçlusu, siyasî 
suçlu saymak büyük gaflet, bunları bugüne 
kadar yurdumuzda asılmış kimselerle kıyas
lamak ise insafsızlığımı son mertebesidir. 

Bugün bunlara verilen idam cezalarının 
aleyhinde bulunan şefkat, merhamet ve atı
fet dağıtıcılarına; 27 Mayıs sonrasında, mille
tin büyük çoğunluğu tarafından gönülden 
svilen üç vatan evlâdı asılırken neredeydiniz 
diye sormak lâzımdır. 

Oyun açıkça ortaya konulmalı, bunlara şe
faatte bulunanlardan bazıları gerekçelerini 
gerçek yönüyle belirtmelidirler. 

O inançtayım ki, vereceğimiz karar ; Kah
raman Ordumuzun aziz vatanı ve Atatürk ema

neti Türkiye Cumhuriyetini muhafaza et
mekteki değişmez kararını büsbütün kuv
vetlendirmek, Sıkıyönetim mahkemelerimizin 
kararlarını isabetli bulmakla, komünizmi ve 
komünistleri Yüce Parlamentonun Türk Mil
leti adına reddetmesi manasını taşıyacak
tır. istiklâline ve her çeşit haklarına sahip, 
millî iradesinin dilediği bir rejimle idare 
edilen hür Türkiye'mizi «Bağımsım Türkiye» 
yaygaraları ile bir esaret kampına çevirmek, 
isteyen bedbahtları bile bili; veya safdillikle 
savunmak, kanaatimizce bütün milletin hak 
ve hürriyetine kaydetmektir. 

Bağımsız yargı organına saygı, demokratik 
Anayasa rejiminin bir icabıdır. Her kavramı 
kendi zamir ve çıkarlarına göre eğriltip büken, 
değiştirip kullanan marifetlilerin oyunlarından 
Türk Milleti artık tiksinti duymaktadır. So
rumlular, milletin kendilerinden ciddiyet, va
kar, kararlılık ve vatan severlilik isteyen se
sini işitmeye ve bu çağrıdaki mânayı, gerçe
ğiyle anlamaya mecburdurlar. 

Hak ve hürriyetlerinin sahibi olarak huzur 
içinde yaşamak isteyen; anarşi, ihtilal isteme
yen, kanunlarına saygılı "ve Devletine bağlı bü
yük milletimizin istek ve temayülüne uymak 
boynumuzun borcudur. 

Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, Atatürk'ün 
büyük eser ve emanetini yok etmek isteyenleri, 
bugün ele Meclis ve Senatoda destekleyecek, 
savunacakların, yalnızca legal komünist partisi 
olarak çalıştığı nihayet tespit edilerek kapatıl
mış bulunan T. i. P. nin açıkta kalan iki baki
ye mahsulü temsilcisinden ibaret olmaları bek
lenirdi. Zira, bugün büyük bir millî tehlike 
karşısında tam ve kuvvetli bir cephede millet
çe birleşmeye mecburuz. 

Tarihimizin en kritik dönemlerinden birisi
ni yaşamaktayız. Dışarıdan yönetilen bir kızıl 
kundağa içeriden alet olan hain ve gafillerin 
marifetleriyle yalan, yaldızlı, düzme komünist 
sloganları peşinde ve bir düzen masalı, düzen 
değiştirme oyunu ile Türkiye'de Türk Devletine 
karşı bir kızıl savaş açılmıştır. Açılan gerçek 
savaşın rengi artık 'gün ışığına ve su yüzüne 
çıkmıştır. Sürdürülmek istenilen savaşın, yal
nız vazife başında bulunan iktidarları değiştir
mek ve düşürmek hedefini gütmeyip, bunu bir 
ilk başarı sayarak, topyekûn Türk Devletini, 
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Türkiye Cumhuriyetini bütün parti ve üyele
riyle Türk Parlamentosunu ve demokratik re
jimi yıkmak ve yok etmek ve yerine bir kızıl 
dikta getirmek planını gerçekleştirmek için 
açıldığı tamamen anlaşılmıştır. Daha açıkçası, 
büyük Türk Milletinin karşısına, büyük ku
mandanlığını foüyük Atatürk'ün yaptığı kahra
man Türk Ordusunun karşısına boş hayaller 
ve hain emellerle «Türkiye Halk Kurtuluş Or
dusu» adlı kızıl kuruluşu çıkararak bu vatanı 
bölmek, bu milleti parçalamak, Türklüğün bu 
son hürriyet kalasını da bir talihsiz Azerbey-
can, Kafkasya, Kırım ve Türkistan veya bir za
vallı Polonya, Macaristan, Çekoslovakya haline 
getirmek istedikleri açıkça ortaya çıkmıştır. 

Geçen bir yıl içinde cereyan eden vahim 
hâdiseler, bizim 11 yıldır bu yüce kürsüden mil
lî varlığımızı tehdideden kızıl tehlikenin önlen
mesi, söndürülmesi ve yok edilmesi yolundaki 
naçiz uyarılarımızda ne kadar haklı bulundu
ğumuzu da ispatlamıştır. Bu tehlikeli noktaya 
bir günde, bir ayda, bir yılda gelinmemiştir. 
Hiç kimsenin, suçluların ve sorumluların da 
redde demedikleri vesikalarla göstermişizdir ki, 
yıllardır sosyalizm maskesi altında komünizmi 
geliştirmek isteyenler adım adım ilerleyerek, 
Türklüğü kızıl gayyanın kenarına itmişlerdir. 

Politika, millet ve yurda hizmetin, yani mil
lî görevlerin en çetin ve en şereflilerinden biri
dir. Bu büyük vazifenin hakkıyle yerine geti
rilmesi sorumluluğu yalnız nöbetteki hükü
metlere, baştaki iktidarlara mahsus değil; ço
ğunluğu, azınlığı, gruplusu, grupsuzu ile Par
lamentoyu teşkil eden bütün kadroya aittir. 
Bugün bir büyük millî tehlike, bir büyük millî 
dava karşısında «ben, sen, o» olmaktan çıkıp, 
«biz» olmaya mecburuz. 

Zira, felâketin hepimizi tehdidettiğini, hat
ta bizzat müsebbiplerinin başlarını hedef aldığı
nı yakın tarihteki pek çok örnekler .göstermek
te ve açıklamaktadır. 

Bu ülkeyi ve milleti 12 Marta getirenlerin 
daha nerelere götürmek niyetinde, hazırlık ve 
planında oldukları bütün çıplaklığıyle meyda
na çıkmıştır. Bu itibarladır ki, bugün verece
ğimiz kararın Türk ufkunu ve Türk dünyasını 
karartan bulutların kalkmasına ve yaratılmak 
istenilen felâketlerin gerçekleşmemesine yara
yacak ilk isabetli tedbir ve ibret örneği olaca
ğına inanmaktayız. 

Nereye nasıl getirildiğimizin çekişmesini bir 
yana bırakarak, nerede bulunduğumuzu ve ne
reye götürülmek istendiğimizi bir kere daha 
düşünmeye ve buna göre karar almaya, hep 
birlikte çare bulmaj^a ve Hükümetin, Ordunun 
bu yoldaki görevlerini milletçe kolaylaştırmaya 
mecburuz. 

Hafızanın unutma zaafını kendilerin mütte
fik sananlar unutmamalıdırlar ki, büyük millet 
ve tarih, her gerçeği bir film, bir teyp hassasi
yetiyle tespit ve kaydetmekte, kimlerin dün ne 
söyleyip ne yaptıklarını, bugün ise neler söy
leyip neler yapmak istediklerini bütün incelik
leriyle anlayıp, mukayese ederek değerlendir
mektedir. 

Cephanelik ve muharebe merkezi, savaş ka
rargâhı haline sokulan üniversitelerimizin, yal
nız azınlık oldukları çoğunluğa hükmeden Le-
ninci, Marksçı, Maocu, Kastrocu öğrencilerini 
değil; bunları yetiştiren, bunlara katılan, bun
ları saklayan, bunları koruyan, tahrik ve teşvik 
asistanlarını, doçentlerini, profesörlerini, de
kanlarını ve rektörlerini unutmak mümkün mü
dür? 

En kritik günlerde kızıl gösteri ve yürüyüş
lerini önlemek başlıca vazifeleri, hatta yaşama 
şartları olanların kara cübbeleriyle bu öğrenci
lerin önlerine düştüklerini, çeşitli kuruluşlara 
yerleşmiş, hatta Parlamentomuza girebilmiş ta
raftarlarının, cephe birlikçilerinin, onlara al
kış ve tempo tutuşlarını, çeşitli Anayasa ku
ruluşlarının ve bilhassa Türk basını ile. Dev
let Radyosunun durumu tutumunu hazıfalar-
dan ve koleksiyonlardan kazımak mümkün mü
dür? 

Bugün şükürler olsun, birçok noksanlarına 
rağmen, gerçeği aksettirmek doğru yoluna gi
ren TRT, daha düne kadar sapık görüş ve ka
sıtlıların elinde bir Anayasa kuruluşu olmak
tan çıkmış, Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çeki
lişi gibi, eski ve yeni komünistlerin propagan
da karargâhı, yurdun her köşesinden duyulan 
bir kızıl borazan ve düdükleri haline getirilmiş
tir. 

Bile bile yalan yayın yapmış ve komünistle
rin suçlarını Hükümete, halka ve vatan sever 
gençlere yıkmaya çalışmış, bu Devlet kurulu
şunun mikrofon ve ekranları Devleti temelinden 
dinamitlemek isteyenlerin elinde ve emrinde 
hizmet görmüştür. 
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Orman gibi havaya 'kaldırılan kısıl saraya 
tutulmuş sol kolların, sıkılmış yumruklarıyle, 
Türk Devletinden intikam almak isteyenlerin 
çığlıkları, bu Anayasa kuruluşu ekran ve mik
rofonlarından yükselmiş ve yayılmıştır. O yü
rüyüşleri, o işgalleri, o boykotları, o işyerleri
nin tahriplerini unutmak kabil midir? 

Anarşiyi önlemek ve demokratik rejimi ko
rumak için çırpman Anayasa iktidarının almak 
istediği her tedbire «Faşizm geliyor» yaygara
ları ve hele kızıl banka soyguncularının «kılma 
dokun, seni eli kanlı iktidar» diye tescil ederim 
sesleri hâlâ kulaklarımızda çınlamıyor mu? 

Fakat bugün takke düşmüş kel meydana 
çıkmıştır. 

Ortalığı karıştırıp, huzur kaçıran, gü
ven bozanların yurdu bölmeye, milleti parça
lamaya çalışanların amacı açığa çıkmış, bu kı
zıl kaosun iktidarları değil. Devleti yıkmak 
ve yutmak istediği gerçeği tamamen anlaşılmış
tır. Bunu hâlâ anlamamakla veya bunun aksi
ni savunmakta ısrar edenlerin durumu, ancak 
suça ortak bulunmakla veya şahsî, siyasî ihti
rasların sürüklediği gafletle izah olunabilir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Düne kadar kin ve nifak, bölücülük ve par
çalayıcılık cephesinin öncülüğünü ve sözcülüğü
nü yapanların bugün, «Dost olalım, kardeş ola
lım, bağışlayalım, kin tutmayalım» diye yük
selttikleri çocuk kandırıcı sözlerin samimiyetle 
alâkası gösterilemez. Kardeşliğin, dostluğun 
ve insanlığın yararına her şeyden önce, kanun 
hâkimiyetini, kanunun ve cezanın eşitlikle 
tatbikini gerçekleştirmek zorundayız. Kimse
nin yaptığı yanına kalmamalıdır ki, daha be
terine kalkışılmasın. Yeni bir fırsat ve imkân
la dünkünün on misli karşımıza çıkmasın. Ko
münizmi fikir kabul edecek bir fikirsizliğe, bu 
çocuklar komünist değildir, diyecek kadar 
izansızlığa düşerek ve hümanizma belirtisi in
sanlık dayanışması avaseleriyle günümüzün kı
zıl eşkıyalarını yarınlarının ümidi, göklerinin 
kutup yıldızı sayanların ve sananların görüş 
vu düşünüşleri gerçekten ibret ve dehşet veri
cidir. Vereceğimiz kararda Türkiye'nin gele
ceği yatmaktadır. Bu tarihî karar, Türkiye'
nin ve Türklüğün var olması veya yok olması 
ile ilgilidir. Herkezin fikri kendine göre bir 
ağırlık taşır. Biz temsil ettiğimiz Yüce Mille-
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tin, bizi temsilci gönderen büyük çoğunluğuna 
tercüman olmaya çalıştık. «Al giyenler alınır, 
yarası olan gocunur» atasözümüz gibi, sözleri
mizden, al giymişlerle, yarası olanlardan başka
sının alınmaması ve gocunmaması gerekir. Zi
ra, Anayasayı silâhla ortadan kaldırmak, mil
leti bölmek ve parçalamak, demokratik reji
mi, Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere her za
man hep beraber karşı duracağız. 

Senatonun yüc^ kararı, 50 nci yılma gel
diğimiz, babalarımızın canları ve kanları paha
sına kazanılmış Cumhuriyetimizin Büyük Kuru
cusu Atatürk başta olmak üzere, bütün Millî 
Mücadele şehitlerimizin ruhunu şadetmiş ola
caktır. Bu vatan ve millet, Türkiye Cumhu-
riyoli ebediyen şanla, şerefle yaşayacaktır. 

Yüce Senatoyu naçiz şahsım ve Grubum 
arlına saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıraların
dan şiddetli alkışlar) 

Sayın Başkan, iki dakika... 

BAŞKAN — Hayır, sataşma nedeniyle ko
nuşacaksanız, evvelâ neden kendinizi grubunuz 
adına sataşmaya mecbur olduğunuzu Tüzük 
emri gereğince izaha mecbursunuz. Bunu lüt-
îci yerinizden ifade buyurun. Yedi saatetn beri 
müzakereleri yöneten bir Başkan olarak o, tuta
nakları da incelemek mecburiyetinde olduğumu 
arz ederim. Lütfen oradan ifade edin. İlgili 
tutanağı hemen getirteceğim. Çünkü hadise 
yerli saat evveline aittir. O bakımdan salim 
bir neticeye varmam mümkün değil. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, Sayın Yıldız konuşmaları arasında 
kendi deyimi ile «Koşulların», ortamın bu hü
kümlüleri komünist ve anarşist yaptığını iddia 
ederek, bütün bu suçları Adalet Partisine ve 
o günkü iktidara yüklemiştir. Ayrıca sözleri 
arasında muhakkak cevaplandırılması ve tas
hih etmeye ihtiyaç duyduğum bizi «kana susa-
nıışhkla» itham eden bir ifadesi vardır. Bun
ları cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tutanakları da tetkik edelim, 
söz verme imkânını düşünelim efendim. 

Efendim, "bir önerge geldi... 
HAYDAE TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Siı.ym Başkan, şahsımla ilgili olarak Sayın Te-
i votoğlu Grup adına yapmış olduğu konuşmada, 
ı «Bunların kılma dahi dokunursanız, sizi katil 
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iktidar olarak ilân ederim.» şeklinde bir be
yanda bulundular. (A. P. sıralarından «doğru
dur.» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, is
tirham ediyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Doğru değildir, o şekilde değildir. Bunları 
tutanaklardan okumak üzere tavzih için, dola-
yısıyle bana sataşma olduğu için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tunçkanat grup 
adına da birinci madde üzerinde Sayın Yıldız 
söz istemiş... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
O ayrı. 

BAŞKAN — Ama o tekaddüm etti, «Grubu
muza sataşma var.» deniyor.. Evvelâ onu de
ğerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Tabiî, tabiî efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız 1 nci mad-
do üzerinde hem Grup adına konuşacaksınız, 
hem de «sataşma var» diyorsunuz. Nereden 
sataşma oldu Sayın Yıldız, lütfen?... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evvelâ 
belli olarak, «patolojik» bir davranış olarak bi
zim davranışımızı niteledi. 

2. Yassıada kararlarını söz konusu ederek, 
bizim o tasarrufumuzu çok kötü şekilde nite
lendirdi... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Mezar
dan çıkartıp, bir daha asarsınız dedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyo
rum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bu iki ko
nu üzerinde söz istiyorum. Zaten kendisi da
ha fazla da sataşma niyetinde olduğu için, ar
zu buyurursanız o sataşmasını bitirsin ondan 
sonra söz alırım. 

BAŞKAN — Şimdi grup adına 1 nci madde 
üzerinde size söz veriyorum ve «Üç masum va
tan evlâdı asılırken kıllarını kıpırdatmayanlar
la..» sizi telmih ettiği kanaati ile bu noktaya 
münhasır cevap verin, buyurun efendim. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî 
Üyie) —- Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Burada görüşlerimizi açıklarken grup adına 
ve sonra kendi adıma en edebî üslubu kullan
maya gayret ettim; fakat edep dışı bir üslupla 

16 . 3 . 1972 O : 2 

karşılaşınca, hak ettiği karşılığı alması zorun-
luğu karşısında kaldık, Adalet Partisi Söz
cüsünün. 

«Patolojik davranış» dedi. Ben kimi has
talıklar bilirim, ama doktor olmadığım için adı
nı bilmem. Meselâ, komünist ticareti yapan, 
kafatasçı, faşist özlemlerinde bulunan insanla
ra tıpta ne derler, bilmem? Onun için adını 
kullanmayacağım; faka)t, söylediği birkaç yer-
da bize de yöneldi; komünistlere kanat geriyo
ruz, anarşistleri savunuyoruz gibi sözler söy
lendi. önergemde bunu belirttim. Biz ne anar
şistleri savunuyoruz, ne komünistleri savunuyo
ruz. Akılsızlığı yüzünden komünizmi geçerli 
kılmak isteyenlerin ayıplarını sayıyoruz. (A. 
P. sıralarından «Allah Allah» sesleri.) 

Ülkeyi bölme suçlamasına bizi hedef tutan 
sözleri oldu. Biz bunu yıllarca söyledik; mem
leketin her parçasını bölen, birbirine döğüştü-
ren, Mason locasını bile bölen, tarihimize «Bö
lücülük devri» diye geçecek bir iktidar oldu
ğunu çok defa söyledik. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — O senin 
görüşün. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Yıldız bir nokta
yı rica edeyim... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Siz des
teklediniz, o da mı yalan?... Ne haklan var 
bunları konuşmaya?... 

BAŞKAN -~ Şimdi Sayın Nurettin EDtürk... 
(A. P. sıralarından «Ama müsamaha ediyorsu
nuz Sayın Başkan.» sesleri, gürültüler.) 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Müsama
ha göstermeyin Sayın Başkan. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Söylenme
diğine göre ne bağırıyorsun? 

BAŞKAN — Kim müsamaha ediyor? 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sus utan

maz adam, neyi müdafaa ediyorsunuz? Zulmü, 
anarşiyi, arsızlığı müdafaa ediyorsun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Otur .yeri
ne be. (A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılma
yan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika Sayın 
Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — O söyleme
diğine göre otur yerine. «Komünistleri koru
yorsun» ne demek? 
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BAŞKAN — Şimdi Sayın Yıldız, bir daki
ka... (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 
Sayın Yıldız... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Söyledi on
ları, «Koruyorsunuz, komünistleri savunuyor
sunuz.» dedi. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurur mu
sunuz, rica edeyim efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yok, siz 
böyle bağıracaksınız; burası balbamzm çiftliği 
değil. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yıldız. Bir 
dakika efendim... Müsaade buyurur musunuz 
rica edeyim efendim, şimdi... 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Bu kürsü mille
tin kürsüsüdür. Kimsenin babasının çiftliği de
ğildir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın isa Bingöl, hayır mü
zakerelere devam imkânı vermemekse maksat, 
bırakalım efendim. Rica ederim siz... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biraz 
evvel Grup Başkanınız konuşurken söyleseydi-
diniz; neler konuştu neler. 

BAŞKAN — istirham ediyorum efendim, 
rica ederim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Tevetoğlu konu
şurken kimse müdahale etmedi, yeter artık be, 
yeter... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, müsaade bu
yurunuz. Ben konuşacağım efendim, müsaade 
buyurun. 

Şimdi Sayın Tevetoğlu konuştuğu zaman 
kimsenin bir itirazı varidolmadı, herkes dinle
di. Yalnız Ben Sayın Yıldız'a bir hususu ha
tırlatacağım sırada sizden bir feveran oldu. 
Bu takdirde idarenin... 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Müsama
ha ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Kimi efendim, istirham edi
yorum, nasıl müsamaha ile itham edebiliyor
sunuz Beyefendi? Bakanlık yapmış bir zatsı
nız. Nerede müsamaha?... istirham ediyorum, 
muhatabınızın da bir insan olduğunu kabul edin 
efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bizim de 
bir tahammülümüz olduğunu kabul edin. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Taham

mülü olmayan cehennemin dibine gider. Allah 
Allah tahammülü yokmuş, cehennem ol git. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Eğer bu şekil devam ederse, 
oturumu tatile mecbur oluruz, rica ediyorum. 

Sayın Yıldız sizden tekrar rica ediyorum; 
sataşma nedeni ile istediğiniz sözden dolayı, 
ona münhasır cevabınızı verin ve 1 nci madde 
üzerindeki konuşmanızı lütfen tamamlayın efen
dim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, burada şu sözler söylendi, cevap vermek 
zorundayım, tekrar sayıyorum: 

1. Patolojik nitelik. 
2. Komünistleri savunuyorlar, bölüyorlar, 

komünistleri koruyorlar, «öldürürseniz katil 
sayarım» beyanlarına sayın arkadaşım cevap 
verir; onu da söylediler. 

«Yassıada'da kararları ile üç vatan evlâdını 
astılar, o zaman nerede idiler?» lâflarını söyle
diler. 

Yargı kararlarına karşı bu konuşmaları el
bette cevaplandıracağım. Onun için dinlesin
ler. Ben onları dinlerken bir şey demedim. 
«Patoloji» lâfını dahi kendi seviyesine bağış
layarak sabırla dinledim. Şimdi aynı sabrı 
göstermeleri en azından insanlık gereğidir. 

Arkadaşlar, evet ülkeyi bölme suçlamasına 
bizi hedef aldılar. Ben bunu söyledim, vaktiy
le Grubumuz da söyledi; ülkeyi bölen, parça
ları birbirine döğüştüren bir iktidar diye nite
lendirdik. Sonuç da belli oldu; askerî mah
kemenin savcısı da iddianamesinde aynı şeyleri 
söyledi. O da söylüyor, bugün de söyleniyor. 

Sonra, 27 Mayısta; bu her şeyin ötesinde 
üzerinde durulması gereken bir beyan; «üç yurt 
evlâdını asma, kefen ıskatçılığı, ölü sömürücü
lüğünü» bitmez tükenmez bir sermaye olarak 
kullandığı davayı dile getirdiler. Evet, Tür
kiye'de ölü ıskatçılığı ve kefen sömürücülüğü
nü sanat edinenlere de cevap vereceğiz. 

Arkadaşlar, burada o kurnazlığı bırakalım. 
Ordu ittifakı dalaveresi altında kimseyi kan
dıramazsınız . O ordu kötü bir gidişi... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, nasıl müsamaha ediyorsunuz?... 

I (A. P. sıralarından şiddelti gürültüler.) 

123 — 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Muh
terem arkadaşlarım, lütfedin, oturduğunuz yer
den sataşmayalım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet, su
baya «Moskof subayı» denirken ses çıkar
mayan, Yassıada'daki nöbetçi subayları katil 
diye boyuna yazan... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Katü 
onlar değil ki... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yargı or
ganlarına saygının zerresini göstermeyen, Da
nıştay kararlarını pervasızca çiğneyen ve en; 
nihayet mahkemelerce mahkûm edilen kimseler 
buraya çıktığı zaman biraz daha, suçluluğun 
en azından utanç verici duygusunu beslemeli
ler. 

Komisyonda da aynı şey söylendi. Bir A. P. 
li üye Komisyonda, A. P. yi rezil etmek için 
«mahkemeler bize karşı şöyle davrandı, böyle 
davrandı» diye Türk mahkemelerine en ağır 
lafları kullandığı zaman bir sayın üye «Sözü
nü geri al, Türk adaleti adına seni protesto 
ediyorum» demek zorunda kaldı. 

Şimdi, bütün bunlar unutulacak ve bölü
cülük el çabukluğu marifet... Muhtırada, oldu
ğu gibi suçlananlar suçu başkasına aktararak; 
bembeyaz, ak alınla çıkacaklar... Yağma yok. 
Kimse budala değildir. Bütün eylemleriniz 
açık açık izlenmektedir. 

Şimdi, Yassıada mahkemesinin kararları 
kamu oyuna sunulan, mahkûm edilen bir zih
niyetin tasdiki anlamında Anayasanın başlan
gıç kısmında yazıldığı halde, siz de bunu kabul 
ederek meşruluğunuzu ve iktidarınızı bu Ana
yasaya dayandırdığınız halde, yine Anaya
sanın temelini kazımakla kazanacağınız şey, 
sadece meşruiyetsizliktir. Başka bir şey de
ğildir. Çünkü Anayasaya ve başlangıç kısmı
na da inanıyorsanız, «Meşruluğunu yitirmiş 
bir iktidar.» Belli. Suçları, en yüksek yargı 
organlarının kararı. O da (belli. Onaylandı. 
Bütün bunlar yapıldıktan sonra o sayın yar
gıçlara en azından saygı beslemeniz gerekir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — istirham ediyorum. Lütfen 
efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bugün on
lar en yüksek yargı organların başı veya üye
leridirler. Adalete saygısısliğınızın ölçüsünü 
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biliyorum ama, bu kürsüden bunu bu ölçüde 
cesaretle söylemeniz ayıp oluyor. 

Evet, bir lâf daha bize yöneldi. 12 Mart 
ortamındaki suçlularla ilişkin beyanımızı ka
sıtlı yorumladı, tekrar yerinden de söyledi. 
Tekrar ediyoruz. Biz diyoruz ki, suçlar var
dır, suçlular vardır, hatta devrimciler şikâ
yetçidir birçok suçlardan; devrim adına yapı
lan suçlardan, devrime yakışmaz suçlardan. 
Hiç bir suretle soygunun, adam vurmanın, 
kaçırmanın devrimcilikle hiç bir ilişkisi yoktur. 
Bunu yapanlar, hangi adla yaparsa yapsın, 
suçludurlar. Âdi suçların hiç îbirini savunmu
yoruz. Anarşizmin hiç birini savunmuyoruz; 
suçluyoruz. Ama diyoruz M, bu ortama iten
le? de suçludur. Bunım muhtıra, belgesidir. 
Tutum ve davranışlarıyle Türkiye'nin geleceği
ni ağır tehlikelere düşüren kimdi Muhtırada?.. 
O günkü iktidar. O günkü iktidar şimdi çı
kıyor «Ben de yok bu» diyor. Yok demesi ge-
rekiyorduysa muhtırayı kabul etmezdi. «Evet» 
dedi. Peki, o suç sizde yoksa neden çoğunluk 
sizdeyken iktidarda değilsiniz?.. Neden?.. Han
gi gerekçe bunu izah edebilir?.. Mecliste çoğun
luğu elinde bulunduranlar iktidarda değilse bir 
kurt yeniği var bu işte. Kurt yeniği değil as
lında; tarih bunu doğrulamıştır, belgelemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, soru şeklinde 
lütfen sormayın da, umumî, objektif şekilde 
ifade edin. 

VEHBİ EESÜ (Tabiî Üye) — Orada ne ko
nuşuyorsun, çık da kürsüye konuş. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendice 
konuş. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi, her 

sıkışınca ordu ittifakına koşup, sonra fırsat bu
lunca ölçüyü kaçırma huyunuzu biliyorum. Yu
varlak masada verdiğiniz sözleri biliyorum. Çan
kaya protokolunda verdiğiniz sözleri biliyorum. 
Temsilcilerinizin Komitede verdiği teminatı 
kendiniz de hatırlıyorsunuz. Ama, bir insan
da sözü ile bağlanacak kadar söz haysiyeti bu
lunmalı. Verdiği söze bağlı kalacak bir moral 
sorumluluk duymalı. Bunu duymayanlara söy
leyeceğim tek söz; ayıbın ötesinde bir ayıp 
içindesiniz. 

Saygılar sunarım. (M. B. G\, Kontenjan Gru
bu ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Allah, Al
lah. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, ne
dir efendim isteğiniz, rica ediyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Tutanaklardan bana yapılan sataşmaya karşı 
bir bölüm okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir bu sataşma, lütfen tek
rar edin. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
«Çocukların kanma dahi dokunursanız sizi katil 
ilân ederim.» Siz bu çocukları korudunuz diyor 
açıkça bana. Ben, suçluları değil, neyi korudu
ğumu; açıkça kimi uyardığımı tutanaklardan 
okumak istiyorum müsaadenizle. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, tek
rar bir sataşmaya mahal vermemek üzere sözle
rinizi tavzih edîin, buyurunuz efendim. Oradan 
ifadeniz mümkünse, rica edeyim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, biliyorsunuz sizler de o zaman
lar kürsüde bulunuyordunuz, ve o zamanın Hü
kümeti bu banka soyguncuları zanlıları için 
«vur» emri vermişti. Ben kendileılni uyarmak 
üzere Senato kürsüsünden bir konuşma yapmış
tım. Bu konuşmamda şunları söyledim. Tuta
naktan okuyorum : 

«Son söz olarak şu uyarıyı bu kürsüden bir 
kere daha yapmak istiyorum : Eğer günün bi
rinde Hükümet, banka soygunundan suçlu ola
rak ilân edilen bu gençleri bir silâhlı çatışma
da, nefis müdafaası bahanesiyle, öldürecek olur
sa, ki bütün hazırlıklarınız ve olağanüstü ted
birleriniz bu niyetinizi açıkça belli etmektedir, 
sizi bu kürsüden, gençlerin katili olarak suçla
yacağımı peşinen duyurur, bu kanun dışı hare
kelinizden sakınmanızı tavsiye ederim. (A. P. 
sıralarından «tavazzuh etti» sesleri) 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, A. P. Grubu adına 

Sayın Fethi Tevetoğlu'nun Sayın Yıldız'm tü
mü üzerindeki konuşması sırasında sataşma id
diası oldu. Meclis tutanaklarını getirdim. Kür
süye bir hatip davet ettiğimiz takdirde tutanağı 
inceleme imkânımız olmayacağı için, on dakika 
için birleşime ara veriyorum. Müsaadenizi rica 
edeceğim. (A. P. sıralarından «vazgeçtik» ses

leri) Vazgeçti mi efendim?.. Peki efendim, vaz
geçtiyse mesele yok. O takdirde bir hususu arz 
ediyorum. 

Sayın Başkanımız imzası ile aldığım bir me
sajı Yüce Kurula arz ediyorum. Bu akşam Yüce 
Kurulun aldığı karar gereğince, müzakerelerin 
devam »etmesi nedeniyle Sıkıyönetim yasakla
malarının dışında tutulacağımız arz olunur. Bu
radan dışarı çıkacak memurlar v. s. 

Şahısları adına Sayın Sırrı Atalay. Buyu
run. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, 

1 nci madde, ölüm cezalarının yerine geti
rilmesini kapsamaktadır, ölüm cezalarının ye
rine getirilmesini isteyenlerin görüşüne göre, bu 
maddenin son fıkrasında bir değişiklik yapıl
ması zorunluğu mevcuttur. Zira, bizim Anaya
samız eski karar yerine yeni bir şekliyle yasa 
ile izin verme sistemini getirdiği zaman bunun 
bir kararlaştırma olacağını ifade etmiş idi. Ya
ni, 1964'te verilen izin vermede ifade edildiği 
gibi «işbu cezaların yerine getirilmesi kararlaş
tırılmıştır» hükmünün bulunması iktiza ederdi. 
Ama, bu metin Anayasanın emrettiği bu karar
laştırma şeklinden uzak bulunmaktadır. Hiç bir 
sebep bulmasanız dahi Anayasanın, 64 ncü mad
desinde derpiş ettiği ve gerekçede ifade ettiği 
«kararlaştırma» şekli bulunmadığı için, birinci 
maddenin değiştirilmesi gerekir. Eğer Anayasa
ya saygı duyuyorsak, 1964 senesinde olduğu gi
bi, aynı hükmün yerine getirilmesi gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, lö dakika içeılsin-
de kısıtlanmış bulunan konuşmalar karşısında 
şüphesiz bütün bu konuları teker teker ele al
manın güçlüğü vardır. Ölüm cezalarının niçin 
karşısında olduğumu hukukî nedenlerle, huku
kî mahiyet ve unsurlarını birer birer belgele
mek suretiyle ifade etmek isterdim. Siyasî suç
lardan dolayı niçin ölüm cezalarının verileme
yeceğini bütün ayrıntıları ile ifade etmek iste
yecektim. Ama, bu imkân elimden alınmış bu
lunmaktadır. Şüphesiz ki, bunun vebali bu im
kânı vermeyenlerin ve kişisel konuşmaların ya
pılmasını sınırlayanların üzerinde olacaktır ve 
bu vebal onları daima takip edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce bir grup 
adma yapılan konuşmayı dinledik. Bir parti 
kongresi edebiyatı içerisinde umumî suçlamalar 
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çok rahatlıkla yapıldı. Türkiye'nin kaderi üze
rinde aslolarak durulacak unsur, gayet kolay
lıkla ve rahatlıkla herkesi komünistlikle itham 
etmektir. Bu marazı ruh halini her nedense bir 
siyasî parti kendisine has bir silâh olarak kulla
nır ve bunu işletmeye çalışır. Kendisiyle aynı şe
kilde düşünmeyen herkes yahut düşünce hürri
yetine bağlı her insan, eğer bir düşünceyi, bir 
fikri, ama meşru bir şekilde Anayasa hudutları 
içerisinde savunabiilyorsa, onların görüşü için
de olmadığınız müddetçe siz solsunuz, siz ko
münistsiniz. Sanki bu memlekette vatanperver
lik, demokratik hürriyet ve hakların sahipleri 
yalnız kendileridir. Ama, onlar gibi düşünme
diğiniz müddetçe bu kara çamuru sıçratmayı 
çok rahatlıkla yaparlar. Ama, bir şeyi bilmele
ri iktiza eder ki, kendisine güvenen insanlar 
kendi vicdanlarına karşı saygılı olma muhase
besini yaparlar, bu ithamları ellerinin tersi ile 
iterler ve onları bu bedbaht seviyede bırakır, 
kendi düşüncelerini ifade ederler. Bunlar sade
ce Türkiye'ye has olaylar da değildir. 

Sanırım 1946 yılının Ekim ayı idi, Nürn-
berg'de nazı suçluları muhakeme ediliyordu. 
Nazi suçluları ki, yüz milyonlarca insanın ıstı
rabına seb©bölmüştü, ikinci Dünya Harbi esna
sında milyonlarca insan ölmüştü ve dünya 5-10 
yıl büyük ıstıraplara maruz kalmıştı. Bu ikin
ci Dünya Harbinin suçlularını galipler yargılı
yordu ve mahkûm edilmişlerdi. Tam bu sırada 
Amerika Birleşik Devletlerinde Senato seçimle
ri yapılıyordu. Senatör Taft bir gün bir toplan
tı yaptı, ölüm cezalarının yerine getirilmeyece
ğini ifade etti ve ölüm cezalarının yerine geti
rilmesi istemini kınadı. Cumhuriyet Partisine 
mensup bu senatörün arkadaşları bu durum 
karsısında kaçacak delik arıyorlardı. Çünkü, 
Amerika'da büyük bir fırtına koparmıştı bu 
konuşma. Demokrat Parti mensupları, milletve
killeri ise, göğüslerini gere gere meydanlarda 
nutuklar çekiyor ve Taft'ı ağır şekilde suçlu
yorlardı, gayet ağır ithamlarda bulunuyorlardı; 
şimdi yapılan ithamlar gibi. Rakibi Newyork 
Valisi Thomas Davy ise, tabiî bu fırsatı kaçır-
mıyordıı ve bu suçlamaları körüklüyordu. Ama, 
bu nihayet birkaç ay sürdü. Çünkü, Taf t bir 
fikrin sahibi idi. Çünkü Taft, fikirlerini ifade 
etmek cesaretine sahipti. Ucuz bir metaı kolay 
kahramanlık edaları içerisinde ifade etmek ga

yet rahat ve kolaydır. Ama önemli olanı, uzun 
yıllar devam edecek değerde olan meseleleri 
cesaretle savunmaktır. Nitekim çok geçmedi 
Taft, hem seçimleri kazandı, hem de Amerika 
siyasî tarihinde bir şeref âbidesi olarak kaldı. 
Ama, ikolay kahramanlık taslayanlar ise, nisya-
nm çerçeveleri içerisinde bitip gitmişlerdir. 

Türkiye'de de bu tekrar edilmektedir. Tür
kiye'de bir komünist edebiyatı içerisinde Tür
kiye'nin geri kalmışlığı ifade edilmekte; komü
nistlik edebiyatı içerisinde siyasî iktidarlar key
fîliklerini, sorumsuzluklarını kapatmanın açık-
gözlüiiiğü içerisindedirler. 12 Mart muhtırasına 
maruz kalanlar, 12 Mart muhtırası karşısında 
siyasî iktidar olmanın meşruiyetini dahi dire-
nemeyenler, birkaç dakikanın içerisinde mem
leketin siyasî tarihinden çekilip gidenler bu
gün birer kahraman edası ile çıkacaklar, kendi 
siyasî iktidarlarının sorumluluğunu başkaları
na yüklemeye çalışacaklar... Yok, yağma yok; 
bu açıkg-özlülüğe müsaade edilemez. 

Yıllar yılı bu memleketin ekonomik haya
tında keyfiliği, bu memleketin siyasî hayatın
da suiistimali meşru haller içerisinde işletirsi
niz; toprak reformu dersiniz, vatandaşla alay 
edersiniz; fırsat eşitliği dersiniz, kredi yağma
sı içerisinde yüzersiniz ve bu memlekette İm-
ran öktem'in cenaze namazını dahi kıldırmaya
cak şekilde vicdan hürriyeti üzerinde baskı ya
parsınız, mahkeme kararlarını yerine getirmez
siniz ve öyle bir ortam içerisine bu memleketi 
sokarsınız ki, bu davada askerî mahkemenin 
Savcısı 10 ncu sayfada şunları ifade etmek zo
runda kalır: 

«•Gençler aldatılmışlardı. Hem de öyle alda
tılmışlardı ki; ikna edilebilmek kabiliyetlerini 
yitirecek kadar. Asırların tortusu ve mevcut 
şartların altında yönsüzleşen bir kısım gençler 
yön bulmuşlardır.» 

Bu sorumluluk kime racidir? Son yılların 
içerisinde Devlet sorumluluğunu millet iradesi 
size tevcih etmemiş miydi? Siz ki, bu meselele
rin bütün 'çözümlerini aramayacaksınız, dertle
re çareler bulamayacaksınız, çeşitli şaibelerin 
altında kalacaksınız ve memleketin siyasî ha
yatından tardedileceksiniz; ondan sonra da, 
bir ölüm cezası dolayısıyle üç insanın; masum 
demiyorum, üç insanın -ölüm sehpaları üzerin
de beraeti zimmet etmenin çabası içerisinde bu-
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Ilınacaksınız. Yağma yok... Ama ne yapalım ki, 
zaman kısa ve meseleleri daha geniş şekilde or
taya getiremeyeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bağlayınız. 
SİHRİ ÂTALÂY (Devamla) — Sayın Baş

kan, ikazlarınıza saygılıyım. Sözlerimi kesmek 
zorundayım. 

Saygılarımla. (M. B. G. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Saym Zihni Betil, buyurunuz. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Saym Başkan, 

saym senatörler; 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 

Mahkemesi 9 Ekim 1971 tarihinde Deniz Gez
miş, Yusuf Arslan ve Hüseyin ınan'ın, Türk 
Ceza Kanununun 143 ncı maddesinin birinci 
fıkrasına istinaden ölüm cezası ile cezalandırıl
malarına karar vermiş ve bu karar Askerî Yar
gıtay'ın 10 Ocak 1972 tarihli kararı ile tasdik 
olunarak kesinleşmiştir. 

Konuyu incelerken şu iki hususun dikkatle 
göz önünde bulundurulması gereklidir. 

Anayasamızın 7 nci maddesine göre, «Yargı 
yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılır.» 

132 nci maddesinin son fıkrasına göre de, 
«... Yasama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktireniz.» 

Anayasamızın 64 ncü maddesine göre ise, 
«Genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip 
kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne karar vermek, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yetkilerindendir.» Görülüyor ki, 7 nci ve 
132 nci maddeler, Anayasamızın dayandığı 
kuvvetler ayrılığı prensibinin tabiî bir sonucu 
ve 64 nen madde ise, bu prensibin bir istisnası-
dır. 

Bu hükümlere göre, adları gecen üç 'hüküm
lü hakkındaki mahkûmiyet kararma konu teş
kil eden fiillerin, sabit olup olmadığını, sahitse, 
hangi suçları vücuda getirdiğini ve bu suçlara 
verilen cezaların kanunlara uygun bulunup bu
lunmadığını incelemek ve karara bağlamak, bi
zim yetki ve görevimiz dışındadır. 

Ortada Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin inan haklarında bir af teklifi de bulunma

dığına göre, bizim yetki ve görevimiz, bu üç 
hükümlü hakkındaki ölüm cezalarının yerine 
getirilmesinin mi, yoksa yerine getirilmemesi
nin mi duna uygun olacağını incelemek Ve ka
nun şsMinde t i r kaıraar bağlamaktan ibarettir. 
Adları geçen üç hükümlü hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirtmesinin mi, yoksa yerine 
getirilmemesinin mil daha uygun olacağını ince
lerken, dikkatle gözönüncle bulundurmak zo-
runluğunda bulunduğumuz hususlar şunlar
dır : 

Mahkûmiyet hükmüne konu teşkil eden suç 
hangi fiillerden meydana gelmiştir? Bu fiillerin 
işlendiği zamanlardaki ortam nasıldır? Hü
kümlülerim mahkûmiyetlerine konu teşkil eden 
fiilleri işlem elerindeki etkenler nelerdir? Hü
kümlüler nasıl kişilerdir? Türk toplumunun ya
rarları açısından ve ceza vermeyle güdülen 
amaç bakımından hükmedilen ölüm cezalarının 
yerine getirilmesi mi, yoksa yerine getirilme
mesi mi daha uygun olur. 

Bizi isabetli 'bir takdir ile sonuca varmaklığı-
mız bakımından ilgilendiren hususlar olduğunu 
arz ettiğim bu soruların cevaplarını vermeye 
çalışacağım. 

'Karara göre, mahkûmiyet hükmüne konu 
teşkil eden sucu meydana getiren fiiller; aşırı 
solcu olmak ve aşırı solun gerçekleşmesi amacı
nı gütmek; 29 Aralık 1970 tarihinde otomobil 
çalmak, polis memurunu görev yaptığı sırada 
tabanca kurşunuyle yaralamak, 11 Ocak tari
hinde otomobil çalmak, Türkiye îş Bankası 
Emek Şubesini soymak, 15 Ocak 1971 tarihinde 
görev yapan bir polis msmuruyle, bir icra me
murunun ve bir avukatın görev yapmalarına 
fiilen mani olmak; bunların ve bunlarla birlik
te bir şoför, bir çilingir ve bir kapıcının hürri
yetlerini tahdit etmek, 170 lira para, şapka ve 
hüviyet kart ı gasbeyiemek, 15 Şubat 1971 tari
hinde bir Amerikalı çavuşun hürriyetini tahdit 
etmek, 27 Şubat 1971 tarihinde mesken masuni
yetini ihlâl ve bir şahsın •hürriyetimi tahdit et
mek ve otomobilini çalmak, 4 Mart 1971 tari
hinde 4 Amerikalı çavuş ve erin hürriyetlerini 
tahdit etmek ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordu
su adını verdikleri gizli örgüt adına bildiri ya
yımlamak fiilleridir. 

Bu fiililerin hepsi kanunlarımıza gere ayrı 
ayrı birer suçtur ve mahkeme, bu suçların cüm
lesinin Türk Ceza Kanununun 146 ncı madde-
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sinin 1 nci fıkrasında yazılı olan ve ölüm ceza
sını gerektiren suçun ücraî harekeleri olduğu 
ve manii sebeplerden ötürü netice vermediği ka
nısına varmış vs bu nedenle Demiz Gezmiş, Yu
suf Aslan ve Hüseyin înan'm haklarında ölüm 
cezasına hülanetmiştir. 

Sayın Senatörler, mahkeme bu üç hüikümîîü 
vakilîerinin hadisede cezanın hafifletilmesini 
gerektiren kanunî sebepler bulunduğu yolun
daki müdafaalarım da, hukukî unsurlardan 
mahrum bulunduğunu ve 'hukukî yönleri itiba
riyle kabule şayan (görülmediğimi belirttikten 
sonra, aynen şöyle söylemektedir; «Detaylı 
eleştiri ve iddialar hakkında mahkememiz kişi
sel görüşlerini mahfuz tutmuş müs'ssese olarak 
bunÜ&r üzerinde hüküm vermeyi kamu vic
danına,, tarihe ve Türkiye Büyük Milisi; Mec
lisinin takdir ve yetkisine bırakmayı uygun 
görmüştür, 

Mahkeme hadisede cezanın azaltılmasını ge
rektiren takdirî sebepler bulunmadığı hakkın
daki görüşünü de karar yerinde aynen şöyle 
ifada etmiştir. «Türk Ceza Kanununun 59 ncu 
maddesinin tatbikine dair talepler, sanıkların 
mahkemedeki tutum ve davranışları itibariyle 
kabule şayan görülmemiştir.» Bu fiillerin iş
lendiği zamanlardaki ortamın nasıl olduğu ise, 
12 Mart 1971 tarihli (Muhtırada ifadesini bul
muştur. 

Her üç hükümlü, baştan sona bütün ifade
lerinde, suç işiemelsrine o zamanlardaki orta
mın da etkili olduğunu söylemektedirler. Mah
keme bunun takdirini, karardan aynen alarak 
demin arz ettiğim veçhile, kamu vicdanına, ta
rihe ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin tak
dir ve yetkisine bıraktığını söylemiştir. 

Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Anadolunun 
birer köyünde 1947 yılında, Hüseyin inan'da 
Anadolunun bir kasabasında 1949 yılında doğ
muşlardır. Her üçü de okuma yoluyle hayata 
hazırlanma ve yetişme durumundadırlar. 

'•Sayın senatörler, suç işleyene ceza verme
deki amaç, sadece ileride suç işleyeceklere et
kili <bdr örnek vererek, suç işlenmesini önlemek 
değildir. Aynı zamanda, suçluyu toplum bakı
mından düzeltmek, ıslah etmektir, ölüm ceza
ları; ilk bakışta hükümlünün ıslahı gibi bir 
amaç güdülmediği söylenebilirse de, bu mutlak 
olarak doğru sayılamaz. Aksi halde Anayasa-
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nır. yasama organına af ve ölüm cezalarını ye
rine getirme veya getirmeme hakkında karar 
verme yetkisi tanımasına lüzum ve ihtiyaç kal
maz iı. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı £ayın Be
ti!, lütfen efendim. 

ZÎHNÎ BETİL (Devamla) — Bizim mevzuatı
mıza gere, j^asama organı tarafından ölüm cezası
nın yerine getirilmemesine karar verilmesi ha
limde, hükümlünün çekeceği ceza, müebbet ağır 
hapis değildir. Zira müebbet ağır hapis bir sü
re ile sınırlıdır, ölüm cezasının yerine getiril
memesine karar verilımesi, kanurr.anmiiza göre 
hükümlünün ceza evinde emrü boyunca ağır 
hapis çekmesi sonucunu doğurur. Adlan ge
çen üç hükümlünün bir sıra ve silsile halinde-
Gaçlar işledikleri ortadadır. Bu bakımdan savu
nulmaları imkânsızdır. Ancak, yaşları, sosyal 
durumları ve suç işledikleri tarihlerdeki ortam 
bakımından haklarındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmemesine karar vermek suretiyle, hayat-
flıa ilişkilerinin kösllmamesinin ve kendilerine' 
düzelme ve toplumumuza zararlı olmaktan kur
tulma şansı verilmesinin daha uygun olacağı 
görüşüne varmış bulunuyoruz. 

'Böyle bir lütufkâr muamelenin toplumumu
za zarar getirmeyeceğini de düşüneibiliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Hadiseler, şüp

hesiz vukua geldikleri zamanın şartıiarıylıe de
ğerlendirirler. Ancak, bazı hadiselerde ve bazı 
şahısların suçlarında, vukua geldlüderi zaman
da tespit edilemeyen birtakım özellikler bulun
duğunun sonradan farkedileıbildiği de bir ger
çektir. 

Anayasalar af müessesesini bu zorunluküa 
kabul etmişlerdir. Anayasalar, kabul edilmesi 
ve uygulanması bütün dünyada ciddî şekilde 
münakaşa edilen ölüm cezasının yerine getiri
lip getirilmemesi bakımından yasama organana 
yetki tanırlarken de aynı zorunluğu gözöıüme 
almışlardır. 

Hüküm veren mahkeme cezanın kanunen 
tahfif edilmesine konu olarak ileri sürülen se
beplerin hukukî yönden muteber olamayaca
ğını zikrederken, kişisel görüş açıklamasından 
kaçındıklarını ve bu konular üzerinde hüküm te
sisini tarihe, kamu vicdanına ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin takdir ve yetkisine terkettik-
lerini söylemişlerdir. 
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Sayın senatörler, ister kanunî olsun, ister 
takdirî olsun, cezayı ağırlaştıran ve hafifleten 
sebeplerin fiile mutlaka tekaddüm etmesi en geç 
fiilin ikaı sırasında hâsıl olması lüzumunda müt
tefiktirler. Binaenaleyh, «Sanıkların mahke
medeki tutum ve davranışları cezanın takdiren 
azaltılmasını uygun görmemiştir» diyor. Azal
tılması bakımından uygun görmedik o tutum 
ve davranışlarını diyor mahkeme. Ama, fiile 
tekaddüm eden; fiilin ika olunduğu zamandaki 
ortamın bunların o fiilleri ika etmelerindeki et
kisi konusunda bir şey söylemeği uygun görme
diğini zikrediyor. 

Konuşan arkadaşlarımın bazıları, sanki bu 
üç hükümlü hakkında ceza yerine getirilmezse 
affedilecekmiş gibi bir anlamda konuştular. Böy
le bir şey yok. ölüm cezasının yerine getiril
memesi, ömür boyunca ağır hapis cezası çekme
leri hali demektir. 

Arz ettiğim sebeplerle, ben Komisyonun ço
ğunlukla tespit ettiği görüşe katılamadım, ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesi görüşüne var
dım. Bu görüşüme göre bir değişiklik önergesi 
imzalamış bulunuyorum. Daha bazı arkadaşlar 
da bunu imzaladılar. Onu Başkanlığa sunuyo
rum. Bu önergeye iltifat etmenizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, eğer on dakikalık zaman için bir tah
dit önergesi verilmemiş olsa idi, şimdiye kadar 
konuşmalar biterdi. Ama, gelgeleiim görüyor
sunuz ki, küçük siyasî hareketlerden kendimizi 
kurtaramıyoruz. 

Ben konuşmamı on dakika için hazırlamamış-
tım. Bu durum karşısında konuşmalarımı to
parlamak mecburiyetinde kalacağım. 

Efendim, bu kürsüye hepimiz çıkıp yemin 
ettik. Hatırlıyorum; vatanın ve milletin bütün
lüğü ve bağımsızlığı için. Ben bu ettiğim ye
mine göre hükmümü veriyorum. Ve bir tarih 
hocası olarak, tarihte hükümetlerin zaıflarının 
nelere malolduğunu çok iyi biliyorum. Bir ho
canın üç gencin idamını istemesi hususunda el
bette vicdanında derin muhasebesini yaptıktan 
sonra hükmünü vermesi iktiza ettiğine kani
im. 
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Şimdi bir vatan alıyorsun ve bu vatanın bü
tünlüğünü muhafasa için and içiyorsun ve asır
lar boyunca onun tarihini biliyorsun. Albert 
Sorelin dediği gibi; vaktaki Rusya doğdu, 
Türk düşmanlığını benimsedi.» Bu memleketin 
içerisindeki gençler, Türk Milletinin büyük düş
manı olan Rusya'nın ideolojisini benimsemiş, 
Mao ve Leninizm hareketlerini fikren kendile
rine mal etmiş, ifadelerinde; «Elde ettiğimiz 
para ile icabında silâh alıp Türk Ordusu ile 
döğüşecektik» diyorlar. Yani milletin bütünlü
ğünü parçalamak niyetinin içerisindeler. Bu ni
yetin içerisinde olan ve bu niyetle hareket eden, 
bu niyetlerle hareketlere girişen insanların ar
tık affı mümkün olmuyor benim kanaatimce. 
Affettiğiniz vakit, sizin zaıfınızdan faydalanıla
rak Devlet otoritesi tamamen ortadan kalkmış 
olacaktır. Herkes bunda müttefik. Hükümetin 
otoritesisliği, aczi memleketi bu hale getirmiştir. 
Bunu açıkça söyliyeyim. 

Arkadaşım diyor ki, «Hükümet vardır.» 
Hükümet elbet de olanı bilecek. Sosyal fikir 
kulüplerinin fikirleri ortada; okuyacak Hükü
met. Aydınlık Dergisinde çıkan fikirler mey
danda, okuyacak Hükümet ve Türkiye'nin ne
relere gittiğini, nerelere götürülmek istendiğini 
bilecek Hükümet. Elbet düşman uyumaz, ha
reket halinde olacaktır ve komünizm faaliyetle
rine girişicektir ve gençleri âlet edecektir. Fa
kat idare edenler uyanık olmak ve bunlara mani 
olmanın iktisadî ve kültürel bakımdan öntedbi-
rini almak mecburiyetindedirler. Bu suretle on
ların beyinlerinin yıkanmasına da fırsat verme
yecektir. 

Yalnız üzüldüğüm bir nokta var. Perdenin 
arkasında oynayanlar meydana çıkmamıştır. Bu 
uyunbazlar meydana çıkmadığı müddetçe, de
şifre edilmediği müddetçe ve bunları o istika
mete doğru sevk edenler de aynı cezayı görme
diği müddetçe ortam düzelmeyecek gibi geliyor 
bana. 

Şimdi bence, arkadaşlarımızın hükümetler
den vazife beklerken, hükümetlerin icraatının 
kuvvetli olmasını arzu etmeleri lâzım. Türk Or
dusu 12 Mart'ta bence en büyük millî vazifesini 
yapmıştır. Bölünmek üzere olan, elden çıkmak 
üzere olan ve hakikaten kardeş kanının akma
sına ramak kalmış olan bir ortamla el koymuş
tur vaziyete. Görüyorsunuz, Murat dağları et-
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rafı gerilla sahaları seçilmiştir; bilmiyor bunlar 
Hükümet tarafından. El - Fetih'e kaçıyor; bi
linmiyor ve memleketimizin, Anadolunun Mi-
sakî Millî hudutları (ki, her zerresi Türk kanı 
ile sulanmıştır; istiklâl Marsımızda söylendiği 
gibi, «Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şü
heda») içerisindeki bütünlük tamamıyla par-
çalmıyor. Böyle bir zamanda, böyle bir ortam
da Türk Ordusu hakikaten içerisinde bulunmuş 
ve duruma el koymuştur; ama meşru yoldan el 
koymuştur. Ondan sonra Parlamentoya «Vazi
feni yap» demiştir, bir Hükümete vazifeyi dev
retmiştir. Bu vaziyet karşısında Türk Ordusu 
adına Sıkıyönetim Kanunu çıkarmışsın ve o 
gençler de oradaki Sıkıyönetim Mahkemesince 
yargılanmış. Askerî Yargıtay da tasdik etmiş. 
Tasdik ettikten sonra, bizim bu durumlara karşı 
zaaf göstermemiz Devletin gücünü ve Ordunun 
güvenini bence sarsar. Çünkü, istiklâl Müca
delesinden sonra Türkiye'de çok anarşik hare
ketler olmuştur. Ben gençliğimi de, şimdiki 
yaşımı da bilirim; dağdaki şakiler asılmıştır 
haftalarca başları camilerin ve yolların kenarla
rına konmuştur ve bu suretle memleketin asayi
şi muhafaza edilmiştir. Bunlara da diyorsunuz 
ki, şaki... Evet şaki, doğru. Şehir şakisi. Ne 
yapacaksınız bunlara? Türkiye anarşik bir or
tamın içerisine girmiş; bir taraftan iktisadî iç
timaî tedbirler alırken, elbette kanun hükmü 
karşısında bunların cezasını vereceksiniz. Çünkü 
memleketin bütünlüğü ile mükellefiz biz. ibre-
tamiz, şiddetle soracak. Bizim yegâne hatamız 
zaıftır, acıma hissidir. Memleketin bütünlü
ğüne kastedenler hakkında acıma olmaz ve ol
maması lâzımdır. 

Gençlere hitabediyor Atatürk. Doğru. «Hü
kümet ve sizi idare edenler zaaf içerisinde bu
lunabilir. Hatta gaflet ve delâlet içerisinde 
olabilir» diyor. Olabilir, olmuştur, idare eden
lerin bu zaaf, gaflet ve delâlet içerisinde ol
dukları zaman dahi, memleketin bütünlüğünü 
Türk Gençliğine emanet etmiştir ve «O kud
ret damarlarındaki asil kanda mevcuttur» de
miştir. Türk gençliği memleketin bütünlüğünü 
temin edecek yerde; Hükümeti zaafta, gaflette, 
delâlette de olsa, memleketin bütünlüğünü im
haya doğru gittiği vakit ben ona şahsen acı
mam; hiç acımam. Ama, onun müsebbiplerini 
de bulur ortaya çıkarırım. 

Bununla beraber şunu da söyleyeyim arka
daşlar, isterdim ki, Adalet Partisi sözcüsü ar
kadaşımız ve konuşanlar, «Evet bunlar cezayı 
görmeli ama, Türk Milletinin yüz milyonunu 
alıp da dolandıran Şellefyan g:ibi adamların da 
hesabı görülmelidir. Onlara tavassut eden in
sanların da hesabı görülmelidir.» Desinler. 
Çünkü, Türkiye'de vaziyetler böyle düzelir. 
Bir taraflı hareket edeceksiniz, ve bir taraflı 
hareket etmeyeceksiniz... Bu olmaz, diizelte-
mezseniz ortamı. Benim fakir milletimin ve be
nim Anadolu halkımın 100 milyonunu dolan
dırmış gitmiş ve buna vesile teşkil edilmiştir. 
Niçin bunu söyleyemiyorus?.. 

Sonra arkadaşlar, ben bunu siyasî suç kabul 
etmiyorum. Bu 3 kişinin asılmasını biç arzu 
etmezdik, doğru değil. Fakat bunu söyleyip de 
bunun samimiyetmi duymayan insanlara da 
üzülüyorum ben. Çünkü bir af kanunu gelmiş
tir, çıkmamıştır. Hem söylüyorsun, hem burada 
samimî olmuyorsun... Bu ne perhiz, bu ne laha
na turşusu. Yani demek istiyorum ki, mesele
lerde samimî olmamız lâzım. Memleketimiz 
krizde, darda. Bu darlığı atlatmak mecburiye
tindeyiz biz. Yemin etmişiz, and içmişiz. Onun 
için şahsen vicdanıma sordum, kendi nefsimi 
muhasebeye tuttum, Türk tarihini gözümün 
Önüne getirdim ve baktım; maalesef bu genç
ler «Bağımsızlık» diye bağırırken, Türkiye'nin, 
son Türk Devletinin bağımsızlığını elden çı
karmak için çalışmışlardır. 

Arkadaşlar, Gözleve Harbinde Halil ismin
de bir askerin karnına Rus şarapneli giriyor. 
Yanındaki arkadaşını çağırıyor, koynundan da 
bir kurşun çıkarıyor ve şarapnel ile birlikte ar
kadaşına verirken; «Babam vaktiyle Rus cep
hesinde şehit olmadan evvel bu kurşunu benim 
oğluma götürün, biri iki etsin demişti. Sen de 
bunu benim oğluma götür, ben bu cephede şe
hit düşüyorum, o da ileride üçü dört etsin, beş 
etsin» demiştir. Bu memleket bu surette asırlar
ca Kuzey düşmanı ile ölüm - dirim harbi içeri
sinde mücadele etmiştir, binlerce şehit kanı 
vatana akmıştır. 

«Damıarmda asili kanı olan» diye hitabedilen 
Türk genci nasıl olur da; 60 milyon Türk'ün 
hâlâ sesini çıkartmayan ve bir kimsenin söz 
söylediği vakit deli diye tımarhaneye gönde
rildiği hürriyet olmayan bir yerin idaresini sa-
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vunabillir, tarihinin akışından ibret dersi alma
yarak, memleketinin bütünlüğünü oraya doğru 
atabilir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, 
rica edeyim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — işte 
bu bakımdan ben şahsen idamın lehindeyim. 
Zaaf; milletleri, devletleri ayakta tutmaz. Bu 
gibi meselelerde iktisadî yönden cesur hamle
ler, cesur hareketler bu meanleketi kurtarabi
lir; tam 1 nci Türkiye Büyük Millet Meclisi za
manında olduğu gibi. Biz bugün 1 nci Büyük 
Millet Meclisinden çok daha ağır şartlar içeri
sindeyiz. Dış düşmanla millet mücadelede bir
leşir; fakat, iç düşmanla mücadelede birleşme 
olmuyor, ayrılık oluyor, netekim var. Onun için 
Allah lillah aşkına olsun bunu pek uzatma
yalım. Uzattığımız zaman, za'flar Türkiye'ye 
sonra çok pahalıya malölur. O bakımdan ben 
kanunun lehindeyim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sırrı Atalay, Sayın Zihni Betil, Sa

yın Dikeçligil konuşmuşlardı. Sayın Hazerdağ-
lı, ondan sonra Sayın Fakih Özlen, Sayın Fat

ma Hikmet ismen, Sayın Hocaoğlu, Sayın 
Hüseyin öztür'k söz istemişlerdir. 

Sayın Hazerdağlı buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkındaki.. 

(C. H. P. sıralarından «ses gelmiyor» sesleri). 
BAŞKAN — Efendim mikrofon açık. Bir 

ayarlama yapsanız. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — De

niz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm cezalarının 
yerine getirilmesi üzerinde... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hazerdağlı 
söz hakkınız mahfuz. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Baş
kan, arıza üzerinde temas halindeler. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm ceza
larının yerine getirilmesi için önümüzde bulu
nan kanun teklifini.. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı yine işle
miyor efendim. 5 dakika intizar etmenizi rica 
edeceğim. Birleşime de 5 dakika ara veriyo
rum; teknik arıza gMerilinceye kadar. 

Kapanma Saati : 00,17 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 00,25 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — Teknik arıza giderilmiştir. ı 
Üçüncü oturumu açıyorum. 

Söz sırası sayın Salim Hazer dağlı'mndır, bu- ; 
yurun efendim. | 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın ! 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele- ı 
ri; 

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm ceza
larının yerine getirilmesi için önümüzde bulunan 
kanun teklifini, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu inceden inceye tetkik ettim. Bu ince
lemeyi yaparken şu cihet dikkatimi celbetti. 
Anayasamız, ölüm cezalarının yerine getirilme
sini neden Meclislere vermiş? Diğer hükümlerin 

* bunun kadar ağır değil de bundan biraz daha 
az ağır olan müebbet hapis cezalarını yerine ge
tirme işinin Meclislerin süzgecinden geçmesini ' 
istememiş de, ölüm cezalarını neden istemiş? 

Muhterem arkadaşlarım bunun bir gerekçesi | 
olması lâzım gelir. Meclisler, ölüm cezalarını, i 
yerine getirmeli midir, bunu yerine getirirken 
ne gibi düşüncelere sahibolacaklardır. Meclisler, 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
me yetkileri olduğu gibi, bunu yerine getirme
mek kararını verme yetkisine de sahiptirler. O 
halde yerine getirmemenin gerekçesi ne olacak
tır? Eğer sırf yerine getirmek Meclislerin bir gö
revi ise zatül hareke, robot gibi bir karar ver
mek mevkiinde olmaları gerekir. Yerine getir
memek diye Meclislerin bir yetkisi bulunduğu
na göre, yerine getirmemenin gerekçesi ne ola
caktır? Meclisler bir lûtfu atıfet makamı mıdır, . 
onun için mi Meclislerden geçirilmelidir? Mec
lisler bu cezayı fazla görüp affeder, onun için 
mi Meclislerden geçirmek istemiştir? Yahut de
lili kâfi görmez, tereddüt eder, şüphe eder, bu 
hükmü onun için mi yerine getirmez? Bunun için i 
midir? 

Muhterem arkadaşlarım, Yasama Organının 
idam cezalarını yerine getirmemek yetkisi oldu
ğuna göre, bu yetki üzerinde enine boyuna ko- | 
nuşmak hakkımızdır. Bu sözleri söylemekten ] 

maksadım, yargı organınca verilmiş, tekamül 
etmiş, derecattan geçmiş bir hüküm orada bit
miştir. Bundan sonra Parlamento takdirini 
kullanmak mevkiindedir. O halde, bu karar üze
rinde, münakaşa etmeyecek; fakat hadise üze
rinde enine boyuna konuşma hakkına sahibola-
cağiiî. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu bakımdan, bu 
açıdan zatî hükme girmeden, mahkeme kararı
nı münakaşa etmeden, eleştirmeden; fakat tak
dirimi kullanmanın gerekçesini burada, arka
daşlarım gibi değil, objektif olarak hukuk açı
sından arz ve izaha çalışacağım. 

Arkadaşlarım, verilem ceza Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine göredir. Şu 146 ncı 
maddeyi müsaade ederseniz evvelâ okuyalım. 
Tekrar ediyorum, mahkeme kararını münakaşa 
etmiyorum, ama takdirimi kullanmak yetkisine 
sahibolduğuma göre, ben vakıaları, hadiseyi bu
rada konuşmaya kendimi yetkili addediyorum. 
Esasen Sıkıyönetim Mahkemesince verilmiş ka
rar da takdiri, tahfif sebeplerinin bulunup bu
lunmadığı; muhalefet şerhinde olduğu gibi, 
Parlamentoya, tarihe, kamuoyuna bırakılmış
tır. Bu açık kapı da vardır; ama bu açık kapı 
olmasa dahi, bir Parlamento üyesinin, burada 
bir idam cezasının infazı sırasında objektif hu
kuk açısından hadiseyi, vakıaları konuşmasına 
engel hüküm yoktur. 

O halde izin verirseniz, Türk Ceza Kanunu
nun 146 ncı maddesini iki dakikada okuyayım. 
«Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun tamamını veya bir kısmını tağyir veya 
tebdil veya ilgaya bu kanun ile teşekkül etmiş 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata, va
zifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs eden
ler idam cezasına mahkûm olur.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; uzun uzadı-
ya konuşmalar yapıldı. Birçok arkadaşlar bu 
hâdiseyi duygusal yönden de aldılar. Birçok ar
kadaşlar bu meseleyi, Meclislerin bir şefkati var
dır lütfü atifet yaparlar, cezayı tebdil ederler 
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açısından ele aldılar. Birçok arkadaşlar buna 
bir parti gözüyle baktılar, birçok arkadaşlar bir 
komünizm nutku şekline soktular. Ben meseleyi 
bu açıdan ele almıyorum. Tamamen teknik hu
kuk açısından ele alıyorum. 

Şimdi arkadaşlar, ölüm cezasının yerine ge
tirilmesini isteyen mahkeme kararı gerekçesini 
ifade etmiş; cebren ıskata teşebbüs edenler... 
Şimdi cebren ıskata teşebbüs fiilleri nelerdir? 
Banka soymak, Amerikalıyı kaçırmak şunu yap
mak, bunu yapmak diye gösterilmiş. Şimdi, bu 
Senatoda hukukçu arkadaşlar var, ağır ceza re
isliği yapmış arkadaşlar var, idam cezası vermiş 
arkadaşlar var; «Teşebbüs» denen Ceza Kanunu
nun hükmünü bilen arkadaşlar var. Türk Ceza 
Kanununun 60 - 61 nci maddeleri «Teşebbüs» ü 
tarif eder: «Bir kimse işlemeyi kastcylediği bir 
cürmü, vesaiti mahsusa ile icraya başlayıp da ih
tiyarında olmayan esbabı maniadan dolayı o 
cürmiin husulüne muktazi fiilleri ikmal edeme
miş ise buna teşebbüs derler.» Bu hükümlüler 
Anayasayı tağyir ve Büyük Millet Meclisini ıs- ; 
kat için cebren teşebbüse geçmişler; bir esbabı 
mania çıkmış bu fiil vukua gelememiş... Arka
daşlarım, bunun izahı yok bu kararda. Ben ka
ran eleştirmiyorum, ama ben takdirimi kullan
ma: : için bunları ifade ediyorum. 

FEEJMEİ ALPASLAN (Artvin) — Hani, ka
ran eleştirmiyordun? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Arz 
edeceğim efendim. 

12 Mart vakıası esbabı mania imiş. Olabilir 
mi arkadaşlarım? 12 Marttan sonra ela vakıa
lar oldu. 12 Marttan sonra bu işi işleyenler 
için, bu hükmün tatbiki mümkün müdür? Ceb
ren ıskata kalkışmışlar... Yani şu çocuklar, genç
ler kocaman Büyük Millet Meclisini, kocaman 
Anayasayı tağyir için ve Büyük Millet Meclisini 
ıskat için ne yapmışlar?. Bankayı soymuşlar, 
şunu yapmışlar, bunu yapmışlar... Arkadaşlar 
bunlar değil. E arkadaşlar, bunlar komünist-
nıiş... Komünist olmanın cezası nyn; idam de
ğil. Eu memlekette komünistlerin bası olan 
Hazım Hikmeti af buyurdunuz beyler. Demok
rat Parti zamanında affettiniz. Neye affettiniz, 
çıbanın başı o idi. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var, lütfen bağla
yın!.?. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
yor Sayın Başkan. 

Arkadaşlarım, bir memlekette bir insanın ko
münist olmasının cezası başkadır. Evet doğru; 
«Bu memlekette nisamı, değiştireceğiz; Le-
ninist, komünist rejimi hâkim kılacağız.» 
demişlerdir; ima bunları söylemek kâfi de
ğil. Bunların cteztları ayrı. Bunları söy
lemek, bunları yapmaya kalkışmak kâfi 
değil. Anayasayı tağyire cebren teşebbüs 
edecek ve bunun için de vasıtalar hazır olacak 
ve bunlar Anayasayı tağyire yetecek... Sisler
den soruyorum, bunların hazırladığı vasıtalar 
bizim Anayasamızı değiştirecek, bunlar arkala-
rınr. toplamışlar... 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Mahke
me yanlış karar vermiş. 

SALİM HAZEEDAĞLî (Devamla) — Mah
keme kararı. Eica ederim müdahale etmesin 
Sayın Başkanım. Ben babında söyledim... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
S a f i n HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 

takdirimi kullanmak için konuşuyorum. 
Bunlar arkalarına toplamışlar Talât Ayde

mir gibi Hail) Okulunu, bunlar arkalarına top
lamışlar kocaman bir orduyu, cebren... (A. P. sı
ralarından «Halk ordusu» sesleri.) Hani nerde 
halk ordusu? Arkalarında üç kişi yok. Halk on
ları teslim etti adalete. Hani bunların arkasın
da halk?.,. Bu örgüt teşekkül etmemiş muhte
rem arkadaşlarım. Bu ordu yok. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 

Başkanım bitiyor. 
Yok bunlar... Bunlar mevhum. Bunlar teşek

kül etmemiş. Kanunun aradığı, obj=kfclf ceza 
hukuku açısından kanunun teşebbüs dediği şey, 
icra başlangıcı denen şey teşekkül etmemiş. Bu 
itibarla, ba adamlar Büyük Millet Mecıisini ıs
kata, kocaman Anayasayı tağyire güçleri yete
cek bir hale gelememişler. Bunlar ne derlerse 
desinler; ben bunu yapacağım desinler, şunu 
yapacağım, yapmak istiyorum desin, kırk defa 
desin; teşekkül etmemiş, teşebbüs derecesine 
varmamış. Yoksa, bütün suçları doğru, bütün 
ikrarları doğru, ama bunların cezalan verile
cektir. Banka soymuştur cezası ayrıdır; adam 
kaçırmış onun da cezası ayrıdır. Bütün bunların 
cszaları verilebilir. 
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BAŞKAN — Süreniz geçiyor sayın Hazer-
dağlı, 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bitti 
efendim. 

Adalet Partili arkadaşlarım bütün bunlar 
için ivedilik kararı alınız, aceleye getiriniz ne 
yaparsanız yapın bu eski Anayasadaki gibi bir 
karar değil, bir kanundur. Kanun prosedürüne 
tabidir. Bu işi Anayasa Mahkemesine gidecek
tir, bundan evvel acele ettiğiniz işler gibi bozu
lup önünüze gelecektir, idam meseleleri acele 
ile halledilmez. Meseleler soğukkanlılıkla halle
dilir. Adam asmak için gece yarılarında ivedi
likle, acelecilikle işleri halledemezsiniz, memle
ketin meselelerini halledemezsiniz. Bunları so
ğukkanlılıkla halledeceksiniz ve Anayasa Mah
kemesinden önünüze geldiği zaman, bu mesele
nin sonucunun bizim dediğimiz gibi olup olma
dığını da anlayacaksınız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından lakışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fakih özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunda Hükü

met yetkilisinin «Birleşmiş Milletlerde idam ce
zasının kaldırılması konusu ele alınmıştır. Hü
kümetimiz de bu konu ile olumlu yönden ilgi
lenmektedir. Bu bakımdan mehil istiyoruz» be
yanını duyduğum zaman, 30 - 40 sene -evvel oku
yup, bir türlü unutamadığım şu cümle yeniden 
hafızamda canlandı : «idam, icrayı adalet na
mına işlenen ikinci cinayettir.» Bu cümleyi oku
duğum günden beri, hukukçu olmadığım halde, 
bu konuda söylenenleri, yazılanları gücümün 
yettiği kadar okumaya ve anlamaya çalıştım. 
Hemen ilâve edeyim ki, akan zaman içinde ceza 
hukukçularının kaynak veya otorite olarak ta
nıdıkları Beccaria'dan, Victor Hugo'dan yüzyı
lımızın büyük filozofu Bertrand RusselFe ka
dar, çoğu idam cezasına karşı olanların yanında 
yer almışlar, idam cezasına karşı harcanan ça
balara ağırlıklarını koymuşlardır. 

Dünya üzerinden idam cezasının kaldırılma
sının çağımız uygarlığının ve çağımız kuşakları
nın şeref hanesine yazılacağı kanısını taşıyan
lardanım. Terazinin öteki kefesinde insanı, in
sanlığı, toplumumuzu hak ve hürriyetlerimizi, 
huzur ve emniyetimize musallat olanlardan ko

rumak görevi yatmaktadır. Hukuk, bilhassa 
ceza hukuku literatürü bu görevin, idam cezası 
dışındaki cezalarla bir bakıma daha olumlu ye
rine getirilebileceği savunularının örnekleriyle 
doludur. Ben bu tartışmaların teknik ayrıntıla
rına girmek istemiyorum. Yalnız, memleketimiz
de af müessesesini çok sık ve çok geniş sınırlar
la işletme alışkanlığına karşı çıkmanın, idam 
cezasına başvurmaktan daha etkili olacağı tar
tışmasına işaret etmek ve kıymetli hukukçu ar
kadaşlarımızın konuyu bu yönden de bir kere 
tetkik ve teemmül buyurmalarını rica etmekle 
yetineceğim. 

Tarihçi Michelet Fransız ihtilâl tarihini ya
zarken; bir veya birkaç kişinin özel görüşlerini 
yansıtan gazetelerden ziyade, hikâyeleri efsa
neleri, türküleri ve mahallî belgeleri ile tüm 
halk kaynaklarından yararlandığını söyler. 
Beccaria'nm, idam cezasının terbiyevî, ibret ve
rici bir yanı olmadığı; aksine merhamet, acıma 
duygularını uyandırdığı, derin yaralar açtığı, 
esasen idam cezasının toplumun hak sınırlarının 
ötesine aştığı ifadelerini şimdilik bir yana bıra
karak, 2 000 senedir halklar, idam cezası veya 
cana kıymaya ne yönlerden bakmışlardır, kısa
ca bir göz atalım. 

Bizim halkımız, «ölüm Allah'ın emıldir» di
yerek ölüme Allah'tan başkasının karışmasına 
karşı çıkmış bulunmaktadır ve bunu yüzyıllar 
boyu tekrar etmektedir. Çinliler, «20 - 30 sene 
sonra hep öleceğimize göre insanların birbirini 
öldürmesine hayret edip şaşmaktayız» demek
tedirler. Yani cana kıymayı lüzumsuz vs mana
sız bir işlem saymaktadırlar. 

Dinimizdeki kurban âdetinin temelinde, 
«insan peygamber de olsa, adak adamış da bu
lunsa ve kurban kendi oğlu dahi olsa insan 
canına kıyamaz, kıymamalıdır» prensibi yat
maktadır. 

Tarih bazı şartlarla ve icaplarla da olsa, yı
kıp yakma, vurup öldürmenin adını barbarlık 
koymuş değil midir? Çağımız uygarlık yarışı 
çağıdır. Uygarlığın ölçü ve tartılarından birisi 
de insana ve bilhassa insan hayatına verilen 
kıymettir. Medenî memleketlerde mi adam öl
dürmek, idam cezası infazı daha çoktur, yoksa 
daha az medenî memleketler de mi daha çok
tur? Arz ve izaha çalıştığım husus bu sualin 
cevabında açık olarak çırılçıplak yatmaktadır. 
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Tarihimizin son 83 senelik bölümüne, Ab-
dülhamit'ten bu tarafa 80 seneye varan uzak
lardan bir bakalım. Sayın senatörler, bu son 
80 - 100 sene içerisinde verilmiş ve infaz edilmiş 
siyasî idam cezalarına hayıflanan, duygulanan, 
üzülen aramızda hiç imi yok? «Elbette var» ce
vabını veriyorsanız, bendeniz hemen ilâve ede
ceğim: O halde idam cezalarında ve infazla
rında bizleri düşündürücü, bir şeyler yapcna-
ya, hele hele siyasî suçlar için seyirci ve tas-
vipçi kalmamaya zorlayan ciddî nedenler var 
demektir. 

Antıpararitez arz edeyim; birtakım yazar
lar, huzurunuzda kanuna bu yönlerden karşı 
çıkan bizleri ucuz kahramanlık peşin hükmü 
ile damgailadılar. Millet Meclisinde bu idam
lara parmak kaldırmayanın tarihî vebal taşıya
cağı mahkûmiyetine, Ordu ile beraber olmaıma 
tehdidine kadar isi ileri götürenler oldu. 

Sayın senatörler, çoğumuz ömrümüzün son 
çeyreğini, belki de son çeyrekten daha azını 
yaşamaktayız. Bugün var, yarın yokuz. Hepimi
zin çocuklarımız ve hatta torunlarımız var. 
Unutmayalım ki; bugün başkalarının basma ge
lenler bir gün bizim veya bize yakın olanların 
da başına gelebilir. Yine unutmayalım ki; bu
gün çocuklarımız ve gençlerimize sokak, aile
den daha çok hükmetmektedir. Nitekim, anar
şik olaylar, gençlik hareketleri Türkiye içinden 
veya Rusya'dan değil, bir çeşit moda gibi, bir 
sari hastalık gibi medenî dünyada, ingiltere'si, 
Almanya'sı, Fransa'sı, italya'sı ile Avrupa'dan 
sıçramıştır. Temelinde toplumsal ve sosyal bu
nalımlar yatmaktadır. Temelde yatan bu ne
denlere eğilmeden cemiyetimizi sancılardan 
kurtarabileceğimizi sanmıyorum. 

Bir sıtma epidemisi düşününüz; bataklık ve 
Anofeli unutarak, tüm sıtmalıları dar ağacına 
çeksek dahi epideminin üstesinden gelemeyiz. 
Bataklıkları kurutmak lâzımdır. Yukarda say
dığımız memleketlerde de derdin devası, tatbi
kat bu yönden geliştirilmektedir. Hekim tâ
biri ile tek tek vakalarla uğraşmakla beraber, 
toplumumuzu koruyucu, köklü sosyal tedbirler 
almak mecburiyetindeyiz. Bunları yapmadan 
toplumumuzu sıhhate kavuşturmak mümkün 
değildir. 

Geçen haftaki gazetelere lütfen bir göz atı
nız. Anarşik olaylarla hiç irtibatı olmayan ve 

fakat toplumdaki bunalım ve düzen bozukluğu
nu apaçık gösteren birtakım can sıkıcı, üzücü 
vaka ve haberler okuduk. Bu idamların infazı 
bunlara fail olarak, bu çeşit vakalara, bu çe
şit bunalımlara ne getirebilir? Unutonayalım 
ki; İrimin basma ne zaman ne geleceği evvelden 
kestirilemez. Yaralar bir kere açılmaya, hele 
derin açılmaya görsün; kanlarını durdurup 
kapanmaları bazen tahminlerimizden çok uzun 
sürmektedir. Bunları böyle konuşmak ucuz 
kahramanlık ve bir sayın milletvekilinin deyimi 
ile vatana karşı vebal yüklenmek olacak da, 
yangına körükle gitmenin adı «pahalı kahra
manlık» mı olacak? Bunlar çağ dışı şamatalar 
olup, hiç kimseye hiçbir fayda ve şeref kazan
dırmazlar. 

Muhterem arkadaşlar, biz filânın çocuğunu, 
falanın akrabasını veya alelumum karşımıza 
suçlu olarak gelenlerin hepsini affedelim de
miyoruz. Açık ve seçik olarak idam cezaları
nın infazını durduralım diyoruz. 

Hafızam beni yanıltmıyorsa suçlulardan 
birisini, galiba dedesi veya dayısı emniyet güç
lerine haber vermiş, Kayseri'de yakalatmıstı. 
Böyle olmasa bile, çocuklarını Türk Emniyeti
ne, Türk adaletine ve Yüce Meclisinize emniyet 
ederek teslim olmaları çağırışında bulunan an
ne ve babaları düşünelim. Bunlar bugün «Ço
cuklarımızı affediniz» elemiyor. «Çocuklarımı
zın idamlarını infaz etmeyiniz» diye yalvarıyor
lar. Tutalım ki birimiz, benzeri bir vakada, top
lumun merhamet ve şevkatine güvenerek sığı
narak meselâ oğlumuzu elimizle teslim ettik 
ve oğlumuz idam edildi. Hangi babayiğit yü
rek buna dayanır ve hangi fani varlık kaina
ta küsmez. Mabadını söylemek istemiyorum, 
hangi husumetler yeşermıez.. 

Sorumu tekrar ediyorum sayın senatörler; 
tarihte okuduğunuz veya yaşadığınız zaman
larda cereyan etmiş, bilhassa siyasî idam ceza
larından üzüldüğünüz, yazık oldu dediğiniz, 
hatta hatta ceza fazla sert oldu, çok haksızlık 
oldu gübi yargıya vardığınız vakalar yok mu? 
isa'nın; «içinizde hiç günah işlemeyen varsa 
ona ilk taşı o atsın» dediği gibi, içimizde; «Biz 
bütün siyasî idam cezalarının infazlarını haklı 
ve yerinde bulduk, hiçbirine hayıflanmadık, 
üzülmedik» diyebilen arkadaşlarımız varsa, bu 
sayın arkadaşlarımıza söylenecek bir sözümüz 
yoktur. Buyursunlar, oylarını kullansınlar. 
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Bendeniz, halkımın «Allah'ın emri» olarak 
nitelediği ölüm cezası infazlarının yanında ol
mak, gelecek kuşakların tartışıp tashih imkânı 
bulaimayacakları kesin ve kendi ölçülerimle ha
şin bulduğum infaz kararlarının destekleyicisi 
olmak istemiyorum. 

Mahkeme, tahfif sebeplerini tarih, millet 
ve Büyük Meclise havale etmiş. Biz bugün bu 
tahfif sebeplerini kaale almayarak infaz ka
rarı verirsek, tarih veya gelecek kuşaklar ve
ya Büyük Türk Mllletiııin hükmü de ters olur
sa, onların yolunu kesmiş olmuyor muyuz? 

Yüce Senatomuzun çok değerli üyeleri, siz
leri, af müessesesinin zaman ve şümulü konu
sunda düşünerek infaz kararlarım durdurma 
konusunda bendenize yardımcı, bu üç suçlu 
r̂enç insanın ana ve babalarına şefkatli elmaya 

yürekten davet ediyornım. 
Aynca, bizim alacağımız karara, (Esaslar

da buluşalım eliyorsunuz) bir başka yönden de 
itirazım olacaktır, zannetmem ki, hiç bir sena
tör arkadaş bir vatandaşın bir güm evvel, üç 
gün evvel ölmesi için bir istical bir arzuyu 
kendinde duysun. Bu kanunu müstacel olarak 
geçiriyoruz. Ne kadar iddia edersek edelim, 
bu isticalimiz Senatomuzun haysiyeti üzerine 
gölge düşürecektir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Zaten bir 

sayfam kaldı. 
«Acaba, neden bu idamları bole süratle, yıl

dırım gibi geçirdiler; bir yerden mi çekindi
ler bir işaret mi aldılar?» diye sebepler arana
caktır ve istediğiniz kadar savunun, bu sebep
ler tümen tümen piyasada, sakakta bulunacak
tır. «Parlamentonun vakarını koruyalnn» diyen 
arkadaşlara bu kısmı arz ediyorum. 

Ayrıca değerli arkadaşlarüm, halk dilinde 
bir sözümüz var: «Yiğit, belende belli olur» 
derler. Bu atasözümüz bir başka deyimle, «Yi
ğit, darboğazlarda, zor geçitlerde belli olur» 
dernektir. Memleketimizin darboğazlar, zor ge
çitler geçmekle olduğunu sık sık tekrarlamak
tayız. Gelecek kuşaklar bugünlerdeki tutumu
muzu, memleketimizi ve rejimimizi daha güzel 
günlere ulaştırmak hususundaki çabalarımızı 
ve yöntemlerimizi enine boyuna eleştirecekler
dir. Bendeniz Yüce Senatomuzun vs bülün ar
kadaşlarımızın o eleştirilerde saygı ile ve şe

refle yâdedilmelerini dileyerek bu konuşmayı 
yapıyorum. 

Saniyen bir konuşmacı arkadaş, belki bizim 
sıralan da göstererek, Dün böyle, bugün şöy
le söylerler» dediler. Bir noktaya da işare et
meden geçemeyeceğim ve bitiyorum. 

Muhtereim arkadaşlar, mensubolmakla şe
ref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinin 
Genel Başkanı ismet İnönü ömrü boyunca si
yasî suçlarım karşısına çıkmış bir adamdır; iz
mir Vakasından bugüne kadar. Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bütün siyasî suçlarda idam
ların inf azmin karşısına sağ kaldıkça çıkacağız. 
Kararanız bu kadar derin, kesin ve açıktır. 
Ama, filân tarih olunca af iste, filân tarih olun
ca karşı çık, yıldırım hızıyle geçir.. Asıl ka
rarsızlık hurdadır, idam cefalarının infazının 
yanında mısınız, değil misiniz? Prensip kararı 
alarak buna varıp, bundan sonra siyasî suçlu
ları, prensibolarak asmak taraftarıysanız asınız, 
ama affetmek taraftarıysanız her zaman af
fediniz. 

Bendenizi dinlediğiniz için cümlentM saygı 
ile selâmlar, tekrar ederim: Gelecek kuşaMa-
rsiı vereceğiniz karar dolayısıyle hepinizi şe
refle ve saygıyla anmasını temenni ederim. 

Külfetlerimle. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Fatma Hikmet ismen, 
buyuramuz. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yıp. Başkan, sayın, senatörler; 

82 sıra sayılı kanun teklifinin birinci mad
desinde üç ölüm cezasının yerine getirilmesi is
teğinin aleyhinde görüşmek istiyorum. Ancak, 
yargı organlarıma, kararlarını şu veya bu ba
kımdan -eleştirecek değilim tabiî. Çünkü, bu 
kamun teklifi Meclis ve Cumhuriyet Senatosu 
üyelerine, Anayasanın 64 ncü maddesiyle tanı
nan bir hak üzerine, vicdanî kanaalerini belirt
meye yer veriyor. 

Sayın üyeleri bu inançlarım itibariyle, ister 
siyasî, ister adi suçlar için olsun, ölüm cezasına 
karşıyım. Toplumun zararsız hale getirebilece
ği bir suçluyu ölüme götürmeye aklım ermi
yor. Ancak, ne var ki, bugün görüşmekte oldu
ğumuz şu kanun teklifinin üzerinde üç ölüm ce
zasına karşı oluşumun nedeni bu değildir. Ge-

, nel olarak ölüm cezasına karşı olmasaydım bile, 
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bu teklife kesinlikle karşı olurdum. Çünkü, bi
rinci olarak, bu lig gence Türk Oeza Kanununun 
146/1 maddesinin uygulanmasında, sanki adlî 
bir hata bulunduğu endişesi ve huzursuzluğu
nu duyuyorm. Aym maddeyle cezalandırılmış 
olan 21 Mayıs ayaklanması ile bu üş gencin yap
tıklarını karşılaştırdığımız zaman aralarında 
bir benzerlik bulamıyorum ve hiç şüphe yoktur 
ki, bu üç gencin eylemleri 21 Mayıs olayları ile 
karşılaştırıldığında çok daha az vahim ve çok 
daha hafif suçlar olarak görünüyor. 

İkinci olarak, bu gençlerin suç işlediği tarih
lerde ortam, onlara hareketlerinin ciddiyet ve 
vahametini gösteremeyecek kadar anarşik bir 
nitelik taşıyordu. Hatta bu teklif Komisyonda 
görüşüldüğü sırada birçok üyeler, Adalet Par
tili üyeler da dahil olmak üzere, o günlerin or
tamının böyle eylemlere çok müsaidolduğunu, 
suçun çok yanlı olup, yalnız bu gençlerde ol
madığını ifade etmişler; hattâ bir sayın üye 
«Suç bendedir» dahi demiştir. Buradan da gö
rüyoruz ki, gerçekten ortam çok önemli ve bu 
gençler de bu ortamdan kendilerine düşecek 
olan vahim cezaları bir türlü kavrayamamış
lardı. 

Gerçekten, böylesine anarşik ortamda bir
çok insan silâh taşıyor, silâhlı eylemlere giri
şiyor, Devletin emniyet kuvvetlerine karşı ge
liyor, Anayasa teminatı altında çalışmalarını 
yürüten çeşitli kuruluşlara saldırıyor, bütün 
bunlar ciddî bir takip görmüyor ve yapanlar 
ceza (görmeyeceğine inanıyordu. Söke, Bursa, 
Fatsa, Konya, Kayseri, Taksim, Kırıkhan, 
Amasya, İnegöl olayları ve ayrıca Ankara ve 
İstanbul 'Üniversitelerindeki olaylar bunların 
somut örnekleridir. Vaktimin darlığından bun
ların üzerinde ayrıntılı duramıyorum. Yalnız 
bunların isimlerini vermekle demek istiyorum 
ki, bu olaylar cereyan ettiği zaman o zamanın 
yöneticileri gereken tedbiri almamışlar ve fail
leri de ortada olduğu halde meydana, çıkarma
mışlardır veya çıkaramamışlardır, bilmiyorum. 
Eğer o zamalar bütün bu tür hareketler ciddi
yetle takibedilnıiş olsaydı bu gencecik insanlar 
da yaptıkları hareketin vahametini idrak eder
ler ve kendilerini 'herhalde frenlemeye çalışır
lardır. Bundan ötürü, bu gençlerin suç işleme
sinde toplumun ve sorumlu makamların payı 
büyüktür. Bu böyle olunca, ortada bir suç var-
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3a, tümünün cezasını bu üç gence yüklemenin 
ne dereceye kadar sağlıklı bir karar olacağını 
düşünmek gerekir. 

Üçüncü olarak; yargı organları elbette ko
nuyu yasalar çerçevesi içerisinde müzakere ve 
mütalaa ederek karara varacaklardır ve var
mışlardır. Ancak, Yüksek Heyetiniz bu ölüm ce
zalarının infazında bir toplumsal yarar olup ol
madığını gözetmek mevkiindedir. Acaba bu 
gençlerin, ölüm cezaları önlenip, ağır hapis ce
zasına çevriiirse geleceğimize bir tehdit teşkil 
eder mi? Hiç şüphe etmeden söylüyorum ki, 
asla hayır. Hatırlayalım, bu gençlerin eylemle
ri ve işlemiş oldukları suçlar toplumumuzun (bü
yük kesimleri tarafından beğenilmemiş ve tas
vip görmemişti. Bundan ötürüdür ki, ölüm ce
zainin onaylanmamasının aynı suçun işlenme
sine teşvik edici bir rol oynamayacağı açıktır. 

Ssyın üyeler, inanıyorum ki samimiyetle her 
bir üye aynen böyle düşünmektedir ve bu kanı
dadır. Yani tasvip görmemiş, beğenilmemiş ey
lemlerin gelecek için hiçbir endişe teşkil etme
yeceği kanısındadır. 

Dördüncü olarak; bu şartlar içinde ölüm 
sezalarının infazı Devletimize, ne içeride, ne dı
şarıda bir itibar kazandıracaktır. Tersine, acı 
ve umulmaz eleştirilere vesile olacaktır. Bugü
nün dünyasında hemen bütün uygar ülkelerin 
yasalarından çıkarılmış, atılmış olan çağ dışı 
kalmış ölüm cezalarına itibar eden bir toplum 
biçiminde görünmenin ağır baskısı altından kur-
tarılaraayaeaktır. 

Ne gibi suç olursa olsun, hele böyle politik 
bir suçtan ötürü insanların sehpalara götürül
mesinin bir çözüm olmadığını tekrarlamaya ge
rek bile yoktur. 3u teklif onaylanacak olur
sa, sadece hayatının baharında üç f^nom canı
na kıyılmış olacaktır. Bu da sayın üyelere ne 
getirecektir, topluma ne kazandıracaktır, reji
me ne yararı olacaktır? 

Son olarak, ölüm cezası istenen bütün dava
lar henüz tamamlanmış değildir. Yani bu ola
ğanüstü durumla ilgili olaylar dolayısıyle daha 
kaç ölüm cezasının kesinleşeceği ve Meclislere 
geleceği belli değildir. Görünüşe göre bunların 
sayısı Icir haylidir. Bunların tümünün arasın
dan bir kıyaslama yapmak hiç şüphesiz bahis 
konusu olacaktır. Nitekim, ister istemez çok 

I yakın bir tarihte cereyan eden 21 Mayıs ayak-
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lanmasıylo kıyaslamadan yapamıyoruz. O ta
rihte Cumhuriyet Senatosuna üç ölüm cezası 
gelmiş, ikisi reddedilmiştir. Sayın üyelerden 
birçokları bunları ayrmtılarjyle takdim ettiler. 
Ben yine zaman kıtlığından etmeye lüzum da 
görmüyorum esasen. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Hik
met ismen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

O halde esaslı müzakerelere ve düşünmeye 
fırsat kalmadan ivedilikle bu üç ölüm cezasının 
Cumhuriyet Senatosunda onaylanması ile ileri
de tashihi mümkün olmayan bir hata işlenirse 
sonradan vicdanlar titremeyecek midir? İnanç
larımız önünde daima suçlu durumunda kalma
ya mahkûm olunmayacak mıdır? 

Politik açıdan hüküm verilen bütün toplum
sal sorunları gösonünde tutmak zorunluğu var
dır. Kendi politik düşünce ve görüşlerimiz ne 
olursa olsun, bu meselelerde yanılmalara, uza
yıp giden yararları açmaya ve sürdürmeye sa
yın üyelerin hiçbirisinin fırsat vermek isteme
diğine ianıyorum. Bu cezaları onaylanacak 
olursa, toplumsal sorunlarımıza hiçbir yarar 
sağlamayacak; fakat anaların, babaların, kar
deşlerin, sevenlerin yüreklerinde dinmez acıla
ra yol açacak; insan sevgisi, insan saygısından 
yoksun bir toplum olmanın suçluluğundan kur-
tulunmayacaktır. Onaylanmadan önce çok in
sanca düşünmeye mecburuz sayın üyeler, ölüm 
cezalarının onaylanmayıp ağır hapis cezasına 
çevrilmesi için oy birliği yaparak, sayın Cum
huriyet Senatosu üyelerinin kararını hıçkırık
lar içinde bekleyen ana - babaları bir ölçüde te
selli etmeye ve bu üç gencin canına kıymamış 
olmanın huzuruna kavuşmaya davet ediyorum 
sayın üyeleri. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

S ay m Başkanlığa 
82 S. Sayılı teklifin 1 nci maddesi üze

rindeki müzakerenin yeterliğini arz ve teklif 
ederim. 

izmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 
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I 1 nci madde üzerinde verilmiş 6 önerge var. 
Başkanlıkça bu önergeler tasnife tabi tutul
muş, ayrı mealde olmakla beraber, 3'ü komis
yona geri verilmesini tasamın un etmektedir. Fa
kat mealleri, muhtevaları ayrı olması itibariyle 
ayrı ayrı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıra sayısı 82 olan yasa teklifinin ivedilikle 

görüşülmesini isteyen önerge üzerinde yaptı
ğım görüşmede de belirttiğim üzere, mahkûm
ların Sıkıyönetim Mahkemesi Başsavcılığına 
16 . 3 . 1972 tarihinde yeni sebeplerle tashihi 
karar talebinde bulundukları bilinmektedir. 
Keyfiyetin bir hakkın kullanılmasını önlemek 
sonucunu vermemesi bakımından adı geçen 
nıerciden sorulmasını sağlamak üzere teklifin 
komisyonca geri alınmasını arz ve teklif ede
rini. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye ka
tılıyor mu?... 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Takdir 
Yüce Heyetin... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı?... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Biz 
katılmıyoruz ve komisyona iadesi için de bir se
bep görmüyoruz. 

BASILAN -— önergeyi okuttum. Hükümet 
takdire (bırakıyor. Komisyon katılmadığını ve 
buna bir sebebolmadığmı ifade ediyor. Oyları
nıza sunuyorum. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge 36 kabul oyuna karşı 90 oyla red
dedilmiştir. 
ikinci önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
S. sayısı 82 olan yasa teklifinin 1 nci mad

desinin geri alınarak her üç hükümlü için ayrı 
maddeler şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Suat Bil
ge?... 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Tak
dir Yüce Senatonundur. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET EENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, ben zaten bu ciheti arz edecektim. 
Millet Meclisinde de, komisyonlarda da mese
lenin t i r madde içerisinde mütalaa edilmesinde 
kanunî bir mahzur yoktur. Yalnız madde oylan
madan önce kişilerin teker teker oylanması, on
dan sonra da maddenin tümünün oylanması ge
rekir. Bu imkân Başkanlığın elinde iken komis
yona iadesine lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı önerge
nin taktirini Yüce iSenatoya bıraktı. Komisyon 
katılmadığını ifade ettiler, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge 37 kabul oyuna karşı '90 oyla reddedil
miştir efendim. 

Sayın Fikret Gündoğan, müstakilen verdiği
niz önergede 1 nci maddenin hüküm fıkrasının, 
«işbu ölüm cezalan yerine getirilmeme» şeklin
de değiştirilmesini buyurmuşsunuz, sonra arka
daşlarınızla verdiğiniz önergede imzanız var 
katılıyorsunuz. 

Şimdi, Sayın Suphi Gürsoytrak, Ahmet Yıl
dız ve arkadaşlarının verdikleri önergelerde de, 
«İşbu ölüm cezaları yerine getirilmez» şeklinde 
maddenin değiştirilmesi isteniyordu. 

Sayın Zihni Betil ve arkada5İarmın verdiği 
önergede de keza «işbu ölüm cezalarının yeri
ne getirilmemesi kararlaştırılmıştır» sözü kulla
nılmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — önergenin ge
rekçesini açıklayacağım. 

BAŞKAN — iki önerge de mana itibariyle 
aynı oluyor, iltihak ediyor musunuz Sayın Gün-
doğan?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 

İnan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin, 1 nci maddesinin son 
cümlesinin, konuşmamda izah ettiğim neden
lerle ; 

«işbu ölüm cezaları yerine getirilmez.» şek
linde düzetilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üyesi Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak Ahmet Yıldız 

M. B. G. Üyesi 
Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üyesi 
Selâhattin özgür 

Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üyesi 
Emanullab. Çelebi 

Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat 

Tabiî 

Tabiî Üyesi 
M. Şükran özkaya 

Tabiî Üyesi 
Sami Küçük 
Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü 
Tabiî Üyesi 
Sezai O'Kan 
Tabiî üyesi 

Refet Aksoyoğlu 
Tabiî üyesi 

Kadri Kaplan 
Üye 

Suphi Karaman 

BAŞKAN — Diğer 
rum. 

önergeyi de okutuy 

Cumhuriyet Senatosu 'Sayın Başkanlığına 
«S. Sayısı 82» olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin, 
Sonundaki «işbu ölüm cezalan yerine geti

rilir» sözlerinin yerine, 

«İşbu ölüm cezalarınnı yerine getirilmemesi 
kararlaştmlmıştır» «özleri konulmak suretiyle 

Değiştirilmesini öneriyoruz. 
Tokat Kars 

Zihni Betil Sırrı Atalay 
Elâzığ Manisa 

Salim Hazerdağlı Doğan Barutcuoğlu 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

EAŞKAN — Buyuran Sayın Atalay. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — önergede 

imzası yok efendim. 

BAŞKAN — Var efendim. 
Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Anayasamızın 64 ncü maddesini bir 
kez okumama izin vermenizi rica edeceğim. 

«•Madde 64. — Kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesinhesap ka
nun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, pa
ra basılmasına, genel ve özel af ilânına, mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine karar vermek...» 

Hatırlarsınız, bizim 1824 tarihli Anayasamı
zın 23 nci maddesinde ölüm cezalarının yerine 
getirilmesi ancak Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinin bir kararı ile olabiliyordu ve Meclisler
de bu oya konurdu, bir karar numarası alınır
dı; kararlaştırılanlar yerine getirilirdi. 

1961 Anayasamız görüşüldüğü bir sırada 
64 ncü madde metninde bu kez, ölüm cezaları
nın da bir kanun yoluyle yerine getirilmesi 
hükmü kabul edildi; fakat gerekçede de ifade 
edildiği gibi, bu şeklî manada bir kanun ola
caktı, ancak bir kararla mümkün olacaktı. Di
ğer yasalardan bir ayrılığı olacaktı. «Kararlaş
tırılır...» Anayasanın 64 ncü madde metninde 
de ifade edildiği gibi karar niteliğinde, ama 
kanunların görüşmesi şeklinde olacaktı ve bir 
kanun numarası alacaklı; kanun olacaktı. Fa
kat 64 ncü madde de açıkça ifade edildiği gi
bi, «Kararlaştırılır» şeklinde bulunacaktı. Nite
kim hatırlarsınız 1934 yılında silâhlı bir isyan 
hareketinden suçlu olanlar hakkında verilen 
Ölüm cezalarının yerine getirilmesinde, (ki, bi-
lâhara birisinin yerine getirilmesi, diğerlerinin 
de yerine getirilmemesi şeklindeydi.) aynen so
nuç şöyle bitiyordu: «falan hakkındaki ceza
nın yerine getirilmesi, falanların yerine getiril
memesi kararlaştırılmıştır.» 

Şimdi, bu kes gelen metinde, «...hakkındaki 
işbu ölüm cezaları yerine getirilir» deni^ror. 

Görülmektedir ki, Anayasannı şeklî mana
daki bu yasa için öngördüğü kararlaştırma 
şekli burada- yerine getirilmiyor, böylelikle bi
rinci madde metni yanlış şekilde tedvin edil
miştir. Anayasanın emrettiği kararlaştırma nite
liğiyle -gelmediği için Anayasaya aylarıdır. 

EALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bravo. (A. 
P. ve Millî Güven Partisi sıralarından gülüş
meler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum, 
şu müdahale olmasın daha çabuk bitecek mü
zakeremiz. Evet, sataşma olmadın, lütfen efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — (Eis bunla
ra çok alışığız... 

BAŞKAN — Saym Atalay, ben cevap ver
dim efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama gülen
lere tarih ve biz sonra çok çok acı güldük. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — önemli olan, 

sonunda kimin haksız ve mahcup çıkacağıdır. 

Bir defa şunu ifade etmek gereklidir ki, 
ıhar halükârda birinci maddenin değiştirilmesi 
sorunluğu vardır. «Yerine getirilir» tâbiri ka
rarlaştırmayı ifade etmediği için, değiştirilmesi 
gerekir. Şimdi biz önergemizde hem bu şekle 
uymak, hem de başından teri gerekçesini ifade 
ettiğimiz Ölüm cezalarının, yerine getirilmeme-
hi; yani müebbet ağır hapis cezalarına çevril

mesini sağlamak üzere bir teklifle geldik. Ka
derleri üzerinde; hürriyetlerini ebediyen elle
rinden almak üzere bir ceza içerisinde buluna
caklar, ama hayatları bağışlanabilecek ve böy
lelikle ölüm cezası infaz edilmeyecektir. 

önergemiz şu şekilde oluyor: «Haklarındaki 
bbu ölüm cezalarının yerine getirilmemesi ka
rarlaştırılmıştır. «Bu, İM anlamı taşımaktadır. 
Yüksek Heyetten önergenin kabulünü rica ede-

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
FİKEET GtJNDOĞAN (İstanbul) 

genin lehinde söz istiyorum. 
Oner-

BAŞKAK — Biz de önerge sahibisiniz. Bu
yuran, kısa olması şartiyle. 

FİKRET GtttTOOĞAN (istanbul) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Bu önerge üzerine söz almak ihtiyacını şu 
sobeple duydum; ölüm cezaları üzerine yazıl
mış hukuk metinlerini araştırmak ihtiyacını 
duydum ve içlerinde yine en itimada şayan ola
nını ve hepinizin bildiği şöhretli hukukçu, «Be
şeriyetin Mecellesi» isimli kitabın yazarı büyük 
Beccaria'nın bu konuda söylediklerini bir kere 
Yüce Heeytinise, müsaadenize sığınarak ve çok 
kısa olarak sunmayı hem bir görev bildim, hem 
de bu idam cezalarının yerine getirilmesini is
teyen arkadaşlarımın isteklerinin temelinde ya
tan psikolojik sebebin belM bu idam cezasına 
mahkûm olan kişilerin kendi nazarlarında çok 
büyük, çok vahim bir suçun sahibi olmaları dü
şüncesi yatar sebebiyle bu Beccaria'nın fikir
lerini onlara iletmek istiyorum. 

HaMkaten bu kimseler, bu mahkûmlar Tür-
kijre'de eşine ender raslanır ağırlıkta ve vaha
mette bir suç işlemişler kanisiyle bunların 
idamlarına hükmedilmek isteniyorsa, o tak
dir do bu ağır suçların cezasının idam olmaması 
gerekir. Çünkü, Beşeriyetin Mecellesini yazan 
büyük âlim Beccaria, ölüm cezasının en ağır 
ceza olmadığını-, buna mukabil hayat boyunca 
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devam eden hayattan uzaklaştırılma cezasının 
çok daha şedit ve vahim suçun karşılığı oldu
ğunu ifade ediyor. 

Eğer müsaade buyursanız bir görev ifa et
tiğim kanisiyle söylüyorum; böyle bir düşünce 
sahibiyseniz, o takdirde bu ölüm cezalarını in
faz etmeyiz. 

Bakınız ne diyor Becearia; «Beşer dimağın
da en büyük tesiri yapan şey, cezanın şiddetli 
olmayıp, lâkin ceza müddetinin uzunluğudur. 
Zira, hassasiyetimizi en kolay ve en devamlı su
rette tahrik eden şey; şiddetli ve geçici ihsaslar
dan ziyade, nispeten hafif, lâkin devamlı ihsas
lardır. ölümün verdiği raşe ne derece şiddetli 
olursa olsun misyana mukavemet edemez. Şa
yet bu nisyanı besleyen şey beşerî ihtiraslar olur
sa, bu mukavemet hemen hemen sıfıra müncer 
olur. Bir cezanın âdilâne olması için suç işle
mekten alıkoyacak dereceden daha şiddetli ol
maması lâzımgelir.» diyor ve hakikaten fikir
lerini büyük bir tarihî gerçekçilik içinde beşeri
yete hediye ediyor ve Beccaria'dan sonra bir
çok ülkelerde Beccaria'nın düşüncesine itibar 
edilerek ceza kanunlarından ölüm cezalarının 
kalktığı müşahede olunuyor. Yine bu elimdeki 
kitapta; o tarihten sonra birçok ülkede bu dü
şüncelere dayanılarak ölüm cezalarının kaldı
rıldığı ve bundan toplumun daha çok fayda 
gördüğü; çünkü ölüm cezası yerine mademel 
hayat sürecek hürriyetten mahrumiyet cezası
nın daha çok ıslah edici, daha çok cemiyeti 
tehlikelerden koruyucu olduğu kanısına varıldı
ğını yazıyor. Bugün dünyanın birçok ülkelerin
de o günden bugüne ölüm cezası yerine, şa
yet suçun vehameti mucip sebeplerle ölüm ce
zasını infaz etmek isteyenler varsa, daha ağır 
cezanın hayat boyunca hapis olduğu o ülkele
rin kanunlarında yer alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum 
bunların ölüm cezalarının yerine getirilmemesi 
sadece hayatlarını kurtarmayacak; Türkiye'de 
sonu gelmez toplumsal yaraların açılmamasını 
sağlayacaktır. 

Çok değerli fikirler dinledik. Bunların ölü
münden sonra hâsıl olacak ortamda hiçbir ik
tidar huzur ve rahatla bu ülkede hüküm sür
mez; hiçbir iktidar hiçbir zaman ölülerin ceset
leri üzerinde yükselemez. Lütfen merhamet bu
yurun, adil olun, ilme itibar edin, Türkiye ger-
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peklerini gözden uzak tutmayın, bu cezaları 
atfen hayat boyunca hapse çevirme celilesinde 

bulunun. 
Sağ' olun efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, önergenin aleyhinde söz isteyen 

sayın üye?... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN" — Buyurun efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Önergenin temel fikrinin münakaşasına gir
meyi lüzumlu görmüyorum. Yalnız önerge sa
hiplerinden Atalay arkadaşımızın, meseleyi he
men Anayasaya aykırılığa kadar götürmek su
retiyle, Anayasanın 64 ncû maddesinde «... ka
rar verilir.» denildiği halde maddede, «öölüm 
cezası yerine getirilir.» denirse, bu Anayasaya 
aykırı olur gibi, tenim çok garibime giden bir 
mütalaa vermiş olmasının karşısında aleyhte söz 
alma ihtiyacını hissettim. Yani, «ölüm cezaları 
yorine getirilir » Nedir bu? Eİbetteki bir kara
rın kesin ifadesi olur. Ne demiş Anayasa
nın 64 ncü maddesi? «Yerine getirilmesine ka
rar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yotldîerindendir...» Yani, bunu Anayasaya aykı
rı. olur, şeklinde takdim etmek ve daha kanun 
o/kmadan Anayasa Mahkemesine başvurma ha-
Trhklan ve tehditleri ile karşı kargıya getirilme
mizin anlamsızlığına eklenen bir hal olduğu için 
bu cihete dokunmayı lüzumlu görüyorum. 

Sonra yine önerge sahiplerinden Sayın Gün-
değan, büyük bilgin Beccaria'nm, «ölüm ceza
ları, cezaların en ağırı değildir, asıl cezaların 
en ağırı, bütün ömür boyunca hapiste kalmak
tır.» şeklindeki sözüne dayanmak isterler. Şunu 
hemen ifade edeyim ki, biz Meclisler olarak bir 
mahkemeden verilen kararı daha da ağırlaştır
mak yetkisine sahip değiliz. (A. P. ve Millî Gü
ven Partisi sıralarından «bravo» sesleri.) O iti
barla, Beccaria'nm bir hata ve dalalet içerisinde 
bulunduğunu, görüşmekte olduğumuz bu mevzu 
dolayısıyle Sayın Gündoğaıı tarafından ortaya 
atılan fikirler karşısında iddia etmek gibi had
dimi, hududumu aşan bir noktaya geldiğimden 
müteessirim. 

Saygılar sunarım. (Millî Güven Partisi sıra
larından alkışlar.) 
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BAŞKAN — önergenin lehinde konuşuldu. 
önergeye Sayın Adalet Bakanı katılıyorlar mı 
efendim?.. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Tak
dir Yüce Senatonundur. 

BAŞKAN — Sajnn Komisyon?.. 
ANAYASA VS ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI E.EFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, bir ciheti arz edeyim; Anayasada 64 
ncü maddede belirtilen karar mevzuu, kanunla 
yerine getirilme seklinde Meclislerin kararı te
celli edeceğinden önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
açık oya sunulması için önergemiz vardır. (A. 
P. sıralarından «oylandı, oylandı» sesleri.) 

BAŞKAN — Affedersiniz hata bizde efen
dim. Söz istenmiyor, oylama sırasında değiliz. 

Kanun teklifinin 1 nci maddesinin değişti
rilmesini öneren önergenin oylamasının açık oyu 
isteniyor. Ben bunun 1 nci maddenin oylaması 
diye mütalaa ettim. Bu itibarla, açık oy isteyen 
önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
«S. Sayısı ' 82» olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin değiştirilmesini öneren önergenin 
oylanmasında açık oya başvurulmasını teklif 
ediyorus. 

Tokat Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zihni Betil Cemal Madanoğîu 

Elâzığ Tabiî Üye 
Salim Hazerdağlı Suphi Gürsoytrak 

İçel Bursa 
Lûtfi Bilgen Saffet üral 
Tabiî Üye Kars 

Suphi Karaman Sırrı Atalay 
Giresun Manisa 

ihsan Topaloğlu Doğan Barutçuoğlu 
Tabiî Üye Tabiî üye 

Mucip Ataklı Muzaffer Yurdakuler 
Tabiî üye Tabiî üye 

Selâhattin özgür M. Şükran özkaya 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Sezai O'Kan Haydar Tunçkanat 
Konya İstanbul 

Falrih özlen Fikret Gündoğan 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Zihni Betil?.. Buradalar. 
Salim Hazerdağlı?.. Buradalar. 
Lûtfi Bilgen?.. Buradalar. 
Saffet üral?.. Buradalar. 
Suphi Karaman?.. Buradalar. 
ihsan Topaloğlu?.. Buradalar. 
Doğan Barutçuoğlu?.. Buradalar. 
Sezai O'Kan?.. Buradalar. 
Mucip Ataklı?.. Buradalar. 
Selâhattin özgür?.. Buradalar. 
Tamam on kişi olmuştur efendim. 
Açık oya nereden başlanacağına dair ad çe

kiyorum; («isim okunmak suretiyle olsun» ses
leri.) Yine de nereden başlanacağını tespit et
memiş lâzım : Sayın Ürgüplü... 

Önergenin kabulü için «kabul», reddi için 
«ret», çekinserliği ifade için de «çekinser» ke
limelerinin kullanılması lâzımdır. 

Ad okumak suretiyle, açık oya baş vuruyo
ruz. Arz ettiğim gibi tekrar ifade ediyorum; 
«kabul, ret» ve «çekinser» kelimeleri kullanıl
mak suretiyle iradeler izhar edilecektir. 

(Kontenjan Senatörü Suat Hayri Ürgüplü' 
den başlanarak oylar tespit edildi.) 

BAŞKAN — Başka, oyunu kullanmayan sa
yın Üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, efen
dim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi

yorum: Oylamaya 145 sayın üye katılmış; 107 
ret, 38 kabul oyu çıkmıştır. Bu suretle önerge 
38 kabule karşı 107 rey ile reddedilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
82 S. Savılı yasa teklifinin birinci maddesin

de, kullanılan imlâ ve noktalama yanhşhklarıy-
le karar ve hükümde anlam karmaşığı olmuştur. 

Şöyleki; mahkemelerin ölüm cezasını belir
ten ve hükme bağlayan, beşinci satırında «T. C. 
K. nun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezası
na mahkûm edilmiş bulunan,) ifadesinden son
ra noktalı virgül kullanılması imlâ ve dil bil
gisi kuralıdır. 

Ayrıca, Mukaddes'ten kelimesinde koma ve
ya kesme ile ayrılan ek (ten) olarak yazılmış
tır ve yanlıştır. (Mukaddes'den doğma) sözün
den sonra virgül konması gerekirdi. Ayrıca, 
Çekerek ilçesi ile Kuşsaray köyü arasında virgül 
olması gerekir. Yine Kuşsaray köyü, hane 21, 
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cilt 13/2 den sonra da virgül konarak sayfadan * 
cildin ayrılması gerekir. Yine sayfa 88/114'te 
olarak ifade edilmiştir, (de) olarak yazılması 
gerekir. - Beşir oğlu kelimesi birleşik olarak - Be
şiroğlu.. olarak yanlış yazılmıştır düzeltilmesi ve 
Beşiroğlu kelimesi sonuna da virgül konması ge
rekil. Sondan ikinci satırda (Sayfa 45'te) diye 
yazılmış ekler ayrıldığında yumuşak sessiz harf
le yazılır. (Sayfa 45 de) olarak düzeltilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

(A. P. sıralarından müdahaleler.) | 
BAŞKAN — Eica ediyorum, efendim; rica 

ediyorum. 
İzah mı edeceksiniz? Buyurunuz. (A. P. sıra

larından «Açık oylamasını da isteyiniz bari» 
sesleri.) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Bu kürsüden, gelen kanun tasarı ve teklifle
rinde bu imlâ ve dilbilgisi yanlışlıldarınm olma
masını birkaç defa dile getirdim. Buradakiler 
de çok abes olarak gelmiş ve ayrı kelimeler bir
leşik kelime haline getirilmiş. Hükümlerin bit
tiği yerde, hükmü tespit eden noktalama işaret
leri konmamış, böylece de manalar birbirine ka
rışarak hüküm karışıklığı meydana getirilmiş
tir. Bakın, arz ediyorum. Ben hepsini okuma
yacağım; yalnız, yanlışlara yakın yeri okuya
rak zamanınızı olmamaya çalışacağım. 

Beşinci satırda, «T. 0. K. nun 146/1 maddesi 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan,» ibaresinde buraya bir virgül koyup geç
mişiz. Bir hüküm ile bağlamış, bir fiilimsi gel
miş; fiilimsiden sonra hükümle bağlanan yere 
ya nokta, ya da noktalı virgül konur. (A. P. sı
ralarından «fiilimsi, fiilimsi» sesleri ve gülüşme
ler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim; lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Altıncı 

satırda, «Cemiloğlu Mukaddes'ten doğma» sözün
de sanki «Cemiloğlu» Muakaddes'in soyadı gibi 
birleşik kelime olarak yazılmış. «Cemil» ayrı «oğ
lu» ayrı, ondan sonra da virgül; «Cemil oğlu, 
Mukaddes'den doğma» şeklinde olmalıdır. «Ce
mil oğlu» ndan sonra virgül konmalıdır.» Mu
kaddes'den doğma» kelimelerinde ise, «ten»; 
korna ile veyahut da kesme işareti ile ayrılan j 

* ekler sert harf ile olmaz; yumuşak sessiz harf 
ile olur «den» olması lâzımdır; yani, «Mukad
demden» olması gerekir. Ayrıma, «Mukaddes' 
den doğma» kelimelerinden sonra da virgül ol
ması gerekir. Çünkü, ayrı bir duruma geçiyor; 
«1947 doğumlu Deniz Gezmiş» diye devam edi
yor. Sonra geliyoruz, «Yozgat iline bağlı Çeke
rek ilçesi,» kelimelerine. Burada en sona virgül 
konması lâzımdır. Ayrıca, «Kuşsaray köyü, ha-
no 21» den sonra virgül var. Cilt 13/2 de ise vir
gül yok; sayfa ile virgül orada biribirine karış
mış. Yine, «88/114 te» olmaz. Rakamdan son
ra gelen ekler daima sessiz, sessiz yumuşak harf 
olur. (A. P. sıralarından «Bravo, bravo» ses
leri.) 

Ayrıca, «Beşiroğlu Mediha'dan» kelimelerin
de de «Beşir» ve «oğlu» birleşik olarak yazıl
mış. «Beşir» ayrı, «oğlu» ayrı yazılması gerek
lidir. «Beşiroğlu Mediha» deyince, Beşiroğlu 
sanki «Mediha-> mn soyadı gibi manasız bir du
rum meydana gelmiş. Bu kadar yanlışın böyle 
bir kanun bulunması ve bu kanunun bizim Mec
lislerimizden geçmesi ayıplanır, en azından ayıp-
lanı.\ 

«Beşir oğlu Mediha'dan doğma» deyince Be
şir oğlu.'ndan sonra virgül olması lâzım. Yani, 
«Beşir oğlu, Mediha'dan doğma». Ayrıca, sondan 
ikinci satırda, «... hane 3İ, cilt 2, sayfa 45'te» 
denmiş. Orada «45'te» olmaz 45'de olur. 

Şimdi, bu kadar yanlışlıklar yapılır; ayrı ke
limeleri bileşik hale sokulur ve bu kanun bu 
yanlışlarla çıkarsa kötü bir şey. Eğer bir mü-
rettip hatası olarak bunlar meydana gelmişse, 
Komisyonun bunları düzeltmesi ve kanunun, bu 
kelimelerin doğru olarak yazılmış şekliyle çık
masında fayda vardır. Yüce Senatonun, hepsi 
yüksek tahsil yapmış üyelerinin önünden bu ka
dar imlâ yanlışiarıyle dolu bir kanunun geçme
sinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Düzel
tilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu

sunuz?.. 
ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Takdi

re bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan yine takdire bı-

rakıyorlar. Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa-
j yın Başkan, meseleye müassir değil. Mahkeme 
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ilâmında ad vs soyadları gerekli. Şaton, infazda 
ilâm icra edileceğine göre bir aykırılık yok, 
«Oğlu» kelimesinin ayı veya bitişik olması bir 
mana ifade etmez. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza suni; yorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kahir çoğunlukla red
dedilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 nei madde üze
rindeki müzakere sona ernuştir. iki önerge var 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Mahkûmlardan her birine ait ölüm cezasının 

infazının, ayrı ayrı oylanarak sonucuna güre 
maddenin oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
i. Eteni Erdinç 

BAŞKAN — Bu önergede, 1 nci maddede ad
ları geçen hükümlüler hakkındaki madde hük
münün ayrı kutularda, ayrı şekilde oya sunul
ması öngörülmektedir. Bu itibarla, bu önerge
yi de oylarınıza sunduktan sonra, I nci madde
yi oya vazedeceğim. Bu önerge gelmeseydi I nei 
madde doğrudan oya sunulacaktı. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,., önerge kabul edilmiş-
tL\ 

Açık oy isteyen bir önerge var, okutuyorum. 

AHMET NÜSBET TUNA (Kastamonu) — 
isimler okunmak suretiyle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — iltibasa mahal verir endişesin
deyim. (A. P. sıralarından «isim okunsun» sesle
ri.) 

Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
«S. Sayısı : 82» olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin oylamasında açık oya başvurulma
sını öneriyoruz. 

Tokat 
Zihni Betil 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cemal Madanoğiu 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Giresun 
ihsan Topalcğlu 

Tabiî Üye 
M. Şükran özîraya 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

içel 
Lûtf i Bilgen 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 
Eursa 

Saffet Ural 
Manisa 

Doğan Boruteucğlu 

Tabiî üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Konya 
Faldh özlen 

Tabiî üye 
Haydar Tunçkanat 

Tabii Üye 
Sezai O'Kan 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 
Kars 

Sırrı Atalay 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
BAŞKAN — Zihni Betil?.. Burada. 
Salim Hazerdağlı?.. Burada. 
Lûtfi Bilgen?.. Yok. 
Fikret Gündoğan?.. Burada. 
Suphi Karaman?.. Burada. 
Doğan Barutçuoğlu?.. Burada. 
M. Şükran özkaya?.. Yok. 
Saffet Ural?.. Burada. 
Mucip Ataklı?.. Burada. 
Sezai O'Kan?.. Burada. 
Fakih özlen?.. Burada. 
SSırn Atalay?.. Burada. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, yine kabul, 
ret, çekinser kelimelerinin ifadesi suretiyle oy
ların izhan teklif edilmiş, bunun da kabulü 
mecburi bulunmuştur. Bu nedence, bundan ev
velki önergede kabul buyurduğunuz veçhile 
her hükümlü hakkındaki oy... 

İSKENDEB CENAP EGE (Aydın) — Kutu 
kalsın efendim. 

BAŞKAN — Geçti efendim. Kelimelerin ifa
desi suretiyle, isim okunmak suretiyle acık oy
lama kabul edildi, buna geçtik. Bu suretle, her 
sayın üyeden üç hükümlü hakkında oy istirha
mında bulunacağız, 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET EENDECİ ((Samsun) — 
Sayın Başkan, bir tanesini okuyup bitirseniz 
de, ondan sonra diğerine geçseniz. 

BAŞKAN — Efendim, 'üç kez tekrar edil
miş olur, onun için üç kupa koyalım dedik, ka
bul buyuruimadı. 

Oylamaya nereden bağlayacağımıza dair ad 
çekiyorum : 

Efendim, 'Sayın Ali Kemal Turgut'tan baş
layacağız. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (lEİvas) — Şayaı Baş
kanım, kupalar konsa. 
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BAŞKAN — O sayam kabul değil. Oylama
ya başlıyoruz. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, affedersiniz, maddeyi de sorun 4rü (bir
den! tamamlansın. 

BAŞKAN — Şimdi eefnıdinı, madde okundu, 
madde üzerinde müzakere tamamlandı. Üçü 
hakkında kararı aldıktan sonra, maddeyi ayrı
ca oya sunmak mecburiyetindeyim. 

t ETEM KABAKAPICI (Urfa) — Sayın 
Başkanım, teker teker okunup, birisi (bittikten 
Sonra ikincisine bâ Lancması daha münasip olur. 
Üç kişinin birden tekar teker oylanması size! 
de zahmet oluyor efendim. 

BAŞKAN — Aynı neticeyi meydana getire-
cek efendim. Bağladık efendim, rica ederim.. 

'(Benizli üyelsi Ali Kemal Turgut'tan başla
narak Kars, Üyesi Sırrı Atalay'a kadar oylar 
tespit olundu.) 

«iSım Atalay» 
SIRRI ATALAY (Kars) — Oylama yan-. 

hş, ret, ret, ret. 
BAŞKAN — Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 
ISIRRI ATALAY (Kars) — Bet, ret, ret. Fa

kat oylama yanlış. 
BAŞKAN <— Oylamanın mütalaasını rica 

etmedim, ama istifade ettik; neticede düşünü
rüz onu. 

(Kars Üyesi ıSırrı Atalay'dan itibaren oyla
rın tespitine devam olumdu.) 

BAŞKAN — Ad okuma suretiyle yapılan 
açık oylamanın teyidi mahiyetinde ve 1 nci 
madde üzerinde, gene tekrar aynı suretle açık 
oylama yapacağız. 

1 nci maddeyi okutup tekrar açık oylarını
za sunacağım. 

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

Kanuni 

Madde 1. — Askerî Yargıtay 2 nsi Dairesi
nin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457-1972/1 
esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, 
Askerî Yargıtay Başsavcılığınım) 3 . 2 . 1972 
tarih ve 1972/187 - 98 sayılı Kapariyle tashihi 
karar taM>i reddedilen, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1. No. Xa Askerî Mahkemesinin 
0 . 10 . 1971 tarih, 1971A3 esas, 1971/23 ka
rar sayılı hükmü ile T. C. K. nun 146/1 mad

desi uyanırca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, (Sicilli nüfusta Erzurum Ilıca Nahiye
si özlük Köyü, hanj 27, cilt 5 ve sayfa 12)9'da 
kayıtlı CemjJoğlu Mukaddes "ten doğma 1947 
doğumlu Deriz Gezmiş ile Yozgat ili&e bağlı 
Çakerek ilçesi Kussaray köyü, hane 21, cilt 
13/2 sayfa 88/İ14*te kayıtlı Beşiroğlu Medi-
ha'dan doğma 1947 doğumlu Yusuf Arslan ve 
Kayseri Sarız İlçesi Bahçeli mahallesi, hane 31, 
cilt 2, sayfa 45'te kayıtlı Hıdıroğlu lEelveır'den 
doğma 1949 doğumlu Hüseyin înan hakkındaki 
bbu ölüm cezaları yerine getirilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ka« 
"bul huyurduğınıuız önerge gereğince, her hü
kümlü hakkında ayrı ayrı oylar izhar edilmiş; 
bulunuyor. Bu kez maddeyi açık oylarınıza su-
rjuycrum. Her üçü hakkında maddenin kabulü 
için kabul reyi izhar edilecek. Biraz evvel iz
har edilen irade dışında irade izhar etmek iste
yen, oyundan dönmesi mümkün olmamakla be
raber, yeniden iltihak eden arkadaışlarımız ol
duğu takdirde reylerini ayrı ayn izhar edecek
lerdir. 

Oylamaya Selahaddin Acar'dan haşlıyoruz. 
Kabul, ret, çekinser oylan.1, kelimeleri: ifade 
edilmek suretiyle, madde hakkında irade izhar 
edilecek efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Van) — Bir evvelki oylama neticesini 
açıklamadınız. 

BAŞKAN — Bir evvelki oylama neticesini 
ifade etmem mümkün değil; çünkü maddenin1 

aşık oyu ile beraber ifade edeceğim. 
iSelâhaddin Acar?.. 

SELÂHADBÎN ACAR (Ordu) — Kabul. 
BAŞKAN — Her üçü hakkında kabul, yani 

bu manayı müfit, tekrar etmeyeceğiz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Üçü için kabul. 
J BAŞKAN — Evet. 

(Tabiî Üye Ekrem Acuner'den itibaren oy
lar ts-spit olundu.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyö 
var mı efendim?.. Yok. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Açık oylama sonucunu ara 

ediyorum. Her üç hükümlü hakkında ayrı ayrı 
alman oylarda hiç bir sayın üye değişik oy 
kullanmamıştır. Ret oyunu, iradesini izhar eden 
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Bayın üye üçü hakkında da, birinci maddenin 
•de reddini mutazamman olmak üzere, ret oyu 
kullanmıştır. Kabul oyu kuICanan sayın üye ke
za üçü hakkında da kabul oyu istikametinde 
iradesini izhar etmiştir. Üç hükümlü hakkında 
ayrı ayrı yapılan oylamadan sonra madde oy
lamasında iki sayın üye oya katıMamışt-ır. 
143 sayın üye oylamaya katılmış, 106 kabul, 37 
ret oyu verilmiştir. Bu suretle birinci madde 
kabuî eıdilmiştir. (1) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENT>ECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, oylamanın neticesini yanlış verdi
niz. Ayrı ayrı kişiler hakkında zapta dercet-
seydiniz daha isabetli olurdu, yanlışlık var. 

BAŞKAN — Hiç bir tehafül olmadığını, 
maddenin açık oylaması sonucunda 106 kabul! 
oyunun verildiğini ve bu oylarda herhangi bir 
bükümilü hakkımda değişik oy çıkmadığını ve 
aynı oylarla kabul edildiğini, üçü hakkında da 
aynı oyun verildiğini ifade ettim. Ayrıca tav-. 
zihe acaba lüzum var mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI FERET RENDECİ (Samsun) — 
Deniz Gezmiş şu oyu almıştır, Yusuf Aslan şu 
oyu almıştır, Hüseyin îman şu oyu almıştır den
se daha doğru olur. 

BAŞKAN — 106 kabul oyu verilmiştir, üçü 
hakkında da 106 kabul oyu çıkmıştır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, üçü meselesi yok; Deniz Gezmiş şu 
oyu almıştır, Yusuf Aslan bu reyi almıştır şek
linde ayrı ayrı derci gerekir. Çünkü, ayrı oyla
ma yaptığımızın manası oy idi. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi tekrar ayrı
ca oya sunduk. Eğer bir değişiklik olsaydı; 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan hak
kında, o zaman buyurduğunuzun yararı vardı. 
Esasen daha pratik bir yolla bu sonucu alma
mız da mümkündü. Arkadaşların isteği üzerine 
böyle ismen okuyarak oylama yaptık efendim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. 

(1) Hükümlülerin her birisi için yapılan 
açık oylama tabloları da tutanağın sonuna eklidir. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyen er... 2 nci 
madde kahir çoğunlukla kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Sim 
Atalay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 3 ncü madde 
de kabir çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım... 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehinde, 

aleyhinde söz vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim. Söz alış sırasına göre arz ediyorum. Sa
yın Ömer Hocaoğlu, Sayın Fakih özlen, Sayın 
Hüseyin öztürk, Sayın Sırrı Atalay kanun tek
lifinin tümü üzerinde açık oylamaya gidildiğin
de oylarının rengini izhar için söz istemişler
dir. Şimdi kanun teklifinin tümünün müzake
reci bittikten sonra lehte, aleyhte söz verilme
si Tüzük emridir. 

Ayrıca, açık oylamaya gidildiğinde bir hü
küm de : Açık oyda reyinin mahiyetini, nite
liğini izhar için bir lehte, biır aleyhte söz veri
lir. Yalnız, burada artık hem oyunun rengini, 
mahiyetini izhar, hem de lehte aleyhte birleş
miş oluyor. Çünkü, oyunun niteliğini izhar ede
ne de lehte, aleyhte söz veriyoruz. İki lehte, 
iki aleyhte söz verme imkânı yok. Bu itibarla 
şimdi Sayın Hocaoğlu'ndan soruyorum... 

ÖMER HOCAOĞLU (Trabzon) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Fakih özlen?.. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın öztürk'e 

vsriim söz sıramı. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın (özlen sırasını Sayın Öz

türk'e vermfe oluyor, aleyhinde. 
Bu itibarla Sayın Ömer Hocaoğlu lehte, Sa

yın öztürk aleyhte. 
Buyurunuz Sayın Hocaoğlu. 
Artık lehte söz verilmesi mümkün değil, 

aynı zamanda açık oya gitme zorunluğu var. 
(«Açık oy teklifi mi var?» sesleri) 

BAŞKAN — Açık oy önergeleri verilmiştir 
efendim. 

— 146 — 



C. Senatosu B : 42 16 , 3 . 1972 O : 3 

ÖMEE HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın 
Balkan, Cumhuriyet Senatosunun çok muhte
rem: üyeleri; 

Gelmiş bulunan kanun teklifi üzerinde oyu
mun rengini belirtmek için söz almış bulunu
yorum. Konuşmamda sizlere ne Beccaria'dan 
bahsedeceğim, ne de Lomrozo'dan bahsedece
ğim. Tamamen içimden gelen gönlümün sesini 
aksattirmeye çalışacağım. Fakat, bu konuşma
ma başlamadan önce itiraf etmek mecburiye
tindeyim ki, birçok arkadaşlarımız görüştük
ten sonra açıklığa kavuşamadığım bazı husus
lar mevcuttur ve ilk defa orilann üzerinde dur
mak istiyorum. Bu tereddüte beni sevk eden 
husus, özellikle hukukçu arkadaşlarımızın üze
rinde görüşme yapılan konuyu birinin bir tara
fa ötekinin öte tarafa çekmesi ve işi adeta an
laşılması güç bir duruma sokmuş olmalarından 
ileri gelmektedir. Buna misal olarak şunu arz 
etmek istiyorum. 

Çek muhterem arkadaşlar, ortada işlenmiş 
bir suç vardır. Suç, en ndhayet bir netice ve so
nuçtur. Bendeniz hukukçu dsğilim, ama bu böy
ledir. Bugün Türkiye'de mer'i olan kanunlara 
göre Devleti yıkmak ve Anayasa düzenini boz
maya teşebbüs «İtmenin cezası malumdur. Hal 
böyle iken, birtakım arkadaşlarımız çıkıyor 
ve diyorlar ki : «Bu suç siyasî bir suçtur, bi
naenaleyh cezasının hafifletilmsısi gerekir; şu 
yapılması gerekir, bu yapılması gerekir...» 

Çok muhterem arkadaşlar, cidden anlaşıl
ması güç bir durum vardır. Bir fert, bir zümre, 
bir çete, bir grup Devleti yıkmaya teşebbüs 
eder, Anayasa düzenini bozmaya teşebbüs eder 
de ve sonunda derse ki : «Ben komünistim, biz 
komünistiz, Devleti yıkmaya karar verdik, te
şebbüs ettik, ama biz komünistiz; binaenaleyh 
bu suçumuz siyasîdir, bize vereceğiniz cezanın 
da az olması gerekir.» Yani işin esası bu mudur? 
îşte bu hususu anlayamadım, bir. 

İkinci husus; çok (muhterem arkadaşlarımız
dan bir tanesi de konuşmalarında dediler ki : 
«Efendim, Devleti yıkmaya teşebbüs ettiler de 
yıktılar mı? Ne oldu yani, yıkmadılar; işto 
meydanda Devlet duruyor.» 

Aziz arkadaşlarım, Allah göstermesin eğer 
Devlet yıkılırsa zaten sizlerin hiç birinizin ya
pacağı ne bir görev kalır, ne de karşı taraftaki 
suçluların suçunu tasvip yetkiniz kalır. Onıdan 

sonra sizlere ve bMere düşecek vazife, bir ke
nara oturup avuçlarımızı yalamak olur. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Oturttu-
rurlarsa. 

ÖMER HOCAOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, isimdi bundan sonra konuş
mama geçiyorum. 

Konuşmama başlarken bu mukaddes kürsü
den büyük milletimizin huzurunda Devletin ba
ğımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü 
ve demokratik lâik cumhuriyetimizi koruyaca-
mıza dair yemin ettiğimizi hatırlatmak isterim. 

Bugün, görüşme konumuz, Türk Milleti adı
na karar veren örfî idare mahkemesinin bir ka
rarıdır. Hukukî kademeleri takip etmiş olan bu 
karar Yüce Meclislere gelmiştir ve Millet Mec
lisinin aldığı karar da malumunuzdur. 

Elbette ki, görüşmeler sırasında ve oy kul
lanma anında vicdan muhasebemizi yaparken 
terazinin bir kefesinde can, diğer kefesinde 
Türk Devletinin geleceği, vatanın ve milletin bü
tünlüğü, Cumhuriyetimizin selâmeti bulunacak
tır. 

Suçları küçük görmemek lâzımdır. B'irçok 
arkadaşlarımız devleti yıkmak, milleti parçala
mak suçunu küçük görüyor. Bunun yanında 27 
gencin ölümünü - bilançosu budur - 1 jandarma 
erinin şehit edilmesini, 1 polisin ölümü ve sayı
sız polisin de yaralanmasını küçük görmekte
dirler. Tabüî buna iştirak etmek de mümkün de
ğildir. 

Girişilen eylemlerin hedefi açıkça görülmek
tedir ki, Türk Devletini yıkmak, milleti ve mem
leketi parçalamaktır. Türk Millei/i, tarihi bo
yunca istiklâli vs bütünlüğü için mücadele et
miş ve bu uğurda sayısız evlatlarını feda etmiş
tir. Türk Devlet hayatında Devletin ve milletin 
selâmeti daima her şeyin üstünde kalmıştır ve 
yüce tutulmuştur. 

Bağırlara taş basarak, hançer saplayarak, 
İçler yanarak Türk devlet hayatında kardeşler 
öldürülmüş, katledilmiştir. Getirilmiş bulunan 
karar, devlet tanımaz, millet bilmez, atalarımı
zın vatanı uğrunda akıttıkları mübarek kanları 
üstünde yürürken dahi Türklüğü yok etmek he
saplarını yapan ve karar verenlerle ilgilidir. 

insaf, millet ve vatan sevgisinden yoksun 
olan 'insanlar, değil Türklerin, dünyanın övün
düğü Alpaslanlan, Fatihleri, Yavuzları, Kanu-
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nîleri ve Atatürkleri bir tarafa atarak, hayasız
ca Marks'ı Lenin'i ve Mao'yu baş tacı etmişler 
ve bizi son vatanımızdan da mahrum etmek iste
mişlerdir. Bu bir gerçektir. Asırlar boyu Türk
lük düşmanlarının yapamadıklarını bu vatanın 
havasını teneffüs eden, suyunu iç sn Türk sütü 
ile beslenen - haram olsun, lanet olsun - bu in
sanlar yapmaya kalkmışlardır. Elan da pusuda 
duranlar mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, elbette ki, merhamet 
kutsidir. Fakat; hiçbir kimse milletin kesesin
den millete kastedenlere merhamet dağıtamaz. 
Millete merhamet etmeyenler, merhamete lâyık 
olamazlar. Millet olarak yaşamak istiyorsak, 
bir vatanda hür ve müreffeh olarak insanca ya
şamak istiyorsak, bu meselede vatan ve millet 
sevgisini merhametin çok üstünde almaya ve 
tutmaya mecburuz. 

Oylarımızla Türk Devletinin istikbalini, mil
letimizin ve vatanın bütünlüğünü garantiye ala
cağız. Bu karar, sadece 3 kişinin idamı değil, 
Türkiye'de komünistliğin idamı olacaktır. Mil
letimiz, vatanımız ve atalarımızın ruhu için va
zifemizi yapalım muhterem arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım, Türk Milleti büyüktür. 
Her sıkıntılı anında mucizeler yaratmasını bil
miştir. Bu badireden de azametle ve vakurla 
sıyrılmasını bilecektir. Buna kesin inancım var
dır. Ve biz her zamanki gibi övünerek vs güve
nerek «ne mutlu Türküm diyene» demekte de
vam edeceğiz 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hüseyin öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun ve Genel 

Kurulun 3 gencin idamı ile ilgili kanun tekli
findeki oy çoğunluğuyle almış oldukları kara
ra katılamıyorum. Yüksek askerî mahkemele
rin Deniz Gezmiş, Hüseyin inan, Yusuf Aslan 
hakkındaki vermiş oldukları Ölüm cezası ile il
gili kararını da eleştirecek ve yorumlayacak 
değilim; bu hakka da sahip değilim. 

Ayrıca; Anayasaya, adalete ve bağımsız yar
gı organlarına mahkeme kararlarına olan say
gımızın da etkisiyle Anayasanın 64 ncü mad
desinin hudutları içerisinde fildrlerimi arz et
meye çalışacağım. 
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Askerî mahkemeler, Türk Ceza Kanunu
nun... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Türk Ge-
za Kanununun... 

HÜSEYİN ÖSTÜEK (Devamla) — Söy
ledik efendim, anladık. Sizin söylediğiniz çok 
yanlışların yanında bu hiçbir şeydir. 

Türk Ceza Kanununun 55 nci maddesinin 
tatbikini taleheder istikametteki savunmalar 
karşısında kişisel görüşlerini mahfuz tutmuş; 
müessese olarak bunlar üzerinde hüküm ver
meyi kamu vicdanına, tarihe ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin takdir ve yetkisine bırakma
yı uygun görmüştür, demekle bize bir takdir 
hakkı tanımıştır. Hem mahkemenin yukardaki 
kararına ve hem de Anayasamızın 61 ncü mad
desine göre bu 3 gencin ölüm cezasının yerine 
getirilmesini mi yoksa getirilememesini mi tar
tışmak hakkımızdır. Bugün ve gelecek için ül
kemizin ve ulusumuzun ya,rarma olacağını in
celeyip karara bağlamak da görevimizdir. As
kerî mahkemeler suçun tahrik nedenlerini, sos
yal ve siyasal nedenlerini değerlendirirken bun
ları somut hukuk ilkeleri dışında tutmuş, bun
ları da kapsayan bir karara girmeyi yetkisi 
içinde görmemiş hukukun gerçek ve üstünlüğü 
ilkesini işleterek yaptıkları suçlardan bu 3 
genci idama mahkûm etmiştir. Bu bakımdan, 
hafifletme sebeplerini vicdanî yorumumuzun, 
kararımızın ve kamuoyunun, tarihin, Türkiye 
Büyük Millet Meclismin takdirine bırakmıştır. 
Biz, bu hakkı kullanarak bu 3 gence verilen 
ölüm cezası hususunda; suçun işlendiği zaman
ki ortamın etkisini, kişilerin sosyal durumları
nı inceyelerek iki karardan birisine varmak 
yetkisinde ve gücündeyiz. 

Bu gençler Anayasanın tamamını veya bir 
kısmını tağyir (başkalaştırma), Tebdil (değiş
tirme), ilga (ortadan kaldırmış) ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisini iskat (zorla susturmak ey
leminde bulunmak, görevini yapmaktan alıko
yan zor kullanmak) suçunu işledikleri için ölüm 
cezasına çarptırılmışlardır. 

Tlirk Ceza Kanununun 146/1 maddesi baş
ta olmak üzere, diğer ilgili yasalar gereğince 
bu ceza verilmiştir. Bu suçlar; aşırı solcu ol
mak, otomobil çalmak, görevi başında polisi ya
ralamak, banka soymak, Amerikalı çavuş ve er
leri kaçırmak ve anarşist olaylara karışmak, 
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Halk Kurtuluş Ordusu diye hayalî bir örgüt 
adına (beyanname yayınlamaktır. 

Bunların siyasî suç niteliğindeki ağırlığını 
ve hafifliğini tarihe bırakarak, «bunlardaki tah
rik ve itici sebeplerin belirtilmesinde fayda 
vardır sanıyorum. 

12 Mart Muhtırası verilmeden 17 gün önce 
23 . "2 . 1971 gün 43 ncü birleşimde muhtıra ile 
ortaya konan gerçeği delilleriyle (buraya şahsen 
getirmiştim. Türkiye Devletini tahribeden aşırı 
uçların faaliyetlerinin önlenmesi yanında, re
formların yapılmayışının, Atatürkçülük ilkele
rinin zedelenişinin somut örneklerini vermiştim. 
4 yıldır sayısız konuşmalarımda bunlara dokun
muştum. Fakat siyasî iktidar fikirlerimize sırt 
dönmeye devam etmiş; sonug belli... 

Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından verilen 
12 Mart Muhtırasında yurdun anarşi ve kardeş 
kavgasına, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar 
içine sokulduğa, Atatürk'ün bize hedef verdiği 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidinin 
kamuoyunda yitirildiği ve Anayasanın öngör
düğü reformların yapılmamış olduğu ve Tür
kiye Cumhuriyetinin geleceğinin ağır tehlike 
içine düşürüldüğü ifade edilmiştir. Ülkenin o 
duruma gelmesinde siyasî iktidarın olumsuz ic
raatının etkisi nasıl inkâr edilebilir? Yaratılan 
bu ortamda gençlerin anarşik olaylara sürükle
nişi nasıl gözden kaçmlabiiir? Bu gerçekler 
gençlerin cezalarının hafifletilmesinde birer se
bep değil midir? 

Değerli arkadaşlarım, dün siyasî iktidarın 
başı idi Sayın Demirel. Bu gençlik olaylarının, 
hatta aşırı sağcıların veya faili meçhul kişilerin 
kurşunları ile ölen 22 kişinin ölümlerini bile âdi 
zabıta vakası olarak görmüş, bir nevi tahrik 
etmişti. Bu görüşlerin bu olayların gelişmesin
deki olumsuz etkisini bir tarafa bırakalım. Ger
çekten büyük Türk Devletinin gücü yanında, 
kanunlarının önünde bu hareketlerin ağırlığı ne 
olabilirdi ki, önlenmesin? Görülüyor ki, mak
satlı ve maksatsız bunlar önlenememiş ve üze
rine gidilmemiştir. 

Ülkemizi ve rejimimizi saran 3-olsuzluk, ka
nunsuzluk, kredi düzenbazlığı, Şellefyan or
taklığı, aşırı sağdan rejimi yıkmak amacıyle 
Nurculuğu önplana çıkaran Yaşar Tunagür'ün 
eşkiya Hamido ile işbirliği yapmasına kadar 
giden hareketler anarşinin kaynakları olmuş
tur. 
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I BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Hü
seyin öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Devamla) — Anarşi
yi tahrik etmiştir; yurttaşlara zulmeden, yurt
taşları rahatsız eden aşırı olaylar karşısında bir 
vurdumduymazlık içinde oluş, durumu bu hale 

' getirmiştir. 
( Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin çeşitli 

bölgelerindeki gelişmeler ,hatta bazı yerlerde 
Alevî, Sünnî çatışmaları öyle hale gelmiştir ki, 
bunun önüne geçmek artık Silâhlı Kuvvetlerin 
müdahalesine bile kalmıştır. 

Kısa zamanda hepsini arz edemeyeceğim, 
hazırlığım tabiî buna göre değildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu siyasî suçlar iza
fîdir ; bunların tarih içinde, zaman içinde değiş
mesi dikkate alındığı takdirde bunların ağırlı
ğı kalkar. Bu balamdan bunlar için ölüm ceza
sı verenler, bu suçların ilerde ortam içinde de-
ğerlondirildiğindeki durumunu dikkate aldık
ları zaman biraz daha mesuliyet hisleri idrak 
ederek bir karara varırlarsa iyi olurdu. 

Mesele bizden çıkmıştır, Meclisler görevini 
I yapmıştır. Dileğim şu ki; parti liderlerinin bun

dan sonra bir araya gelip, bu meseleyi memle
ketin, milletin hayrına olacak bir şekilde çöz
mesi bizim normal demokratik düzene geçme
mizde kolaylık 'sağlayacaktır. Yoksa, ölüm ce-
zalanyle, ölüm korkularıyla bu milletin normal 
düzene, demokrasi düzenine geçmesi mümkün 

I değildir. Bu dileğimi bu kürsüden parti lider
lerine bir daha seslenerek duyuruyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanı nezdinde bir araya gelerek bu 

. iş çözülmelidir. Bu idamlar yapılmamalıdır. Ce
zanın ömür boyu ağır hapis cezasına çevrilme
sinin rsjimin selâmeti bakımından ve sizlerin, 
Türkiye'nin huzuru baknnından daha gereklili
ğine inanıyorum. Oyumu da bu yönde reddola-
rak kullanacağımı arz ediyorum. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Açık oy isteyen önergeleri bilgilerinize arz 

ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
S. Sayısı 82 olan İdam Cezalarının onaylan

ması hakkındaki teklifin maddelerinin müzake
resi bittikten sonra tümü üzerindeki son oyla-

[ manın açık oyla ve isim okunarak yapılmasını 
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sayın üyelerin kabul, ret, çekinser sösleri ile 
oylarını ifade etmelerini saygı ile arz ve teklif 
ederiz. 

16 . 3 . 1972 
İzmir 

Orhan Kor 
Sivas 

Nurettin Ertürk 
Burdur 

Faruk Kınaytürk 
Konya 

Mehmet Varışlı 
Bolu 

Turgut Güiez 
Antalya 

Akif Tekin 
Konya 

Fevzi Halıcı 
istanbul 

O. Zeki Gümüsoğlu 

istanbul 
Dr. Rifat Öztürkcine 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Samsun 
Enver Işıklar 

Rize 
Mec&i Agun 

Afyon 
Y. Kemal Şenocak 

Çorum 
Safa Yalçuk 

istanbul 
M. Halûk Berkol 

Ankara 
İsmail Yetiş 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa teklifinin tümünün 

açık oya konmasını saygıyla arz ederiz. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 
İçel 

Lûtfi Bilgen 
Kars 

Sırrı Atalay 

Giresun 
ihsan Topaloğlu 

Zonguldak 
M. Ali Fsslllci 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 
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Sivas Konya 
Hüseyin öztürk Fakih Özlen 

izmir Ankara 
Nazif Çağatay Hıfzı Oğuz Bekata 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcak 

BAŞKAN — BMnci önergenin isimlerini 
kontrol ediyoruz. Sayın öztürkcine?.. Yak. Sa
yın Orhan Kor?.. Kabulleniyorlar. Sayın Orhan 
Tuğrul?.. Burada, Sayın Nurettin Ertürk?.. Bu
rada, Sayın Fethi Tevetoğlu?.. Burada. Sayın 
Faruk Kınaytürk?.. Burada. Sayın Enver Işık
lar?... Burada. Sayın Turgut Y. Gülez?.. Bura
da. Sayın Mehmet Varışlı?... Burada. Sayın Mec
di Ağım?... Burada. Safa Yalçuk?... Burada. 

Açık oy nisabı var. 

Hangi addan başlanacağını harf çekmek su
retiyle tespit ediyorum. 

Sayın Akyürek'ten başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifin tümü üze
rindeki müzakereler bitmiş ve usulüne uygun 
açık oy önergeleri sunulmuştur. Bu önergelere 
imtisalsn teklifin tümü açık oylarınıza sunul
muştur. 

Gene, «Kabul, ret, çekinser» kelimelerinin 
kullanılması suretiyle irade izhar edilecektir. 

(istanbul Üyssi Şevket Akyürek'ten itiba
ren oylar tespit olundu.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı?. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
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III — BAŞKANLIK DİVANININ GEE 

3. — Grup Başkanlıklarının, 21 . 3 . 1972 
Sah ve 23 . 3 . 1972 Perşembe günleri yapıla
cak birleşimlerin ara vermeye dahil edilmesine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Oy tespiti yapılana kadar bir 
önerge var, onu takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizde konuşulacak kanun tasarısı 

veya teklifi kalmamıştır. 21 . 3 . 1972 Salı ve 
23 . 3 . 1972 Perşembe günlerinin araverme-
ye dahil edilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanı C. H. Grup Başkanvekili 
Ahmet Nusret Tuna Fikret Gündoğan 

M. G. P. Grup Başkanı Millî Birlik 
Sami Turan Grubu Başkanvekili 

Mucip Ataklı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

SL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Kabul edenler... Etmeyenler... ittifaka yakın bir 
çoğunlukla önerge kabul edilmiştir efendim. 

Açık oylama sonucunu arz ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu sıra sayısı 82, Deniz 

Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin son açık oylamasına 141 sayın üye iş
tirak etmiş, 36 ret oyuna karşı 105 kabul oyu 
ile ve Divanın ittifak'±yle oy tespit edilmiştir. 
Bu suretle kanun Cumhuriyet Senatomuzdan 
geçmiş, Cumhurbaşkanlığına sunulmak üzere 
hazırdır. 

Değerli arkadaşlarım, gündemde başka ko
nu kalmadığından ve aldığınız karar gereğince; 

28 Mart 1972 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere 42 nci Birleşimi kapatıyorum, efen
dim. 

Teşekkür ederim. 

Kapanış saati : 3,33. 
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Beniz Crezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin înan'm, ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin maddelerine geçilmesi hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztckin 
Mehmet Ünal di 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zerern 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin îııknya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
O r h a n Ivü rü m oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

ü y e sayısı . 183 
Oy verenler : 141 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 36 

Çekinserler : 0 
Oya katıl mıyanl ar : 40 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Allan 
Ziva Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somuno^lu 

ESKİŞEHİR 
Ömer üeuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Ne cip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deîiveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

ÎZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçîigil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen ' 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Hahcı 
Mehmet Varı§îı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etcm Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğîu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Sclâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
n . Enver Işıklar 
Refet Rendcci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 
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SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullaîı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş ' 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÜSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca ( 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

[Eeddedenler] 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya Katılmayanlar] 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Anburun 
(Başkan) 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t. Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

Vahap Güvenç 

Tayfur Sökmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Cemal Madanoğlu 
'Bahriye Üejok 

TUNCELİ 
Arşları Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Salâhatıtin Babüroğhı 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
^uaıl Ilavri Ürsüpli' 
(D 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas .1 

Yekûn 2 
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Deniz G-ezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'in, ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 
teklifinin ivedilikle görüşülmesine dair önergeye verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Ivöker 
Mansur Ulıısoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
îskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cem al ettin tnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy vere nler : 144 

Kabul edenler : 101 
Reddedc 

Çekins< 
nler : 43 
îrler : 0 

Oya katılmıyanlar : 37 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul c 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

— 1( 

denler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

54 — 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
i. Şevki At.asağun 

NÎĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZFi 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım înebeyli 

SIVAS 
Nurettin Ertiirk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 



C. Senatosu B : 42 16 . 3 . 1972 O : 3 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

Hidayet Aydmer 

Hayri Dener 
Valıap Güvent; 

Tayfur Sökmen 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selahattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

TABÎÎ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

ADANA 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz BekaU 
Turgut Cebe 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selahattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

thsan Topaloğlu 
İÇEL 

Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya katılmıy anlar] 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburım 
(Başkan) 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğhı 
(1 A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Cemal Madanıoğlu 
Bahriye Üç ok 

Cemal Tarlan 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Z al oğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selahattin Babüroğlu 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Açık Üyelikler"] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin, maddeleri üzerindeki onar dakika ile tahdidine dair önergeye verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünal'dı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit KÖker 
Mansur Ulusoy 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cem alettin İnhaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 

Üye sayısı .- 183 
Oy verenler : 143 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler : 50 

Çekinserler : 38 
Oya katılmıyanlar : 3 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçıık* 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
11"»rahim Tevfik Kutla** 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abhas Cilara 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deli ve?:. 

TSPARTA 
Mustafa Güieügil 

IÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

! Rifat Öztürkçine 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çuımralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Et em Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

1VIARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H Enver Işıklar 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Al tun taş 

URFA 
1. Etem Kara kapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
.Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Hidayet Aydın er 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanıülah Çelebi 
Vehbi Eısü 
Suphi Gürsoyirak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilet 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunç.kanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y'urdakııler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

[Reddedenler] 
İÇEL i 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

BALIKESİR 
Nejat Sarheah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
Saffet Ura) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Sol ili Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu 

AĞRI 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı At alay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Abdurrahman Bavar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Cemal Madaııoğlu 
Bahriye Üeok 

HATAY 

M. Enver Bahadırlı 

[Çekinserler] 
VAN 

Ferid Melen 

{Oya KaMmayanlar} 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYE 

Nihat Erim 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

ÇANAKKALE 
Zdya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 
Sedat Çumralı 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

MALATYrA 

Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Ar si an Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhattin Babüroğlu 
Mehmet İznıen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin inan'in, cilüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Selâhattin özgrür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren < 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

üye s iyisi : 183 
Oy verenler : 145 

Kabul edenler : 38 
Reddedenler : 107 

Çekinsorler : 0 
Oya katılmıyanlar : 36 

Acık üyelikler : 2 

[Kabal edenler] 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

AĞRI 
Salih Tütkmeıı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet. Urai 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağb 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet Işnıen 

[Reddedenler] 
Akif Tekin 

ARTVİN 
rV.hıui Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 
Mehmet Güler 
Jemalettin înkaya 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhan T uğru] 

BİNGÖL 
.1. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

— U 

Alâeddin Yılımaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLl 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

»9 — 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan BarutçUiOğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Der bil 
Cemal Madaneğlu 
Bahriye Üç ok 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 



HATAY 
M. Enver Bahadırlı. 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. .£eki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boz oklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri özdü ek 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
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TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZG-AT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Ak adlı 
Hidayet Aydmer 
Hayrı Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukraaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Rngıp Un er 
Suad Hayri Ürgüplü 
(t) 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Eteni Erd"ie, 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkorim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İ lya s Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağui] 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyii 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Al tun t aş 

[Oya katılmayanlar] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıbıırun (Başkan; 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
Mehmet Hnzer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
»@<&-— 
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Deniz Gezmiş'in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair verilen oyların ısonucu 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
îsnıail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâle ttin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 145 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 38 

Oekinserler 0 
Oya katı Imıy anlar : 36 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayajıgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gühan Titrek 

CORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Del i veli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erduğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Oztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunaban 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasarı Oral 

TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARA HİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fetrit Melesi 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreMoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

İhsan Topaloğlu 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

[Oya katılmayanlar] 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Mebıure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
( İ A-) 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 
(Bşfe. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Hayri Dener 

Sait Naci Ergin 

Nihat Erim 

Vehap Güvenç 

Tayfur Sökmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçnıoğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer DerbÜ 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçok 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüee 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
SeAâhaıttin BtabüroğUu 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 
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Yusuf Arslan'ın, ölüm cezasının yerine getirilmesine dair verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADİYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KABAHÎSAB 
Ahmet Karayiğit 
Ktmal Ştnocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 145 

Kabul edenlıer : 107 
Reddedenler : 38 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : '36 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orfıan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONTA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
M«hmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

1. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Stieraan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
lîlyas Karaöz 

Haldun Mentegeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

I. Şevki At aşağını 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rofet Rendeti 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kayak 

SİNOP 
Naaşım İnetbeyM 

StTAS 
Nurettin Ertürk 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
itelet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâlıattin ö^gür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

TABU ÜYELER 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgün eş 

ADANA 
M. Y'lraaz Mete 

AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaelı 
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Gorail 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

. .UŞAK .... 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN -

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 

lReddedenler] 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

BALDKESlR 
Nejat Sarlıcah 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
SaMih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Güncloğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya Kahlmayanlar'] 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburnn (Başkan) 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di Özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. Y.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Yehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SİYAS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçok 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâlıattin Bahüroğlu 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 
(î.) 
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Hüseyin înan'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair verilen oyların sonucu. 
(Kabul edilmiştir) 

ADAiNü 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulu soy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin ' 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BtTLÎS 
Orhan Kürünıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılımaztürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 145 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 38 

Çekinserler : 0 
Oya katılniıjanlar : 36 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürik 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
NaMfc Aîtan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûfcfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman NuriOanpolat 
Sedat Çumralı 
Ferzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

1. Etem Erdinç 
MANİSA 

Oral Karao»manoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ * 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

OBDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İneibeyü 

SÎVAJS 
Nurettin Ertürk 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UBFA 
1. Etem Karakapıeı 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveHoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

TABİİ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Meihmet özgökıeş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadh 

[Reddedenler] 
Akm«t Yıldız 
M«Mİf«r Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffa* Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan! Topaıtoğlu 

İÇEL 
Lüctfi Bilgen 

İSPARTA 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet Ifuaen 

[ Oya katılmayanlar] 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1- Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Açtk ü 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

- — « » > • 
— 1 

Hamdi özer 
MARAŞ 

Hilmi Soydan 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SP7AS 
Âdil Altay 

TEKİRDAÖ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

y«Wd*r] 

1 
1 

2 

< ^ • • » -

m — 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 

Tayfur Sökmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SD7AS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Peetilci 
U UMHURB AŞKAN İN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Darfoil 
Cemal Madanoğlu 
Baftıriye üeok 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Re^at Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK Mu V/X^ VX \J \ m M\. IX 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragrp Üner 
Suad Havri Ürgüplü 

(D 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın, ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 

teklifinin birinci maddesine verilen oyların sonucu. 
(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 143 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 37 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar •. 38 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayaugil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet NaBz Ergendi 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevük Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

edenler] 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozraklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAIFfA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. "Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SP7AS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yebbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai CKan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

UEFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Ak adlı 

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya Katılmayanlar] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

Tekin Arı burun (Başkan; 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Hamdi özer 
MARAŞ 

Hilmi Soydan 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

Hidayet Aydmer 

Hayri Dener 

Sait Naci Engin 

Nihat Erim 

Vehap Güvenç 

Tayfur Sökmen 

Fakih özlen 
KONYA 
MANİSA 

Doğan Banıtçuoğlu 
SİVAS 

Hüseyin öztürk 
TOKAT 

Zihni Betil 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçtok 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet. Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Suad Havri Ürgüplü 
(1.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin inan'm, ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapan lı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIK 
Ali Celâlettm Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
'Turgut Yaşar Gülez 

"Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 141 

Kabul edenler' : 105 
Reddedenler : 36 

Ooldnserlcr : 0 
Oya katılmıyanlar : 40 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

edenler] 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 
MANİSA 

Oral Karaosmanıoğliı 
A. Orhan S&ersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

Isa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Rİ2E 

O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Reııdeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UEFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABÎI ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadrd Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

TABİÎ ÜYELER 
Emanıülah Çelebi 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öagüıneş 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
[Reddedenler] 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Ihs an Top alo ğl u 

İÇEL 
Lûtfi Bilgem 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya Katılmayanlar] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelânıoğlu 
(î. D 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 

[Açık Ü 
Eskişehir 
Sivaa 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

yetikler] 
1 
1 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni BetD 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestüei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Derbil 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üç ok 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Aralan Bora 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Suad Havri Ürgüplü 
(î.) 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NGİ BİRLEŞİM 

16 . 3 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KUKULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe 
ve Plan Komisyonunda açık bulunan birer ba
ğımsız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43) 

3. — Cumihuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumihuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması ihakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu "(3/988) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 .1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/1) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüse
yin inan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne dair kanun teklifinin Millet ^Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3/744; Cumhuriyet »Senatosu 2/16) (S. Sayısı : 
82) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1972) 

l ^ - f i ^ l 





Topüiantı : 11 f% f% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ö Z 

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 3 /744; C. Senatosu : 2 /16) 

(Kot : Millet Meclisi IS. ISayısı : 509) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 3 . 1972 

Kan un lav Müdürlüğü 
Sayı : 5341 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 - 11 . 3 . 1972 tarihli 58 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
istem üzerine açık oyla kabul edilen, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm ceza
larının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9.2. 1972 tarihinde Başkanlıkla İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
10-11 . 3 . 1972 tarihli 58 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek istem üzerine arık oy
la kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 509) 

T. C. 
Başbakanlık 9.2. 1972 

özlük ve Yazı îşleri : 5/4 - 729 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığından alınan 31 Ocak 1972 gün ve AD. MÜŞ. 7972/392.7. sayılı 
yazıda, Türk Ceza Kanununun 146/1 maddesini ihlâl suçundan hükümlü bulunan Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'a ait mahkûmiyet ilâmı ile bu hükme mesnet teşkil eden dâva dos
yasının fotokopilerinin gönderildiğine temas edildikten sonra, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 244 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, ölüm cezala
rının yerine getirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına vabeste bulunduğu belirtile
rek gereğine delâlet edilmesi istendiğinden, dizi pusulasına bağlı 4 kanton dosya ve iddianame ile 
gerekçeli hüküm, Askerî Yargıtay Başsavcılığının tebliğnamesi ve Askerî Yargıtay 2 nci dairesi
nin onama ilâmının, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince ilişikte sunulduğunu saygı ile arz 
ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/744 
Karar No. : 34 

7 . 3 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamımı veya bir kısmını tağyir, tebdil 
veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata veya vazife
sini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmekten sanık, Erzurum Ilıca nahiyesi özlük köyü, hane 27, 
cilt 5 ve sayfa 129 da nüfus siciline kayıtlı Cemil oğlu, Mukaddes'ten doğma, 1947 doğumlu De
niz Gezmiş ile, Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray köyü, hane 21, cilt 13/2, sayfa 88/114 
te nüfus siciline kayıtlı Beşir oğlu, Mediha'dan doğma, 1947 doğumlu Yusuf Arslan ve Kayseri 
Sarız ilçesi Bahçeli mahallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 te nüfus siciline kayıtlı, Hıdır oğlu, Sel-
ver'den doğma, 1949 doğumlu Hüseyin înan'ın hareketlerine uyan T. C. K. nun 146/1 maddesi 
uyarınca ölüm cezasıyle mahkûmiyetlerine dair Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askerî 
Mahkemesinden verilen 9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hüküm, Astken Yar
gıtay 2 nci dairesinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas, 1972/1 karar sayılı ilâmı ile 
kesinleşmiş ve tashihi karar talebi de, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı karariyle reddedilmiş bulunduğundan, bu işe ait dosya Başbakanlığın 9.2.1972 
tarih ve 5/4 - 729 sayılı tezkeresine ekli olarak 9 . 2 . 1972 tarihinde Komisyonumuza tevdi edil
mekle tetkik edilip müzakere olunmuştur. 

Mathkeıme ilâmında da tafsilen vasılı olduğu üzere sanılk Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan ve Hü
seyin Înan'ın; Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağ
yir, tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata 
Areya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek suçlarını işlemiş bulundukları anlaşılmış 
olduğundan, Komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanık Deniz Gezmiş ile Yu
suf Arslan ve Hüseyin Înan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun tek
lifinin Yüce Meclise sunulmasına ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 6 . 3 . 1972 tarihinde ka
rar verilmiştir. 

Gereği yapılmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı yi e sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

İstanbul 
1. Hakkı Tekine! 

Bitlis 
K. Mümtaz Akışık 

Müzakerede, bulundu 
Oylamada bulunmadı 

Gümûşane 
Mustafa Karaman 

Kırşehir 
Cevat Er oğlu 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Çorum 
İhsan Tombuş 

İçel 
Mazhar Arıkan 

Konya 
İrfan Baran 

Müzakerede bulundu 
Oylamada bulunmadı 

Cumhuriyet Senatosu 

Kâtip 
Sinop 

Hilmi Biçer 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

Müzakerede bulundu 
Oylamada bulunmadı 

içel 
Kabul 

Söz hakkım saklı 
Turhan Özgüner 

Konya 
Kubilay İmer 

(S. Sayısı : 82) 

Artvin 
A. Naci Budak 

Müzakerede bulundu 
Oylamada bulunmadı 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Konya 
Orhan Okay 

Müzakerede bulundu 
Oylamada bulunmadı 
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Kütahya Mardin Niğde Siirt 
Fuat Aznüoğlıı E. Kemal Aybar Muhalifim. M. Nebil Oktay 

Söz hakkım mahfuzdur Müzakerede bulundu 
Mevlüt Ocokçıoğlu Oylamada bulunmadı 

Tokat 
Osman Hacibaloğlu 

Anayasa ve Adalet Komüısyoııu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 13 . 3 . 1972 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/16 
Karar No. : 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 10 - 11 Mart 1972 tarihli 58 ııci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
istem üzerine açık oyla kabul edilen, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin înan'ın ölüm ce
zalarının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 11 Mart 1972 tarihli 
ve 5341 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve teklife esas «Mahke
me dosyası»', 

11 Mart 1972 Cumartesi günü saat 09,00 - 20,00 
12 Mart 1972 Pazar günü saat 10,00 - 20,00 
13 Mart 1972 Pazartesi günü saat 09,00 - 14,00 
Aralarında, «Komisyon üyelerinin» incelemelerine hazır tutularak Komisyonumuzun 13 Mart 

1972 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 
I - Teklif, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesini 

öngörmektedir. 
Askerî Yargıtay İkinci Dairesinin 10 Ocak 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/1 esas; 1972/1 karar 

sayılı ilâmı tile kesinleşen. Askerî Yrargıtay Başsavcılığının 3 Şubat 1972 tarih ve 1972/187 - 98 
sayılı karaniyle tashihi karar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı I numaralı As
kerî Mahkemesinin 9 Ekim 1971 tarih, 1971/13 esas; 1971/23 karar sayılı hükmü ile Türk Ceza 
Kanununun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Erzu
rum Ilıca nahiyesi Özlük köyü hane 27, cilt 5 ve sayfa 129 da kayıtlı Cemil oğlu Mukaddesten 
doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş ile Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray köyü hane 21, 
cilt 13/2. sayfa 88/114 te kayıtlı Begir oğlu Mediha'dan doğma 1947 doğumlu Yusuf Arslan ve 
Kayseri ili Sarız ilçesi Bahçeli mahallesi hane 31, cilt 2, sayfa 45 te kayıtlı Hıdır oğlu Selver'den 
doğma 1949 doğumlu Hüseyin İnan haklarındaki işbu ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 
olan teklif Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisti metninin 1 nci maddesi, evvelâ tümü itibariyle ele alınmış ve bilâhara madde 
metninde sözü edilen hükümlüler hakkında ayrı ayıı oylanmak suretiyle görüşülmüş ve madde oyla
maları sonucunda Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 neü maddeleri Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskaşehir Ankara Ağrı 

R. Rendeci Ö. Ucuzal Muhalifim Muhalifim 
T. Cebe Söz hakkım saklı 

S. Türkmen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 82) 
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Ankara Bursa Hatay Mardin 
T. Kapanh Ş. Kayalar M. Deliveli A. Bayar 

Rize Sakarya Tokat Tabiî Üye 
0. M. Agun M. Tığlı Karşıyım Muhalifim 

Karşı oy yazım eklidir Şerhini eklidir 
Z. Betil M. Ataklı 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'in ölüm cezalarına çarptırılması hakikıncLaiki Cıun-
nuriyöt Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporuna muihalefeıt şerfhi. 

Büyük savaşlardan, özellikle büyük dünya savaşlarından sonra milletler her alanda derin bu-
nalııml ara süriild enaniştir. 

Özellikleri kendisinden önceki büyük savaşlardan çok değişik, tepkileri o ııisbetle ağır olan 
İkinci Dünya Savaşından sonra da gerek mağlûp milletler gerek galip toplumlar bu kural dışında 
kalamamıştır. 

Teknolojik gelişmenin nedeni olarak da mesafeler çok ıkısalmış, dünya daralmış milletlerarası 
ilişkiler o nisbetite yoğunlaşmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı dışında kalmış olmasına rağmen yurdumuzun jeopolitik durumu bizim de 
bu bunalımlardan sıyrılmamızı çok zor bir hale sokmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanından başlıyan yenilenme ve çağdaş uygarlıik düzeyine ulaşma 
çabaları, bütün iyi niyetlere rağmen kişisel ve zümresel çıîkarlar yüzünden ve çeşitli zararlı akım
lar tarafından engellenmiş, şeriatçı, ırkçı, ümmetçi, faşisıt, komünist düzen kurma eğilimleri ve bu 
gayelere ulaşmak için münferit ve 'müşterek anarşist eylemlerle 12 Mart öncesine ve sonrasına ge
linmiştir. 

Tarihimizde iyi yöneticilerin gayreti, bütün engelleme gayretlerine rağmen, toplumdaki uya
nışı ve gelişmeyi sağlamış, zaman zaman işbaşına gelen kötü idareciler ise bu hamlelerin yavaşla
masına, dünya devletleri arasındaki uygarlık mesafesinin daha da açılarak toplumun zararlı akım
lar ve anarşiye açık hale gelmesine sebebolmuştur. 

12 Marta nasıl gelindiğinin kişisel ve siyasal felsefelere uygun nedenleri gerçek -durumu tam 
ve hakkıyle açıklamaya yetmez kanısındayım. 

Bu duruma gelişte sorumlu ve sorumsuz kişi, 'kurum ve kuruluşların kademe kademe günahı 
vardır. Bu günahın en büyük payı yerimizi, kabul ettiğimiz siyasi felsefemizi biran için terk ede
rek vicdanlarımızın sesine kulak verdiğimiz zaman hiç şüphesiz yönetimi elinde bulunduranların, 
belirtileri ve tesbit edilen anarşist eylemleri zamanında alacağı tedbirlerle bertaraf etmemesi de 
ihmali olanlara düşer. 

Bu kısa tahlile rağmen ben şu anda meselelerin derinliğe inilmesinde ve, geçmişin enine boyu
na eleştirilmesinde içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle yarar bulmuyorum. 

§u anda, adaletin tecellisinde Senato (renel Kuruluna rehberlik edecek olan Komisyonumuza 
büyük, ağır ve ciddî tarihî bir sorumluluk yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bu sorumluluğun idraki içinde olarak gelecek kuşaklara siyasi tarihe ve toplum hayatımıza ör
nek verecek bir karara varmanın zorunluğuna inanıyorum. 

13 u inanç içerisinde yüksek askerî mahkemelerin Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 
hakkında vermiş olduğu idam kararları hakkındaki görüşlerimi amklıyacağım. 

Evvelâ şu hususu arz etmek isterim; 
Yargı organlarının kararlarına saygı evvelâ Anayasanın, sonra adalete inancın gereğidir. Bu 

bakımdan kararları eleştirmek ne hakkımızdır ne de görevimizdir. 
(Bizim görevimiz Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu kararın yerine getirilmesi halinde, sosyal 

ve politik huzur ve barışın teessüsündeki etkisi olacaktır. 
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Sosyal ve siyasal bangın gelecek kuşaklara ve bugünkü toplum hayatımıza bağışlanması için 
Meclisin şefkat ve merhamet duygulariyle hareket etmesinde yarar bulmaktayım. 

Haklı olmak başka, âdil olmak başka şeydir. 
Delikanlılığın vermiş olduğu pervasız mizaçla bu gençlerin suça kolayca itilmelerinin mümkün 

olduğu gerçeği karşısında dahi adam kaçırma, alıkoyma, banka soyma, araba çalma, yaralama gibi 
suçlann bir siyasi maksat için işlemiş olmalarını haklı bulmaya imkân yoktur. 

Suçludurlar, hukukun gereği cezaya çarptırılmıştırlar. -Bütün bunlara rağmen bu gençlerin 
idamlan. düşündüğümüz huzurun sağlanmasında, dem.okrat.ik rejimin kökleşmesinde ne derece et
kili olacağını değerlendirmek güçtür. 

Bu nedenle haklı olabiliriz ama âdil olacağımızdan şüpheliyim. 
Yüikseik mahkeme dahi bütün delilleri inceleyip, sorgularını da yaptıktan sonra idam, kararını 

verirken, kişisel görüşlerini mahfuz tutarak, tahfif sebeplerini kamu vicdanına tarihe ve Parlâ
mentonun takdirine terk etmiştir. 

Yüksek mahkeme suça sebebolan tahriklerin hukukî nedenlerini, suçluların mahkemedeki 
davranışı yüzünden 51 ııci maddenin tahfif yetkiline dayandıramadığı sosyal ve siyasal nedenleri
ne de girmeyi kendini yetkili görmediği için bu hakkın kullanılmasında bizler için vicdani bir 
rahatlık bırakmıştır. 

Ne toplum anlayışı ne de. ibreti müessire bakımından, mahiyeti itibariyle siyasi olan olaylar 
konusunda, ölüm cezası -müeyyidesinin istenen sonucu getirmediği ve etkinlik sağlıyamadığı, dün
yadaki tartışmaları bir kenara bırakalım, ülkemizde do girişilen bunca uygulama ve deneylerle 
sabit olmuş bulunımaJktadır. 

Gerçekten de, bu türlü tatbikatın tartışması alabildiğine uzayıp gitmekte, kişiler kanautlcri-
ni korumakta devam etmekte ve aynı zamanda aynı olaylar birbirini izlenıoiktedir. 

Bu nedenle en fazla millî huzur ve barışa nmhtacolduğumuz bu dönemde daha fazla husumet 
cepheleri yaratmaya çaİLşmamalıyız. 

Haklı olsak dahi âdil olamamak şüphesi gayrikabili tamir sonuçlar doğurabilir. 
İnsanların hayatlarını •almanın korkutucu ve terbiye edici tesirleri yoktur. Bunlar etkin olsay

dı, bu çeşit olaylar tekerrür etmezdi. 
Yakın tarihimizde 27 Mayıstan sonra cereyan eden 22 Şubat, 21 Mayıs idamlann korkutucu ve 

terbiyeci tesiri olsaydı vukubulmazlardı. 
Otoriter ve totaliter rejimlerde siyasi suçlara karşı çok sert, demokratik rejimlerde ise daha 

insaflı ve merhametli davra.nılmaktadır. 
Demokratlık rejimimizi sağlam temellere oturtmak için sarf edilen gayretlerin döneminde sos

yal barışın şartlarından biri de insaflı ve merhametli olmaktır. 
Hepimiz babayız, belki idamları istenen bu gençlerin yaşlarında çocukların sahibiyiz. Bir baba 

olarak, bu gençlerin ailelerinin ıstıraplarına ela şefkat ve merhamet duygularımızı katık yapma
lıyız. 

Komisyonumuzun ve Senatomuzun 21 Mayıs olayından sonraki idam kararlarının infazı için 
göstermiş olduğu ağırbaşlı, davranışını bu olayda da göstereceği inancını taşımaktayım. 

Bu nedenlerle sayın 'komisyonumuzun infaz kararını onaylamıyacağı bu gençlerin hayatlarını 
bağışlıyacağı umudunu taşıyorum. 

Bu umutla, yukarda arz ettiğim nedenlerle, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, hak
larında verilen idam cezalarının infazında Sosyal ve Siyasal yarar görmediğim için komisyon ka
rarma muhalifim. Arz ederim. 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu 

M. B. G. Üyesi 
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KARŞI OY YAZISI 

1. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi; 9 . 10 . 1971 tarihinde, 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin înan'm Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrasına istinaden ölüm cezasıyle cezalandırılmalarına karar vermiş ve bu karar, Askerî Yargı-
tayın 10 . 1 . 1972 tarihli kararı ile tasdik olunarak kesinleşmiştir. 

2. Konuyu incelerken kanaatimizce şu iki hususun dikkatle göz önünde bulundurulması ge
reklidir : 

a) Anayasamızın 7 nci maddesine göre (Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılır.) 

132 nci maddesinin son fıkrasına göre de; (Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiş
tiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.) 

b) Anayasamızın 64 neü maddesine göre ise, (Genel ve Özel af ilânına, mahkemelerce verilip 
kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerindendir.) 

Görülüyor ki ; 7 nci ve 132 nci maddeler. Anayasamızın dayandığı kuvvetler ayrılığı prensibi
nin tabiî bir sonucu ve 64 neü madde ise, bu prensibin bir istisnasıdır. 

Bu hükümlere göre adları gecen üç hükümlü hakkındaki mahkûmiyet kararına konu teşkil 
eden fiillerin sabit olup olmadığını, sabit ise hangi suçları vücuda getirdiğini ve bu suçlara veri
len cezaların kanunlara uygun bulunup bulunmadığım incelemek ve bir karara bağlamak bizim 
yetki ve görevimiz dışındadır. 

Ortada Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan haklarında bir af teklifi de bulunmadığına 
göre bizim yetki ve görevimiz, bu üç hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesinin 
mi, yoksa yerine getirilmemesinin mi daha uygun olacağını incelemek ve kanun şeklinde bir kara
ra bağlamaktan ibarettir. 

3. Adları geqen üç hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesinin mi, yoksa yerine 
getirilmemesinin mi daha uygun olacağını incelerken dikkatle göz önünde bulundurmak zorunlu-
ğunda olduğumuz hususlar genellikle şunlardır : 

a) Mahkûmiyet hüikmüne konu teşkil eden 'suç hangi fiillerden meydana gelmiştir? 
b)! Bu fiililerin işlendiği zamanlardaki ortam nasıldır? 
c) Hükümlülerin, mahkûmiyetlerine konu teşkil eden fiilleri işlemelerindeki etkenler nelerdir? 
d) Hükümlüler nasıl kişilerdir? 
e) Türk toplumunun yararlan açısından ve ceza verme ile güdülen amaç bakımımdan hükme

dilen ölüm cezala.rıaıın yerine getirilmesi mi, yoksa yerine getirilmemesi mi daha uygun olur? 
Şimdi, bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım 1 
a) Karara göre mahkûmiyet hükmüne 'konu teşkil eden suçu meydana getiren fiiller; aşırı 

solcu olmak ve aşırı solura yurtta, gerçekleşmesini sağlamak amacı gütmek, 29 . 12 . 1(970 tarihin
de ötomolbil çalmak ve iki polis memurunu görev yaptıkları sırada tabanca kurşunu ile yarala
mak, 11 . il . 1971 tarihinde ötomolbil çalmak ve Türkiye îş Bankası Emek Şubesini soymaik, 
'15 . '1 . 1:971 tarihinde görev yapan bir polis memuru ile bir icra memurunun ve bir avukatın gö
rev yapmalarına cebren mâni olmaik, bunların ve Ibunlarla birlikte bir şoför, bir çilingir ve bir 
kapıcıma hürriyetlerini tahdidetımek, 170 lira para, şapka ve hüviyet kartı gas'beylemek, 1'5.2.(1®71 
tarihinde bir Amerikalı çavuşun hürriyetini tahdidetme'k, 27 . 2 . 1971 tarihinde nıeisken masuni
yetini ihlâl ve bir şahsın hürriyetini tahdidetnıefk ve otomolbilini çalmak, 4 Mart 11971 tarihinde 4 
Amerikalı çavuş ve erin hürriyetlerini tahdidetmek ve Türkiye Halk Kurttuluş Ordusu adını ver
dikleri bir gizli örgüt adına bildiri yaıyınılamak fiilleridir. 

Bu fiillerin hepsi, kanunlarımıza göre ayn ayrı hirer suçtur ve mahkeme; bu suçların cümlesi-
ain, Türk Ceza Kanununun 14i6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı olan ve ölüm cezasını ge-
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rektiren suçun icrai harelketileri olduğu kanısına varmış ve bu nedenle Deniz Gezımiş, Yuısuf Aslan 
ve Hüseyin inan haklarında ölüm cezasına hükmetmiştir. 

Mahkeme; bu üç hükümlü vekillerinin, hâdisede cezanın hafifletilmesini gerektiren kanuni se
bepler bulunduğu yolundaki müdafalarını da, hukukî unsurlardan mahrum bulunduğunu ve hu
kukî yönleri itibariyle kabule şayan görülmediğini belirterek reddettikten sonra aynen (bu detaylı 
eleştiri ve iddialar hakkında maihkemeaniz, kişisel -görüşlerini mahfuz tutımuş, müessese olarak 
bunlar üzerinde hüiküm vermeyi, kamu vicdanına, 'tarihe ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin tak
dir ve yetkisine bırakmayı uygun görmüştür.) denilmiştir. 

Mahikeme; hâdisede cezanın azaltılmasını gerektiren takdirî sebepler bulunmadığı hakkında
ki görüşünü de karar yerinde aynea şöyle ifade etmiştir : 

(Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddesinin tatbikine dair talepler, sanıkların malikemedeki 
tutum ve davranışları itibariyle kabule şayan görülme.niştir.) 

b) Bu fiillerin işlendiği zamanlardaki ortanın nasıl olduğu ise 12 Mart 1971 tarihli muhtı
rada ifadesini bulmuştur. 

c) Her üç hükümlü; baştan sona bütün ifadelerinde, «uç işlemelerine, o zamanlardaki orta
mın da etkili olduğunu söylemektedirler. 

d) Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan Anadolu' nun birer köyünde 1947 yılında, Hüseyin İnan da 
Anadolu'nun bir kasabasında 1949 yılında doğmuşlardır. Her üçü de, okuma yolu ile hayata ha
zırlanma ve yetişme durumundadırlar. 

e) Suç asliyene ceza vermedeki .amaç, sadece suç işliye c eklere etkili bir örnek vererek suç iş
lenmesini önleımefk değil, aynı zamanda suçluyu toplum ve kendisi bakımından ıslah etmektir. 
Ölüm cezalarında, ilk bakışta hükümlünün ıslahı gibi bir amaç güdülrmediği söylenebilir ise de, bu, 
mutlak olarak doğru sayılamaz. Aksi halde, Anayasamızın, yasama organına, ölüm cezalarını ye
rine getirme1 veya getirmeme hakkında karar ver ne yetkisi tanımasına, lüzum ve ihtiyaç kalmaz 
idi. 

Bizim mevzuatımıza göre yasama organı tarafından ölüm, cezasının yerine getirilmemesine ka
rar verilmesi halinde hükümlünün çekeceği ceza müebbet ağır hapis değildir. Zira, müebbet ağır 
hapis bir süre ile sınırlıdır. Ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar verilmesi, bizim kanunla
rımıza göre hülriimlünün, cezaevinde ömrü boyunca ağır hapis cezası çekmesi sonucunu doğurur. 

Adları geçen üç hükümlünün bir sıra ve silsile halinde suçlar işledikleri ortadadır. Bu bakım
dan savunulmaları imkânsızdır. Ancak yaşlan, sosyal durumları ve suç işledikleri zamanlardaki 
ortam bakımından, haklarındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar vermek suretiyle, 
hayatla ilişkilerinin kesilmemesinin ve kendilerine düzelme ve toplumumuz için zararlı olmalktan 
kurtulma şansı verilmesinin daha uygun olacağı görüşüne varmış bulunuyoruz. Böyle bir lûtufkâr 
muamelenin toplumumuza zarar getirmiyeceğini de düşünebiliyoruz. 

Hâdiseler, şüphesiz, vukua geldikleri zamanın şartlan ile değerlendirilirler. Ancak, bâzı hâdi
selerde ve bâzı şahısların suçlarında vukua geldikleri tarihlerde tesbit edilemiyen birtakım özel
likler bulunduğunun sonradan fark edilebildiği de bir gerçektir. Anayasalar, Af Müessesesini bu 
zoranluktan ötürü kabul etmişlerdir. Anayasalar,kabul edilmesi ve uygulanması bütün dünyada 
ciddî şekilde münakaşa edilen ölüm cezasının yerine getirilâp getirilmemesine karar verme yetki
sini, toplum ve hükümlü içiin bir teminat olarak yasama organına tanırlarken de aynı zorunluğu 
göz önüne almışlardır. Hükmü veren Mahkeme de; hâdisede cezanın hafifletilmesini gerektiren 
kanuni sebepler bulunmadığını söylerken, karar yerinde aynen (Bu detaylı eleştiri ve iddialar 
hakkında Mahkememiz, kişisel görüşlerini mahfuz tutmuş, müessese olarak bunlar üzerinde hüküm 
vermeyi, kamu vicdanına, tarihe ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdir ve yetkisiine bırak
mayı uygun görmüştür.) Demek suretiyle, şüphesiz aynı zorunluğu göz önünde bulundurmuştur. 

Yukardan beri açıkladığımız nedenlerle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakların
daki ölüm cezalarının yerine getirilmemesinin, toplumumuzun yararları açısından olduğu kadar 
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bu üç hükümlüye, kendilerini düzeltme ve toplumumuz için zararlı olmaktan kurtulma şansı verme 
bakımından da daha uygun olacağı görüşündeyiz. 

13 Mart 1972 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 

Zihni Betil 

Muhalefet Şerhi 

Anayasamızın 64 ncü maddesi, 132 iici maddeye rağmen bir istisnai hüküm olarak; mahkeme
ler tarafından verilip kesinleşen ve münhasıran ölüm cezalarında, infazın gerekli olup olmadığına 
dair son karar verme yetldsiııi kademeli olarak Türkiye B. M. Meclisine tevdi eylemiştir. Bunun 
istihdaf eylediği mâna: Bilhassa siyasi vasıfta olan ve siyasi amaçlarla işlenen fiillerin faillerine 
uygulanmak istenen ölüm cezalarının infazına memleketin ortamının ve Devletin âli menfaatlerinin 
mrüsaidolup olmadığının ve o anda taikibedilen Devlet politikasına uygun veya aykırı düşüp düş-
ıniyeeeğinin düşünülmesine, müzakere edilmesine imkân verebilmek ve dolayısıyle failin varsa özel 
durumunu Yüce Meclislerin atıfet duygularına mazhar kılabilmek hedefine matuftur. 

Bu husus mahkemece de T. C. K. mm 51 ııci maddesinin tatbik edilip edilemiyeeeğinin müna
kaşasını yaptığı gerekçeli kararının beşinci bölümünün son sayfasında vazıh olarak ifade olunmuş
tur : (Mahkememiz 51 nei maddenin tatbikini talebeder istikametteki savunmalar karşısında kişi
sel görüşlerini mahfuz tutmuş, müessese olarak bunlar üzerinde hüküm vermeyi kamu vicdanına, 
tarihe ve T. B. M. Meclisinin takdir ve yetkisine bırakmayı uygun görmüştür.) 

İmdi, mevzuumuzda Yüce Meclisler, mazinin kusur ve sevaplarını bir kenara bırakarak ve fakat 
o zamanki Devlet organizasyonunun, yönetiminin, müesseselerinin ve faillere önderlik eden, onların 
hareketlerini tasvip ve teşci eyliyen motor niteliğindeki davranış ve mesuliyetlerini, gençliğin ava
re, iatinatgâ.hsız, amaçsız, idealsiz, maalesef pejmürde durumunu tahlil, takdir ve değerlendirmek
ten müstağni mi kalacaktır? 

Haddizatında faillerin fiillerini tasvibe mazhar kılmak veya boşgörmek mümkün değildir, ama 
1947 - 1949 doğumlu faillerin bu tarz fiillere iltifat etmelerinin, bu tarz ve istikamette yetişmeleri
nin mesuliyetini münhasıran faillerde bulmak da akla ve mantığa uygun düşmez. 

Kaldı ki. ölüm cezası cezalar içinde ifratı temsil eder, ölüm cezasının ilgasına mâni olan husus 
cemiyete fayda temin eder bir fikir, bir ceza tarzı da değildir, bâtıl bir itikattır. 

Bâtıla itikat, tab'ıma uygun olmadığından ve hiçbir ölüm cezasının infazının cemiyete fayda 
getirdiğine ve suçlarm azalmasını mümkün kıldığına kanaat sahibi bulunmadığımdan Komisyonun 
almış olduğu karara muhalifim. 

Turgut Cebe 
Ankara 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

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

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 10 . 1 . 1972 tarih ve 1971/457 - 1972/3. esas, 
1972/1 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Askerî Yargıtay Başsavcılığının 3 . 2 . 1972 tarih ve 
1972/187 - 98 sayılı Karariyle tashihi karar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1. No. lu Askerî Mahkemesinin 9 . 10 . 1971 tarih, 1971/13 esas, 1971/23 karar sayılı hükmü ile 
T. C. K. nun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Sicilli nüfusta Er
zurum Ilıca Nahiyesi özlük Köyü, hane 27, cilt 5 ve sayfa 129 da kayıtlı Cemiloğlu Mukaddes'ten 
doğma 1947 doğumlu Deniz Gezmiş ile Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi Kuşsaray Köyü, hane 21, 
cilt 13/2 sayfa 88/114 te kayıtlı Beşiroğlu Mediha'dan doğma 1947 doğumlu Yusuf Arslan ve 
Kayseri Sarız İlçesi Bahçeli mahallesi, hane 31, cilt 2, sayfa 45 te kayıtlı Hıdıroğlu Selver'den 
doğma 1949 doğumlu Hüseyin inan hakkındaki işbu ölüm cezaları yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Deniz Gezmiş, Yusv>f Arslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

»>-•<« 
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