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Davayı açan : Cumhuriyet Başsavcılığı
Davanın konusu : Türkiye İleri Ülkü Partisinin tüzüğünde, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun dördüncü kısmında yer alan maddeler
dışındaki buyurucu hükümlere aykırı görülen yönlerin giderilmesi için
648 sayılı Yasanın 113. maddesi "uyarınca Anayasa Mahkemesince yapı
lan ihtara rağmen kanunla belirtilen altı ay süre, fazlasiyle geçtiği hal
de söz konusu aykırılıkların giderilmemiş bulunması nedeniyle aynı ya
sanın 108. ve 113. maddeleri gereğince partinin kapatılmasına karar ve
rilmesi istenilmiştir.
1 - Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi :
Cumhuriyet Başsavcılığının 22/3/1971 gününde 573 sayı ile Ana
yasa Mahkemesi kaydına geçen 19/3/1971 günlü, 1969/26 - 1971/2 sa
yılı iddianamesi şöyledir :
Anayasa Mahkemesi Yüksek Başkanlığına
Davacı : Kamu Hakları
Davalı : Türkiye İleri Ülkü Partisi
Davanın konusu : 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 113 üncü
maddesine aykırılık nedeni ile partinin kapatılması.
Olay : İçişleri Bakanlığına verilen 6 Mayıs 1969 günlü dilekçe ve
ekleri ile merkezi istanbul'da olmak üzere kurulduğu öğrenilen Türkiye
İleri Ülkü Partisi'nin tüzüğünde görülen eksiklik ve 648 sayılı Siyasî
Partiler Kanununa aykırı hükümlerin
tamamlanması ve düzeltilmesi
için 113 üncü maddesi hükümleri gereğince Anayasa Mahkemesi tarafın
dan yapılan ihtara rağmen aykırılığın giderilmediği görülmüştür.
Yapılan inceleme : Türkiye İleri Ülkü Partisi'nin 6 Mayıs 1969
günü İçişleri Bakanlığına verdiği kuruluş bildirisi ile merkezi istanbul,
Mecidiyeköy, Gülbağ Caddesi, Kuşçular Sokağı, Güneş Apt. 6/3 adre
sinde faaliyete geçtiği bildirilmesi üzerine tüzük ve program celbolunarak incelenmiştir.
Parti tüzüğünün 17 nci maddesinin kanunun 15/2, tüzüğün 27/b
maddesinin kanunun 11., tüzüğün 38/c maddesinin kanunun 11., tüzüğün
57 nci maddesinin kanunun 54 üncü maddelerine aykırı bulunduğu görü
lerek bu aykırılığın giderilmesi için sözü edilen partiye ihtarda bulunul
ması konusunda Yüksek Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve Ana
yasa Mahkemesinin 18/6/1970 gün ve 590 sayılı yazılarında partiye ih
tarda bulunulduğu belirtilmiştir.
Gene Anayasa Mahkemesinin 17/3/1971 gün ve 375 sayılı yazıla
rına göre bu ihtarın Türkiye İleri Ülkü Partisine P.T.T. idaresince 7201

Kararları

sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca 23/6/1970 gününde teb
liğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu arada parti ilk adresinden sonra iki defa
adres değiştirmiştir.
Debilerin tartışılması : Siyasi Partiler Kanununun 113 üncü mad
desinin ilk fıkrası bir siyasî partinin bu kanunun dördüncü kısmında
yer alan maddeler hükümleri dışında kalan emredici hükümlerine aykı
rılık halinde olması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine,
Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen yazıyla başvurulacağı, Anayasa Mah
kemesinin aykırılığın giderilmesini siyasî partiye ihtar edeceği, tebliğ
tarihinden itibaren altı aylık süre içinde aykırılık giderilmezse C. Baş
savcılığının re'sen dava açması üzerine Anayasa Mahkemesince siyasî
partilerin kapatılmasına karar verileceği hükümlerini kapsamaktadır.
Siyasî Partiler Kanununun 15, 11 ve 54 üncü maddelerine aykırı
görülen tüzüğün 17, 38 ve 57 nci maddelerinin düzeltilmesi ve aykırılı
ğın giderilmesinin ihtarı için başvurulan Anayasa Mahkemesinin ihta
rına rağmen bu aykırılık giderilmemiştir.
Parti Genel Merkezi adresini 21/9/1970 günü değiştirmiş olmasına
göre 23/6/1970 günü yapılan tebligatın geçerli olması tabiidir.
Tebligatın yapıldığı 23/6/1970 gününden bu yana kanunla muay
yen 6 aylık süre fazlası ile geçmiş bulunmaktadır.
Netice ve talep : Türkiye İleri Ülkü Partisinin, tüzüğünde Siyasî
Partiler Kanununun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümleri
dışında kalan emredici hükümlere aykırı görülsn hususların giderilmesi
için yapılan ihtara rağmen tebliğ tarihinden itibaren geçen 6 aydan fazla
bir süre içinde söz konusu aykırılıkları gidermedığı dosya içindeki delil
lerle sabit olduğundan, Siyasî Partiler Kanununun 108 ve 113 üncü mad
deleri hükümleri gereğince kapatılmasına karar verilmesi arz ve iddia
olunur. 19/3/1971)
H - Olay :
1 — Merkezi istanbul'da olmak üzere 6/5/1969 günlü bildirimle
Türkiye İleri Ülkü Partisinin kurulduğu İçişleri Bakanlığının 22/5/1971
günlü, Emniyet Genel Müdürlüğü 79542 sayılı yazısiyle bildirilmiştir.
2 — Cumhuriyet Başsavcılığı, S. P. 1969/26 sayılı ve 7/10/1969 ve
18/11/1969 günlü yazılariyle':
a) Parti tüzüğünün 27. maddesinin b bendindeki «Merkez İdare
Kurulunun on üyeden oluşacağı» hükmünün 648 sayılı Siyasî Partiler
Kanununun 11. maddesindeki (Merkez karar organının üye sayısı 15 ten
az olamaz.) hükmüne aykırı bulunduğunu;
b) Tüzüğün 38. maddesinin c bendindeki (Anlaşmazlığın incelen
mesine ve karara bağlanmasına dair hususlar tüzük hükümleri gözönünde tutularak Yüksek Haysiyet Divanınca hazırlanan yönetmelikle dü
zenlenir.) hükmünün 648 sayılı Yasanın 11. maddesinin ikinci fıkrasında
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yer alan ve parti yönetmeliklerinin merkez karar organınca düzenlen
mesine ilişkin olan hükme aykırı düştüğünü;
c) 648 sayılı Kanunun 15. maddesinin 2 sayılı bendinin ikinci fık
rasında il yönetim kurulunun merkez yönetim organınca nasıl işten elçektirileceğinin ve geçici yönetim kurulunun nasıl kurulacağının parti
tüzüğünde gösterileceğine işaret edildikten sonra (işten elçektirme ka
rarının il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlayarak kırkbeş gün
içinde i l kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer) de
nilmesine karşılık tüzüğün 17. maddesinde bu konu düzenlenmediği gibi
kademe kongresini toplantıya çağırmak için kırkbeş gün yerine üç aylık
bir süre kabul edilerek yasa ile çelişkiye düşüldüğünü;
ç) Tüzüğün 517. maddesindeki (Yalnız seçimlerde veya herkesin
gözü önünde açıkça ve yayın yolu ile işlenen suçların cezalan savunma
alınmadan verilir.) hükmünün 648 sayılı Yasanın 54. maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan ve (Disiplin organlarına sevkedilen parti üyelerinin
yazılı veya sözlü olarak savunma haklarını nasıl kullanacaklarının ve
savunmalarını hazırlamak için yeter sürenin nasıl tanınacağının parti
tüzüğü ile düzenleneceği) ne ilişkin bulunan hükümle bağdaşamayaca
ğını,
îleri sürerek 648 sayılı Kanunun 113. maddesi uyarınca Türkiye
ileri Ülkü Partisine gerekli ihtarın yapılmasını Anayasa Mahkemesinden
istemiştir.
3 — Anayasa Mahkemesi, Lûtfi ömerbaş, Salim Başol, Feyzullah
Uslu, Fazlı öztan, Celâlettin kuralmen, Hakkı Ketenoğlu, Fazıl Uluocak,
Avni Givda, Muhittin Taylan, Şahap Arıç, Ih3an Ecemiş, Ahmet Akar
Ziya Önel, Mustafa Karaoğlu ve Muhittin Gürün'ün katılmalariyle
9/6/1970 gününde yaptığı toplantıda :
a) Türkiye ileri Ülkü Partisi tüzüğünün Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca 648 sayılı Yasaya aykırılığı bildirilen hükümlerinden :
aa) 27. maddede öngörülen merkez idare kurulu, tüzüğün 22. ve
23. maddelerinde yer alan parti meclisinin niteliğine göre, merkez karar
organı sayılamıyacağından 27. maddede 648 sayılı Yasaya aykırı bir
yön bulunmadığına;
bb) 648 sayılı Yasanın 11. maddesinin ikinci fıkrasına göre parti
işlerini düzenleyen yönetmeliklerin partinin merkez karar organınca ya
pılması gerektiğinden yüksek haysiyet divanına kendi alanında yönet
melik yapma yetkisini veren 38. maddenin 648 sayılı Yasaya aykırı ol
duğuna;
cc) ti ve ilçe yönetim kurullarının nasıl seçileceği konusunun tü
zükle düzenlenmesi gerekirken yönetmeliğe bırakılmasına, yeni yöne
tim kurullarım seçmek üzere toplantıya çağırılacak kongreler için üç
ay süre tanınmasına ilişkin olan ve tüzüğün 17. maddesinde yer alan hü
kümlerin 648 sayılı Yasanın 15. ve 16. maddelerine aykırı olduğuna;
çç) 58. maddedeki kimi eylemlerden dolayı savunma alınmadan
ceza verilebileceğine ilişkin hükmün 648 sayılı Yasanın 54. maddesine
aykırı olduğuna,
Oybirliğiyle;
b) Cumhuriyet Başsavcısının yazılı başvurması üzerine yapılan in
celeme sonunda Türkiye ileri Ülkü Partisi tüzüğünün, yukarıda açıklan
dığı üzere, 648 sayılı Yasaya aykırı görülen 17., 38. ve 58. maddelerin
deki aykırılığın giderilmesinin, bu yasanın 113. maddesi uyarınca siyasî
partiye ihtar edilmesine oybirliğiyle;
c) Türkiye ileri Ülkü Partisi tüzüğünün, raporda belirtilen 20. ve
36. maddeleri üzerinde 648 sayılı Yasaya aykırılık yönünden gereğini
saptamak ve 113. maddeye göre yetkisini kullanmak olanağı kendisine
sağlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına Lûtfi ömer
baş, Salim Başol, Feyzullah Uslu ve Fazıl Uluocak'm bildirmeğe yer ol
madığı ve Celâlettin kuralmen, Mustafa Karaoğlu ve Muhittin Gürün'ün
(Parti tüzüğünün tamamının inceleme sonucu ile birlikte raporda yazıl)
iki maddenin de savcılığa bildirilmesi) gerektiği yolundaki karşı oylarıyle ve oyçokluğu ile,
Karar vermiştir.
4 — 9/6/1970 günlü ihtar kararı Parti Genel Başkanlığına gönde
rilmiş ve P.T.T. idaresinin şerhine göre «23/6/1970 gününde adreste mu
hataba rastlanmadığı ve tebliğe ehil kimse de bulunmadığı» nedeniyle
7201 sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca tebliğ edilmiştir.
Bu arada partinin ilk ad.esinden sonra iki kez adres değiştirdiği öğre
nilmiştir.
5 — Cumhuriyet Başsavcılığı 22/3/1971 gününde Türkiye ileri Ülkü
Partisinin kapatılması istemiyle dava açmıştır.
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TJI — D A V A N I N GEÇÎRDılĞI E V R E L E R :
1 — Anayasa Mahkemesi Başkanı 29/4/1971 günü saat 10.00 da
duruşma yapılmak üzere 24/3/1971 günlü tensip tutanağını düzenlet
miştir.
2 —• Duruşma davetiyesi siyasî partinin Cumhuriyet Başsavcılığı
aracılığı ile öğrenilebilen son adresine çıkarılmışsa da tebligatın «parti
nin daimî ilgilisine adreste rastlanamadığı gibi tebliğe ehil ve caiz kim
sesi de bulunmadığından, 2/4/1971 gününde Kemankeş Mahallesi muh
tarına verilmek ve kapıya ihbarname yapıştırılmak suretiyle yapıldığı»
tebliğ tutanağından anlaşılmıştır.
3 — 29/4/1971 günlü duruşmaya adının Hasan Tliran olduğunu ve
partinin Genel Başkanı bulunduğunu söyleyen bir kimse gelmiş; kendi
sine 14/7/1970 gününde istanbul Cumhuriyet Savcılığında «Ben eskiden
genel başkandım. 1970 yılının Nisan ayında istifa ettim. Şimdi partinin
genel başkanı yoktur.» yollu konuştuğu hatırlatılmış; buna karşılık son
radan tekrar genel başkan seçildiğini söylemiş; seçim tutanağını ve ka
rar defterini ibraz edememiş; seçim kararının onanmış bir örneğini dos
yaya konulmak üzere sonra göndermeyi kabul eylemiştir.
Avni Givda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Nuri Ülgenalp, Muhittin
Taylan, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş, Recai /Seçkin, Ahmet Akar, Halit
Zarbun, Zıya Önel, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş ve A h 
met H. Boyacıoğlu'nun katıldıkları bu duruşmada :
1971/1 esas sayılı siyasî parti kapatılması davasının 28/4/1971
günlü duruşmasında 44 sayılı Kanunun 32. ve 648 sayılı Kanunun 108.
maddelerinde yer alan ve siyasî partilerin kapatılması davalarının duruşmalı olarak görülmesine ilişkin bulunan hükümlerin Anayasa'ya ay
kırı görüldüğü yolunda verilen karar üzerine bekletici sorun olarak el
konulan ve Anayasa Mahkemesinin 1971/27 sayısını alan işin esasının
incelenmesine 28/4/1971 gününde karar verilmiş ve bu konunun çözül
mesinin eldeki Türkiye ileri Ülkü Partisinin kapatılmasına ilişkin davayı
da etkileyeceği açık bulunmuş olduğundan 1971/27 esas sayılı işin so
nucu beklenmek üzere işbu davanın geri bırakılmasına oybirliği ile ka
rar verilmiştir.
4 — 1971/27 esas sayılı iş 6/5/1971 gününde sonuçlanmış ve Ana
yasa Mahkemesi 44 sayılı Kanunun 32. ve 648 sayılı Kanunun 108. mad
delerinde yer alan ve siyasî partilerin kapatılması davalarının duruşmalı olarak görüşülmesine ilişkin bulunan hükümlerin Anayasa'nın 148.
maddesinin son fıkrasına aykırı olduğuna ve iptaline ve iptal kararına
göre artık uygulanamıyacak duruma gelen 44 sayılı Kanunun 32. mad
desinin ikinci fıkrasındaki «Davalara Cumhuriyet Savcısının huzuru ile
bakılacağı» na ilişkin hükmün de aynı Kanunun 28. maddesinin son fık
rası uyarınca iptaline 1971/50 sayı ile karar vermiştir.
5 — 18/5/1971 gününde Avni Givda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak,
Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, Şahap Arıç, Recai Seçkin, Ahmet Akar,
Halit Zarbun, Ziya Önel, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş,
Şevket Müftügil ve Ahmet H . Boyacıoğlu'dan kurulu olarak toplanan
Anayasa Mahkemesi :
a) Yukarıda U.I/4 sayılı bölümde açıklanan iptal kararını gözönünde bulundlirarak bundan böyle işin dosya üzerinde incelenmesine oy
birliğiyle ;
b) Savunmasını bildirmek ve savunmayı imzalayacak kimsenin
partiyi temsil yetkisini belirleyen seçim tutanağının noterce onanlı ör
neği savunmaya eklenmek üzere parti genel başkanlığına tebligat yapıl
masına ve bu iş için onbeş gün kesin süre verilmesine Avni Givda, Sait
Koçak, Ahmet Akar, Muhittin Gürün ve Lûtfi ömerbaş'ın işin niteliğine
göre savunma alınmasının gerekli olmadığı yolundaki karşı oylariyle ve
oyçokluğu ile;
Karar vermiştir.
6 — Kararın tebliği üzerine Türkiye Heri Ülkü Partisi Genel Baş
kanı Hasan Tliran imzalı ve 9/6/1971 günlü yazılı savunma ve Anayasa
Mahkemesinde görülmekte olan 1971/2 esas sayılı davada Türkiye İleri
Ülkü Partisinin yazılı savunmasında ve temsilinde Genel Başkan Hasan
Tliran'ın yetkili kılındığına ilişkin parti karar defterinin 4 sayılı ve
1/6/1971 günlü kararının Beyoğlu Beşinci Noterliğinde çıkartılan örneği
gönderilmiş; ancak Hasan Tliran'ın temsil yetkisini belirleyen seçim tu
tanağı örneği yollanmamıştır.
Yazılı savunma ve ilişiği 11/6/1971 de Anayasa Mahkemesi kaydına
geçmiştir.
Yazılı savunmada, parti yürütme organlarındaki istifalar dolayısiyle aksamalar olduğu ve yazışmaların vaktinde yapılamadığı, partinin
kanunlara bağlı, Atatürk ilkelerini benimsemiş, aşırı akımlara kapılma-
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mış kişilerce kurulduğu ilen sürülmekte ve ufak kusurlar yüzünden ka
patılmaması istenmektedir
7 — Dava, 24/6/1971 gününde, karara bağlanarak, sonuçlandırıl
mıştır.
IV — İNCELEME :
Dosya içindeki bütün kâğıtlar, Anayasa'nm ve 13/7/1965 günlü,
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun konuya ilişkin hükümleri, bunlarla
ilgili gerekçeler ve Yasama (Meclisleri görüşme tutanakları ve davayı i l 
gilendirebilecek öteki metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp dü
şünüldü :
648 sayılı Kanunun 113. maddesine göre; bir siyasî partinin, siyasî
partilerle ilgili kanunların, bu kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
deler dışında kalan emredici hükümlerine aykırılık halinde olması nede
niyle, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca re'sen yazı ile başvurulur. Anayasa Mahkemesi, söz konusu hü
kümlere aykırılık görürse, bu aykırılığın giderilmesini ilgili siyasî par
tiye ihtar eder. Bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararının yazılı ola
rak ilgili siyasi partinin genel başkanlığına bildirilmesinden başlıyarak
altı ay içinde bu aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcı
lığının re'sen dava açması üzerine, Anayasa Mahkemesince, bu siyasî
partinin kapatılmasına karar verilir.
648 sayılı Kanunun ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan 11.
maddenin, parti işlerini düzenleyen yönetmeliklerin merkez karar orga
nınca yapılmasına ilişkin ikinci fıkrası; aynı kısmın Dördüncü Bölü
münde yer alan 15. ve 16. maddelerin 2 sayılı bentlerinin ikinci fıkrala
rındaki «il ve ilçe yönetim kurullarına ne gibi hallerde ve nasıl işten el
çektirileceğinin ve geçici yönetim kurullarının nasıl kurulacağının parti
tüzüğünde gösterileceğine ve işten elçektirme kararının yönetim kuru
luna bildirilmesinden başlıyarak kırkbeş gün içinde kongrenin toplana
cağına ve yeni daimi yönetim kurulunun seçileceğine» ilişkin hükümleri;
aynı kısmın Sekizinci Bölümünde yer alan 54. maddenin «disiplin organ
larına sevkedilen parti üyelerinin yazılı veya sözlü olarak savunma hak
larını nasıl kullanacaklarının ve savunmalarını hazırlamak için yeter
sürenin nasıl tanınacağının parti tüzüğü ile düzenlenmesine» ilişkin ikinci
fıkrası 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Dördüncü Kısmındaki mad
deler dışında kalan buyurucu hUkümlerindendir.
Türkiye İleri Ülkü Partisi;
a) Tüzüğünün 17. maddesinde, tüzükte yer alması gerekli kimi
konuları düzenlemeyerek ve kurulların işten elçektirilmesinden sonra ka
deme kongresinin toplanması için Yasa ile. konulan kırkbeş günlük sü
reyi üç aya çıkartarak 648 sayılı Kanunun 15. ve 16. maddelerinin 2 sa
yılı bentlerinin ikinci fıkralarındaki;
b) Tüzüğün 38. maddesinde «haysiyet divanının yetkileri, partili
lerin divana ne suretle ve hangi koşullar altında başvlirabilecekleri, in
celeme, savunma ve bildirimlerin ve anlaşmazlığın karara bağlanmasının
ne yolda yapılacağı» konusunun düzenlenmesini Yüksek Haysiyet Diva
nınca yapılacak yönetmeliğe bırakarak 648 sayılı Yasanın 11. maddesi
nin ikinci fıkrasındaki;
c) Tüzüğün 58. maddesindeki (Tüzüğün bir nüshasında bu madde
57. madde ile yer değiştirmiştir.) «seçimlerde veya herkesin gözü önün
de açıkça veya yayın yolu ile işlenen suçların cezalarının savunma alın
madan verilmesi» ilkesini benimseyerek 648 sayılı Yasanın 54. madde
sinin ikinci fıkrasındaki,
Buyurucu hükümlere aykırı düşmüştür.
Cumhuriyet Başsavcılığının 7/10/1969 ve 18/11/1969 günlü yazı
ları üzerine Anayasa Mahkemesi, parti tüzüğünün 17., 38. ve 58. mad
delerindeki aykırılıkların giderilmesinin, 648 sayılı Yasanın 113. mad
desi uyarınca siyasî partiye ihtar edilmesine 9/6/1970 gününde karar
vermiş; ihtar kararı yazılı olarak 23/6/1970 gününde 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 21. maddesi uyarınca tebliğ edilmiş ve aradan altı ay
dan çok bir zaman geçtiği halde aykırılık giderilmediği için Cumhuriyet
Başsavcılığınca partinin kapatılması istemiyle dava açılmıştır.
Türkiye İleri Ülkü Partisi, hukukî değer taşıyan herhangi bir sa
vunmada bulunmamış ve 648 sayılı Yasanın 113. maddesinde yazılı ko
şullar da gerçekleşmiş olduğundan adı geçen siyasî partinin bu maddenin
son fıkrası uyarınca kapatılmasına karar verilmesi gerekir.
V — SONUÇ :
Türkiye İleri Ülkü Partisi 13/7/1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 113. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinin yaptığı
yazılı ihtara rağmen kanunî süresi içinde tüzüğünün 17., 38. ve 57. mad
delerindeki aykırılıkları gidermediği için Cumhuriyet Başsavcılığınca

re'sen dava açılmış ve 113. maddede öngörülen kapatma durumu ger
çekleşmiş olduğundan bu siyasî partinin 648 sayılı Kanunun 113. mad
desinin son fıkrası uyarınca kapatılmasına ve aynı Kanunun 115. mad
desi gerekleri yerine getirilmek üzere kapatma kararının Başbakanlığa,
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına tebli
ğine 24/6/1971 gününde oybirliğiyle ve Anayasa'nın 57. maddesinin son
fıkrası gereğince karar verildi.
Başkanvekili
Avni Givda

Üye
Fazil Uluocak

Üye
Muhittin Taylan
Üye
Halit Zarbun
Üye
Lütfi Ömerbas

Üye
Şahap Artç
Üye
Ziya Önel

Üye
Sait Koçak
Üye
Recai Seçkin
Üye
Kani Vrana

Üye
Şevket Müftügil

Üyt
Nuri Ülgenalp
Üye
Ahmet Akar
Üye
Muhittin Gürün

Üye
Ahmet H. Boyacıoğlu

Esas sayısı : 1971/3 (Parti kapatılması)
Karar sayısı : 1971/3
Karar günü : 20/7/1971
Davacı: Kamu hukuku
Davalı : Türkiye İşçi Partisi
İddianame özeti : Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Anayasa Mahke
mesine verilen Esas 1971/7, iddianame 1971/3 sayılı, 11/6/1971 günlü
iddianamede, Türkiye İşçi Partisinin 29-31 Ekim 1970 günlerinde An
kara'da toplanan 4. Büyük Kongresinde alman kararların 6. bölümünde
anlatılanların 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 4. kısım kuralları yö
nünden incelendiği belirtilmiş ve 4. Büyük Kongre sırasında birtakım
temsilciler tarafından söylenen sözlerin özetleri yazılmış, Emek Dergi
sinde çıkan imzalı ve imzasız yazılardan birtakım parçalar aktarılmış,
Başsavcılıkta dinlenen Parti Genel Başkaniyle kimi üyelerin sözleri özet
lenmiş ve (Olayın tahlili) başlığı altında toplanan düşünceler ileri sürül
müş, sonuç olarak, Anayasa'nm 57., Siyasî Partiler Kanununun 87.. 89.
maddeleriyle 111. maddesinin 2. bendi uyarınca davalı partinin temelli
kapatılmasına karar verilmesi istenilmiştir.
s

İddianamenin dayanağı olan düşünceler, şöylece özetlenebilir :
1 — Anayasa'mn başlangıç bölümüyle 2 maddesinde. Türkiye Dev
letinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu. 54 maddesinde de
Türk Devletine yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu kesinHkle belirtilmiştir. Bundan başka Anayasa'nın 57 maddesinde dahi siya
sal partilerin tüzük, program ve çalışmalarında Devletin ülkesi ve ulusu
ile bölünmezliği temel ilkesine uymaları zorunluğu öngörülmüştür.
2 — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ; siyasal partilerin Tür
kiye Cumhuriyetinin ülke bütünlüğünü bozma amacını güdemiyecekleri
kuralını koyan 87. maddesiyle, Devletin ülkesi üzerinde ususal veya dinsel
kültür ayırımlarına yahut dil ayırımına dayanan azınlıklar bulunduğunu
ileri sürmelerini, Türk dili ve kültürü dışındaki di) ve kültürleri korumak
veya geliştirmek ya da yaynıak yoliyle Türkiye Ülkesi üzerinde azınlıklar
yaratıp usul bütünlüğünün bozulması ereğini gütmelerini yasaklayan 89.
maddesi, Anayasa'nın yukarıda sözü edilen kurallarının doğrultusunda
kurallar koymuşlardır.
3 — Bir siyasal partinin, Siyasî Partiler Kanununun anılan madde
lerine aykırı biçimde çalışmalarda bulunması, o partinin Anayasa kural
larına da aykırı düştüğünün anlatımı olacaktır.
4 — Türkiye İşçi Partisinin 1964 yılında İzmir'de toplanan 1 Büyük
Kongresinde kabul edilip yayınlanan programı ve 3. Büyük Kongresinde
doğu bölgesinde yaşıyan yurttaşlar üzerinde ortaya atılan sorun ve bu
nun çözüm yollariyle aynı sorunun 4. Büyük Kongrede ele alınma biçimi
ve gösterilen çözüm yolları arasında büyük bir değişiklik görülmektedir.
Bu değişikliğin son iki yılın olayları açısından ele alındığı, Behice Boran'ın
Kongre konuşmalarından anlaşılmaktadır. Gerçekten program ve 3. Bü
yük Kongrede, (Doğu sorunu) ekonomik dönüşümler ve psikososyal et
kenlerin gözönüne alınması doğrultusunda iken 4. Büyük Kongreye, bü
tün bunların tersine, bir (Halklar sorunu) olarak getirilmiş, Behice Bo
ran. Sad'm Aren ile Sait Çiltaş'ın açıkça bildirdikleri gibi kongrece de
bu niteliğiyle benimsenip kamuya duyurulmuştur.
Blirada yapılan yalnızca bir söz değişikliği değildir. Parti yönetici
lerinin ve üyelerinin parti yayın aracı olan (Emek) Dergisinde 4. Kongre
den çok önce çıkan yazılariyle, dergideki imzasız yazılarda (Halklar so-
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runu) nun ne erekle ortaya atıldığı açık seçik anlatılmış, kongredeki ko
nuşmalar ve kongre sonrası yayınlanan yazılarda da bu erek kesinlikle
belirtilmiştir.
5 — Konunun yeterince aydınlanması için (Milliyetler prensibi) üze
rinde biraz durmak, (Milliyetler) sözcüğüyle (Halklar) sözcüğünün eşan
lamlı olarak kullanıldığım belirtmek yerinde olacaktır.
Bu sözcüklerin eşanlamda kullanıldıkları, özellikle Behice Boran,
Kemal Burkay ve Sait Çiltaş'ın konuşmalariyle yazılarından anlaşılmak
tadır.
Kamu hukukunda milliyetler kliramı, (Bir millet teşkil edecek dere
cede tekâmül etmiş her kavmin bir siyasî toplum halinde yaşama hakkını
meşru olarak isteyebilmesi) biçiminde tanımlanmaktadır. (Umum! Amme
Hukuku Dersleri, Muvaffak Akbay 1. Cilt, Ankara 1951, Sahife 240).
Özerklik düşüncesinin bir sonucu olarak beliren bu kliramm, doğal
hukuk ilkeleri yönünden bir değer taşıdığı tanınmışsa da, var olan düzeni
sağlayıcı müsbet hukuk kurallarına bütünü ile ters düştüğü, anarşi ve
sınırsız bir bölünmeye yol açtığı kaygısı ile geçerli sayılmamıştır.
(Emek) Dergisinin Mart 1971 de çıkan 10. sayısında (Millî mesele
konusunda) başlıklı imzasız yazıda, (Millet) in kendisini başlangıçta
(Milliyet) olarak gösterdiği, (Halk) teriminin (Etnolojik) bir terim ola
rak kullanıldığı anlatılmaktadır.
Lenin; (Ulusların kaderlerini tayin hakkı) adlı kitabında : (Ulusla
rın kendi kaderlerini belirleme hakkını devlet olarak ayrı varlık hakkın
dan başka bir anlamda kullanmanın hatalı olacağını, siyasî kaderini tayin
etme hakkını, ulusal ayrılma özgürlüğünü, ayrılma hakkı anlamım taşı
dığını) (Sol yayınları, Ankara 1968, sahife 55. 79, 80), Stalin; (Marksizim
ve Millî Mesele) adlı kitabmda : (Ulusal meselenin çözümünde bölgesel
özerkliğin zorunlu bir çözüm olduğunu) (Sol yayınları, Ankara 1967, sa
hife 79) belirtmektedir.
Markscı, Leninci yazılar ve terimlerde kullanılan kavramların, belli
anlamlan, belli sonuçları vardır. Millet, milliyet, halk, devrimci, potan
siyel, profesyonel ve benzeri deyimler, kullanıldığı yerler bakımından bu
açıdan değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. T. 1. P. in de belli ko
nuları ayrı ayrı terimlerle açıklamak yolunu seçmiş bulunması, gerçek
ereği, teknik terimler arkasında saklama çabasının bir belirtisi olarak dü
şünülmelidir.
Bu açıklamalara göre 4. Büyük Kongrede Merkez Yürütme Kuru
lunca önerilip Tasarı Komisyonunca hazırlanarak Kongrece benimsenen ve
kamuya duyurulan kararda geçen (Kürt halkı) deyiminin yalnızca nüfus
çoğunluğunu anlatan bir deyim olmaktan ötede, milliyetler kavramının
Marksçı-Leninci kliramdaki anlamı ve bilimsel sosyalizmin (Milletlerin
alın yazılarını belirleme hakkı veya ayrılma ilkesi) nin siyasal açıdan de
ğerlendirilmiş biçimiyle kullanıldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.
4. Büyük Kongre kararının Kürt halkı ile ilgili bölümünde ortaya
konulan sorun ve bunun çözüm çareleri ayn ayrı ele alındığında Kongre
öncesi ve sonrasında T. 1. P. yönetici ve üyelerinin konuşmalariyle Par
tinin yayın aracı durumundaki Emek Dergisinde çıkan yazılarda beliren
düşünce doğrultusunda hazırlanmış bulunduğu kanısına varılmaktadır.
(Kürt halkı) denilirken bu deyimin Kürt ulusu yerine kullanıldığında yu
karıdaki açıklamalarımız karşısında şüpheye yer kalmamaktadır.
Kararda doğu sorununu bir bölgesel kalkınma sorunu olarak ele al
manın egemen sınıf iktidarlarının bağımsız milliyetçi tutumunun uzantısı
olduğu söylenirken bunun hangi amaçla ortaya konulduğu Merkez Yü
rütme Kurulu Üyesi Sadun Aren'in Türk Hukuk Kurumundaki konuşma
sından ortaya çıkmaktadır. Nitekim Aren bu konuşmasında; sorunun
özünde yalnızca ekonomik bir sorun olmayıp milliyetler sorunu olduğunu
ve sosyalistlerin bu demokratik mücadeleyi vereceklerini ileri sürmek
tedir. Genel Başkan Behice Boran'ın sorunu ortaya koyusu da bu doğrul
tudadır (Emek Dergisi, Aralık 1970, sahife 28).
Gene söz konusu kararda, Kürt halkının anayasal haklarım kullan
mak isteklerinin dışında (Diğer demokratik özlem ve isteklerinden ve bun
ları gerçekleştirme yolundaki mücadeleden) söz edilmektedir. Türkiye'de
yaşayan yurttaşların sahibi bulundukları anayasal haklar dışmda kalan
(Diğer demokratik özlem ve istekler) in ne olabileceği düşünmeğe değer
bulunmuştur. Mart 1971 tarihli Emek Dergisinde (Millî mesele konusunda)
başlıklı yazıda (. . . ezilen halkların siyasî bağımsızlıklarını kazanma ve
millî devletler kurma özlemleriyle milletler arasındaki iktisadî yakınlaş
ma eğiliminin birbiriyle çelişme halinde bulunduğu, bu iki çelişik eğili
min geçerli bir sentezini gerçekleştirebilecek tek ilkenin bilimsel sosya
lizmin, hakların ve milletlerin kaderini tayin hakkı ilkesi bulunduğu) be
lirtilerek kararda yer alan öbür demokratik özlem ve isteklerden neyin
söylenmek İstendiği açıkça anlaşılmaktadır.
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Behice Boran'ın Emek Dergisinuin 7. sayısında çıkan Kongre konuş
masında (. . . Kürtlerin demokratik hak ve özgürlüklerini bu hak, özgür
lükler ve özlemler için verdikleri mücadeleyi Anayasa çerçevesi ve dev
letin bütünlüğü çerçevesi içinde desteklemiştir ve destekliyecektir.) (Sa
hife 29) denilmektedir. Bu alandaki özlem ve isteklerin, Anayasa'nın yurt
taşlar için haklar ve özgürlükler konusunda tanıdığı eşitliğin ötesinde
Kürtlerin hak, özlem ve istekleri olamıyacağma göre, bu hak, özlem, istek
ve özgürlüklerin mücadelesini (Anayasa çerçevesi ve devletin bütünlüğü
çerçevesi içinde desteklemek) sözleri, ereği haklı göstermek için kullanıl
mış birtakım sözlerden başka birşey değildir; çünkü bu nitelikte özgürlük
istem ve özlemleri, devlet bütünlüğü ile uyuşmadığı için bunlar, yolun
daki mücadeleler de bölücülüğü desteklemek olacaktır k i bu dahi eylem
lerin doğal ve zorunlu bir sonucudur.
Genel Sekreter Sait Çi^taş'm 19 Mayıs 1969 günlü Emek Dergisindeki
yazısı ile 1970 Aralık günlü 7 sayılı Emek Dergisinde yayınlanan Kongre
konuşmasında da demokratik özlem ve isteğin bu anlamda belirdiği gö
rülmektedir. Bu açıklamaların ışığı altında uluslaşma
mücadelesinin,
T. 1. P. ce benimsenen biçimi ve siyasal değerlendirilmesi ile, (Ayrılma)
doğrultusunda gerçekleştirileceği sonucuna varılabilir. Nitekim Emek
Dergisinin Mart 1971 sayısında (Millî mesele konusunda) başlıklı yazıda
(Bilimsel sosyalizmin bu konudaki formülünün «birleşmek için ayrılma»)
olduğu belirtilmektedir.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, Genel Sekreteri ile karar tasa
rısını kaleme alan Komisyon üyeleri Cumhuriyet Başsavcılığında dinlen
dikleri sırada, bu kararla bir bölünmeyi sağlamak değil, bütünleşmenin
yollarını bulmak ereğini güttüklerini, üstün kültürün daha aşağı bir kül
türü eritmesi biçiminde sonuçlanacak doğal bir asimilasyona değil, bsskı
ve yıldırmaya dayanan bir asimilyasyona karşı bulunduklarını belirtmiş
lerdir.
1921 Anayasasından 1961 Anayasasına değin sürekli olarak üzerinde
durulmuş bir ilke olan (Türk Devletinin ulusu ve ülkesi ile bölünmezliği;
ilkesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde saptanan biçimi ile Misakı Millî
kurallarında dayanağını bulmaktadır. Misakı Milli'nin gösterdiği sınırlar
içinde birbirleriyle birleşmiş olarak yaşayanların gerçekten ve hukukça
ayrılık kabul etmez bir bütün oldukları kesinlikle belirlenmiş ve bu bü
tünlük içinde Kürt halkından hiçbir zaman söz edilmemiş olduğu gibi
Lozan Barış And'aşması görüşme ve kararlarında da. Misakı Millî'nin
çizdiği sınırlar içindeki azınlıklar sayılırken Kürt ayırımına yer verilme
miştir. Bu durum yalnızca bir olaynı değil, doğrudan doğruya bir gerçe
ğin de anlatımı olmaktadır. Bu gerçeği de en aydınlık anlamıyla doğru
dan doğruya Atatürk'ün ulus anlayışında bulmaktayız. Atatürk kendi ei
yazısiyle düzenlediği notlarmda : (Bugünkü Türk Milleti siyasî ve içtimaî
camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hattâ Lâzhk
fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş yurttaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış
tersimler hiçbir millet ferdi üzerinde teellümden başka bir tesir hâsıl
etmemiştir. Çünkü bu millet efradı da umum Türk camiası gibi aynı müş
terek maziye, tarihe, ahlâka, hukuka sahip bulunuyorlar.) demiş ve ulusu
(Türkiye Cumhuriyetini kliran Türkiye halkına Türk Milleti denir ) biçi
minde tanımlamıştır (Medenî Bilgiler M . Kemal Atatürk'ün el yazıları,
Prof Dr. A. Afet İnan, Ankara 1969 Türk Tarih Kurumu Yayınlan sahife
351, 376, 377). Anayasamızın, Başlangıç bölümünde : (Kader, kıvanç ve
tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafında
toplanan milletimizin millî bir birlik ruhu içinde yüceltilmesi) diye anla
tılan özüne aykırı olarak, (Kürt halkı) sorununu ortaya koymanın bö
lücülükten başka bir anlamı bulunamaz.
Parti Genel Başkanının Devlet istatistiklerine göre bölge halkının ço
ğunun Kürtçe konuşması ve kökence Kürt bulunması nedeni ile halk de
yimini uygun gördükleri yolundaki sözleri gerçek olarak kabul edilemez.
Nitekim Devlet İstatistik Enstitüsü 1965 yılı nüfus sayımı kesin so
nuçlarına göre Elâzığ, Van, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Diyar
bakır, Tunceli, Urfa, Hakkâri, Gaziantep, Bingöl, Bitlis ve Adıyaman ille
rini kapsayan toplam nüfusun Türkiye toplam nüfusunun
23 9 unu
oluşturduğu, 4.840.732 olan bölge toplam nüfusunun ancak 1.806.096 sının
ana dilinin Kürtçe bulunduğu ve bunların da % 70 den çoğunun, nüfusu
10 binden az olan yerleşme yerlerinde yaşadıkları saptanmıştır. Böylece
bu bölgede Kürtçe konuşan yurttaş çoğunluğundan söz etmenin yersiz ve
tutarsız bulunduğu ve savlarının tersine, Türkçe konuşan yurttaşların ço
ğunlukta olduğu ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki bütün bölgelerde Kürtçe
konuşan yurttaşların bulunması da olanak içinde olup bunların Türkiye
genel nüfusuna oranı ise yalnızca % 7,07 dir.
Misakı Millî sınırları içinde ayrı bir milliyet söz konusu olamıyaca
ğma, Kürtçe bir azınlık dili olarak kabul edilemiyeceğine, Türk kültü
ründen ayrı bir kültür dügünülemiyeceğine göre, ulusal veya dinsel kültür
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başkalığı ya da barış başkalığına dayanılarak Kürt halkı savı ile ortaya
çıkmak, bir yurttaş topluluğunu sömürmek demektir ki bunun yasaları
mıza göre anlamı, ülke ve ulus bütünlüğünün bozulması amacının güdülmesidir. Partinin 4. Büyük Kongre kararında kamuya bildirilen politikası,
söz konusu topluluğun oy gücünden ve eylem açısından da insan gücün
den kendi benimsedikleri terimleriyle devrimci potansiyelden yararlanmak
tır.
îleri sürülen savlar savunma açısından ele alındıkta, hiçbirinin kabule
değer olmadığı görülmektedir.
Behice Boran'm Cumhuriyet Savcılığında dinlendiği sırada söylediği
sözler içtenlikten yoksun olduğu gibi belirli gerçeklere de aykırı düşmek
tedir, örneğin Lozan Konferansı sırasında söz konusu edilen, Misakı Millî
sınırları dışarısında bulunan Musul bölgesindeki Kürtlerdir; oysa Türkiye
ülkesi içinde Kürtlerin bir azınlık oluşturdukları düşüncesine bile yer ve
rilmemiştir. Behice Boran 4. Büyük Kongrenin milliyetler ilkesi ve azın
lık durumunun düşünmediğini söylemekte ise de Emek Dergisinin Aralık
1970 günlü sayısında yayınlanan kongre konuşmasında, konunun bilimsel
sosyalizm açısından (Milliyet) olarak ele alındığını kesinlikle belirtmek
tedir Kaldı k i Kürt halkının Kürtçe konuşmak istediklerinin ve bunun
mücadelesinin yapılmakta olduğunun söylenmesinin, dil ayırımı yaratmak
düşüncesi dışında yorumlanması olanak dışıdır.
Sait Çiltaş'm sözleri için de aynı düşünceler ileri sürülebilir.
Cumhurbaşkanına, birtakım uygulamalar nedeniyle muhtıra verilmiş
olması, yığın özerkliğiyle sonuçlanacak çabalar göstermenin haklı bir
nedeni olamaz.
Türkiye İşçi Partisinin 4. Büyük Kongresinden önce geçirilen bir ha
zırlık dönemi de birlikte olmak üzere, Doğu bölgesi ve blirada yaşayan
ırk özelliğine sahip birtakım yurttaşları düzenli bir biçimde, gerek oy gü
cünden gerekse herhangi bir eylem sırasında insan gücünden yararlan
mak için, bölge halkının Türk toplumundan ayrı özerk bir topluluk du
rumuna getirmek sözleriyle kandırma ve sömürme yolunu seçtiği açıkça
anlaşılmış bulunmaktadır. 4. Büyük Kongre kararının, hangi teknik te
rimlerin gölgesinde kalırsa kalsın, anlamı, yukarıdan beri açıklamaya ça
lıştığımız koşullar içerisinde ulus ve ülke bütünlüğünü bozmaktadır.
Davalı parti Doğu Kültür Ocaklariyle de bağlantı klirarak ayırıcı
eylemlerini yürütmüştür.
Siyasî Partiler Kanununun 111. maddesinin 2. bendi, parti genel kon
gresince yahut merkez karar organınca bu kanunun 4. kısmında yer alan
maddelerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiri
ler yayınlanması durumunda o partinin Anayasa Mahkemesince kapatılasağmı öngörmektedir. Siyasî Partiler Kanunu kurallarına uygun olarak
düzenlenen Türkiye işçi Partisi Tüzüğüne göre Partinin en yetkili or
ganı Büyük Kongre ve merkez karar organı da Merkez Yürütme K u 
ruludur.
Merkez Yürütme Kurulunun 4. Büyük Kongreye vermiş olduğu ve
Kongredeki temsilcilerden bir bölüğünce de ayn önergelerle desteklenen
önerinin, kurulan Tasarı Komisyonunca hazırlanan biçimi ile olduğu gibi
kabul edilerek tüzük hükümlerine göre kamuya duyurulmuş olması Siyasî
Partiler Kanununun 111. maddesinin 2. bendindeki koşulların gerçekleşti
ğini göstermektedir.
4. Büyük Kongrece benimsenen (Türkiye'nin doğusunda yaşayan
Kürt halkı) m konu alan kararın 6. bölümü 642 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 4. kısmının 87. ve 89. maddeleri kurallarına olduğu gibi, Anayasa'nın 57. maddesi kurallarına da aykırı düşmektedir, buna göre dava'ı
partinin temelli kapatılmasına karar verilmesi gerekli görülmektedir.
İLK S A V U N M A ÖZETİ: Davalı Parti temsilcilerince verilen
30/6/1971 günlü yazılı ilk savunmada, sonuç olarak Siyasî Partiler
Kanununun 89. maddesinin, birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırılığı nede
niyle iptaline ve a) Partinin genel niteliğinin, dava konusu soruna bakma
açısının ve bu sorunu incelemekteki amacının, b) iddianamede yer alan
maddî yanlışların, c) Parti ile ilgili bulunmayan kişilerle kuruluşlar, çalış
malarının dosyada ağırlık taşıdığının, ç) Parti yetkililerinin konuşmaları
nın ve yazılarının eksik ele alınıp bunlara ters anlamlar verildiğinin, d)
Partiyi bağlayan, konuyu aydınlatıp açıklayan önemli belgelerin dikkate
alınmamış ve sözü edilmemiş olmasının, e) Parti görüşünün sayısız bilim
adamının yazılarında ve tarihsel belgelerde anlatılan nesnel gerekçeleri
olduğu gibi yansıttığının değerlendirilmesi ile Partinin kapatılması iste
minin reddine karar verilmesi istenilmiştir.
Savunmada ileri sürülen düşünceler, olabildiğince tekrardan kaçını
larak ve birtakım önemli sözler tırnak içinde olduğu gibi alınarak, şöy
lece özetlenebilir :
X — Suçlama Partinin 4. Büyük Kongresince verilen kararlarm 6.
bölümüne dayandırıldığına göre bu kararın kanunlar karşısındaki tartış
masının yapılıp bundan sonuçların çıkarüması yerine parti ile hiçbir iliş-
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kisi olmayan ve iddianamede gizli yapıldığı ileri sürülen birtakım toplan
tılardan söz açılması ve Partinin bunlardan sorumlu gösterilmeye çalışıl
ması hukuka aykırıdır, iddianamede yer alan sahifeler dolusu parti dışı
konuşmalar ve toplantılarda parti ve 4. Büyük Kongre kararı arasında
hiçbir nedensenlik bağı olamıyacağı açıktır. Çünkü iddianamede anılan
kişiler 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 111/2. maddesinde gösteril
miş organlarda görevli olmadıkları gibi bunlardan birçoğunun parti ile
hiçbir ilişkisi de yoktur. Suçlamanın hukuka, yasaya ve mantığa uygun
olabilmesi için parti kararmın kendi bütünlüğü içinde ele alınması, eğer
bununla yetinilemiyorsa, o zaman, Siyasî Partiler Kanununun 111/2. mad
desinde sayılan organların karar ve genelgelerine başvurulması ve kongre
kararının bunların ışığında değerlendirilerek yorumlanması gereklidir,
iddianamede ise kongre kararlarının 648 sayılı Yasanın 111/2. maddesinde
sayılan organlarla ilgisi bulunmayan ve bir çoğu parti üyesi bile olmayan
kişilerin söyledikleri ileri sürülen sözlere göre yorumlanması yolu seçil
miştir. Oysa bir partinin üyelerinin eylemlerinden ötürü bu partinin kapa
tılması ayrı bir işleme bağlanmıştır ve bu işlemler 648 sayılı Yasanın
111/2. değil 111/3. maddesinde gösterilmiştir. Başsavcılıkça 111/3 mad
deye dayanan bir istem ileri sürülmediği gibi anılan maddede gösterilen
biçimde herhangi bir işleme başvurulmuş, partiden anılan madde gereğince
herhangi bir istekte bulunulmuş değildir. Bundan ötürü iddianamede anı
lan ve Devrimci Doğu Kültür Ocakları çevresinde geçtiği ileri sürülen ey
lemlerden Partimiz sorumlu tutulamaz, iddianamede Siyasî Partiler Kanu
nunun 111/3. maddesinin uygulanmasını gerektiren bir olaya, gerekli ya
sal öğeler gerçekleşmiş bulunmamakla birlikte, 111/2. madde uygulanmak
istenmektedir. Böylece kapatma isteği her türlü yasal temelden yoksun
dur.
2 — iddianamede 4. Büyük Kongre kararında (Kürt halkı) deyimi
nin kullanılması başlı başına hukuka aykırı bir eylem sayılmış değildir,
iddianamenin hukuka aykırı saydığı eylem karardaki yazıların altında
yattığı var sayılan gizli anlam, amaç ve niyetlerdir.
iddianamede Türkiye işçi Partisi programı, 3. Büyük Kongre de
doğu bölgesinde yaşayan yurttaşlar üzerinde ortaya atılan sorun ve bunun
çözüm yolları ile bu sorunun 4. Büyük Kongrede ele alınma biçimi ve
gösterilen çözüm yolları arasında büyük bir değişiklik olduğu iddiası öne
sürülmekte ve bu değişikliğin son iki yılın olayları açısmdan ele alındı
ğının Behice Boran'm Kongre konuşmalarından anlaşıldığı bildirilmekte
dir. Oysa bu konuda parti görüş ve çalışmaları arasında hiç bir başkalık
yoktur. Gerçekten Türkiye işçi Partisi kuruluşundan bu yana doğu soru
nunu tutarlı bir biçimde ele almış ve bu ele alış 3. Büyük Kongrenin doğ
rultusunda olmuştur, iddianamede bu konuda partiyi bağlayabilecek hu
kukî kanıt sayılabilecek belgelere yer vermekten kaçınılmış D. D. K. O.
ve Emek Dergisinin yazıları üzerinde durulmakla yetinilmiştir.
4. Büyük Kongreden önce, 6 Temmuz 1970 günü o zamanki Genel
Başkan Şaban Yıldız'ca Cumhurbaşkanı Sunay'a sunulan muhtıra «Cum
hurbaşkanına bazı uygulamalar nedeniyle muhtıra verilmiş olması, kitle
muhtariyeti ile sonuçlanacak bir faaliyette bulunmanın haklı sebebini teş
kil etmez» sözleri ile geçiştirilmiştir. Oysa bu muhtırada doğu bölgesi ve
kürt halkı sorunu üzerinde Anayasa çerçevesi içerisinde ve Türkiye'nin
nesnel sosyoloji koşulları ve çağdaş hukuk anlayışı ışığında açık seçik
durulmuş, Devlet bütünlüğünün anlamı ve gerçekleştirilmesi yönleri be
lirtilmiş, baskı ve eylem gözeten yöntemlerden vazgeçilmesi istenmiştir.
(Bu muhtıra savunmaya eklenmiştir,)
Doğudaki komando eylemleri üzerinde bilgi edinilir edinilmez konu
Kocaeli Senato Üyemiz F. Hikmet tşmen'in yazılı soru sorması yoluyla
20/4/1970 te C. Senatosuna da ulaştırılmıştır.
Behice Boran'ın Parti Genel Sekreteri olarak Antalya îl Kongresin
de yaptığı konuşmada dahi komando eylemleri üzerinde durulmuş ve
Cumhurbaşkanına sunulan muhtıradaki açıdan durum incelenmiştir. Yani
bütün bu davranışların Devletin ve ülkenin bütünlüğünü zedeleyen çok
ters bir politika olduğu belirtilmiştir.
4. Büyük Kongreden sonra 16/12/1970 günü toplanan T. t. P. Mer
kez Yürütme Kurulunun o gün yayınladığı bildiride belli başlı sorunlar
ve demokrasiye aykırı uygulamalar üzerinde durulmuş ve orada da «... di
ğer bir sorun bir sosyolojik gerçek olarak Devletin resmî istatistiklerinde
de ifadesini bulan ve etnik bir grup olarak kürt halkmı oluştliran vatan
daşlarımıza bu niteliklerden ötürü baskı yapılmaması ve bu knouda Anaya
samızın 2., 3. ve 12. maddelerinin titizlikle uygulanmasıdır. Ulusal bütün
lüğümüz, anayasal düzenin ve haklarm uygulanmasiyle sağlanıp koruna
bileceği ve bu konuda yapılacak politik amaçlı tahrik ve abartmaların bir
taraftan Anayasamıza aykırı düşerken diğer yandan da bütünlüğün ko
runması bakımından tersine sonuçlar vereceği açıktır...» denilmiştir. T. I.
P. Ocak 1971 ayında açtığı «Faşizme Hayır» kampanyazında da konuyu
aynı doğrultuda işlemiştir.
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Görülüyor k i bütün bu belgelerde doğu bölgesi ve kürt halkı sorunu
dirençle ve tutarlı olarak Anayasa çerçevesi içinde ortaya konmuş, bü
tünlük ve birlik sorunu üzerinde özellikle durulmuş, Anayasanın buyurucu
klirallarının eksiksizce uygulanması istenmiştir.
4. Kongrede benimsenen anlatma biçiminin nedeni etnik özellikle
rinden dolayı insan topluluğu üzerinde Anayasa dışı baskıların uygulan
dığı olayını açıklığa kavuşturma gereğidir, Gerçekten son yıl içinde A n a 
yasaya aykırı uygulamalar sık ve belirgin bir duruma girmiştir, daha
açıkçası «Yeni olaylar doğduğu, yeni baskılar uygulandığı ve bunların
yanlış ve zararlı görüşleri geliştirmesi ihtimali kuvvetlendiği için T. î. P.
eski görüş ve tutumunu özünde aynı, a m a biçim olarak daha vurgunlu b i r
şekilde belirtmeyi biı görev saynııştır. Sözün kısası, parti programında
da, bütün kararlarında da sorunun özünde bir değişiklik yapmış değildir.
Bütün belgelerde «Gerek soruna, gerekse çözüm yollarma, teorik bir
araç olarak dahi bilimsel sosyalizm açısından bir yaklaşım yapılmaya ça
lışılmıştır.» P r o g r a m ile 3. ve i. kongre kararları karşılaştırılırsa şu so
nuca varılır : «T. î. P. Doğu sorununu ele alırken, bu bölgenin ekonomik
geri kalmışlığının yanı sıra, bu bölgede yaşayan halkın, ayrıca, etnik
özelliklerinden dolayı da baskı altında bulundurulduklarını açık ve seçik
olarak ifade etmiş, çözüm yolu olarak da ekonomik geri kalmışlıktan k u r 
tulmanın yanı sıra, her türlü Anayasa dışı baskı ve zorlamalara son veril
mesini, devlet birlik ve bütünlüğünün objektif ve sübjektif şartlarının an
cak bu şekilde oluşabileceği gerçeğini önermiştir.»
3 — iddianamede dayanılan konuşma ve yazılar p a r t i y i bağlama
dığı gibi üstelik yanlış biçimde yorumlanmıştır.
Gerçekten kongredeki delegelerin konuşmaları p a r t i y i bağlayacak
nitelikte sayılamaz. Yine partinin yayın aracı olmayan dergide çıkmış
olan yazılar dahi partiyi bağlamaz. Yukarıda belirtildiği üzere üyelerinin
eylemlerinden partinin sorumlu tutulabilmesi Siyasî Partiler Kanununun
111/3. maddesi gereğince işlem yapılmış olmasına bağlıdır k i böyle b i r
işlem yapılmış değildir.
Bundan başka Kongre k a r a r m m 6 sayılı bölümü E m e k dergisinde
çıkan yazılarla konuşma özetlerine dayanılarak yorumlanmaya çalışıl
m a k t a bu sırada da üç görüntü yaratılmağa çaba gösterilmektedir. B i r i n c i
görüntü sorunun «milliyetler meselesi» açısından ele alındığı; ikinci gö
rüntü, milliyetler meselesinin bir tek çözüm yolu bulunduğu ve bununda
«milliyetler prensibi» başka bir deyimle «milletlerin alın yazılarını belir
leme hakkı» olduğu; üçüncü görüntü de «halk» sözünün «millet» anlamına
kullanıldığıdır.
i l k i n belirtelim k i E m e k dergisi işçi P a r t i s i n i n yayın aracı değildir.
B i r gazetenin parti yaynı aracı olabilmesi için parti yetkil organının onu
çıkarmağa karar vermiş olması, yine bu organın dergi sahibini ve yazı
kurulunu belirlemesi, dergi veya gazetenin yayın politikasını saptaması
ve yayınların partinin görüş ve savlarına uygun olup olmadığını denetle
mesi ve gerektiğinde malî kaynağına katkıda bulunması gibi koşullar
aranır. Emek dergisi için bunlardan hiçbirisi gerçekleşmiş değildir. B u n 
dan başka Kongre kararı tüm olarak değil, yalnızca bir bölümü alınarak
yorumlanmak yoluna gidilmektedir k i bu dahi bir metnin yorumunda tü
münün gözönünde tutulması gerekeceği kliralına aykırıdır. E m e k dergi
sinde yayınlanan 4. Büyük Kongre konuşma özetleri ise dergi muhabiri
nin notlarına göre düzenlenmiştir. Bundan ötürü, herhangi bir değerlen
dirmede bu yönün dahi gözönünde tutulması zorunludur, iddianamede T.
1 P Genel Sekreterlerinden Sait Çiltaş'ın 19/5/1970 günlü E m e k dergi
sinde yayınlanan (sosyalizm ve etnik mesele) başlıklı yazısı üzerinde du
rulmaktadır. B u yazıda herhangi bir ulusu ilgilendiren bir düşünce ileri
sürülmüş olmadığı gibi genellikle uluslaşma kavramı üzerinde durulmuş
tur. Yine E m e k dergisinin M a r t 1971 günlü sayısmda yayınlanan «Millî
mesele konusunda» başlıklı yazıya göre yapılan yorum iddianamenin ken
disini çürütecek niteliktedir. B u yorumda burjuva hukukçularının ve
yalist k l i r a m ve görüşler üzerinde sonuçlar çıkarılmaktadır ve böylelikle
Kongre kararındaki (halk) sözünün (ulus) anlamına geldiği anlatılmak
istenmektedir. N i t e k i m burjuva hukuk kliramında yer alan halk-milliyetmillet özdeşliğine ve «her millete bir devlet» ilkesine dayamlarak milletmillıyet özdeşliği kanıtlanmaya çalışılmaktadır. B u r j u v a kliramcıları ve
hukukçuları (milliyet) ve (millet) kavramları arasında ayırım yapma
maktadırlar. Oysa sosyalist yazılarda (milliyet) ve (millet) kavramları
eşanlamda olmayıp başka başka durumları anlatmaktadırlar. Sosyalist
kavramlarla yazılan bir yazıdan milliyetin milletle eşanlamda kullanıldığı
sonucunu çıkarmak, belirli k a v r a m l a r a bambaşka bir anlam yüklemektir.
Dergideki yazıda (millet) kavramı ile (milliyet) kavrammın birbirlerin
den nitelik açısından başka kavramlar oldukları açıkça anlatılmaktadır.
B u yazıya göre milliyet; dil, ruhsal şekillenme ve toprak birliğinden olu
şur ve eğer bu üç öğeye bir yenisi yani «iktisadî yaşantı birliği» eklenirse,
B u yazıya göre milliyet; dil, ruhsal şekillenme ve toprak birliğinden olu
şur ve eğer bu üç öğeye bir yenisi yani «iktisadî yaşantı birliği» eklenirse,
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ancak o zaman (millet) ortaya çıkmış olur, dolayısiyla insan toplulukları,
millet olmadan önce milliyet halindedirler, her milliyetin millet olması da
zorunlu değildir. M i l l i y e t halindeki insan toplulukları kendi millî pazarları
çevresinde «iktisadî yaşantı birliği» kuramazlarsa başka bir millet içinde
eriyerek, onunla bütünleşerek tarih sahnesinden çekilirler. Demek k i bu
yazı halkın millet anlamına gelmediğini gözler önüne sermektedir.
İddianamede «milliyetler meselesi» ile «milliyetler prensibi» de karış
tırılmaktadır. İddianamede dayanılan «millî mesele konusunda» başlıklı
yazıda açıkça belirtildiği gibi «milliyetler prensibi» bilimsel sosyalizmin
benimsediği b i r ilke değildir, bir burjuva ilkesidir ve bilimsel sosyalizmin
millî mesele kuramı, (milliyetler ilkesi) nı açıkça ve kesinlikle reddet
mektedir. İddianamede bir yandan T. 1. P. nın bilimsel sosyalizme bağlı
bir p a r t i olduğunu söylerken öte yandan kavramları birbirine karıştırarak
bu partiye bir burjuva ilkesi olan «milliyetler prensibi» n i m a l etmeye k a l 
kışmakta ve kendi içinde dahi çelişkiye düşmektedir.
«Milliyetler meselesi» n i n somut duruma bağlı olarak çeşitli çözüm
y o l l a n olduğu bilinen bir gerçektir. N i t e k i m iddianamede Lenin ve S t a lin'den a k t a n l a n örnekler bu meseleye başka başka i k i çözüm yolunu
önerildiğini göstermektedir. (Milliyetler meselesi) n i n bir çok çözüm yolu
arasında «kültürel özerklik», «federasyon», «azınlık statüsü» ve benzeri
bulunduğu gibi bu türlü h a k l a r tanınmaksızm bir örgütlenmeye gidilmesi
de olabilir. Y u k a n d a k i açıklamalardan anlaşılıyor k i (millet) kavramı
tarihsel bir kategoridir. A n c a k , toplum düzeninin sermayeci düzene dönüş
mesi sonucunda, ulus birimleri, ulusal devletler belirmiştir. Ondan önceki
binlerce yülık insanlık tarihinde kavimler, h a l k l a r v a r olmuş, türlü b i 
çimde toplumsal örgütlenmeler, düzenler ortaya çıkmıştır a m a bunlar
ulus olmamışlardır. Başka deyimle, eski çağlarda din bağlarına göre üm
meti, ırk bağlarına göre halkı oluşturan insan toplulukları, sermayeci dü
zenin doğup derebeyliğini yıkmak yoliyle halkı iktisadî bir birlik çevre
sinde bütünleştirmesi sonucunda ulus niteliğini kazanmıştır. Sermayecili
ğin gelişmesi üzerine Osmanlı İmparatorluğu halkları, birer ikişer başkaldırmışlardır. Sonuçta Kurtuluş Savaşının kazanılmasiyle Türklerin
uluslaşması da tamamlanmıştır. «Ulusal Kurtuluş Savaşı, Misakı Millî
sınırlan içindeki bütün Anadolu halkının el birliği ile başanlıp modern
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Türk halkı uluslaşma sürecini t a 
mamlamış, bir tek millî pazar çevresinde birliğini ve ulus bilincini pekiş
tirme yoluna girmiş bulunuyordu; oysa o sırada Türk halkı ile birlikte
emperyalizme ka şı savaştığı İsmet inönü tarafından belirtiden Kürt
halkı, henüz derebeylikler ve aşiretler halinde yaşamaktaydı. O günden
bu yana ülkemizin kapitalistleşme süreci içinde kürt halkı ayrı bir millî
r

pazar çevresinde birleşerek bir uluslaşma sürecine girmemiş, tersine,
Türk millî pazarı çevresinde Türk milletiyle birleşip kaynaşma sürecine
girmiştir. B u durumu Devlet istatistikleri de göstermektedir.» Sayıların
karşılaştınlmasından çıkan sonuç, hızlı olsun, yavaş olsun, Doğu A n a 
dolu'da bir sermayecilik durumunun oluşmakta bulunduğu ve kürt halkı
nın tek bir Türkiye pazarı çevresi içinde bütünleştiğidir. İşte kürt halkı
ile Türk milleti arasındaki ilişkiler bakımından tarihî gelişmenin ortaya
çıkardığı genel eğilim budur. A n c a k partiye göre iktidarlar yanlış tutum
ve davranışları ile bu bütünleşmeyi baltalamaktadırlar. Gerçekten Doğu
nun ekonomik gerilikten bir an önce kurtulması için bütün olanakların
seferber edilmesi ve üstelik baskı ve yıldırma siyasası uygulanması büyük
bir yanılgıdır. Egemen sınıflann ve i k t i d a r l a r m Anayasanın millet tanım
ve anlayışına aykın bağnaz-ırkçı milliyetçiliğe sapması ayrılıkçı unsurla
ra, «özellikle kürt şoven milliyetçiliğine kullanacak malzeme hazırlamak
tadır.» 4. Büyük Kongrede Doğu sorununa ilişkin karar bu görüşlere da
yanmaktadır. T. 1. P. «sadece yasalar emrettiği için değil, aynı zamanda
aynlıkçılık bilime ve gerçeklere aykın düştüğü, genel eğilime yahut tabiî
akışa uymadığı için de aynlıkçı» olamaz.
kliramcılarının
ileri sürdükleri tanımlama ve görüşler temel
Bugün çağdaş u l u s l a n n büyük çoğunluğu, çeşitli halklardan, ırk
topluluklarından, dinsel topluluklardan, örneğin İngiliz Ulusu, İngilizce,
Iskoçça, Velşçe (Gal dili) konuşan üç halktan oluşmaktadır. 4. Büyük
Kongreye sunulan Genel Yönetim K u r u l u raporunda bu gerçeğe değinil
miştir. Böyle b i r gerçeğin söylenmesi hiç bir zaman bölücülük sayılamaz.
İddianamede ileri sürüldüğü gibi T. 1. P. kürt sorununa «milliyetler
meselesi» açısından baksa bile, ister sosyalist, ister burjuva çözüm yön
temlerine göre düşünmüş olsun, bu durum onun, özerklikten yana olduğu
anlamına gelmez. Kaldı k i T . 1. P. «halk» sözünü siyasal anlamda değil,
sosyolojik bir gerçek olarak k u l l a n m a k t a ve Kongre kararında çözüm
yolu olarak da yalnızca yurttaşlık bağının kuvvetlendirilmesini, bunun
için de, A n a y a s a dışı baskıların kaldınlmasını istediğini açıkça söylemek
tedir.
4 — İddianamede D. D. K . O. içinden veya bu ocaklarla ilgili olarak
yapılan konuşmaların partimizle ilişkisi kurulmak istenilmekte ise de
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bunların partimizle hıçoir ilgisi yoktur ve iddianamede adları anılan bir
takım kimselerle parti arasında, anlaşma bir yana, birçok uyuşmazlıklar
vardır. P a r t i üyesi olmayan kişilerin eylemleri de hiçbir zaman partiyi
ilgilendirmez. Örneğin Mehmet Demir 13/9/1970 günü, Büyük Kongreden
bir buçuk ay önce P a r t i Genel Merkezini basarak eşyaları alıp götürenler
arasında olup bu eylemi yüzünden de partiden çıkarılmış ve başvurmamız
sonunda C. Savcılığınca kendisine karşı kamu davası açılmıştır. İddiana
mede adı geçenlerden Nezir Semikanlı, Yümnü Budak, Nusret Kılıçaslan,
M u s a Anter ve E m i n Bozaslan parti üyesi değillerdir, parti ile de hiç bir
ilişkileri yoktur.
5 — Kongre kararındaki «anayasal vatandaşlık hakları» deyimi
iddianamede «vatandaşların anayasal hakları» olarak gösterilmiş ve ters
b i r sonuca varılmıştır. Anayasa metninin incelenmesinden anlaşılacağı
gibi «anayasal vatandaşlık hakları» deyimi, Anayasamızın yalnızca 54-63.
maddelerindeki hakları «vatandaşların anayasal hakları» deyimi A n a y a 
samızdaki bütün hakları kapsamaktadır. «İddianamede ibarenin böylece
ters yüz edilerek ele alınması, Kongre kararının tümünün mahiyetini bile
değiştirecek vehamettedir». Kongre kararmda «anayasal vatandaşlık hak
ları» deyiminin ayrıca kullanılmasının nedeni, özellikle, Anayasanın 54.
maddesini bir kez daha gözler önüne sermektir.
İddianamede «anayasal vatandaşlık hakları» deyimi ters yüz edilip
vatandaşın anayasal hakları haline getirildikten sonra diğer demokratik
özlem ve isteklerinin neler olduğunun sorulması ve buna (Emek) dergi
sinde yazılmış bir yazıdan alınan bir parça ile cevap verilmesi ise bütün
hukuk ölçülerinin ve insaf duygularının ötesinde haksız bir davranıştır.
M a r t 1971 günlü (Emek) dergisindeki «Millî mesele konusunda» başlıklı
yazı bu konuda çeşitli görüşleri gözlem yoluyla inceleyen, sağ y a da sol
bütün çözüm yollarından söz eden genel bir yazı olup tek bir satırı bile
Türkiye ile ilgili olmadığı gibi 4. Büyük Kongre kararını açıklayan hiç
bir yanı da yoktur. B u durum karşısında «diğer demokratik özlem ve is
tekler» deyimim açıklarken bu yazının kaynak gösterilmesi h u k u k a ve
sağduyuya da aykırıdır.
6 — İsmet İnönü'nün Lozan'da (Kürt halkı) deyimini kullanmış ol
ması, da bu sözde bir bölücülük bulunmadığını göstermektedir.
Gerçekten Prof. Sena Meray'ca derlenen «Lozan Konferansı, tuta
naklar, belgeler» başlıklı kitabın 344-350 sayfalarında İnönü, Kürt halkı
nın varlığından ve ayrı diller konuşmakla birlikte inanç ve görenek bakı
mından tek bir bütünü oluşturduklarından, hükümetçe ve T. B . M . M . nde
Türklerle aynı ölçüde etkili bulunduklarından, Kürt halkının ve temsilci
lerinin M u s u l vilâyetinde oturan kardeşlerinin ana yurttan ayrılmalarına
razı olmadıklarından, Dünya Savaşma ve Bağımsızlık Savaşına katılmış
Türk Ordusunun bütün komutanlarının yurdun kurtuluşu için Kürt hal
kının gördüğü işleri ve katlandığı özverileri saygı ile belirttiklerinden söz
ederek Türklerle Kürtlerin bütünlüğünü belirtmek için Kürt halkı deyi
mini kullanmaktadır. İddianamede İnönü'nün bu sözlerinin Genel Başkan
Behice Boran'ca Cumhuriyet Başsavcılığında dinlendiği sırada başka an
lamda yorumlanmış olduğu anlatılmaktadır k i bu doğru değildir. Genel
Başkanca İnönü'nün Anadolu'da Kürtlerin varlığını kabul ederek konuş
tuğuna ve böyle bir varlığı reddetmediğine değinmek istenmiş ve böylece
Kürt halkından söz etmenin hiçbir zaman bölücülük olmadığı kanıtlan
mıştır.
İddianamenin 19. sayfasında Doğuda «etnik özellik sahibi bir kısım
vatandaşlar» bulunduğu kabul edilmektedir. Devletin resmî istatistikle
rinde de ana dili Kürtçe olanların durumu gösterilmektedir. Bundan başka
Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan İslâm Ansiklopedisinin 68 Fasikülünde (Kürtler) maddesi bulunduğu gibi Prof. İbrahim Yasanın O r t a
Doğu A m m e İdaresi Enstitüsünce yayınlanmış «Türkiye'nin toplumsal
yapısı ve temel sorunlar» ( A n k a r a , 1970 adlı kitabının birçok sahifelerin
de, S. Öngör'ün Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları arasında çıkmış Orta
Doğu İktisadî Coğrafyası adlı kitabının 63. sayfasında Kürtlerden uzun
uzun söz edildiği gibi yerli ve yabancı ansiklopedilerde (Kürtler) başlıklı
bölümler de yer almakta ve Kürtlerden bir bölüğünün yurdumuzda yaşa
dığı yazılı bulunmaktadır.
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk dahi 15/9/1919 tarihli, Hacı K a 
y a ve Şatzade Mustafa Ağalar'a çektiği tel yazısında «Sizler gibi din
ve namus büyükleri oldukça Türk ve Kürdün yekdiğerinden ayrılmaz
i k i öz kardeş olacak yaşamakta devam eyleyeceği ve Makam-ı Hilâfet
etrafında sarsılmaz bir vücut halinde
dahil ve hariç düşmanlarımıza
karşı demirden b i r ka'.e halinde kalacağı şüphesizdir.» dediği ve yine
Atatürk'ün General Harbord'a verilen muhtırasında «İmparatorluğu böl
mek ve Türklerle Kürtler arasında bir kardeş harto.ne sebebiyet vermek
için Kürtleri İngıhz himayesi altında müstakil
bir Kürdıstan k u r m a
planına iştirak etmek üzere tahrik ettiler...
F a k a t b i z i m Kürt vatan
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daşlarımız hazırlanan komplonun farkına vararak, onu ve vicdanlarını
para ile satan diğer bir grup haini o muhitten kovdular.» demektedir
Atatürk'ün buyruğu üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin ta
nınmış hocalarından A n t a l y a mebusu Rasih, Muş mebusu İlyas Sami,
Siirt mebusu H a l i l H u l k i Efendilerin yazdıkları «Hâkimiyeti Milliye ve
Hilâfeti İslâmiye» adlı bir karşı risalenin ön sözünde «Hâkimiyeti m i l l i yemiz, ?er'i enverden, hakkı inkilâptan
doğmuş; k a n dökülerek alın
mış ve fisebilillâh Türk ve Kürt milleti muvahhıdesınin mücahedesi ile,
iktisabi zafer ve galibiyet etmiştir» sözleri bulunmaktadır.
Şevket Süreyya Aydemir'in 6 Kasım 1967 günlü ( A k i s ) dergisin
de yayımlanan bir yazısında bu risaleden söz edilmekte ve Kürtler ko
nusunda da «Atatürk'ün ölümüne kadar hâkim olan resmî cereyan Tür
kiye'de Kürt yoktur. Türk vardır, merkezinde idi.... A m a şu bir gerçek
tir k i bizim Kürtçe konuşan Kürk vatandaşlarımız vardır ve bunlar üs
tün b i r zekâ ve uyandırılmaya, sevilmeye, korunmaya lâyık üstün bir
çaiışma gücü teşkil ederler» denilmekte ve az önce anı.an risaledeki
sözler aktarılmaktadır.
«ıBugün, ülkemizde Kürtlerden söz etmenin derhal (Bölücülük) it
hamına yol açtığı düşünülürse bugüne kadar güdülen politikanın so
runu köklü bir çözüme ulaştırmaktan uzak kaldığı ortaya çıkar. B u ne
denle partimiz (Bölücülük) ithamını şiddetle
reddetmekle beraber bu
ithamdan çekinerek sorunu ele almaktan ve bu konudaki görüşünü be
lirtmekten» geri kalmamıştır.
T. İ. P. m Kürt sorunu üzerindeki bilimsel ayrıştırmalara dayanan
görüşünün yetkili bir bilim adamının bilimsel değerlendirmesi ile de
pekiştirildiği görülmektedir.
Yukarıda anılan
«Türkiye'nin toplumsal
yapısı ve temel sorunlar» adlı kitabında (Kürt sorunu) başlığı altında
Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörü İhrabım Yasa, T. İ. P. nin savun
duğu ilkeler doğrultusunda düşünceler yürütmektedir.
7 — Türkiye İşçi Partisinin azınlık yaratma istediği yollu suçla
ma geçersizdir. İlkin şunu belirtelim k i iddianamede dahi bu düşünce
ile çelişen sözler yer almıştır. İşin özü şudur k i parti Kürt kökenli
yurttaşlar için hiçbir azınlık hakkı veya durumu istemiş olmadığı gibi
yalnızca yurttaşlarımıza uygulanan Anayasa dışı baskıların kaldırılması
isteğinde bulunmuştur. Kaldı k i Kongre karar tasarısını yazan komis
yonun üyeleri Hüseyin Ergün ve Necati E r e r Yazıcıoğlu'nun Başsav
cılıkta dinlenmeleri sırasında Kürtlerin azınlık hakkına sahip kılınma
ları yollu bir düşünceyi ileri sürmedikleri de açıktır. «Her i k i üye de
tabiî asimilasyona taraftar olduklarım
P a r t i n i n ve
kendilerinin
| değil ayrılma hakkına, azınlık statüsüne dahi karşı olduklarını
' mislerdir.»

belirt-

4. Büyük Kongrede temsilcilerin
Merkez Yürütme K u r u l u laporu üzerindeki ayrıştırmalarına karşılık olarak yaptığı konuşmada Be
hice Boran'a «dıı farklılığı yaratmak düşüncesi» yükletilmektedir; oysa
ne bir kişinin ne de örgüt veya kurumun «dil farkı yaratmak» gücü
yoktur. B u ayırım nesnel olarak y a vardır, y a yoktur; bu insanların
istekleri dışında bir olaydır. B u farkı söylemek Anayasa'ya aykırı, bütün.üğü bozucu bir davranış sayılamaz. Kaldı k i nesnel gerçekleri red
detmekle, başını kuma gömmüş devekuşu gibi siyasa gütmekle hiçbir
sorun çözülemez. T. 1. P. Kürt halkından ve bu halkın başka bir dil ko
nuştuğundan söz ederken Kürt dil veya kültürünü korumak veya yay
mak ve bu yollardan azınlık yaratmak davranış ve önerilerinde bulun
muş değildir. Yalnızca dil başkalığından
ötürü zorlama yöntemlerinin
uygulanarak ayırım gözeten durum.arın
yaratılmamasını ilen sürmüş
ve «Anayasa'nm resmî işlem ve ilişkiler alanı dışında, Türk dilini kul
lanmayı şart koşmadıgmı vatandaşları
bu hususta serbest bıraktığını
belirtmiştir.»
8 — Siyasî Partiler Kanununun 89. maddesinin her i k i fıkrası dahi
Anayasa'nm 57. maddesine aykırıdır.
Gerçekten Anayasa'nın 57. maddesinde
bir takım konuların yasa
ile düzen'eneceği belirtilirken partilerin hangi nedenlerle kapatılacağının
düzenlenmesi bu konular arasında
anılmış değildir.
Anyasa'nın 57
maddesinin birinci fıkrası, konuyu doğrudan doğruya Anayasa'nm ken
disinin düzenlemiş olduğunu göstermektedir. Bundan başka, Anayasa'
nm 97. maddesinin gerekçesinden de partilerin kapatılması nedenlerinin
yasa ile düzenlenecek konular dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ana
yasa'nm kendisinin düzenlemiş bulunduğu konularda yasaların Anaya
sa'nın koyduklarından başka ve hele daha geniş yasaklar koyamayacak
ları açıktır ve şayet koyarlarsa bu geniş yasaklamalar Anayasa'ya ay
kırı düşer
Siyasî Partiler Kanununun 89. maddesinin ilk fıkrasına göre T Ü J kiye'de azınlık bulunduğunu
ileri süren partiler kapatılacaktır; oysa
Anayasa'nm 57. maddesi ancak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez~
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ligi temı-1 ilkesine uymayan partilerin kapatılmasını buyurmuştur. Nite
kim Anayasa Mahkemesinin 15/5/1963 günlü, 1963/50-111 ile 11/3/1963
günlü, 1963/37-54 sayılı kararı bu görüşü doğrulamaktadır.
Siyasî Partiler Kanununun görüşülmesi sırasında EJdirne Milletve
k i l i Fahıı Gırıtlıoğlu, dil ve din başkalığından ötürü azınlıkların bulun
duğunu belirterek, 89. maddenin birinci fıkrasının
çıkarılmasını önermişse de önergesi reddolunmuştur. Bundan ötürü Anayasa Mahkemesin
ce bu fıkranın iptaline k a r a r verilmesi gereklidir.
P A R T İ T E M S l I X : I S l N l N SÖZLÜ AÇIKLAMALıARI ÖZETİ :
Mahkemenin gerekli görmesi üzerine temsilci gönderilmesi için par
tiye çağrı yollanm ş, 11/6/1971 günü P a r t i Başkanı Behice B o r a n H a t ko'nun Anayasa Mahkemesince sözlü açıklamaları dinlenmiştir. B u söz
lü açıklama sırasında P a r t i Genel Başkan V e k i l i Şaban Yıldız ile parti
üyelerinden Mehmet Selik dahi toplantıda bulunmuşlardır.
Açıklamalar, yukarıda özetlenen yazılı savunma doğrultusunda y a 
pılmış, ancak aşağıda özetlenen yönlerde
daha ayrıntılı görüşler ileri
sürülmüştür :
Başsavcı 4. Büyük Kongre kararının hazırlık çalışmalarını araş
tırırken Dartiyi bağlamayan yönler üzerinde durmuş ise de parti or
ganlarınca düzenlenen bir takım belgeleri gözönünde tutmamıştır. A n 
cak bunlardan bir tanesi olan ve Cumhurbaşkanı Sunay'a o zamanki
parti başkanınca sunulan muhtıra üzerinde olumsuz yönden durmuştur.
O y s a bütün bu çaaşmalar kararın savunmamızda bildirilen anlama gel
diğini göstermektedir.
Anayasa dam her metin gibi gerçek yaşamda uygulanırsa, onun
uygulanmasını savunan k u r u m l a r ve kişiler varsa işte o zaman can
lılık kazanır, yoksa ölü bir metin olarak kâğıt üzerinde durur kalır. On
yıllık uygulamalarla özellikle A n a y a s a
Mahkemesi
karariyle gerçek
ve canlı
Anayasa H u k u k u
ortaya konulmuştur
ve konulmaktadır.
Anayasa için çalışan k u r u m l a r arasmda İşçi Partisinin özel bir yeri
vardır; nitekim bu P a r t i n i n Anayasa Mahkemesinde açtığı çok sayıda
davadan büyük çoğunluğu, istem üzere k a r a r a bağlanmıştır k i hiçbir
partinin bu genişlikte bir çalışması yoktur.
Anayasa giriş bölümünde klirallarının ulusal benimsemeye ve sev
giye dayandığını söylemekle, U l u s t a k i birlik ve bütünlüğün ancak gö
nüllerde yerleşen olumlu duygularla ve isteklerle gerçekleşeceğini be
lirtmektedir; Partinin bütün istediği de Anayasa'nın eksiksiz uygulan
ması yoluyla bırlıK ve bütünlük duygusunun ve isteğinin ruhlara srndirilmesidir.
P a r t i bu istekleri, yalnızca Kürt halkı konusunda değil, Alevîler
için de, ezilen, sömürülen işçi ve emekçi halk yığınları için de ileri
sürmüş, bu yolda gücü oranında savaşı görev bilmiştir.
Anayasa, son on yıl içinde, toplum yaşamında tüm ve eksiksiz
olarak canlılık kazanmış değildir. Ancak bu canlılık kazanmayış, Do
ğuda daha büyük bir orandadır k i P a r t i Doğunun kalkınmasını, birliğin,
bütünlüğün gönül>re yerleşmesini istemektedir.
İddianamede partinin
Doğu Kü'tür Ocaklarına yardımda bulunduğu savı yer almıştır. B u sav
gerçeğe aykırıdır.
Büyük Kongre kararının
6. bendindeki
(Diğer tüm demokratik
hak ve özgürlükleri, özlemleri ve istekleri) sözü ile Anayasa'nın sağla
dığı hak'ardan yurttaşlık h a k l a n dışında kalan haklar anlatılmak is
tenmiştir. Bundan başka bu sözler, günlük yaşamda gerçekleşmedik
leri için bu türlü hakların gerçekleşmesini görmek dileği olarak psikoloji
açısından bir özlem olarak nitelendirilmesi anlamında da yorumlanabi
lir. Yalnız bu, herhangi bir bölüme y a da ayrılma istemi anlamına gel
mez.
Anayasa'nın 12. maddesi genel eşitliği öngördüğü gibi, 129. mad
desi de kalkınmada bölgeler arası eşitliği öngörmektedir.
Gerek 1964 de yapılmış olan parti programında, gerekse Üçüncü
Büyük Kongre kararında anlatılanlarla 4. Büyük Kongre kararında bil
dirilenler bir anlamdadır. Yalnız daha önceki
kararda ve programda
(Kürtçe konuşanlar), (Kürtler) denilmiş iken son k a r a r d a (Kürt halkı)
deyimine yer verilmesiyle ortaya biçim yönünden b i r ayınm çıkmakta
dır. 4. Kongre kadarında (Kürt halkı) denilmesinin bir genel, bir özel
nedeni vardır. Gerçekten, siyasal, felsefî y a da düşünceye ilişkin olsun,
bütün toplumsal eylemlerde herhangi bir sorun, başlangıçta en uygun
sözlerle ve sınırları yeterince belli edilerek ortaya atılamaz. önceden
yeterince açık sözlerle anlatılmış bulunmayan ve sınırları gereği gibi
çizilmiş olmayan herhangi bir sorunun, bir evrim geçirmesi başka de
yimle gitgide daha doğru biçimde bir anlatıma, açıklığı, sınırlandır
maya kavuşturulması toplumsal bir olaydır. B u , deyim
değişikliğinin
genel nedenidir, özel neden ise Doğuda Anayasa'ya aykırı davranış ve
eylemlerin son zamanlarda havsalanın almayacağı ölçüde acı bir nitelik
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kazanmasıdır. Kaldıki Kürt halkı deyiminin kullanılması
suç da sayılmış değildir.
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4. Büyük Kongre kararırını 6. bendinde mücadelenin ideoloji ala
nında olacağı da anlatılmak istenmekte ve böylece siyasal ve ayırımcı
bir savaşın söz konusu olmadığı belirtilmektedir.
H e r türlü bağnaz,
milliyetçi, ırkçı akımların düşmanı olan P a r t i , bağnaz milliyetici, ırkçı
bir Kürtçülük akımı varsa elbet onunda düşmanı olacaktır.
ıSosvalist savaş, yalnızca, emekçilerin tek bir varlık olarak serma
yecilere Karşı çıkması ile yürütülebilir. Bunun için emekçilerin, Türk,
Kürt, Alevî ve benzeri topluluklara ayrılması, sosyalist savaşın gerek
l e r i n e aykırıdır ve bundan dolayıdır k i , sosyalist bir parti olan İşçi
P a r t i s i böyle bir ayrılığın gerçekleşmesi sonunda savaşçıların bölünüp
güçlerinin azalmasını istemez ve isteyemez.
Böyle bölünmeler ancak
sömürücü sermayecilerin egemenliklerini sürdürmelerine yarar. Kısaca
sı İşçi Partisinin bölücü b i r tutum benimsemesi, i l k önce, kendi ilkele
rine kesinlikte ters düşer.
B u davayı k a r a r a bağlarken mahkemenin gerçek batı demokrasi
sinin ancak sermayeci ve sosyalist partilere dayanan bir denge ile ger
çekleşebileceğini, sosyalist partilerin
bulunmadığı ülkede gerçek batı
demokrasisinden söz edilemiyeceğini, Türkiye işçi Partisinin Türk de
mokrasisinde tek sosyalist parti olduğunu, bu partinin kapatılması so
nunda batılı anlamda demokrasi dengesinin bozulacağım gözönünde tut
ması gerekecektir.
E S A S A ILIŞKTN İ D D İ A N A M E N İ N ÖZETİ :
Cumhuriyet Başsavcılığının 9/7/1971 günlü esasa ilişkin iddiana
mesi şöylece özetlenebilir :
Davanın dayıuıakları iddianamede belgeleriyle gösterilmiştir. D e l i l
ve sonuç bakımından yeni bir istek bildirilecek değildir. Ancak, i l k iddi
aname üzerine parti yetkililerince verilen yazılı karşılıkta ve sözlü açık
lamalarda değinilen yönlere, dava konusu ile ilgileri ölçüsünde karşılık
verilecektir.
a) P a r t i dışı toplantılara ve geçen konuşmalara, kongre kararı
öncesi evrelerde konunun gelişmesi ve kapsamı üzerinde gerekli aydın
latıcı bilgi ve belceleri vermek için değinilmiştir. Doğu sorununun Tür
kiye işçi Partisince benimsenmesinde geçirdiği k a v r a m ve kapsam de
ğişmesini aydınlatmak için de parti içi ve dışı düşünce ve yayınlara
yer verilmiştir. Y o k s a konuşmacıların sözleri ile Dergide çıkan yazıla
rın yazarlarının düşünceleri kişisel eylemler olarak ele alınmamış, dava
da bundan dolayı açılmamıştır.
b) Doğu Kültür Ocaklarına bağlı kişilerin partili oldukları ileri
sürülmüş değildir. Bunlar içinde p a r t i l i olanlar vardır. Kaldı k i , bunlar
dan partili olarak gösterilenlere ilişkin bilginin dayanağı, bu davanın
açılması için düzenlenen iddianamenin 8. sayfasında anılan A n k a r a C.
Savcılığının yazısıdır.
işçi P a r t i s i ile Doğu Kültür Ocakları arasında düşünce yönünden
bir b i r l i k olmaması, s i y a s a l partinin, derneğin amacını belli konuda des
teklemesine engel olamaz.
c) E m e k dergisinin birinci sayısında, Türkiye işçi P a r t i s i n i n hak
kını savunan sosyalistlerce
yayınlandığı belirtilmiştir.
B u bakımdan
onda çıkan yazılar delil sayılabilir.
ç) E m e k dergisinde çıkan yazılardan alman parçalar, yazıya ege
men olan düşünce ortaya konduktan sonra, onu pekiştirmek için alınmış
belli parçalardır. Dergiler mahkemeye sunulmuş olduğundan yazıların
tümü her zaman mcelenebilir.
d) Başsavcılık hiç bir zaman (Kürt halkı) ve (Etnik özellikler)
sözleri üzerinde herhangi bir kabulde bulunmuş değildir, iddianameye
egemen olan düşünce, Türk Devletinin ulusu ve ülkesiyle bütünlüğü
düşüncesidir.
e) Milliyetler ilkesinin uluslarm a l m yazılarını belirleme yetkisini
anlatan anlamını bilimsel sosyalizm açısından yola çıkarak başka bir
anlama yöneltme çabası da gereksizdir. Çünkü ulusların kendi a l m y a 
zılarını belirleme hakkı adiyle Lenin'in kabul ettiği ilke olarak da gözö
nünde tutulsa veya milliyet meselesi olarak düşünülüp federasyon, kül
türel özerklik, azınlık hukukî durumu örnekleriyle yazılı karşılıkta açık
lanan ilke de söz konusu olsa, bu k a v r a m l a r her i k i biçimde de A n a y a s a
ve Siyasî P a r t i l e r K a n u n u yasakları içinde düşünülecektir.
f) i. Kongre k a r a n n d a k i «Kürt halkının anayasal
vatandaşlık
haklarını kullanmak ve diğer tüm demokratik özlem ve isteklerini ger
çekleştirmekten
» sözleri iddianameye olduğu gibi alınmıştır; B u n d a
bir değiştirme yoktur, iddianamede yurttaşların anayasal hak ve özgür-
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lükleri ötesinde kalan özlem ve isteklerinin gerçekleştirilmesi mücadelesi
sözleri üzerinde durulmuş ve bu sözler eleştirme konusu edilmiştir.
g) İnönü'nün Lozan'daki sözleri Misak-ı Millî sınırlan içinde hiç
bir zaman bir Kürt ayırımı yapılmadığı ve bir Kürt azınlığı bulunmadığını
anlatmaktadır. İddianamede suçlama konusu edilen yön, Doğu sorunu
ele alınmak yolu ile Doğu bölgelerimizde bir Kürtlük ayırımı ve bölü
cülüğü oltaya atmak ve bunu siyasal sömürü nedeni olarak kullan
maktır.
tSONUÇ :
Yazılı ve söziü savunmalar iddianamede ileri sürülen görüşlerin
doğru olmadığını ispata yeter bulunmadıkları ve iddianamede tartışı
lan deliller ve açıklamalar karşısında geçerli sayılamıyacakları ileri sü
rülerek ilk istem üzere Partinin kapatılmasına karar verilmesi gereği
bildirilmiştir.
D A V A L I PARTİNİN ISON S A V U N M A S I ÖZETİ :
Davalı Partinin 15/7/1971 günlü son savunmasında ilk savunma
da ve sözlü açıklama ileri sürülen düşüncelere yeniden dayanılmakta ve
özellikle ilk savunmada uzun uzun açıklanan uluslaşma koşullarına ve
Doğunun uluslaşma süreci içine girdiğine ilişkin görüşler tekrarlana
rak davanın reddi istenilmektedir. Son savunmada ileri sürülen düşün
celerden yalnızca esasa ilişkin iddianameyi çürütmeye yönelenler şöy
lece özetlenebilir :
1 — Kürt asıllı yurttaşların ayrı bir ulus sayılmalan yalnızca
Anayasa'ya aykırı olduğu için değil, gerçeklere, tarihin akışma da uy
gun olmadığı, dolayısiyle sosyalist mücadele bakımmdan da geçersiz
bulunduğu için Partice doğru görülmüş ve düşünülmüş değildir. Parti
olarak, ayrılıkçı hedefler güden burjuva Kürt milliyetçiliği kadar Kürt
asıllı vatandaşlara Anayasa dışı baskılar yapılması da sakıncalı bu
lunmuş ve her iki tutum birbirini besleyen Anayasa dışı akınlar olarak
görülüp kmanmışt'r. Çünkü daha önce de açıklandığı üzere bölücülük
bütünlüğe zararlı olduğu gibi Partinin savaştığı emekten yana bir dü
zenin, sosyalist bir düzenin kuruluşunu engelleyici bir nitelik de göster
mektedir. Gerçek bir birliğin başlıca koşulu Anayasa'nın 2., 3., 12. ve
54. maddelerinin kesinlikle uygulanmasıdır. Son iddianamede bu görüş
lere karşılık verilmiş değildir.
2 — Kongre kararında yer alan «Anayasal vatandaşlık haklan ve
diğer tüm özlem ve istekler» deyimi yorumlanırken Başsavcılığın düştü
ğü yanılmayı yazılı karşılıkta göstermiştik. Bugün Başsavcılığın eski
görüşlerini değiştirmediği görülmektedir; nitekim Başsavcılık bu sözle
rin yorumu için Partimizi bağlayıcı belgeler olarak gösterilen demeç ve
bildirilere son iddianamede de değinmiş değildir.
3 — Anayasa'nın Kürt halkı deyimini yasaklamadığına
değgin
savunmamızla Cumhuriyetin kurucularının bu deyimi kullanmış olma
larından, bunun yasak olmadığının açıkça anlaşıldığı yollu görüşümüze
de karşılık verilmemiştir.
4 — Esasa ilişkin iddianamede, Partinin bütünlükçü olduğunu gös
teren sayısız belge ve açıklamalara da değinilip bunların tartışılması
yoluna gidilmemiştir.
(Bu nedenlerle son iddianame hukukî değerden yoksundur.
5 — Başsavcının düştüğü yanlışlıkların özünde Türkiye İşçi Par
tisinin nitelikçe bir sosyalist parti olduğunun, sosyalist bir partinin ise
mücadele alanlarını seçişte, konuları işleyişte, bunları yığınlara malediş
çabasında ve bu sırada ortaya çıkabilecek davalarda benimsediği sa
vunma »içiminde, öbür partilerden çok önemli nitelik ayrılıkları göstere
ceğinin kabul edilmek istenmemesi vardır. Sosyalist parti, konulara bi
limsel sosyalizm ve içinde yer aldığı somut toplumun nesnel somut koşul
ları, gelişme aşaması ve doğrultusu açısmdan bakar ve her yerde, yığınlar
önünde, Yasama Meclisinde, muhtıra verirken veya Anayasa Mahkeme
sinde kendini savunurken hep aynı durumu korur. «Bu, sosyalist hare
ket için, sosyalist parti için vazgeçilmez bir zorunluktur. Çünkü, sosya
list hareket ve partinin devamlılığı ancak, bilimsel sosyalizm ve somut
toplum gerçekleri içinde kalmak ve kendi geçmişi ile tutarlı bulunmak
suretiyle sağlanabilir.» Bu nedenledir k i bilimsel sosyalizmle ve dava
konusu ile ilgili olarak şimdiye dek partinin ileri sürdükleri, kendi i l 
keleriyle tutarlı bulunmakta, parti görüşlerinin yasalar ve hepsinden
önce Anayasa sınırları doğrultusunda olduğu da böylece belirmekte
dir. İddianamede bu yönler de tartışılmış değildir.
İNCELEME EVRESİ :
A ) Anayasa'ya aykırılık itirazı ile bu itizara ilişkin karar :
Davalı partinin ilk yazılı savunmasının bir bölümünde Siyasî Par
tiler Kanununun 89. maddesinin Anayasa'nın 57. maddesine aykırı ol-
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duğu lieri sürülerek bu konunun Mahkemece incelenip iptal kararı ve
rilmesi istenilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcısından bu istek üzerine düşüncesi sorulmuş,
Başsavcılığın 2/7/1971 günlü yazısı ile bu konudaki düşüncesi bildiril
miştir.
a) İlk yazılı savunma özetinde de belirtildiği üzere Anayasa'ya
aykırılık savı şu gerekçeye dayanmaktadır : Anayasa'nın 57. madesinde siyasal partilerin hangi nedenlerle kapatılacakları kesin smırlariyle
ve açıkça bildirilmiş ve böylece özel yasaya kapatma nedenleri öngör
me olanağı tanınmamıştır. Nitekim 57. maddenin üçüncü fıkrasında yasayla
düzenlenecek konular partilerin iç çalışmaları, Anayasa Mahkemesine
nasıl hesap verecekleri ve mallarının bu mahkemece nasıl denetleneceği
konuları olarak sayılmış, ancak kapatma nedenlerine bu fıkrada yer
verilmemiştir. Maddenin birinci fıkrasında da siyasal partilerin tüzük
leri, programları ve faaliyetlerinin insan hak ve özgürlüklerine dayanan
demokratik ve lâik cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve ulusuyla
bölünmezliği temeı kuralına uygun olmak zorunda bulunduğu ve bun
lara uymayan partilerin temelli kapatılacağı bildirilmiş böylece yasa
ile blirada anılandan başka kapatma nedeni öngörülmesi yolu kapatılmış
tır.
Siyasî Partiler Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasında bu par
tilerin Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde ulusal veya dinsel kültür
ayrılıklarına yahut dil ayrılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri
süremiyecekleri, ikinci fıkrasında da, siyasal partilerin Türk dilinden
ve kültüründen başka dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek veya
hut yaynıak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti
ülkesi üzerinde azınlıklar
yaratarak ulusal bütünlüğün bozulması ereğini güdemiyecekleri kurala
bağlanmış ve böylece birinci fıkra kuralı ile, Anayasanın 57. maddesi
nin birinci fıkrasında öngörülen parti kapatma nedenlerine yenileri ek
lenmiştir. Bu durum Anayasa'nın 57. maddesi kuralı ile çelişmektedir.
89. maddenin birinci fıkrası kuralının Anayasa'ya aykırı olduğu Si
yasal Partiler Kanununun Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nca da ileri sürülmüşse de bu milletve
kilinin değiştirgesi Genel Kurulca yersiz olarak gözönünde tutulmamış
tır.
b) Anayasa'ya aykırılık savma karşı Cumhuriyet Başsavcısının
2/7/1971 günlü yazısında şu gerekçelerle istemin reddi düşüncesi bildi
rilmiştir :
1 — Anayasa'nın 3. maddesinde Türkiye Devletinin ülkesi ve ulu
suyla bölünmez bir bütün olduğu temel ilkesi benimsenmiştir. Anayasa'nm 57. maddesinin birinci fıkrasındaki kuralın ülke ve ulus bölünmez
liğine ilişen bölümü de gücünü 3. maddeden almaktadır.
2 — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa ilişkin hükümet tasarısı
gerekçesinde; yasaklamalardan herhangi birisinin çiğnenmesi durumun
da Anayasa'nın Türkiye Cumhuriyetinin özünden ayrılmıyacak olan ni
teliklerinin ve Devletin dayandığı temel ilke ve görüşlerin hiçe sayıl
mış olacağı ve böylelikle doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyetinin
tehlikeye düşeceğinin anlaşılacağı görüşü yer almıştır.
Sözü edilen yasa tasarısının Millet Meclisindeki görüşülmesi sıra
sında komisyon sözcüsü 6/2/1964 günlü 49. Birleşimin Birinci Oturu
munda yasanın 69 (Tasarmın 104.) maddesi kuralının, Anayasa'nın (Millî
devlet) esasından doğan bir sonuç olduğunu söylemiştir.
Komisyon raporunun (Birinci dönem, İkinci toplantı, ıS. Sayısı 527)
33. sahifesinde (Bu maddenin Anayasa'nın 3. maddesinin birinci fıkrası
ile 57. maddesinin birinci fıkrasında yer alan millet bütünlüğü ilkesine
dayandığı) bildirilmektedir.
Yasa Koyucu, 89. maddenin, tasarıdaki (3 Ağustos 1339 tarihli ve
340 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lo
zan'da imzalanmış bulunan Sulh Muahadesinin 39. maddesinin birinci
fıkrasında zikredilen azınlıkların hakkı saklıdır) biçimindeki 3. fıkra
sını boş yere konulmuş bir kural niteliğinde görerek kaldırmış iken,
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun iptal isteğinde sözü edilen ve
maddenin ilk fıkrasının boş yere konulmuş olduğu, ikinci fıkrasının da
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı bulunduğu nedeniyle ta
sarıdan çıkarılması yolundaki önergesini, komisyonun (Kürtçü, Çerkezçi
v.s. faaliyetlerin partiler tarafından yapılmasına imkân hasıl olacağı)
görüşünü benimseyerek kabul etmemiştir.
3 — Anayasa'nın ancak Devletin temel ilke ve kuruluşunu belirten
genel kuralların tümünü kapsayabileceği gerçeği karşısında herhangi bir
temel ilkeye varlık veren unsurların, Anayasa'nın sözüne ve özüne uygun
olarak başka bir kanunla gösterilmiş ve düzenlenmiş bulunması, kanun
yapma tekniğinin bir gereği olarak düşünülmelidir. Bu bakımdan tartış
ma konusu 89. maddenin her iki fıkrasının taşıdığı kurallar da, Anaya-
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sa'mn 3. ve 57. maddelerinde yer alan, Devletin ülkesi ve ulusu ile bölün
mezliği temel ilkesini oluştliran öğelerden sayılmalıdır.
4 — Yukarıki açıklamalara göre tartışma konusu 89. madde kuralı,
bütünü ile Anayasa'nm 57. maddesi kurallarına aykırı olmadıktan başka,
sözü edilen Anayasa'nm 3. ve 57. maddelerinin bir güvencesi olmak ni
teliğini de taşımaktadır.
c) Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu ve yargılama usullerini
düzenleyen 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 32. maddesiyle 20. mad
desinin 2 sayılı bendi kurallarına göre siyasal parti kapatma davaların
da ortaya çıkacak Anayasa'ya aykırılık sorununu Anayasa Mahkemesi
geciktirici sorun olarak ele alacak ve öbür mahkemelerden gelen işlerde
olduğu gibi bu sorunu inceleyip çözüme bağlay ıcaktır. Anayasa'nm 151.
maddesi doğrultusunda konulmuş olan bu kuralların uygulanabilmesi
için davada uygulanacak bir yasa hükmünün söz konusu olması ve bu yasa
kuralının Anayasa'ya aykırılığının Anayasa Mahkemesince kendiliğin
den gözönünde tutulması ya da ilgililerden birinin ileri sürdüğü Anaya
sa'ya aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına Anayasa Mahkemesinin
varması gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan parti ka
patma davasında 648 sayılı Yasa'mn 89. maddesine dayanılmış olması
karşısında bu maddeyi bu davada uygulama durumundadır. Ancak da
valı yanca ileri sürülen Anayasa'ya aykırılık savının ciddî bulunup bu
lunmadığı konusunun incelenmesi zorunlu görülmektedir.
Mahkeme, Avni Givda, Fazıl Uluocak, Salt Koçak, Nuri Ülgenalp,
Muhittin Taylan, Şahap Arıç, ihsan Ecemiş, Recai Seçkin, Ahmet Akar,
Halit Zarbun, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş, Şevket Müf
tügil ve Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katıldığı 6/7/1971 günlü toplantıda,
yaptığı inceleme sonunda davalı Partinin Siyasî Partiler Kanununun 89.
maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu yolundaki iddia
sının ciddî olmadığına oybirliğiyle karar vermiştir.
aa) Anayasa'nm (Başlangıç) kuralları arasında Anayasa'nm Türk
milliyetçiliğinden hızını aldığı ve esinlendiği, Türk milliyetçiliğinin ise
bütün bireylerini, alın yazısında, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir
bütün durumunda ulusal bilinç ve ülküler çevresinde toplayan bir etken
olduğu bildirilmektedir. Anayasa'nm 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti
nin insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir
hukuk devleti olduğu, 3. maddesinde ise Devletin ülkesi ve ulusu ile bö
lünmez bir bütün bulunduğu kuralları yer almaktadır.
Anayasa'nm 57. maddesinde siyasal partilerin tüzükleri, program
ları ve çalışmalarının, insan hak ve özgürlüklerine dayanan demokratik
ve laik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve ulusu ile bölünmezliği
temel kuralına uygun olması zorunluğu öngörülmüş, bu ilkelere uyma
yan partilerin temelli kapatılacağı bildirilmiştir.
Devletin ülkesi ve ulusu ile bölünmezliği ilkesine Anayasa'nm (Baş
langıç) ında, (Başlangıç) a yapılan görderme dolayısiyle 2. maddesinde
ve ayrıca 3. maddesinin birinci fıkrasında yer verilmiştir. Anayasa'nm 8.
maddesi uyarınca, Anayasa kuralları gerek devlet organlarını, gerek bü
tün kişileri bağlayan temel kurallar oldukları için birer tüzel kişi olan
siyasal partiler, anılan 57. madde konulmuş olmasaydı bile, bölünmezlik
ilkesi ile yine bağlı tutulacaklardı. Buna karşın 57. maddede bölünmez
lik temel ilkesinin siyasal partiler için uygulanacağının ayrıca ve açıkça
bildirilmesi yoluna gidilmiş olması, söz konusu ilkenin partiler açısın
dan özenle ve titizlikle uygulanması gereğini göstermektedir. Bunun ter
sinin düşünülmesi, Anayasa Koyucunun boş yere kural koymuş olduğu
anlamına gelir ki böyle bir görüş hiç bir zaman savunulamaz.
bb) Anayasa'nm 57. maddesinin üçüncü fıkrasında (Partilerin iç
çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap vere
cekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapılacağı, demokr?tik esaslara uygun olarak kanunla düzenlenir) kuralı yer almıştır. Böy
lece siyasal parti kapatma nedenlerinin yasa ile düzenlenmesi ödevi
yasa koyucuya doğrudan doğruya yükletilmiş değildir. Ancak Anaya
sa'nm 5. ve 64. maddelerine dayanan yetkisine göre Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu konuda da Anayasa'ya aykırı olmayan kurallar koy
masına hukukça engel yoktur; demek ki Yasama Meclisleri, 57. madde
nin birinci fıkrasında çizilen sınırlar içinde kalarak orada belirtilen ilke
lerin doğrultusunda siyasal partilerin kapatılma nedenlerine ilişkin bir
takım kurallar koyabilirler.
cc) Siyasî partilerin çalışmalarında Devletin ülkesi ve ulusu ile
bölünmezliği temel hükmüne uymaları demek, ülkenin ya da ulusun bir
bölümünün bugünkü bütünlüğünü bozarak ayrılması sonucunu doğrudan
doğruya veya dolayısiyle doğlirabilecek her türlü davranıştan, sözden ve
yazıdan kaçınıp çalışmalarını bu bütünlüğü daha da pekiştirecek biçim
de yürütmeleri demektir. B u kuraldan çıkan sonuç da bütünlüğü zedele
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yebilecek olan her türlü yazı, söz davranışın siyasal partiler için yasak
olmasıdır.
çç) Siyasal Partiler Kanununun tartışma konusu olan ve (Azınlık
yaratılmasının önlenmesi) başlığını taşıyan 89. maddesinin birinci fık
rasında (Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya
dinî kültür farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bu
lunduğunu ileri süremezler); ikinci fıkrasında ise (Siyasî partiler, Türk
dilinden ve kültüründen gayri dil ve kültürleri korumak veya geliştir
mek veyahut yaynıak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azın
lıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler.)
denilmektedir.
Davalı parti ilk yazılı savunmasının 27. sahifesinde bu maddenin her
iki fıkrasının Anayasa'ya aykırılığını ileri sürmüş ise de 29. sahifesinde
yalnızca birinci fıkranın iptaline karar verilmesini istemiştir. Şu kadar
ki birinci fıkradaki kuralın yorumlanması için ikinci fıkra kuralının dahi
gözönünde tutulmasına bir engel yoktur. Bu iki fıkranın bir arada in
celenmesinden anlaşılan şudur k i 89. madde kuralları Devletin ülkesi
ve ulusu ile bütünlüğünün bozulmasını önlemek üzere o maddede sayı
lan bir takım çalışmaların siyasal partiler için yasaklanması amacını
gütmektedir ve böylece Anayasa'nm, yukarıdaki bentlerde anılan, 57.
maddesinin birinci fıkrası kuralı ile bunun dayanağı olan öbür kuralla
rına aykırı olmak şöyle dursun, o kuralların öngördüğü sınırlar içinde
bulunmakta ve o kurallar doğrultusunda bir hukuksal durumun gerçek
leşmesi için öngörülmüş bir takım özel tedbirler niteliğini taşımaktadır.
Gerçekten bir an için bir siyasal partinin Türkiye ülkesi üzerinde Türkçeden başka dil konuşan azınlık bulunduğunu ileri sürerek ve o azınlığı
erek edinerek onun için bir takım haklar ve yetkiler tanınmasını iste
mesi, ulusal yapıda, git gide, kopmalara, bölünmelere yol açması demek
tir. Yine Türk yurttaşları arasında Türk dilinden ve Türk kültüründen
başka dil ve kültürleri koruma çabalarına girişmek Türkiye ülkesi üze
rinde ulus bütünlüğünün bozulması sonucunu doğurmaya elverişli bir tu
tumdur.
Bu nedenlerle tartışma konusu 89. maddenin birinci fıkrasının Ana
yasa'ya aykırılığı savı ciddî değildir.
B - İnceleme işlemleri :
Mahkeme, 1/7/1971 gününe değin yazılı savunmasını Anayasa Mah
kemesine vermesi gerektiğinin davalı parti Genel Başkanlığına tebliğine,
44 sayılı Kanunun 29 ve 30 uncu maddeleri uyarınca 1/7/1971 günü saat
10.00 da sözlü açıklamaları dinlemek üzere Türkiye İşçi Partisi Genel
Başkanlığına çağın çıkarılmasına ve işin ivediliği dolayısiyle tebliğ işle
minin 7201 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca memur eliyle yapılma
sına 22/6/1971 gürıünde karar vermiştir.
Karara uyan parti, süresi içinde ilk yazılı savunmasını vermiş ve
belli edilen günde mahkemeye gelen parti Genel Başkanı Behice Boran
Hatko'nun sözlü açıklamalan dinlenmiştir.
1/7/1971 gününde ise davalı partice ileri sürülen Anayasa'ya aykı
rılık savı üzerinde görüşünün ivedi olarak bildirilmesi için Cumhuriyet
Başsavcılığına yazı yazılması ve oradan karşılık gelir gelmez işin gün
deme alınmasına karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin ara kararı gereğince kendisine gönderilen
yazı dolayısiyle Cumhuriyet Başsavcılığına Türkiye İşçi Partisinin yaz
dığı 24/6/1971 günlü, 71/316 sayılı karşılıkta tuîuklıı Tip Genel Sekreteri
Sait Çiltaş ve Şaban Erikçe saklandığı açıklanan Türkiye İşçi Pratisi 4.
Büyük Kongresi tutanaklarına her kimde ve her nerede olursa olsun
elkonularak bunların Anayasa Mahkemesine gönderilmesine ve kararın
ivedi olarak yerine getirilebilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına yazı
yazılmasına 29/6/1971 de karar verilmesi üzerine ıŞaban Erik ve Sait
Çiltaş'ın Sıkıyönetim Adlî Müşavirliğince dinlendiklerini saptayan tuta
nakla adları geçen kimselerin ve öteki parti ilgililerinin ivedilikle bilgi
lerine başvurularak 4. Büyük 'Kongre Tutanağının bulunması umulan yer
lerin saptanmasına ve tutanağa elkonularak Anayasa Mahkemesine ve
rilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına Avni Givda,
Fazıl Uluocak, Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, Şahap Arıç, İhsan Ece
miş, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziye Önel, Kâni Vrana,
Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş, Şevket Müftügil ve Ahmet H . Boyacı
oğlu'nun katıldığı 2/7/1971 günlü toplantıda karar verilmiştir. Ancak bu
kararlar üzerine tutanağın elde edilmesi olanağı bulunamamıştır.
Avni Givda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Nuri Ülgenalp, Muhittin
Taylan, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Halit
Zarbun, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Şevket Müftügil,
Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katıldığı 6/7/1971 günlü toplantıda Emek Der
gisinin ticaret sicilindeki kayıt örneği ivedi olarak sağlanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılması, Avni Givda, Sait Koçak, Nuri
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Ülgenalp, Recai Seçkin, Halit Zarbun ve Lütfi Omerbaş'm karşı oylariyle
ve oyçokluğu ile; Anayasa Mahkemesindeki dosyayı inceleyerek esasa
ilişkin düşüncesini ivedi olarak bildirmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına
yazı yazılması oybirliğiyle; Cumhuriyet Başsavcılığının düşüncesi geldik
ten sonra bir örneğinin davalı Parti Başkanlığına tebliği ve partiden
esasa ilişkin yazılı savunmasının istenmesi, bu iş için partiye yedi gün
süre verilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.
20/7/1971 gününde ise inceleme sona erdiğinden esasa ilişkin karar
verilmiştir.
Sözlü açıklamaların sonunda bir üyenin sorusu üzerine Parti Baş
kam Benice Boran Hatko, iddianameye bağlı belgeler arasındaki «fa
şizme hayır», «faşizme karşı birleşelim» başlıklı belgelerin Merkez Yü
rütme Kurulunca yayınlanmış olduğunu ve «ders notları» diye anılan
belgenin ise Merkez Yürütme Kurulunca eğitimde bulunmak, kurslar
düzenlemek solunda verilen kararın uygulanması amacıyla Eğitim ve
Örgütleme Büıosunca hazırlanmış bulunduğunu, ancak bunların broşür
ler durumuna sokulup yayınlanması işinin gereekıe.ftmîemetfigim ve 4.
Büyük Kongıece seçimler sonucunda çıkarılan başkanlık mesajını, her
hangi bir organın onayından geçmemiş olmanla bhvkte, Genel Başkan
olarak kendismin yayınlamış olduğunu söylemiştir.
C - Esasın incelenmesi ve gerekçeler :
Dosyadaki bütün belgelerle gerekli öbür belgeler incelendi; gereği
konuşulup düşünüldü :
Başsavcılığın davasında; öz olarak, davalı Türkiye İşçi Partisinin
4. Büyük Kongresinde verilen kararın 6. bendinde daha önceki kongre
kararlarına ve parti programına aykırı olarak Doğu sorununu bir Kürt
halkı sorunu biçimine soktuğu, anayasal yurtaşhk hakları dışında bir
takım demokratik istem ve özlemlerinden söz ederek Kürt halkının ayrı
bir ulus niteliğine bürünmüş olduğunu ve bu yüzden kendine özgü bir ta
kım hakları bulunduğunu anlatmak istediği ve böylece Türk Devletinin
ülkesi ve ulusu ile bir bütünü oluşturduğu yolundaki Anayasa'nm 57. ve
3. maddelerinde öngörülen ilkelerle 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun
her türlü bölücü davranışları yasaklıyan 87. ve 89. maddeleri kuralla
rına aykırı davrandığı ileri sürülerek Anayasa'nm 57. maddesi ve Siya
sal Partiler Kanununun 87. ve 89. maddeleri ile 111. maddesinin ikinci
bendi uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesi istenilmiştir.
Davalı partinin yazılı savunmalariyle Parti Genel Başkanının sözlü
açıklamalarında; ilke olarak, partinin Doğu sorununu ele alışında anlam
ve öz açısından hiç bir değişiklik bulunmadığı, yalnızca yazışta ve kul
lanılan kimi sözlerde zamanın ve olayların zorunlu kıldığı bir takım de
ğişikliklerin gerçekleşmiş bulunduğu, bunun ise yalnızca biçim yönün
den bir değişikliği oluşturduğu, bütün kararlarda ve son kararda Kürtçe
konuşan yurttaşlara karşı Anayasa dışı ve eşitlik ilkesine aykırı bir ta
kım eylem ve davranışlarda bulunulduğu belirtilip bunların kaldırılması
yolundaki istekleri partinin desteklediğinin anlatıldığı, ülke ve ulus bü
tünlüğünün Anayasa dışı davranışlarla değil, ancak eşit ve hukuka uy
gun davranışlar sonucunda gönüllerde yaratılacak birlik duygusiyle sağ
lanabileceği, oysa hukuka aykırı davranışların sevgi yerine soğukluk ve
ayrılık duygularını yaratarak ulusal birliğin bozulmasına ve bütünlü
ğün sarsılmasına yol açtığı için sonucu bölücülük olan bu türlü davranış
ve işlem ere partinin karşı çıkmak istediği ve partinin bütün eylem ve
işlemlerinin bu ereğe dayandığı, sosyalist parti olan İşçi Partisinin ser
mayecilerin sömürüsüne karşı emekçilerin savaşını destekleme durumun
da bulunduğu, bu savaşın ise savaşanların bölünmesiyle değil ancak
tek bir varlığı oluşturmasiyle kazanılabileceğinden dolayı Kürt halkının
Türk halkından ayrılmasının Partinin dayandığı sosyalist anlayışa tüm
olarak ters düşeceği ve bundan ötürü Partinin herhangi bir bölücü erek
gütmesinin kendi varlığını tanımama anlamına geleceği, 4. Büyük Kong
re kararından önce ve sonra yayınlanmış bulunan ve partiyi bağlayan
bir çok belgelerin incelenmesinden de Partinin 4. Kongre karariyle ne
demek istediğinin anlaşıldığı, Anayasa'nm 54. maddesince Devlete yurt
taşlık bağıyle bağlı bulunan bütün kişilerin Türk sayılmasının zorunlu
bulunduğu, Kürt halkına Kürtçe konuştukları için uygulanan hukuk dışı
işlemlerin bu bakımdan da Anayasay'la bağdaştırılamıyacağı ve Partinin
bu açıdan da onları desteklediği, Kürtlerin varlığının toplumsal bir ger
çek olup yasalarla bu gerçeğin yok sayılamıyacağı, Cumhuriyetin kuru
cuları Atatürk ile İnönü'nün de Kürt halkından söz etmiş bulundukları
ileri sürülerek Anayasa'nın 57. maddesiyle Siyasî Partiler Kanununun
87. ve 89. maddelerindeki koşullara uygun düşmeyen davanın reddi iste
nilmiştir.
1

I — 4. Büyük Kongre kararının 6. bendinin anlamının tartışılması :
1 — Davaya temel tutulan en önemli belge, 4. Büyük Kongre ka
rarının 6. bendidir. B u bentte şöyle denilmektedir ;
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«6 — TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4. BÜYÜK KONGRESİ :
Türkiye'nin Doğusunda Kürt halkının yaşamakta olduğunu, Kürt
halkı üzerinde, baştan beri, hâkim sınıfların faşist iktidarlarının zaman,
zaman, kanlı zulüm hareketleri niteliğine bürünen, baskı, terör ve asi
milasyon politikasını uyguladıklarını,
Kürt halkının yaşadığı bölgenin, Türkiye'nin öteki bölgelerine oran
la, geri kalmış olmasının temel nedenlerinin birinin, kapitalizmin eşitsiz
gelişme kanununa ek olarak, bu bölgede Kürt halkının yaşadığı gerçe
ğini gözönüne alan hâkim sınıf iktidarlarının, güttükleri ekonomik ve
sosyal politikanın bir sonucu olduğunu,
Bu nedenle, (Doğu sorununu) bir bölgesel kalkınma sorunu olarak
ele almanın, hâkim sınıf iktidarlarının şoven milliyetçi görüşlerinin ve
tutumunun bir uzantısından başka bir şey olmadığını,
Kürt halkının anayasal vatandaşlık haklarını kullanmak ve diğer
tüm demokratik özlem ve isteklerini gerçekleştirmek yolundaki mücadelesniin, bütün antidemokratik, faşist, baskıcı şoven-milliyetçi akımla
rın amansız düşmanı olan partimiz tarafından desteklenmesinin olağan,
ve zorunlu bir devrimci görev olduğunu,
Kürt halkının gelişen demokratik özlem ve isteklerini ifade ve
gerçekleştirme mücadelesi ile, işçi sınıfının ve onun öncü örgütü par
timizin öncülüğünde yürütülen sosyalist devrim mücadelesini tek bir
devrimci dalga halinde bütünleştirmek iıçin, Kürt ve Türk sosyalistle
rin parti içinde omuz omuza çalışmaları gerektiğini,
Kürt halkına karşı uygulanan ırkçı - milliyetçi şoven - burjuva
ideolojisinin, partililer, sosyalistler ve bütün işçi ve diğer emekçi yı
ğınlar arasında yerle bir edilmesini sağlamanın, partinin ideolojik mü
cadelesinin ve gelişmesinin temel ve devamlı bir davası olduğunu,
Partinin, Kürt sorununa, işçi sınıfının sosyalist devrim mücadele
sinin gerekleri açısından baktığını kabul ve ilân eder.»
Bu kararın okunmasından kararı yazanların ve kongrede benimse
yenlerin şunları anlatmak istediği görülmektedir :
a) Türkiye'nin doğusunda Kürt halkı denilen bir insan topluluğu
yaşamaktadır.
b) Türkiye'nin doğusunda yaşayan Kürt halkı üzerinde baştan
beri, egemen sınıfların faşist hükümetleri baskı, yıldırma ve asimilasyon
siyasası uygulamışlar ve bu uygulamalar zaman zaman kanlı zulüm
eylemleri niteliğine bürünmüştür.
c) Kürt halkının yaşadığı bölgenin
öteki bölgelere
göre geri
kalmış olmasının temel nedelerinden biri de sermayecilik düzeninde yü
rürlükte bulunan eşitsiz gelişme yasasının etkisinden başka, bu bölgede
Kürt halkı yaşadığı için hükümetlerin güttükleri gelişmeyi engelleyici
ekonomik ve toplumsal siyasadır, başka deyimle hükümetler bu bölge
de yaşayanların FCürtier olduğunu gözönünde tutarak engelleyici bir si
yasa uygulamış olmasalardır bu bölge şimdiki ölçüde geri kalmaya
caktı.
ç) Hükümetlerin bu siyasası dolayısiyle. doğu sorununu yalnızca
bir bölgesel kalkınma sorunu olarak ele almak demek, egemen sınıf ik
tidarlarının bağnaz milliyetçi görüşlerinin ve tutumunun sürüp gitmesi
demektir, başka deyimle, Doğu sorunu yalnızca bir bölgesel kalkmma
sorunu olarak düşünülemez; bu sorunun daha başka, daha kapsamlı bir
niteliği vardır.
d) Kürt halkının gerek Anayasa'ya dayanan yurttaşlık haklarım
kullanma yolunda, gerekse özlemini çektikleri ve elde etmek istedikleri
bütün diğer demokratik erekleri gerçekleştirme yolundaki mücadelesin
de onları destekleme Parti için olağan ve zorunlu bir devrimci görev
dir; çünkü Parti demokrasiye aykırı, faşist, baskıcı, bağnaz-milliyetçi
bütün akımların amansız düşmanıdır.
e) Bir yandan Kürt halkının gelişmekte olan demokratik özlem
ve isteklerini bildirme ve gerçekleştirme mücadelesini, öte yandan işçi
sınıfının ve onun öncü örgütü bulunan partinin kılavuzluğunda yürü
tülen sosyalist devrim mücadelesini tek bir devrimci eylem biçiminde
bütünleştirmek için Kürt ve Türk sosyalistlerinin Partide omuz omuza
çalışmaları gereklidir.
f) Kürt halkına karşı uygulanan ırkçı-milliyetçi, bağnaz, burjuva
İdeolojisinin, partililer, sosyalistler ve bütün işçi ve öteki emekçi yığın
lar arasında yerle bir edilmesini sağlama, Partinin ideolojiye dayanan
mücadelesinin ve gelişmenin temel ve sürekli bir davasıdır.
g) Parti, Kürt sorununa işçi sınıfının sosyalist devrim mücadeseninin gerekleri açısından bakmaktadır; başka deyimle Kürt sorunu
işçi sınıfının sosyalist devrim mücadelesi içine giren bir konudur.
h) 4, Büyük Kongre, bütün bu sayılan yönleri benimser ve ka
muya duyurur.
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4. Büyük Kongre kararının 6. bölümünde, tarihsel bir takım ger
çekler ters olarak yansıtılmakta ve kararm yazılışı Türklerden ayrı
bir varlığa sahip olduğu bildirilen Kürtlerin Türklerden kopması ere
ğine yöndnıiş bulunmaktadır.
1 — Egemen sınıfların faşist hükümetlerinin başlangıçtan beri, bu
yurttaşlar üzerinde baskı, yıldırma ve asimilasyon siyasasını uyguladığmm söylenmesi, gerçeğe aykırı bir savdır.
Bir ülkede bir takım haksız eylemlere rastlanması düşünülebilir
ve bir kısmı kişiler devlet görevlisi bile olsalar suç işleyebilirler. Tür
kiye sınırlan içinde doğuda veya batıda bir takım görevliler suçlu du
ruma düşmüş ve cezalandırılmış olabilirler. Her yerde görülebilen bir
takım olayların, tek tük işlenmiş görevli suçlarının yalnızca doğuda iş
lenmiş gibi ele alınması yanıltıcı bir davranıştır.
Doğu bölgesinde bir takım yerlerin toplumsal, kültürel ve ikti
sadî açıdan geri durumda bulunduğu bir gerçektir. Ancak, ülkemizin
Doğu dışında kalan bölgelerinde, özellikle Orta Anadolu ve Batı Anadolu
bölgelerinde dahi Doğudaki geri kalmış yerlerin birçoğundan daha geri
yerler bulunmaktadır. Buna karşılık Doğu bölgesinde de, öbür bölgeler
de raslanandan çok daha gelişmiş yerler vardır. İster doğuda, ister
batıda bulunsun, geri kalmış yerlerde yaşayanların sıkıntı çektikleri de
gerçektir. Türkiye'nin her bölgesinde gelişmiş ve gelişmemiş yerlere
raslandığma göre geri kalmışlığın Doğuya özgü ve oradaki bir takım
yurttaşların Türkçeden başka bir dil konuşmalariyle bağlantılı bir si
yasanın sonucu olarak halka sunulması, bu yurttaşların bütünden soğu
tulması ve ayırılması ereğine yönelmiş bir tutumdan başka nitelik gös
termez.
2 — Baskının zaman zaman kanlı zulüm olayları durumuna gir
diği savı da doğru değildir.
Kanlı zulüm olaylarından söz edilerek Doğu bölgesinde geçen ni
teliği, nedenleri artık tarihe mal olmuş bulunan bir takım olayların,
belleklerde yeniden ve başka biçimlerde canîandmlması, o bölgede ya
şayanların bir bö'üğünün bütünden soğutulması ereğim gütmektedir.
3 — Doğunun halkı sıkıntı çeken belli yerlerini baskısı altmda
tutan etken, Türkiye'nin halkı sıkıntı çeken öteki yerlerinde olduğu
gibi, oraların iktisadî, toplumsal ve kültürel yönlerden gelişmemiş bu
lunmasıdır ve bu 1urum, ana dilleri ne olursa olsun, o bölgede yaşayan
yurttaşların hepsini ilgilendirmektedir. Oysa davalı parti geri kalmışlık
nedenleri arasında Doğu bölgesindeki yurttaşların bir bölümünün Türk
çeden başka dil konuşmalarını göstererek gerçekleri değiştirmektedir.
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1965 yılı nüfus sayımı kesin sonuç
larına göre, Elazığ, "Van, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Diyarba
kır, Tunceli, Urfa, Hakkâri, Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Adıya
man illerinin toplam nüfusunun 4 milyon 836 bin 733 olduğu ve bun
lar içinde ana dili Kürtçe olanların 1 milyon 806 bin'065 olduğu ve böy
lece bölge nüfusunun ancak % 37 sini oluşturduğu (Genel nüfus sayımı
- nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri 24/10/1965 - T. C. Başbakanlık
Devlet istatistik Enstitüsü yayın No 568 Devlet istatistik Enstitüsü
Matbaası Ankara 1999 S. 184 ve 186) bütün Türkiye'de ana dili Kürtçe
olanların toplamının 1965 yılında 2 milyon 291 bin 502 ve Türkiye top
lam nüfusunun 31 milyon 391 bin 421 bulunmasına göre ana dili Kürtçe
olanların toplamının toplam Türkiye nüfusunun % 7 sini oluşturduğu
(Adı anılan kitap S. 184) görülmektedir. Ortada ne Türkiye çapında
ne de bölge çapında çoğunluk durumu bulunmadığı için bu kişilere karşı
özel bir siyasa izlenmesinin akla uygun bir nedeni de olamaz ve bu böl
gede Kürtçe konuşanların çoğunlukta bulunduğu görüşü de yersizdir.
4 — Geri kalmışlığın bütün dünyada bulunan tek çaresi; iktisadî,
toplumsal ve kültürel kalkınmadır. Oysa Kongre kararının 6. bendinde
Doğu sorununun yalnızca bir bölgesel kalkınma sorunu olarak ele alın
masının doğru olmadığı ve bunun egemen sınıfın iktidarlarının görüş
lerinin ve tutumunun sürüp gitmesinden başka bir anlamı olmayacağı
düşüncesi ileri sürülerek kalkınma çabalarına katılmaktan o bölge halkı
soğutulmakta ve böyiece tümden kopucu bir yöne ruhsal bakımdan itil
mektedir.
5 — Kongre kararının 6. bendinde Anayasa'ya dayanan yurttaşlık
haklarını kullanma yolunda Kürtlerin mücadelede bulundukları ve ay
rıca özelemini çektikleri ve varmak istedikleri bütün diğer demokratik
erekleri gerçekleştirme yolunda mücadele ettikleri bildirilerek Anayasa'da öngörülen haklar dışında bir takım istek ve özlemleri bulunduğu
ve bunlar için de çaba gösterdikleri ortaya atılmaktadır. Anayasa'da ön
görülen bütün haklar ilk önce yurttaşlara tanınmış haklar bulunduğu
için Anayasa'ya dayanan haklar dışında ne gibi konularda bu yurttaş
ların özlemleri ve istekleri olacağı sorusu ilk bakışta karşılıksız kal
makta ancak, Poğu bölgelerinde Cumhuriyetin başından beri sürdürü-

6 OCAK 1972

len ayrıııkçı propagandalar gözönünde tutulunca bu özlem ve isteklerin
konusunun şu veya bu biçimde ulusun içinden kopma isteği ve özlemi
olduğu sonucuna vanlmaktadır.
Kararda Kürt halkının demokratik özlem ve isteklerini bildirme
ve gerçekleştirme mücadelesinin dahi Partice destekleneceğine yer ve
rilmesiyle Anayasa dışı bir takım konuları olan özlem ve isteklerin
Partice destekleneceği ve Partinin genel devrimci eylemi içinde bu
yolda da Kürt ve Türk sosyalistlerinin partide omuz omuza çalışacak
ları belirtilerek bütünlüğü bozucu eylemi partinin desteklediği bildiril
mektedir.
6 — Yine Kongre kararının 6. bendinde, Kürt halkına karşı ırkçımilliyetçi bağnaz bir burjuva ideolojisi uygulandığı dahi ileri sürülmek
tedir ki bu da gerçeklere aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
Türk milliyetçiliği ideolojisi egemendir
ve Anayasa'mız (Başlangıç)
kuralları arasında bunu bildirdiği gibi bütün Anayasa s k i s i n i n otur
duğu temel dahi budur. Bu; Türk kültürüne dayanan bir milliyetçiliktir
ve bunda ırk düşüncesi ve kökence 'başka görünen toplulukların ayrı
tutulması düşüncesi yer almış değildir. Bu bakımdan bir bölüm yurt
taşlara karşı bağnaz ve ırkçı bir ideolojinin uygulandığı görüşü de ger
çeklere uygun değildir.
4. Kongre kararının 6. bendinin blirada yorumlandığı anlamda ol
duğunu ayrıca gösteren kanıtlar da vardır :
a) Dosyada (Ders Notları) adı altmda bulunan ve Parti Genel
Başkanı Behice Boran Hatko'nun Anayasa Mahkemesi önündeki sözlü
açıklamaları sonunda bir üyenin sorusuna verdiği karşılıkta Merkez
Yönetim Kurulunun kararı üzerine Paı tinin eğitim bürosunca hazırlan
dığı bildirilen notlardaki şu satırlar dahi kongre kararma ilişkin yu
karıdaki yorumu haklı göstermektedir: «Bütün bunların yanında Tür
kiye'nin doğusunda yaşayan nüfusun
büyük çoğunluğunu
oluştliran
Kürt halkı üzerinde, Kürt oldukları için bir baskı ve zulüm politikası
uygulanmaktadır. Kapitalizmin (Eşitsiz Gelişme Kanunu) na ek ola
rak doğu bölgesi bilerek geri bırakılmıştır. Bu yetmezmiş gibi, Kürtler
dillerini konuşamazlar, bu kınanır. Kültürlerini geliştiremezler, kendi
dilleriyle okuyup yazamazlar, yasaktır. Kürtlerin anayasal hakları ve
rilmemekte, demokratik özlem ve istekleri baskı altmda tutulmaktadır.
Bu yıllar yılıdır böyle devam etmektedir. Kürtlere karşı ırkçı, şoven
milliyetçi ve faşist bir politika, egemen çevrelerin temel tutumu ol
muştur.
Öte yandan, Kürt halkı üzerinde uygulanan baskı, terör ve asi
milasyon politikasının temeli, kapitalist sömürü ve baskıdır. Bu nedenle,
Kürt halkının anayasal hakları ve demokratik özlem ve istekleri uğ
runda verdiği mücadele de, kapitalist sömürü ve baskıyı hedef almadık
ça gerçek mihverine oturmaktan çok uzakta kalacaktır.»
b) Parti Merkez Yönetim Kurulunun 4,. Büyük Kongreye sunu
lan raporunda Irak'ta Kürtlerin özerklik sağlamalarıyla
sonuçlanan
Barzanî ayaklanmasına ilişkin olayların ele alınma ve yansıtılma bi
çimi dahi Partinin tartışma konusu sorundaki görüşünün hiç değilse
özerklik sağlamayı destekler nitelikte olduğunu belirtmektedir. Rapo
run sözü edilen bölümü şöylece yazılmıştır :
«Orta Doğuda sorunlarm çözümünün geleceği bakımından önemli
yem bir gelişme de Irak'ta 1961 den beri sürüp gelen iş savaşın sona er
mesi, bunun barışçı yoldan sağlanmış bulunması ve böylece daha de
mokratik ve özgür bir ortamın oluşmasıdır.
Barzanî liderliğindeki hareket başta beri Irak Devletinin bütün
lüğü içinde Kürt halkı için demokratik haklar istemiyle yürütülmüştü.
Hareketin demokratik niteliği diğer etaik ve dinsel toplulukların hak
ve özgürlüklerini de kapsıyordu. Nite-sm iç savaş sona erip bir an
laşmaya varıldıktan sonra Türk asıllı topluluğa da bazı kültürel hak
lar tanınmıştır.
içe dönük cephesiyle bu hareket sınıfsal mücadeleyi de kapsıyordu.
Kürtler arasındaki aşiret farkları ve feodal nitelikteki parçalanmalar
dolayısiyle ilerici demokratik hareket, karşısında gerici Kürt ağaiannı
ve aşiretlerini de buluyordu. Ama zaten sarsılmış olan feodal birimler,
tutucu güçler, zamanla bu hareket içinde daha da eridiler ve bunların
ötesinde bir halk cephesi gücü oluştu.
Bu iç savaş emperyalistlerin de işine geliyordu. Çözülmemiş bir
Kürt sorunu emperyalizm için aranıp da bulunmaz bir şeydi. Irak'ta bir
Kürt sorununun daima olmasını isterlerdi, ama Kürtlerin özgürlüğünü
ve demokratik haklara kavuşmasını hiçbir zaman istemezlerdi. Çünkü
bu soruna oiumlu bir çözüm getirildi mi, savaşan taraflar, devrimci
güçler, emperyalizme karşı birleşirlerdi.
Yapılan anlaşma ile Kürtlere, Irak milletini meydana getiten halk
lardan biri olma statüsü, kendi bölgelerinde özerk yönetim haklan, Irak
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Devleti idaresinde ordusunda ve parlamentosunda nüfusları oranında
temsil hakları tanınmış, Araplarla birlikte aynı devletin yurttaşları ola
rak eşit ve özgür şartlar altında yaşamak ve emperyalizme karşı bir
likte savaşmak ortamı yaratılmıştır. Bu ortamda demokratik hak ve
hürriyetlerden Türk ve sair etnik grupların da fiilen yararlanacağı bek
lenir. Bu durum antiemperyalist mücadeleye olduğu kadar Orta Doğu'da
halkçı, demokratik gelişmeye de bir katkıdır ve önemi Irak'a münhasır
değildir. 20. Yüzyılın üçüncü çeyreğinde halkların din ve ırk grupları
nın baskı ve şiddet yönetimi altmda tutulamıyacağı, bu çeşit yönetimle
rin iktidarlarını sürdüremiyeceği gerçeği bir kere daha doğrulanmış bu
lunmaktadır.
A . P. iktidarı olayı bu ışıkta görüp değerlendireceği yerde, bu
yeni gelişmeden tedirgin olmuş görünmektedir. Bu tedirginlik bir yan
dan içeride, Güney Doğu bölgesinde, baskı hareketlerini şiddetlendirmek
şeklinde, öte yandan da Irak'ın iç işlerine müdahale sayılabilecek dav
ranışlarda bulunmak sekimde belirmiştir. Basında çıkan haberlere göre,
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kerkük ile Musul'un Arap ve Kürt bölge
lerinden hangisine dahil edileceği konusunda yapılacak bir çeşit plebi
sitte Türk asıllı cemaatın Araplar lehine cevap vermesini sağlamaya
çalışmakta ve bu müdahale oradaki Türkler arasında ihtilâf ve bölün
melere sebep olmaktadır. Dışişleri Bakanlığının bu davranışı hem Türk
asıllı mecaat arasında doğurduğu bölücü sonuç açısından, hem de Irak'
ta bir arada yaşayıp aralarındaki meseleleri kardeşçe çözmeye çalışan
Arap ve Kürt halkları arasında bir ayırım gözetme açısından isabet
sizdir ve yakışık almaz. Türkiye'nin tavrı, aslında Irak'ın bir iç mese
lesi olan bu meseleye karışmamak ve şayet Irak Hükümeti nezdinde
bir dostluk etkisi varsa, bunu, meydana gelmiş olan yeni demokratik
ve sosyalist eğilimli ortamdan yararlanarak Türk asıllı azınlığın da bir
takım kültürel hak ve özgürlüklere gerçekten kavuşabilmesi için kul
lanmaktadır. Son günlerde bir plebisit niteliğindeki nüfus sayımının
süresiz ertelendiği bildirilmiştir. Ama sorun ortadadır ve ergeç bir çö
zümü gerektirecektir.» Parti Merkez Yönetim Kurulunun bu konudaki
sözleri blirada son bulmaktadır.
c) 4. Büyük Kongreye sunulan raporda bölge halkının Kürtçe ko
nuşup yazma hakkının sınırlandırıldığı açıkça yazılıdır k i bu da ayrı bir
bölücülük eylemidir; yine Güney Doğu illerinde çoğunlukla Kürtçe ve
daha az sayıda Arapça konuşan yurttaşlar yaşadığı için silâh ve kaçak
suçlu arama ereği ile bu bölgelerde ülkenin öbür bölgelerinde uygulanmıyan birtakım yöntemlerin uygulandığı bu raporda yer almaktadır. Bu
yönlere ilişkin satırlar şöyledir :
«Güney Doğu illerinde kaçak silâh ve suçlu arama bahanesiyle ka
saba ve köylere baskınlar yapılmış, oralardaki yurttaşlarımız, ne Anaya
samız hükümleriyle, ne de genel demokratik hak ve hürriyetlerle asla bağ
daşmayan muamelelere maruz bırakılmıştır. Askerî komandoların aniden
kasaba ve köyleri kuşatması, bazı hallerde ilçeyi uçaksavar toplariyle çe
virmesi, yurttaşların nezarete alınması, dövülmesi, fizikî işkence niteli
ğinde hareketlere ve haysiyet kırıcı muamelelere maruz bırakılması, nor
mal bir silâh ve kaçak suçlu arama kapsamma girebilecek olaylar değil
dir.» denildikten ve böylelikle Anayasanın 14., 15. ve 16. ve 11. maddele
rinin açıkça çiğnendiği yazıldıktan sonra şu sözlere yer verilmektedir :
«Ülkemizin diğer bölgelerinde uygulannuyan bu çeşit silâh ve kaçak suçlu
arama usullerinin Güney Doğu bölgesine reva görülmesi de dikkat çeki
cidir. Kaçak silâh ve suçlu yalnız bu illerde mi vardır? Niçin bir ayırım
yapılıyor ve diğer illerde kullanılan arama tarama usulleriyle yetinilmiyor? Bu noktada Güney Doğu illerimizde Türkçeden gayri bir dil, ço
ğunlukla Kürtçe daha az sayıda Arapça konuşan ve farklı etnik özellik
lere sahip yurttaşlarımızın yaşadığı hususu, düşündürücü bir unsur olarak
ortaya çıkıyor. Eğer bu Anayasa dışı muamelelerin gerekçesi bu ise, o
zaman da yine Anayasanın dil, ırk, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin
bütün yurttaşların kanun önünde eşit oldukları hükmünü getiren 12. mad
desi özünden ihlâl edilmiş oluyor... Güney Doğu illerinde reva görülen
baskı ve şiddet usulleri, komanda baskıları Anayasamın Devletin bütün
lüğü hükmünü koyan 3. maddesine aykırıdır... Anayasanın 3. maddesi
Türkçenin resmî dil olduğunu belirtmekle yetinir. Bunun dışında, herkes
bildiği dili konuşup yazmakta serbesttir... Anayasanın bu hükümleri ışı
ğında Doğu ve Güneydoğu illerindeki duruma bakıldığında bu bölgenin
iktisaden daha geri ve daha fakir bir durumda olduğu, bölge halkının
Kürkçe konuşup yazma hak ve özgürlüğünün kısıtlandığı ve bu iller hal
kına başka bölgelere uygulanmayan ve Anayasa hükümleriyle telifi müm
kün bulunmayan usul ve muameleler uygulandığı görülür.»
Doğu bölgesinin toprak durumu bakımından çok engebeli ve yabancı
ülkelerle sınırları olan bir bölge olduğu ve bu bölgede birçok kaçakçılık
eylemlerinin geniş ölçüde yapıldığı ve suçluların sınırı kolayca geçerek
komşu ülkelere kaçıverdikleri gözönünde tutulunca o bölgelerde başvuru-
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lan birtakım tedbirlerin öteki bölgelerdekinden başka olması zorunlugu
apaçık ortada iken bu durumlar bilinmezlikten gelinerek oradaki yurttaş
ların bir bölüğünün Kürtçe ve Arapça konuşmaları yüzünden başka yerlerdekine benzemeyen eylemlere girişildiğinin ileri sürülmesi, gerçeklerin
değiştirilerek ora halkına sunulması ve bu yoldan halkın Devletten soğutu
lup ayrımcılığa giden bir yola ruhsal yönden itilmesidir.
ç) 4. Büyük Kongreden sonra yayınlanan «faşizme hayır» ve «fa
şizme karşı birleşelim» başlıklı bildirilerdeki Doğu sorununu ortaya atma
biçimleri de yine Kürtçe konuşan yurttaşları öbür yurttaşlardan soğuta
rak bütünlüğü bozucu bir nitelik göstermektedir.
«Faşizme karşı birleşelim» başlıklı bildiride «Kürt halkı, Anayasa
nın kendisine tanıdığı haklardan mahrum kalmakta devam edecek, üzerle
rinde uygulanan Anayasa dışı baskı ve şiddet daha da artacak» ve «fa
şizme hayır» başlıklı bildiride ise «Dördüncü hedef Kürt halkının yıllar
yılı esirgenmiş olan demokratik hak ve hürriyetlerinin, gelişmekte olan
demokratik mücadelesinin bastırılmasıdır.... Faşizmin ardma sığmmak is
tediği ikinci gerekçe, Kürt halkmdan söz etmeyi bölücülük diye göster
mektedir. Aslında Kürt halkının varlığını inkâr etmek, Anayasa dışı baskı
ve şiddet uygulamak, bölücülüğün ta kendisidir. Devletin resmî istatistik
lerinde ana dili Kürtçe olan vatandaşlarımızın sayısı milyonları bulmak
tadır. Gerçekleri inkâr etmekle birlik sağlanamaz. Gerçek ve sağlam
birlik ancak eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve adalet temelleri üzerinde kuru
labilir.» denilmektedir.
H) S A V U N M A L A R I N TARTIŞILMASI:
Davalı Parti temsilcileri savunmalarında; Başsavcılığın kongre ka
ralının 6. bendinin anayasal vatandaşlık haklarına ilişkin bölümünü de
ğiştirmiş olduğunu ve bu değiştirme sonucund partinin hukukî durumunu
ağırlaştıran bir cümlenin ortaya çıkmış olduğunu, kararda «/Kürt halkının
anayasal vatandaşlık haklarını kullanma» deyimi ile Anayasa'nın 54.
maddesine özellikle dikkati çekmek istediklerini ve vatandaşlık hakları
deyiminin yalnızca Anayasa'nın 54. den 62. ye değin yer alam maddelerin
deki hakları kapsayıp Anayasa'nın yurttaşlara tanıdığı diğer hakların
ve özellinle kişi haklarının ve toplumsal ve iktisadî hakların bunun dı
şında kaldığını, kararm bu cümlesindeki «diğer tüm demokratik özlem
ve isteklerin» sözleriyle vatandaşlık hakları dışında kalan anayasal hak
ları anlatmak istediklerini 54. maddenin Türk yurttaşlığı için Türk Dev
letine yurttaşlık bağı ile bağlı olmaktan başka bir koşul aramadığım,
oysa Kürtlere Kürtçe konuşmaları dolayısiyle
Anayasa dışı işlemler
yapılarak onların haklarının çiğnenmesi nedeniyle 54. madde üzerinde
dikkati çekmeyi gerekli gördüklerini belirtmektedirler.
1 — 4. Kongre kararının yorumu konusunda ilk önce şu ilkenin gö
zönünde tutulması gerekmektedir :
Bu kararı okuyan veya duyan kimselerin büyük çoğunluğu hukuk
ve toplum-bilim öğrenimi, yapmış, birçok toplumsal öğretiler incelemiş
kimseler olmayıp okuma yazması olan ve belki de olmayan ve fakat çev
resinde geçen olaylar üzerinde ortalama bilgisi bulunan kimselerdir. Ge
nel durum budur. Bu durumda olan bir kimsenin anayasal vatandaşlık
haklarından anlayacağı kavram, Anayasanın yurttaşlara tanıdığı bütün
haklar ve bu anlayışa göre cümledeki diğer tüm demokratik özlem ve
istekleri» sözleri, bunların dışında kalan konulara ilişkin birtakım özlem
ve istekler olabilir.
Yıllardan beri yurt düşmanı kişilerce Doğu bölgesine yapılan sinsi
ve ayırıcı propagandaları hatırlayan bir kimse, bu özlem ve isteklerin p r o
pogandalar doğrultusunda varlığı ileri sürülen birtakım özlem ve istekler
olacağı sonucuna varır.
Bir partinin siyasal eyleme yönelmiş bir kararı, bilimsel bir toplan
tıya sunulan bir bildiri ya da bilimsel bir kurulun bilimsel açıdan incele
diği bir konuda verdiği bir karar değildir; Parti Genel Kurulunun parti
nin izleyeceği siyasaya ilişkin bir karardır ve bu karar hem partiye bağlı
olan, hem de olmayan yurttaşlar topluluğunun okuyup ya da dinleyip
parti siyasasını ve gelecekteki tutum ve davranışlarını öğrenmesi ereğiyle
verilir. Bundan dolayı onun yorumunda orta ölçüde siyasal bilgisi olan
yurttaşları gözönünde tutmak zorunludur. Kaldı k i bu cümle, hukukî bir
değerlendirmeden geçirilince dahi, Anayasada vatandaşlık hakları diye
anılmış bir haklar bölümü söz konusu olmadığından, (vatandaşlık hak
ları) deyimiyle Anayasanın bütün vatandaşlara tanıdığı hakların tümünün
anlatılmak istendiği sonucuna varılacağı gibi, cümlede kullanılan «diğer
tüm demokratik özlem ve isteklerini» sözlerinin yazılışı bakımından (ana
yasal) sözcüğünün kapsamı dışında kaldığı ve bu sözlerle hak durumun
da bulunmayan birtakım konulara değin özlem ve isteklerin anlatılmak
istendiği sonucu ister istemez çıkarılır. Hernekadar anayasal sözünün
«diğer tüm» diye başlayan cümle bölümünü de kapsamma aldığı savunul-
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muşsa da, ne hukukla uğraşmış bir yurttaşın, ne de ancak okuma yazma
bilen ve yurt konuları üzerinde orta bir bilgi ve görgüye sahip bulunan
yurttaşın bu görüşü benimsemesi beklenemez; çünkü yazılış buna elverişli
değildir. Nitekim yukarıda (I a da) anılan (Ders notları) mdaki «Kürtle
rin anayasal hakları verilmemekte, demokratik özlem ve istekleri baskı
altında tutulmaktadır» sözleri dahi, «demokratik özlem ve istekler» in
anayasal haklar dışmda kalan konuları anlattığını belirtmektedir.
2 — Bölücülüğün partinin işçi ve emekçi yığınların sermayeciliğe
karşı savaşı ilkesine aykırı düştüğü ve bilimsel sosyalizmin, sermayecilik
hukuk ve siyasa anlayışından başka olarak, bir pazar çevresinde toplan
ma demek olan uluslaşma anlayışı ile bağdaşmadığı için partice benim
senmiş olamıyacağı, partinin bölücülüğü benimsemesinin 'kendi varlığını
inkâr etme anlamına geleceği savunmaları da yerinde görülmemiştir. İlk
önce, kararı okuyan veya dinleyen orta bilgili bir yurttaşın bu incelikleri
düşünmesi olanak dışıdır. Bu bir yana, toplum yaşamında gerek kişilerin,
gerekse kuruluşların ve devletlerin bile birtakım hesaplar ya da yanılma
lar sonunda, kendi erekleriyle, kendi yararlariyle çelişen tutumları, ara
sıra da olsa, benimsedikleri ve uyarmaları gözönünde tutmaksızm ters yol
da direndikleri çok görülmüştür. Bundan başka ülkemizde aydın toplulu
ğunun pek büyük bir çoğunluğunun bile uluslaşma sözünden, hele ırk
özelliği de söz konusu edilen durumlarda, belli ırk özelliği taşıyan toplu
luğun kendi başına bir ulus niteliğini kazanmasından başka hiç bir duru
mu anlaması söz konusu olamaz. Eğer tartışma konusu Kongre kararı
nın altmcı bendinde uluslaşmanın gerçekleşmesinde ırk, dil, gelenek gibi
etkenlerin önemli olmakla birlikte belirleyici etkenin bir pazar çevresinde
toplanıp bütünleşme anlamına geldiği ve sermayeci düzene girmekte bu
lunan Doğunun kendi başına bir pazar çevresinde toplanma yoluna git
meyip bütün ülkenin katıldığı pazara katılmakta ve böylece ulusal bütün
lüğe girmekte olduğu, ancak birtakım Anayasa dışı uygulamaların bu
bütünleşmeyi yavaşlattığı ve engellediği, partinin bu tür engellemelere
karşı savaştığı anlatılmak isteniyorsa bu yönlerin kararın kendisi içinde
herkesin anlayacağı bir biçimde yazılması gerekirdi k i kararda onu oku
yan aydınların bile ne doğrudan doğruya, ne de dolayısiyle böyle bir dü
şünceyi anlamalarına dayanak olabilecek söz, ya da cümle yoktur.
Şu yönde dikkate değer ki, yüzyıllardan beri sürüp gelen tarihsel ve
ruhsal birlik bir an için yok sayılsa bile, Ulusal Kurtuluş Savaşına katılıp
omuz omuza döğüşerek bu ülkeyi düşmanlardan temizlemiş ve böylece
alın yazısı ve gönül birliğini dosta düşmana açıkça göstermiş bulunan
doğulu ve batılı yurttaşlar arasmda Anayasanın (Başlangıç) kuralların
daki düşüncelere temel tutulan ruhsal birlik ve bütünlük, daha Ulusal Kur
tuluş Savaşı sırasında perçinlenmiş, Türk ulusunun siyasal ve toplumsal
bütünlüğü bir kez daha kimsenin anlamazlıktan geleceği bir biçimde
duyurulmuştur. Bu gerçek gözönünde tutulmadan doğu bölgesindeki yurt
taşların Türkiye'nin öteki bölgelerindeki yurttaşlarla uluslaşma sürecine
girmiş olduklarmı ve sürecin tamamlanıp bütünleşmenin henüz gerçekleş
miş bulunmadığını savunma olarak ileri sürmek dahi, üzerinde durulması
gerekli bir davranıştır ve bölücü düşüncenin belirtisidir.
Partinin savunmalarında ve özellikle 15/7/1971 günlü yazılı savun
masının ilk sahifesinde belirtildiğine göre ayrılıkçı hedefler güden bir
burjuva Kürt milliyetçiliği vardır ve parti kesinlikle bunun da karşısında
olduğunu yazmaktadır. Sonra birtakım düşman kişilerin partiyi yıkmak
istedikleri de savunmalarda ve Parti Genel Başkanının sözlü açıklamala
rında açıkça bildirilmiştir. Bu düşmanların bir kararın yeterince açık ya
zılmamış olmasından yıkıcı istekleri doğrultusunda yararlanacakları, ko
layca akla gelebilir. Verilecek kongre kararma özellikle kendilerinin kı
nadığını söyledikleri burjuva Kürt milliyetçiliği doğrultusunda bir anlam
verilmesine ve parti düşmanlarının kararın yazılışından yararlanabilmele
rine engel olmak, eğer bu kararla yalnızca Anayasa sınırları içinde Ana
yasanın tanıdığı hak ve özgürlüklerin gerçekten tanınmasını ve uygulan
masını istiyor idiyseler, burjuva Kürt milliyetçiliğinin istekleri doğrultu
sunda herhangi bir yoruma bütün kapıları kapayacak ve hatta böyle bir
akımı yerecek biçimde bir yazış benimsemeleri zorunlu iken bunu düşün
memiş gibi davranmaları, ereklerinin savundukları gibi olmadığı kanısını
pek haklı olarak uyandırmaktadır.
3 — Partinin 4. Kongresi kararı tüm olarak incelendiğinde, bu ka
rarın altıncı bendinin bölücü bir anlam taşımadığının ortaya çıktığı sa
vunmasının da yerinde olmadığı görülmektedir.
Gerçekten 4. Büyük Kongre kararının altıncı bendi dışında kalan
bentlerinde şöyle denilmektedir :
«Türkiye İşçi Partisinin 29-31 Ekim 1970 günleri Ankara'da yapılan
Dördüncü Büyük Kongresinde kabul edilen kararlar aşağıdadır :
1 — Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi, Türkiye'nin en azından
altmış yıldır demokratik devrim süreci içinde bulunduğunu, Türkiye'de
demokratik devrimin başlıca amaçlarının, esas itibariyle, gerçelileştiril-
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miş olduğunu, hâkim üretim ilişkilerinin kapitalist üretim ilişkiler oldu
ğunu ve feodal üretim ilişkilerinin ülke çapında büyük ölçüde tasfiyeye
uğrayarak ancak belirli bölgelerde kalıntı halinde ve her geçen gün kapi
talist üretim ilişkilerine dönüşerek devam ettiğini, Türkiye'de kapitalist
gelişmenin emperyalizmin baskı ve sömürüsü altında dengesiz ve çarpık
bir gelişme olduğunu ve bu nedenle de kalkınmayı, yani belli bir sürede
Türkiyeyi çağdaş, en ileri ekonomik ve sosyal gelişme düzeyine ulaştır
mayı gerçekleştiremeyeceğini, Millî Kurtuluş Savaşı sırasında siyasî ba
ğımsızlık kazanıldığı halde sosyalizm doğrultusunda bir kalkınmaya yönelip iktisadî bağımsızlığın elde edilemediğini ve bunun sonucu olarak siyasî
bağımsızlıktan da büyük tavizler verildiğini, bütün bu dönemde ve özel
likle 1950 lerden itibaren kapitalistleşme sürecinin hızlandığını, gelişen
burjuvazinin emperyalizmle bütünleşerek ülke içinde emperyalizmin top
lumsal ittifak tabanının temel unsurunu oluşturduğunu, bu nedenlerle de
toplumsal yapının temel çelişkisi olan sermaye emek çelişkisinin aynı za
manda emperyalist güçlerle antiemperyalist güçler arasındaki çelişki ile
çatıştığını, emperyalizme karşı siyasî bağımsızlık için mücadele ile sos
yalizm için mücadelenin tek bir bütün olan devrimci hareketin iki görün
tüsünü teşkil ettiğini, antiemperyalist mücadelenin esasen kendisine de
mokratik bir öz taşıdığını ve sosyalizm için mücadelenin zorunlu ve doğal
olarak demokratik mücadeleyi de içerdiğini, bu nedenle de emperyalizme
ve faşizme karşı, sosyalizm için mücadelenin bir bütün teşkil ettiğini tesbit ile, Türkiye'nin önündeki devrim aşamasının sosyalist devrim olduğunu
ve bu aşamaya yönelik harekette emperyalizme ve faşizme karşı, bağım
sızlık, demokrasi ve sosyalizm için verilecek mücadelelerin bütünleştiğini
bir kere daha teyit eder.
2 — Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi, yukardaki bir numa
ralı kararda açıklanan nedenlerle, Türkiye'nin önündeki devrim aşaması
nın millî demokratik devrim olduğu tezinin ve buna dayandırılan millî de
mokratik devrim strateji önerisinin Türkiye için gerekli olmadığım, millî
demokratik devrim önerisinin ve hareketinin Türkiye'de kapitalizme ve
burjuvaziye karşı mücadeleyi reddedip veya erteleyip devrimci sınıflar
mücadelesinin hedefi olarak feodalizmi ve feodal artık toprak ağalarını
göstermekle devrimci hareketi gerçek hedefinden saptırdığı, sınıf müca
delesini antikapitalist özünden boşalttığı ve böylece burjuvaziye taviz ver
diği, Türkiye kapitalizmi, emperyalizm aşamasındaki Dünya kapitalist
sistemiyle bütünleştiğine ve emperyalizmin ülke içindeki toplumsal taba
nım, feodal artık toprak ağalan sınıfından ziyade burjuvazi oluşturduğuna
göre, millî demokratik devrim hareketinin emperyalizme karşı mücade
leyi baltaladığını, eylem alanında da millî demokratik devrim hareketinin
hangi ad altında yürütülürse yürütülsün ve kendi içinde kaç gruba bölü
nürse bölünsün, Türkiye İşçi Partisini yıkmak, dağıtmak, etkisiz hale ge
tirmek maksadını artık hiçbir şüpheye yer bırakmıyacak şekilde güttüğü
konusunda kesin yargıya vararak Türkiye için millî demokratik devrim
aşamasını savunmanın Türkiye İşçi Partisi üyeliği ile asla bağdaşmadığını
beyan eder.
3 —• Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi, sosyalist mücadele
nin ancak işçi sınıfının bağımsız siyasî örgütü tarafından yürütülüp başanya ulaştırılabileceğini, Türkiye İşçi Partisinin, Türkiye işçi sınıfının ikti
dara yürüyen bağımsız siyasî örgütü olduğunu, Türkiye işçi sınıfının ta
rım proleteryasmı da kapsadığını, Türkiye İşçi Partisinin, küçük köylüle
rin ve köylü-kentli diğer emekçi sınıfların hayatî ihtiyaçlarına ve özlem
lerine işçi sınıfı görüşü açısından yani bilimsel sosyaliniz açısından, doğru
ve geçerli çözümler önererek, bu sınıflann da ittifakını ve desteğini kazan
dığı, parti programının bilimsel sosyalizm esaslarma dayanmasının ve
parti hareketinin gelişmesinden oluşan görüşlerin de aynı doğrultuda ol
masının partinin sosyalist niteliğinin başlıca kanıtlan olduğunu gözönüne
alarak, partide işçi sınıfının ideolojik öncülüğünün daha da güçlendirilme
sinin bilimsel sosyalizmin parti kadrolarına öğretilmesi ve özümletilmesinin, parti üyelerinin toplumsal bileşimi içinde, bilinçli işçi üye sayısı arttı
rılarak, partinin işçi hareketlerine daha etkin bir şekilde yön vermesinin
sağlanması ve böylece işçi sınıfının eylemsel öncülüğünde gerçekleştiril
mesinin, bilimsel sosyalist ülkülere dayalı değerli bir kılavuz olan parti
programının, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler, yeni bilimsel bulgu
lar, parti birimlerinin yapacağı araştırmalar ve şimdiye kadarki parti
çalışmaları ışığında ele alınarak geliştirilmesinin, ekonomisi büyük ölçüde
tarıma dayanan ve nüfusunun çoğunluğu tarım kesiminde bulunan Türki
ye'de köylü emekçilerin sorunlanna ve bu kitleleri sosyalist harekete ka
zanmaya özel bir önem verilmesinin, önümüzdeki aşamada başarılması
başta gelen görevler olduğunu belirtir.
4 — Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi, yukarda belirtilen, ı^çi
sınıfının örgütsel, politik, ideolojik ve eylemsel öicülüğünün gerçekleşti
rilmesi ve geliştirilmesi, küçük köylünün, diğer emekçi sınıfların ve dev
rimci aydınlan» parti politikasına ve eylemine kazandırılması için eğitim
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ve örgütlenme programlarının öncelikle ele alınmasını ve bu maksatla,
örgütlenme ve eyleme ilişkin ve bunlara dönük bir eğitim sisteminin plan
lanıp uygulanmasını, eğitimin parti örgütlerinin ihtiyaçlarına cevap ve
rebilmesi ve örgütlerin niteliklerine göre çeşitlendirilebilmesi için bilimsel
örgüt araştırmalarının eğitim ve örgütlenme ile birlikte planlamp yürü
tülmesini, aday üyelerin asıl üyeliğe kabulünden önce bir eğitimden geçi
rilmesini ve görev verilerek sınanmasını, üyelere hem teorik, hem eylem
ve örgütlenme için gerekli pratik eğitimin, propoganda ve eyleme yöneltme
eğitiminin somut sorunlardan ve üyelerin eğitim ihtiyaçlarından hareket
edilerek ve üyelerin eğitim sürecine faal bir şekilde katılmalarını sağlıyarak verilmesini, her üyenin mutlaka bir çalışma ekibinde görevlendiril
mesini, görev almamış, sadece defterde kayıtlı üye bırakılmamasını, ça
lışma ekiplerinin, partinin fiilî örgütlenme şemasında ilk ve temel örgüt
birimleri olmasını, yönetim organlarının direktifi altında çalışma ekipleri
nin işçi ve emekçi kitlelerin çalışma ve yaşama yerlerine göre kademeleşerek örgütlenmesini ve yığınlar içinde propaganda, eyleme yöneltme
çalışmalarının geliştirilmesini ve böylece partinin kitleler içinde kökleş
mesinin sağlanmasını, ayrıca bütün zamanını ve enerjisini parti çalışma
larına hasrederek profesyonel kadrolar meydana getimenin artık ertelenemiyecek bir sorun ve görev olarak belirdiğini, merkez ve yerel örgütle
rin sürekli ve süreksiz yayınlar - (Dergi, gazete, broşür, bildiri) - yapabil
meleri için çalışılmasını tespit ile, yeni seçilecek organların bu görevleri
yerine getirmek üzere bütün imkânları zorlamasını ve kullanmasını ister.
5 — Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi, yukarda belirtilen gö
revlerin ve çalışmaların yerine getirilebilmesi için partinin malî kaynak
larının arttırılmasının gereğine işaret ederek, her üyenin gelirinin en az
yüzde birini partiye vermesini, taahhüt edilen parti ödeneklerinin mutlak
surette ve muntazam olarak toplanmasını, parti üyelerinden ve sempati
zanlardan bağış toplama kampanyalarının sebatla ve sürekli şekilde yürü
tülmesini, parti tüzüğünde belirtilen diğer malî kaynakların harekete ge
tirilmesini, her türlü gelirler toplamının merkez organlarınca saptanacak
belli bir yüzdesinin üst kurullara gönderilmesini, partinin gelişmesinin ve
güçlenmesinin zorunlu şartı sayar.
7 — Türkiye işçi Partisi 4. Büyük Kongresi, son yıllarda gençlik ha
reketlerinin dünya ve yurdumuzda büyük bir yaygınlıkla etkinlik kazan
dığını bugüne kadar gösterdiği gelişme ile gençlik hareketlerinin öğrenci
hareketlerine münhasır kaldığını, bu nedenle de sınıfsal açıdan küçük bur
juva bir nitelik taşıdığım, bu niteliği dolayısiyle ilerici antiemperyalist
bir hareketi oluşturduğunu ve bir kısım demokratik özlem ve istekleri dile
getirdiğini, kaydederek, partimizin bu gençlik hareketlerini bu niteliği ile
her zaman desteklendiğini ve destekleyeceğini ve iktidarın g'ençlik üzerin
deki bütün baskılarına ve yürütmek istediği oyunlara karşı çıktığını ve çı
kacağını, ama bilimsel sosyalizm açısından gençlik hareketlerinin, öğren
ciler dışında işçi, yoksul köylü, emekçi gençleri de kapsaması ve bu ge
niş kapsamlı gençlik örgütlerinin, gençlerin bir politik parti olma niteliğin''
taşımayan bağımsız kitle örgütleri olmakla beraber, işçi sınıfı partisinin
eleştiri ve önerilerine açık ve onunla aynı genel çizgide birleşik olmaları
gerektiğini, yurdumuzdaki gençlik hareketlerinin öğrencilere münhasır
kalıp sözünü ettiğimiz nitelikte örgütlenmeleri oluşturmadığından, yoz
laşma belirtileri gösterdiğini ve bir kısmı ile anarşist-terörist, hatta fa
şizan hareketlere dönüştüğünü, emperyalizmin ve egemen sınıflar ajanla
rının ve kişisel liderlik ihtirasına kapılmış maceracıların etkisinin bu yoz
laşmayı artırdığını, partimizin bu yozlaşmalara karşı ve emekçi kitlelerin
demokratik mücadelelerini, işçi sınıfının sosyalist hareketini, öğrenci gençlik hareket örgütlerinin peşine takma çabalarına karşı mücadele ve
receğini kesinlikle belirtir.
8 — Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi, sendikal hareketin,
işçi sınıfının kapitalist düzen içinde verdiği ekonomik mücadelenin somut,
örgütlenmiş biçimi olduğunu ve sosyalist hareket açısından büyük önem
taşıdığını, sendikal hareketin, genel grev, sempati grevleri, protesto mi
ting ve yürüyüşleri biçimlerine bürünerek gittikçe politik bir nitelik ka
zandığını ve bu politik oluşumun Türkiye sendikacılığında da belirdiğini,
bugün Türkiye'de bütün işçi sorunlarının toplu sözleşme mekanizması ile
çözülebileceğini ve sendika hareketinin partilerüstü yürümesi gereğini sa
vunan sendikacılık anlayışı ve hareketi ile işçi sınıfı sorunlarının nihaî
ve gerçek çözümünün politik iktidar yolundan geçtiği tezini savunan sen
dikacılık anlayışı ve hareketinin mücadele halinde olduğunu ve birinci
anlayış ve hareketi egemen sınıfların, politik iktidarın ve emperyalist çev
relerin desteklediğini, politik iktidar konusunda da mevcut kapitalist sis
tem çerçevesi içinde işçi sınıfına tavizler koparmayı öngören sosyal de
mokrat görüşle, kapitalizmden sosyalizme geçmek amacı ile işçi sınıfının,
müttefik ve destekleyicisi emekçi sınıflarla birlikte iktidara gelmesi gö
rüşünün belirdiğini ve çatıştığını, egemen sınıflarca 274 sayılı Kanunda
yapılan ve 275 sayılı Kanunda da yapılması istenilen değişikliklerle işçi
sınıfının ekonomik mücadelesinde en önemli silahı olan toplu sözleşme ve
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grev haklarının elinden alındığını, işçilerin diledikleri zaman sendikaya
girme, diledikleri zaman serbestçe ayrılma olanaklarının yok edilmek is
tendiğini, hâkim sınıfların yönetimindeki sarı sendikalara imtiyaz tanın
dığını, maddî olanakların bu sendikalara verildiğini, böylece devrimci sen
dikaların serpilip gelişmesini önlemenin amaçlandığını gözleyerek, işçi
sınıflarımızın bu anayasal haklarını savunmada vereceği mücadelede, par
timizin işçi sınıfının öncü örgütü olarak, bundan önce olduğu gibi bun
dan sonra da yer almasının doğal ve zorunlu olduğunu, işçi sınıfinin sos
yalist partisinden, yani Partimizden bağımsız ama onun paralelinde ve
destekleyicisi durumunda bir sendikal örgüt ve hareketin, ve ancak sos
yalizmi kurmak amaelyle, işçi sınıfının, müttefik ve destekleyicisi, emekçi
sınıflarla birlikte iktidara gelmesinin işçi ve emekçi kitlelerin sorunlarına
geçerli çözümler getirebileceğini ve ülkeyi, gerçek bir sanayileşme, hızlı
kalkmma yoluna sokarak kısa zamanda çağdaş, en ileri ekonomik ve sos
yal gelişme düzeyine ulaştırabileceğini, bilimsel bir doğru olarak kabul
eder.»
Görülüyor k i kararın öteki bentlerinin yazılışı ve anlamı, bu kararın
altıncı bendinin savunma doğrultusunda yorumuna elverişli herhangi bir
dayanak sağlamakta değildir.
4 — Karardan önce Parti yetkililerinin Cumhurbaşkanına vermiş ol
dukları muhtırada ve karardan sonra yayınlanan birtakım bildirilerde hep
anayasal hakların kullanılması olanağının eksiksiz tanınmasından söz
etmiş olmalarının gözönünde tutulmaksızın kongre kararının yorumlan
masında başka dayanaklar aranmasının yolsuzluğu savunması da sonuç
üzerinde etkili değildir; çünkü, bir metin ilk önce kendi tümü içinde an
lam kazanır ve yazılışı bakımından onun doğrultusunda sayılabilecek baş
ka belgeler yoruma temel tutulabilir. Yukarıda açıklandığı üzere kararın
tümü ve onun doğrultusunda olan başka belgeler birlikte incelendiğinde,
kongre kararında Anayasa sınırlan dışındaki birtakım eylemlerin kınan
ması ve anayasal sınırlar içinde işlemde ve eylemde bulunulmasının isten
mesinden çok Anayasa sınırlarını aşan birtakım durumların gerçekleşti
rilmesine yönetilmiş yazılann ve söslerin bulunduğu görülmektedir. Kal
dı k i herhangi bir kişinin hukuka uygun olan birtakım eylemleri arasında
hukuka aykın birkaç eylemde bulunması her zaman olabilir bir durumdur
ve o kişi hukuka aykırı eyleminin sonuçlariyle karşılaşır ve bu sonuçlarla
karşılaşmasına onun hukuka uygun davranışları hiç bir zaman engel sa
yılamaz. Sözün kısası Kongre kararının 6. bendi ile Parti Anayasa ve
Siyasî Partiler Kanununa aykın davranmış olduğundan bunun hukukî so
nucuna katlanması hukuk açısından olağandır.
5 — Davalı Partinin Kürt dili ve kültürünü korumak, geliştirmek
veya yaynıak ve böylece azınlık yaratmak yolunu benimsemiş olmadığı
savunması da yerinde değildir; daha yukanda (I a da) sözü edilen (Ders
notları) ndaki «Bu yetmezmiş gibi, Kürtler dillerini konuşamazlar, bu kı
nanır. Kültürlerini geliştiremezler, kendi dilleri ile okuyup yazamazlar;
yasaktır.) sözleri, Partinin Kürt dilini ve kültürünü hem koruma, hem de
geliştirme çabasında olduğunu açık, seçik göstermektedir.
6 — Parti programına 3 Kongrekararında Doğu sorununun ele almmasiyle 4. Kongre kararındaki ele almışı arasında öz yönünden başkalık
bulunmadığı, biçim yönünden olan değişikliğin ise, konunun ele alınması
nın zamanla gelişmesinin sonucu bulunduğu, son zamanlarda girişilen yo
ğun biçimde Anayasa dışı eylemlerin de konunun el alınmasında biçim
değişikliğine yol açtığı savunmaları yersizdir. Çünkü metinler karşılaştı
rılınca değişikliğin bu nedenlerle ilintisi görülememektedir.
Türkiye İşçi Partisinin 10/2/1964 günlü, (İzmir'de toplanan) 1. Bü
yük Kongresinde kabul edilen programın 110. ve 111. sahifelerinde şu
sözler yer almıştır :
«Doğu kalkınması Türkiye İşçi Partisinin memleket kalkınmasını
gerçekleştirirken hemen ve titizlikle göreceği hizmetlerden birisi olacaktır.
Bugün doğu ve güneydoğu illerimiz büyük vatandaş ve memur kitlesi
gözünde bir mahrumiyet bölgesidir. Kamu hizmetleri bu bölgede yok de
necek kadar azdır. Bölgenin ekonomik geriliğine paralel olarak bliradaki
vatandaşlar sosyal ve kültürel bakımdan geri durumdadırlar. Üstelik bu
vatandaşlarımızdan Kürtçe ve Arapça konuşanlar veya Alevî mezhebin
den olanlar bu durumları sebebiyle ayırıma uğramaktadırlar. Bunun do
ğurduğu çetin meselelerle karşı karşıyayız. Ulusal menfaatlerimize en
uygun, en insanca çözüm yollarım bulmak, ihmal edilmiyecek bir yurt
vazifesidir.
Bu yurttaşlarımız bugüne kadar genel olarak Devlete vergisini öde
miş, yurt savunmasında kanını akıtmış ve emeğini esirgememiştir. Buna
karşılık hak ettikleri yurttaşlık nimetlerinden tam olarak yararlandırılmamışlardır. Bu gerçekleri olduğu gibi kabul etmek, meselenin yurt ya
rarına ve yurttaş yararına çözümü için ilk şarttır.
Meseleyi bu gerçekçi yoldan ele alan Türkiye İşçi Partisi bu yurttaş
larımıza tam bir yurttaş muamelesi yapacaktır. Anayasa'da tanınan hak
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ve hürriyetlerden bu yurttaşlarımızın da yararlanmaları sağlanacaktır.
Anayasamızın 12. maddesinde yurttaşlar arasında din, dil, ırk, sınıf ve
zümre ayırımı gözetilmiyeceği yazılıdır; Anayasamızın bu emri harfi har
fine yerine getirilecektir.
Türkiye İşçi Partisi Doğu ve Güneydoğu illerimizi bir mahrumiyet
bölgesi olmaktan kurtaracaktır. Şimdiye kadar ihmal edildikleri de göz
önünde bulundurularak ilk ağızda okulun, fabrikanın, hastanenin, kü
tüphanenin, tiyatronun, yolun çoğu bu illerde açılacaktır.
Türkiye İşçi Partisi Anayasa'nın 3. maddesinde belirtildiği gibi Tür
kiye'nin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu ifade eder ve
her türlü bölücülüğü ve bölgeciliği kesinlikle reddeder.»
Blirada yazılanlar incelendiğinde, doğu bölgesinin ekonomik toplum
sal ve kültürel bakımdan geri durumda bulunduğu, bölgede Kürtçe, Arap
ça konuşan ya da Alevî mezhebinden olanların bu durumları nedeniyle
ayırıma uğratıldıkları, bunun doğurduğu çetin sorunlara ulusal yararlara
en uygun, en insanca çözüm yollarını bulmanın savsanamayacak bir yurt
ödevi olduğu, Partinin yurt kalkınmasını gerçekleştirmekte ilkin ve titiz
likle göreceği işlerden birisinin Doğu kalkınması olduğu bliradaki yurttaş
ların yurttaşlık görevlerini gereğince yapmış olmalarına karşılık hak et
tikleri yurttaşlık nimetlerinden eksik olarak yararlandırıldıklan, Türkiye
İşçi Partisinin bu yurttaşlara karşı gereği gibi davranacağı, Anayasa'da
tanınan haklardan ve özgürlüklerden bu yurttaşların da yararlanmalarını
sağlayacağı, Anayasa'nın 12. maddesindeki eşitlik ilkesini harfi harfine
uyglayacağı, ilk ağızda okulu, fabrikayı, hastaneyi, kitaplıkları, tiyat
royu, yolun çoğunu bu illerde açacağı, Anayasa'nın 3. maddesinde belir
tildiği üzere Türkiye'nin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bir bütün olup her
türlü bölücülüğü ve bölgeciliği kesinlikle reddettiği anlaşılmaktadır. Gö
rülüyor ki blirada anlatılanlar, tüm olarak anayasal haklardan ve Ana
yasa'nın sağlamak istediği yararlardan bu bölgenin öncelikle pay alma
sını savunmakta ve Partinin bu konuda önemle dliracağını bildirmekte
dir. Bu yönlerle 4. Büyük Kongre kararının anlatmak istediği yönler kar
şılaştırıldığında yalnızca Kürtçe konuştukları için birtakım yurttaşlara
ayırımcı işlemler yapıldığı ve doğunun çok geri kalmış bir bölge olduğu
yönünün ortak bulunduğu, buna karşılık 4. Kongre kararında doğu so
rununun yalnızca bir Kürt sorunu olarak ele alındığı ve bunun yalnızca
kalkınma sorunu olarak nitelendirilmesinin reddolunduğu, blirada Ana
yasa dışı herhangi bir erek ileri sürülmemesine karşılık 4. Kongre ka
rarında Anayasa dışı birtakım isteklere de yer verildiği ve konunun du
yarlı yanı gözönünde tutularak blirada Partinin her türlü bölücülüğe ve
bölgeciliğe karşı olduğu belirtilerek herhangi bir yanlış yorumun önlen
mesi yoluna gidilmiş iken 4. Büyük Kongre kararında buna değinilmeyip
tam tersi bir tutumun benimsendiği ve sonuç olarak programla son kongre
kararı arasında yalnız yazılış biçiminden değil, öz bakımından da temel
başkalıklar olduğu görülmektedir.
Bir konunun zamanla işlene işlene daha ayrıntılı ve daha geniş
olarak -ie alınması olağandır. Ancak bu, konunun özünde hukuka ay
kırı nitelikte bir değişiklik olmasmı hiç bir zaman haklı kılmaz. Bundan
başka, savunmada ileri sürüldüğü gibi, son zamanlarda girişilen bir ta
kım eylemlerin Anayasa'ya aşırı ölçüde aykırı bir nitelik kazandığı
var saylsa bile, buna karşı tepki göstermek düşüncesi herhangi bir
partinin programı dışına taşarak halk üzerinde bölücü ve ayırıcı et

kisi olacak bir takım sözler söylemesini ya da tutumlar benimsemesini
gerekli kılmaz. Bunun yolu olsa olsa olayların eskiye göre çok ağır bir
nitelik kazandığını bunun hiçbir zorunlukla haklı gösterilemiyeceğini
hukuk sınırları içinde, gereğince sert bir dille yansıtmaktır.
m — İnceleme sonunda ortaya çıkan duruma göre verilecek kara
rın belirlenmesi :
Yukarıda ayrıntılariyle gösterilen gerekçelere ve incelenen belge
lerde partice ileri sürülen görüş ve benimsenen tutumlara göre davalı
Türkiye İşçi Partisi, Anayasa'nın 67. maddesinin birinci fıkrasının ilk
cümlesinin (Siyasî partilerin
faaliyetleri, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır.), 648 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun dördüncü kısmında yer alan 89. maddesinin
(Siyasî Partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî
kültür farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulundu
ğunu ileri süremezler. Siyasî partiler Türk dilinden ve kültüründen gayrı
dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek veyahut yaynıak yoluyla
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütün
lüğünün bozulması amacını güdemezler.) kurallarına aykırı davranmış
bulunmaktadır. Bu ilkelere aykırı davranan bir partinin ise, Anayasa'
nın 57. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin (Bunlara uymayan
partiler temelli kapatılır.) kuralı ile 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 111. maddesinin 2 sayılı bendinin, (Parti Genel Kongresince veya
Merkez Karar Organı veya Merkez Yönetim Organınca
bu kanunun
dördüncü kısmında yer alan maddelerin hükümlerine aykırı karar alın
ması ya da genelge veya bildiriler yayınlanması durumunda Anayasa
Mahkemesince siyasî partinin kapatılmasına karar verileceğini) bildiren
kuralı uyarınca temelli kapatılması gerektiğinden, davalı parti temsilci
lerinin savunmalarının reddi ile Türkiye İşçi Partisinin temelli kapatıl
masına, 64$ sayılı Kanunun 115. maddesinin gerekleri yerine getirilmek
üzere kararın örneklerinin Başbakanlığa İçişleri ve Maliye Bakan
lıkları ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmelidir.
SONUÇ:
Anayasa'ya aykırı davranığı anlaşılan Türkiye İşçi Partisinin,
Anayasa'nın 57. maddesi, Siyasî Partiler Kanununun 89. maddesi ile 111.
maddesinin iki sayılı bendi uyarınca temeUi kapatılmasına, karar ör
neklerinin 648 sayılı Kanunun 115. maddesinin gerekleri yerine getiril
mek üzere Başbakanlığa, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Cumhuri
yet Başsavcılığına gönderilmesine, oybirliğiyle 20/7/1971 gününde ka
rar verildi.
Başkan
Muhittin Tavlan
Üye
Şahap Arıç
Üye
Halit Zarbun
Üye
Lütfi ömerbaş

Üye
Fazü Uluocak

Başkan Vekili
Avni Givda
Üye
İhsan Ecemiş
Üye
Ziya önel

Üye
Recai Seçkin

Üye
Ahmet Akar
Üye
Muhittin Gürün

Üye
Kâni Vrana

Üye
Şevket Müftilgil

Üye
Sait Koçak

Üye
Ahmet H . Boyacıoğlu

GENELG E
Ticaret Bakanlığından :
D ı ş t i c a r e t İ ş l e r i n e Dair S i r k ü l e r
A n l a ş m a l a r : (72/1)
1971/72 devresi Türkiye - Çekoslovakya Ticaret Protokoluna ekli «A» Listesinin 137 sıra numarasmda yer alan maddelere
yonlu müteferrik aksam ve parçalar (Gövde ve şasi hariç) üâve edilmiştir.
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İLÂNLAR
Palu Tapulama Hâkimliğinden :
1968/773
Parsel No : 351 (Tilk Köyü)
Davacı Palu Maliye Hazinesi tarafından davalı Kürdükan Köyün
den Sabri' Demirbağ varisleri aleyhine açılan tespitin iptali davasında :

Davalı varisinden oğlu Mehmet Emm Demirbağ'm uzun aramalara rağ
men adresinin tespitine imkân bulunamadığından adına rneşruhatlı dave
tiye tebliğine imkân olmamıştır. 7201 sayılı Tebligat Yasası 29 uncu
maddesi ve Tapulama Yasası 60, 62 nci maddeleri gereğince adı geçene
davetiyenin ilânen tebliğine ve neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
11953
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Çukurca Sulh Ceza Hâkimliğinden:
Hâkim Yar.: M. Hulusi Özek 18095
Başkâtip : İbrahim Ertuş 97
Davacı: K. H.
Sanık : Hadi Demir, Yusuf ve Fatma'dan olma 60 yaşlarında
Irak'ın Musul İli Marmanya Mahallesi nüfusuna kayıtlı aynı yerde
oturur.
Suç : Pasaport Yasasına aykırılık.
Sanığın sabit görülen eylemine uyan 5682 sayılı Yasanın 34/1
inci fıkrası uyarınca bir ay hapsine, tutuklu kaldığı günlerin cezasın
dan indirilmesine, 625 kuruş yargılama giderinin üzerine yükletilmesine, ilişkin gıyabî hüküm adresinin meçhul kalması nedeniyle sa
nığa tebliğ edilemediğinden, hükmün 7201 sayılı Tebligat Yasasının
28, 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine aynı Yasanın 31 inci
maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki bir hafta içinde temyiz
yoluna baş vurulmadığı takdirde müteakip işlemlerin yapılmasına,
ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, tahakkuk
edecek ilân giderinin dahi sanığa yükletilmesine karar verildi.
İlân olunur.
11937

Pülümür Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/13 - 162
Davacı Pülümür'ün Gökçekonak Köyünden Dursun oğlu 1926 do
ğumlu İbrahim Cömert vekili Avukat Ayla Üner tarafından, davalı
Tunceli İlinin Akdoğan Mahallesinden Bekir Yılmaz aleyhine açılan
3.400 lira alacak davasının davalı Bekir Yılmaz'ın gıyabında Pülümür
Asliye Hukuk Mahkemesinde bitirilen açık yargılama sonunda :
3.400 lira alacağın davalı Bekir Yılmaz'dan alınarak, davacı İbra
him Cömert'e verilmesine, Elazığ Barosu ücret tarifesine göre 340 lira
ücreti vekâlet parasının keza davalı Bekir Yılmaz'dan tahsili ile davacı
vekili Avukat Ayla Üner'e verilmesine, davacının yapmış olduğu 214
lira 50 kuruş muhakeme masraflarının davalı Bekir Yılmazdan alına
rak, davacı İbrahim Cömert'e verilmesine, 54 lira ilâm harcının davalı
Bekir Yılmaz'dan tahsiline, 20/10/1971 tarihinde 1971/13 - 162 sayı ile
karar verilmiştir.
Davalı Bekir Yılmaz adresi meçhul bulunduğu ve evvelce tebligat
ve gıyap kararının Resmî Gazete ile ilân edilmiş olup, bu kere Pülü
mür Asliye Hukuk Mahkemesinden sâdır olan ve özeti yukarıya çıka
rılan 20/10/1971 gün ve 1971/13 esas, 1971/162 karar sayılı alacak davası
kararının taraf olan davalı Bekir Yılmaz'a tebliğ yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
11551

Giresun Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Hatice Şahin tarafından, Hafik İlçesi Çimenyenice Kö
yünden Mahmut oğlu, Ruşen Şahin aleyhine ikame edilen boşanma
davasının yargılaması sırasında:
Davalı Ruşen Şahin'in Hafik İlçesi Çimenyenice Köyündeki ad
resine, 17/5/1971 günlü şiddetli geçimsizlik sebebiyle ikame edilen
dava dilekçesi ve günlü davetiye tebliğ edilemediğinden ve zabıtaca
yapılan adres tahkiki de neticesiz kalmış olmakla, adresi meçhul
davalı Ruşen Şahin'e dava arzuhali ve davetiyenin ilânen tebliğine
karar verilmiştir.
Karar gereğince davalı Ruşen Şahin'in duruşmanın atılı bulun
duğu 21/2/1972 Pazartesi günü saat 9.00 da mahkemeye gelerek beyan
da bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde
adına aynı yolla gıyap kararı tebliğ olunacağı dava arzuhali ve dave
tiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
11935

manın gıyaplarında devam olunacağı gıyap kararı
üzere ilânen tebliğ olunur.

yerine kaim olmak
11758

1971/504
Ekici Mahallesinden Eminedudu Kılıç tarafından aynı yerden Nazlı
Dinçer ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu tespite itiraz davasının ya
pılan duruşmasında : Davalılardan Sait Dinçer'e ilânen davetiyenin teb
liğine karar verilmiş davalı Sait Dinçer'in Şereflikoçhisar Birinci Asliye
Hukuk Mahkemesinde yapılacak olan 9/2/1972 tarihindeki duruşmada
hazır bulunması bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında devam olu
nacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
11759

1967/473
Davacı Havva öztaş vekili Av. Muammer Alıcı tarafından Sofular
Köyünden Celâl Ünver ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu kayıt tas
hihi davasının yapılan duruşmasında : Davalı Yeter Göktaş'a ilânen da
vetiyenin tebliğ edildiği duruşmaya gelmediğinden gıyap kararımnda ilâ
nen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Yeter Göktaş'ın Şereflikoçhisar
Birinci Asliye Hukuk Mahkemesindeki 4/2/197.2 tarihli duruşmada ha
zır bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı gıyap
kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
11760
•
Artvin Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No 1970/6
K. No: 1971/57
Davacı: H . A.
Maznun: Feyzullah Kılıç, Nevzat oğlu, Sennure'den doğma,
4/4/1943 doğumlu Erzurum Oltu Kazasının İpekçayır Köyü nüfusun
da kayıtlı,
Suç: Emniyeti suistimal,
Suç tarihi: 5/12/1969
Emniyeti suistimal suçundan maznun Feyzullah Kılıç'm hak
kında açılan hukukî amme davasının, T. C. K. nun 99 uncu madde
si gereğince
düşürülmesine
mütedair
Mahkememizden verilen
5/10/1971 günlü karar, müteaddit aramalara rağmen bulunamaması
sebebiyle maznuna tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve
29 uncu maddeleri gereğince tebligatın Resmî Gazete ile ve mahkeme
divanhanesine asılmak suretiyle ilânen tebliğine, aynı sayılı Kanunun
31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebli
gatın yapılmış sayılacağına 6/12/1971 tarihinde karar verildiği ilân olu
nur.
11936
•
Sirkeci Gümrük Müdürlüğünden:
Gümrüğümüzde tescilli 10/7/1968 tarihli 9072 sayılı giriş beyan
namesi ile ithal edilen eşya (binek otomobilinden) dolayı Hazineye
borçlu mükellef İbrahim Gökçe'den aranılan 1368,74 TL. sı gelir eksiği
(vergi ve resimlerin) in tahsili için bilinen adresinde bulunamadığından
tebligat yapılamamıştır.
Tebligata esas olacak başka adresi de bulunamadığından 7201 sa
yılı Kanunun 28, 29 uncu maddelerine göre ilânla tebliğine karar ve
rilmiştir.
Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
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•
Şereflikoçhisar Birinci Asliye Hukuk HâkimUğinden :
1970/245
Davacı Mezgik Köyünden Ömer ve ismet Ünver tarafından Aliuşağı
Köyünden Ziya Yiğiter ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu tapu iptali
davasının yapılan duruşmasında : Davalılardan Ziya ve Naciye yenileme
dilekçesinin ilânen tebliğ edilmiş bulunduğundan Naciye Yiğit ve Ziya
Yiğit'in Şereflikoçhisar Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak
1/2/1972 tarihli duruşmada bizzat hazır bulunmaları aksi halde duruş

Gümrüğümüzde tescilli 27/6/1968 tarihli 8054 sayılı giriş beyannamesiyle ithal edilen eşya (binek otomobilinden) dolayı Hazineye
borçlu mükellef Süleyman Deveci'den aranılan 1837,29 TL. gelir eksiği
(vergi ve resimler) in tahsili için bilinen adresinde bulunamadığından
dan tebligat yapılamamıştır.
Tebligata esas olacak, başka adresi de bulunamadığından 7201
sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddelerine göre ilânla tebliğine karar
verilmiştir.
Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
11927
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Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından :
1 — 1000 + 200 lira maaşla Şereflikoçhisar Hukuk Hâkimliğine,
Kula Hukuk Hâkimi İbrahim Pamukçu (8794),
2 — 1000 + 200 lira maaşla Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanlığına, Konya Ereğlisi Hâkimi Yaşar Pabııççu (10481),
3 — 9(50 + 200 lira maaşla Bayındır Ceza Hâkimliğine, Kula Ceza
Hâkimi Turgut Ulvi Çeliker (10365),
4 —• 925 + 200 lira maaşla Karaburun Hâkimliğine, Ağır Hukuk
Hâkimi Ahmet Sakar (10644),
5 — 925 + 200 lira maaşla Hakkâri Hâkimliğine, Seydişehir Ceza
Hâkimi Niyazi Yıldız (10985),
6 —• 785 + 200 lira maaşla Kuşadası Hâkimliğine, Kuşadası Sorgu
Hâkimi Mehmet Işık (11699),
7 — 750 + 200 lira maaşla Gelibolu Hukuk Hâkimliğine, Gelibolu
Sorgu Hâkimi Kemal Manav (12184),
8 — 750 + 200 lira maaşla Turgutlu Hukuk Hâkimliğine, Bigadiç
Hukuk Hâkimi M . Yılmaz Özyaman (14815),
9 —• 670 + 200 lira maaşla Akhisar Hâkimliğine, Çarşamba Ceza
Hâkimi Samim Alaçam (12466),
10 — 650+200 lira maaşla Hendek Hukuk Hâkimliğine, Hendek
Sorgu Hâkimi Hasan Baydur Cimilli (12481),
11 — 650 + 200 lira maaşla Bolu Hukuk Hâkimliğine, Konya Ereğ
lisi Hâkimi Tacettin Gören (15109),
12 — 570 + 150 lira maaşla Edirne Hukuk Hâkimliğine, Tirebolu
Hukuk Hâkimi Yakup Tanyeli (13635),
13 — 570 + 150 lira maaşla Ordu Hukuk Hâkimliğine, Perşembe
Hâkimi Alaeddin Selçuk (14028),
14 — 570 + 150 lira maaşla Kula Ceza Hâkimliğine, İmroz Hâkimi
Fehim Ongun (13521),
15 — 550 + 150 lira maaşla Seydişehir Hâkimliğine, Oltu Hâkimi
Şeref Doğan (13445),
16 —• 550 + 150 lira maaşla Kuşadası Sorgu Hâkimliğine, Kiraz
Sorgu Hâkimi Burhanettin Celiloğlu (14921),
17 — 550 + 150 lira maaşla Bandırma Hâkimliğine, Erbaa Hukuk
Hâkimi Hüseyin Arcak (13809),
18 — 550 + 150 lira maaşla Biga Hâkimliğine, Sivas Ağır Ceza
Mahkemesi Üyesi Salih Doğan (13562),
19 — 550 + 150 lira maaşla Aydın Hâkimliğine, Çine Tapulama Hâ
kimi S. Nevzat Limnili (13262),
20 — 490 + 150 lira maaşla Bandırma Hâkimliğine, Kargı Hâkimi
Özer Öçlü (14276),
21 — 490 + 150 lira maaşla Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlı
ğına, Malatya Hâkimi Adıl Akçay (14154),
22 — 490+150 lira maaşla Kayseri Hâkimliğine, Şebinkarahisar
Hâkimi Zülfü Bayındır (14136),
23 — 490 + 150 lira maaşla Eskişehir İcra Hâkimliğine, Eskişehir
Hâkimi Saadettin Livanelioğlu (13833),
24 — 475 + 150 lira maaşla Aksaray Hukuk Hâkimliğine, Aksaray
Tapulama Hâkimi Yusuf Servet Kitiş (14124),
25 — 475 + 150 lira maaşla Konya Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine
Niksar Ceza Hâkimi M . Kemal Özdemir (14677),
26 — 415 + 150 lira maaşla Menemen Hâkimliğine, Karaburun Hâ
kimi Erdoğdu Çalış (15220),
27 — 415 + 150 lira maaşla Karaman Sulh Hâkimliğine, Karaman
Sorgu Hâkimi Nazmi Erdoğan (151415),
28 — 415 + 150 lira maaşla Bartın Ceza Hâkimliğine, Develi Ceza
Hâkimi Halit Atay (15123),
29 — 400 + 150 lira maaşla Konya Ereğlisi Ceza Hâkimliğine, Ava
nos Ceza Hâkimi Selçuk Örel Aydınöz (15753)'
30 — 400 + 150 lira maaşla Kastamonu Sulh Hâkimliğine, Şerefli
koçhisar Tapulama Hâkimi Hüseyin Özkan Süner (15750),
31 — 400 + 150 lira maaşla
Mardin Ceza Hâkimliğine,
Mardin
Sulh Hâkimi Yusuf Aktaş (16484),
32 —• 400 + 150 lira maaşla Mardin Sulh Hâkimliğine, Çatalzeytin
Sorgu Hâkimi İsmet Kürümoğlu (15071),
33 — 40 + 150 lira maaşla Kozan Sulh Hâkimliğine, Adıyaman
Sulh Hâkimi Selâhattin Peker (15877),
34 — 360 + 100 lira maaşla Karaman Sorgu Hâkimliğine, Muş
Sulh Hâkimi Atilâ Fırat (15322),
36 —• 360 + 100 lira maaşla Ağrı Ceza Hâkimliğine, Ağrı Sulh Hâ
kimi Yılmaz Tliran (15283),

6 OCAK 1972

36 — 360 + 100 lira maaşla Nallıhan Sorgu Hâkimliğine, Sarıkaya
Hâkimi Yaşar Koru (16237),
37 — 360 + 100 lira maaşla Gelibolu Sorgu Hâkimliğine, Yenice
Sorgu Hâkimi İlker Eroltu (15330),
38 — 360 + 100 lira maaşla Çukurca Sorgu Hâkimliğine, Sarıkamış
Sorgu Hâkimi Güngör Kaynarkan (15319),
39 — 350 + 100 lira maaşla Şarkikaraağaç Sorgu Hâkimliğine, Gelendost Sorgu Hâkimi Cemil Dikme (16244),
40 — 310 + 100 lira maaşla Selendi Sorgu Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi Yılmaz Bozatlı (15947),
41 — 300 + 100 lira maaşla Dlirağan Hâkimliğine, Dlirağan Sorgu
Hâkimi Tanju Halil Bilgin (17285),
42 — 300+100 lira maaşla Oğuzeli Sorgu Hâkimliğine, Yavuzeli
Hâkimi Nurettin Barut (16902),
43 — 260 + 100 lira maaşla Orta Sorgu Hâkimliğine, Nusaybin Hâ
kim Yardımcısı H . Kami Nalbantoğlu (17366),
44 — 250 + 100 lira maaşla Dlirağan Sorgu Hâkimliğine, Dlirağan
Hâkim Yardımcısı Ahmet Sevgili'nin 17363),
Atanmalarına dair Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci Bölümünce
verilen 16/12/1971 tarihli karar Genel Kurulun 17/12/1971 tarih ve
358/373 sayılı karariyle onanmıştır.
11962
1 — 1000+200 lira maaşla istanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine,
Konya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ahmet Hulusi Zeren (10129),
2 — 1000+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Hatay Hukuk
Hâkimi Hüseyin Yörük (9474),
3 — 1000+200 lira maaşla Kartal Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi M .
Salih Üstünel (8752),
4 — 1000+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Gebze Hukuk Hâ
kimi Mehmet Kocayiğit (10511),
5 — 1000+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Eskişehir İcra Hâ
kimi M . Nurettin Nemli (9357),
6 — 1000+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Malatya Hâkimi
Şemsettin Ekmen (8145),
7 — 1000+200 lira maaşla Kocaeli Hâkimliğine, Bartın Ceza Hâ
kimi Mustafa Atay (9022),
8 — 1000+200 lira maaşla Çanakkale Hâkimliğine, Burdur Ceza
Hâkimi Mehmet Kendir (10478),
9 — 975+200 lira maaşla istanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine,
Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Mehmet Emin Kiper (10457),
10 — 975+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa
Hukuk Hâkimi İsmail Fethi Erdem (9861),
11 — 975+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi
Hasan Fehmi Dedeyetimoğlu (10361),
12 — 975+200 lira maaşla Yargıtay Üye Yardımcılığına, Ankara
Hâkimi Nevvare Ozanalp (9968),
13 — 975+200 lira maaşla Bursa Hukuk Hâkimliğine, Manisa Hu
kuk Hâkimi Mehmet Fahri Akalın (10123),
14 — 950+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Adana Hâkimi
Mustafa Kemal Bilgiç (10817),
15 — 950+200 lira maaşla istanbul Sorgu Hâkimliğine,
Ankara
Hâkimi Ahmet Salih Haşimoğlu (10622),
16 — 925+200 lira maaşla Gaziosmanpaşa Hukuk Hâkimliğine,
Ordu Hukuk Hâkimi Mehmet İzzet Buharalıoğlu (10915),
17 — 925 + 200 lira maaşla Kartal Hukuk Hâkimliğine, Kartal Hâ
kimi Tahir Tüzün (10018),
18 — 925+200 lira maaşla Eyüp' Hâkimliğine, Alanya Hukuk Hâ
kimi A l i Nevzat Erol (10394),
19 — 925+200 lira maaşla Eyüp Hâkimliğine, Edirne Hukuk Hâ
kimi M . Nermi Gürel (11083),
20 — 925+200 lira maaşla Eyüp Ceza Hâkimliğine, Zonguldak Ağır
Ceza Mahkemesi Başkanı M . Yaşar Çelikel (11355),
21 — 925+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Çankırı Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Fehmi Aydoğan (10436),
22 — 925+200 lira maaşla Ankara Sorgu Hâkimliğine, Haynıana
Ceza Hâkimi Muzaffer Sancar (11086),
23 — 925+200 lira maaşla Gebze Hukuk Hâkimliğine, Afyon Hu
kuk Hâkimi Tevfik Obalı (11441),
24 — 785+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Zonguldak Hukuk
Hâkimi Şevki Kaptanoğlu (12431),
25 — 785+200 lira maaşla Yargıtay Üye Yardımcılığına, Ankara
Sorgu Hâkimi Tahsin Baccıoğlu (10369),
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26 — 785+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Sinop Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Osman Necati Altay (11457),
27 — 785+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, inegöl Ceza Hâ
kimi Hasan Hisarlı (1170O),
28 — 750+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi
Hüsamettin Kayaalp Uluğ (12079),
29 — 750+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Manisa Hukuk
Hâkimi Ahmet Tliran Özokutucu (12147),
30 — 750 + 200 lira maaşla istanbul Sorgu Hâkimliğine, Osmaniye
Sorgu Hâkimi Cemil Filoğlu (12279),
31 — 75O+20O lira maaşla Yargıtay Üye Yardımcılığına, Rize Ağır
Ceza Mahkemesi Üyesi Nezihe Saraç (14256),
32 — 750+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Erzurum Ağır
Ceza Mahkemesi Başkanı Enver Koçak (12699),
33 — 750+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Zonguldak Hukuk
Hâkimi Mehmet Kılıç (11472),
34 — 750+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Samsun Ceza Hâ
kimi Şeref Balpınar (12333),
35 — 750+200 lira maaşla Yargıtay Üye Yardımcılığına, Adana
Hâkimi Gazi Niyazi Üstünkaya (12345),
36 — 750+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Akçaabat Hukuk
Hâkimi Faruk Yener (140O0),
37 — 750+200 lira maaşla Yenimahalle Sorgu Hâkimliğine, Konya
Ereğlisi Ceza Hâkimi Fikret Erem (11564),
38 — 750+200 lira maaşla Ankara Tapulama Hâkimliğine Ankara
Hâkimi I. Hakkı Güroğlu (12320),
39 — 750+200 lira maaşla Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkan
lığına, Elazığ Ceza Hâkimi ismail Durgun (12271),
40 — 750+200 lira maaşla istanbul Hâkimliğine, Antalya Tapu
lama Hâkimi Özdemir Pala (12750),
41 — 750+200 lira maaşla Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine,
Sandıklı Hâkimi Salih Acıpayamoğlu (12737),'
42 — 750+200 lira maaşla Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeli
ğine, Yozgat Hâkimi Mustafa Üresinler (11985),
43 — 750+200 lira maaşla Havsa Hâkimliğine, Havsa Sorgu Hâ
kimi Mehmet Kemal Antalya (11885),
44 — 670+200 lira maaşla istanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyeli
ğine, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ahmet Halis Tirkeş (12633),
45 — 670+200 lira maaşla Yargıtay Üye Yardımcılığına, Aksaray
Hukuk Hâkimi A l i Özbek (12294),
46 — 670+200 lira maaşla Ankara Hâkimliğine, Haynıana Hukuk
Hâkimi Fikri Güler (12661),
47 — 670+200 lira maaşla Samsun Hâkimliğine, Tirebolu Ceza Hâ
kimi Şükrü Turhan Bakioğlu (12356),
48 — 670+200 lira maaşla Biga Ceza Hâkimliğine, Biga Hâkimi
Osman Pozan (12653),
49 — 650+200 lira maaşla Yargıtay Üye Yardımcılığına, Şerefli
koçhisar Hukuk Hâkimi M . Sadık Kotan (13206),
50 — 650+200 lira maaşla Zonguldak Hukuk Hâkimliğine, Seydi
şehir Hukuk Hâkimi M . Reşit Zengin (13314),
51 — 650+200 lira maaşla Burdur Ceza Hâkimliğine, Burdur Ağır
Ceza Mahkemesi Üyesi Halil Kaftan (13256),
52 — 570+150 lira maaşla Giresun Hukuk Hâkimliğine, Espiye
Hâkimi Kemalettin özmen (13653),
53 — 550+150 lira maaşla İsparta Tapulama Hâkimliğine, Bucak
Hukuk Hâkimi t. Rüştü Özarslan (13837),
54 — 550+150 lira maaşla Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanlığına, Görele Ceza Hâkimi Ahmet Ziya Sağesen (13950),
55 — 550+150 lira maaşla Salihli Ceza Hâkimliğine, Salihli Hâkimi
Şadi Yaşar Hekimoğlu (14462),
56 — 550+150 lira maaşla Burdur Hukuk Hâkimliğine, Burdur
Hâkimi Mehmet Demirtürk (13514),
57 — 550+150 lira maaşla Bafra Sulh Hâkimliğine, Bafra Sorgu
Hâkimi Settar Atabek (13772),
58 — 490+150 lira maaşla Hatay Hukuk Hâkimliğine, Burdur Hu
kuk Hâkimi Burhan Cahit Kadılar (14195),
59 — 490+150 lira maaşla Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine,
Burdur Hâkimi Davut Topçuoğlu (14174),
60 — 490+150 lira maaşla Kiraz Hâkimliğine, Gülşehir Hukuk Hâ
kimi Sırrı Doğan Demirer (14414),
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61 — 490+150 lira maaşla Haynıana Hukuk Hâkimliğine, Kasta
monu Hâkimi Mehmet Siret Atalay (14153),
62 — 490+150 lira maaşla Antalya Tapulama Hâkimliğine, İsparta
Tapulama Hâkimi Hayati ölçmener (14224),
63 — 490+150 lira maaşla Aydın Ceza Hâkimliğine, Aydın Hâkimi
ismail Yüksel Arman (14204),
64 — 475+150 lira maaşla Konya Hâkimliğine, Konya Sorgu Hâ
kimi Turgut Uğur (13825),
65 — 415+150 lira maaşla Ermenek Hâkimliğine, Ermenek Sulh
Hâkimi Cemil Yener Gökbudak (14598),
66 — 415+150 lira maaşla Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine,
Almus Hâkimi Mustafa Sezen (15023),
67 — 415+150 lira maaşla Konya Ereğlisi Sulh Hâkimliğine, Konya
Ereğlisi Sorgu Hâkimi Erol Çetin (15197),
68 — 415+150 lira maaşla Burdur ıSulh Hâkimliğine, Ulubey
(Uşak) Hâkimi Kadir Tokman (15092),
69 — 415+150 lira maaşla Tavas Hukuk Hâkimliğine, Tavas Sulh
Hâkimi Sahabettin Tekin (14979),
70 — 415+150 lira maaşla Konya Sorgu Hâkimliğine, Alanya Sulh
Hâkimi Yusuf Temel (15196),
71 — 415+150 lira maaşla Burdur Hâkimliğine, Adıyaman Ağır
Ceza Mahkemesi Üyesi, Şükrü Okutan (14980),
72 — 415+150 lira maaşla Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine,
Şebinkarahisar Sorgu Hâkimi Yılmaz Poyraz (15137),
73 — 400+150 lira maaşla Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Üyeli
ğine, Gürün Hâkimi Teoman Üneri (15730),
74 — 400+150 lira maaşla Ünye Hukuk Hâkimliğine, Ünye Sulh
Hâkimi Ziya Günday (15103),
75 — 400+150 lira maaşla Ünye Sulh Hâkimliğine, Reşadiye Ceza
Hâkimi Mehmet Çetin (15855),
76 — 400+150 lira maaşla Aksaray Sorgu Hâkimliğine, Görele
Sorgu Hâkimi Tevfik Erkan (14629),
77 — 400+150 lira maaşla Batman Sorgu Hâkimliğine, Siirt Ağır
Ceza Mahkemesi Üyesi Halit Yılmaz (15834),
78 — 400+150 lira maaşla Haynıana Ceza Hâkimliğine, Arhavi
Sorgu Hâkimi Kâmil Kadıoğlu (14675),
79 — 400+150 lira maaşla Geyve Sorgu Hâkimliğine, Birecik Sor
gu Hâkimi Mehmet Birsin Tüzünalp (15046),
80 — 360+100 lira maaşla Beyşehir Sorgu Hâkimliğine, İğdır Sor
gu Hâkimi Dündar Burslan (13455),
81 — 360+100 lira maaşla Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine,
Bingöl Sorgu Hâkimi Gafur Özkan (16333),
82 — 350+100 lira maaşla Gazipaşa Hâkimliğine, Gazipaşa Sorgu
Hâkimi Mustafa Paççı (16564),
83 — 310+100 lira maaşla Erciş Hâkimliğine, Erciş Ceza Hâkimi
Temel Şükrü Turhan (16511),
84 — 300+100 lira maaşla Gazipaşa Sorgu Hâkimliğine, Hadım
Hâkimi Erol Kırıtoğlu (16663),
85 — 260+100 lira maaşla Ağrı Hâkim Yardımcılığına, Hamur Hâ
kim Yardımcısı özcan Aksoy (17378),
86 — 250+100 lira maaşla Şenkaya Hâkim Yardımcılığına, Yahyalı
eski Hâkim Yardımcısı Hüseyin Cahit Karaca (17420) nm
Atanmalarına dair Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci Bölümünce ve
rilen 7/12/1971 ve 11/12/1971 tarihli kararlan Genel Kurulca 16/12/1971
gününde ve 350/349, 351/350 sayılı kararlan ile onanmıştır.
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Kırıkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1962/213
Kırıkhan'ın soğuksu Köyünden Mustafa Hamşir vekili Avukat
Abidin Artun tarafından davalı Soğuksu Köyünden Hayriye Bebek,
Musa Bebek ve Mustafa Bebek haklarında açtığı men'i müdahale da
vasının yapılan muhakemesinde :
Davalı Hayriye Bebek, Musa Bebek ve Mustafa Bebek'in mahallî
ikametgâhları meçhul kaldığından Resmî Gazete ile gıyap kararı teb
liğine karar verilmiş olduğundan adı geçen davalıların Kırıkhan As
liye Hukuk Mahkemesinin 1962/213 sayılı dosyazına 18/2/1972 günü
saat 9.00 da gelmeleri gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ
olunur.
11934
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden :
1 — Ofisimiz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme
ler şartnameleri esaslarına göre kapalı zarf usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Miktarı
G. teminatı
Cinsi
(Adet)
TL.
1 — Mazot Püskürtme Tabancası
2 — Madenîyağ Tulumbası
3 — Hava Kompresörü
4 — Valvalin Kovası

82
391
185
249

2.500
10.000
82.000
9.500

2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Satın Alma Komis
yonu Başkanlığı Büro Şefliğinden temin edilebilir.
3 — Bu işin geçici teminatları yukarıda yazılı olup, kapalı tek
lif mektuplarını havi zarflar en geç; 7/2/1972 günü saat 14.00 e ka
dar Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkanhığnda buluna
cak şekilde postalanmış veya Satın Alma Komisyonu Başkanına el
den verilmiş olacaktır.
4 — Teklif zarfları 7/2/1972 günü saat 15.00 de açılacağından, is
teyen firmalar zarfların açılışında bulunabilirler.
5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
11994 / 2-1

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malze
meler şartnameleri esaslarına göre kapalı zarf usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
Miktarı
G. teminatı
Cinsi
(Adet)
TL.
a — Jeneratör
b — Seyyar Şasi Yağlama Pompası
c — Kademeli Santrifüj Pompa

92
174
118

54.250
14.550
59.470

2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu
Başkanlığı Büro Şefliğinden temin edilebilir.
3 — Bu işin geçici teminatları yukarıda yazılı olup, kapalı teklif
mektuplarını havi zarflar en geç 1/2/1972 günü saat 14.00 e kadar Ge
nel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulunacak şe
kilde postalanmış veya Satın Alma Komisyonu Başkanına elden ve
rilmiş olacaktır.
4 — Teklif zarfları, 1/2/1972 günü saat 15.00 de açılacağından,
isteyen firmalar zarfların açılışında bulunabilirler.
5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
11995 /2-1
1 — Ofisimiz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malze
meler şartnameleri esaslarına göre kapalı zarf usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
Miktarı
G. teminatı
Cinsi
(Adet)
TL.
a — Seyyar Dişli Yağlama Cihazı
b — C02 Cihazı
c — Lastik Sökme Cihazı

90
342
59

15.000
8.750
3.000

2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Satın Alma Komis
yonu Başkanlığı Büro Şefliğinden temin edinilebilir.
3 — Bu işin geçici teminatları yukarıda yazılı olup kapalı tek
lif mektuplarını havi zarflar en geç; 4/2/1972 günü saat 14.00 e kadar,
Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulunacak
şekilde postalanmış veya Satın Alma Komisyonu Başkanına elden ve
rilmiş olacaktır.
4 — Teklif zarfları 4/2/1972 günü saat 15.00 de açılacağından is
teyen firmalar zarfların açılışında bulunabilirler.
5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
11996/2-1

Bayındırlık

Bakanlığı

Yapı

ve

imar

İşleri

Reisliğinden:

1 — İstanbul Dericilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ikmal in
şaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (5.848.741,83 liradır.)
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3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Komis
yonunda 25/1/1972 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görüle
bilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (189.213) liralık geçici teminatını,
B) 1971 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teç
hizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkâlarmı bildiren malî durum
bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi
ibraz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan ala
cakları) yeterlik belgesini,
Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 25/1/1972 Salı günü saat 15.00 e
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/1/1972
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
11920 / 4-1

Sungurlu Tapulama Hâkimliğinden:
E. No: 1970/399
K. No: 1970/224
Hâkim: A. Tevfik Başağaoğlu 15310
Kâtip : Ahmet Altın 7
Davacılar Boztepe Köyünden Nazmiye Karakafa, Suna Tunay'ın
davalı aynı Köyden Hasan Tunay adma açmış olduğu T. T. İ. davasının
yapılan açık yargılaması sonunda:
Davacıların 30 günlük süre geçtikten sonra itiraz etmiş olmakla
T. K. nun 28 inci maddesi gereğince 30 günlük sürenin hitamında dava
açıldığından, Mahkememizin görevsizliğine, davacıların ait oldukları
mahkemede dava açmakta muhtariyetlerine dair verilen karar, dava
lının vefatı ile mirasçılarına çıkarılan tebligat kızı Mevlüde Tunay'a
adresi meçhul olduğundan tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı
Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen
tebliğine ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına karar verileceği ilân olunur.
10459

Karşıyaka Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1971/410
Çetin Över hakkında açılan dernek feshi davasının yapılmakta
olan muhakemesinde:
Karşıyaka Yalı Caddesi 4/1 numarada ikamet etmekte iken adına
çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilen davalı Çetin Över'e ilânen
tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan duruş
manın muallâk bulunduğu 7/2/1972 günü saat 9.00 da Mahkememizde
hazır bulunmadığınız takdirde adınıza gıyap kararı tebliğ edileceği
hususu tebliğ olunur.
11846/1
Karşıyaka Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1968/577
K. No: 1969/257
Hâkim : Ali Nazmi Salman 12120
Başkâtip: Musa Decdeli 515
Hırsızlık fiilinden sanık ve Mahkememizin 20/4/1970 tarihli ilâmiyle T. C. K. nun 49l/ilk, 62, 522 nci maddeleriyle neticeten 26 gün
müddetle hapsine ve bu cezanın 647 sayılı K. nun 6 ncı maddesiyle te
ciline dair ilâmiyle hükümlü ve Gördes Beyer Köyünden İbrahim oğlu
1955 doğumlu Mehmet Altıntaş'a bunca aramalara rağmen gıyabî hü
küm tebliğ edilememiş bulunduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 29 uncu maddesi gereğince ilânen tebliğ edilmesine ve hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ
edilmiş sayılacağına karar verilip ilân olunur.
11846/2

6 OCAK 1972

Sahife : ¿1

(Resmî Gazete)

Devlet Yatırım Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
dan :
16 Aralık 1971 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
îdare Merkezinde yapılan Maliye Vekâleti - Amortisman ve Kredi San
dığı % 5 Faizli 1957 İstikrazı Tahvillerinin 16 Ocak 1972 vadesine ait
itfa çekilişinde itfa edilmiş tahvil numaralarını gösterir liste.
561 - 580
861 - 880
1621 - 1640
1861 - 1880
2321 - 2340
2561 - 2580
2581 - 2600
3081 - 3100
3181 - 3200
3361 - 3380
3721 - 3740
4601 - 4620
4841 - 4860'
6021 - 6040
6281 - 6300
6741 - 6760
7041 - 7060
7501 - 7520
8401 - 8420
8881 - 8900
8962 - 8981
9102 - 9121
9349 - 9368
9631 - 9650
10161 - 10170
10281 - 10290
10391 - 10400
10531 - 10540
1060) - 10610
10661 - 10670
10841 - 10850
10931 - 10940
11121 - 11130
11021 - 11030
11141 - 11150
11471 - 11480
11571 - 11580
11631 - 11640
11731 - 11740
11841 - 11850
12471 - 12480
12591 - 12600
12911 - 12920
13361 - 13370
13381 - 13390
13441 - 13450
13461 - 13470
13531 - 13540
14071 - 14080
13991 - 14000
14651 - 14660
14721 - 14730
14771 - 14780
14791 - 14800
14931 - 14940
1558-1 -15590
15631 - 15640
16171 - 16180
16411 - 16420
16421 - 16430
16611 - 16620
16671 - 16680
16731 - 16740
16921 - 16930
16931 - 16940
16991 - 17000
17061 - 17070
17183 - 17190
17211 - 17220
17431 - 17440
17545 - 17546
17551 - 17558
18246 - 18255
18336 - 18345
18501 - 18510
18551 - 18560
18890 - 18899
19100
19111 - 19119
19190 ,
19631 - 19640
19201 - 19209
19846 - 19855
20057 - 20058
20061 -20062
20067 - 20068
20121 -20122
20189 - 20190
20221 •20222
20239 - 20240
20359 - 20260
20333 -20334
20345 - 20346
20379 - 20380
20421 -20422
20433 -20434
20445 - 20446
20497 - 20498
20501 -20502
20551 -20552
20651 - 20652
20569 - 20570
20737 - 20738
20805 - 20806
20837 - 20838
20845 - 20846
20949 -20950
20979 - 20980
20999 - 21000
21065 - 21066
21085 -21086
21101 -21102
21117 -21118
21133 - 21134
21159 -21160
21165 -21166
21183 -21184
21199 - 21200
21231 -21232
21247 - 21248
21263 -21264
21365 - 21366
21367 - 21368
21391 -21393
21417 -21418
21455 - 21456
21487 - 21488
21531 - 21532
21561 -21562
21583 - 21584
21615 -21616
21629 - 21630
21631 -21632
21633 - 21634
21635 -21636
21671 -21672
21677 - 21678
21679 - 21680
21683 -21684
21685 - 21686
21695 - 21696
21847 - 21848
21849 - 21850
21875 - 21876
21879 -21880
21923 - 21924
21927 -21928
21969 - 21970
21971 •21972
21985 - 21986
22005 -22006
22017 - 22018
22037 -22038
22057 - 22058
22107 - 22108
22165 -22166
22175 - 22176
22181 - 22182
22185 - 22186
22193 -22194
22197 - 22198
22292 - 22293
22574 - 22575
22578 , 22581
22587 -22588
22660 - 22661
22696 - 22697
22704 - 22705
22710 - 22711
22824 - 22825
22854 -22855
22866 - 22867
22876 -22877
22904 - 22905
22934 , 22937
22944 - 22945
22966 - 22967
22962 -22963
23076 , 23108
23117 , 23128
23151 , 23179
23198 23217
23220 , 23250
23251 , 23296
23298 , 23313
23332 23367
23377 , 23390
23397 , 23403
23412 , 23414
23435 23482
23498 , 23533
23543 , 23608
23626 , 23671
23695 23705
23714 , 23717
23720 , 23729
23732 , 23753
23756 23768
23821 , 23827
23836 , 23861
23870 , 23879
23893 23904
23932 , 23961
24020 , 24046
24068 , 24078
24120 24147
24149 , 24171
24226 , 24229
24235 , 24240
24246 24259
24267 , 24280
24285 , 24304
24307 , 24313
24319 24361
24363 , 24378
24407 , 24410
24417 , 24425
24430 24462
24465 , 24469
24473 , 24503
24511 , 24516
24520 24529
24564 , 24626
24630 , 24652
24666 . 24668
24689 24695
24713 , 24722
24747 , 24755
24783 , 24824
24833 24868
24872 , 24890
24936 , 24953
24958 , 24990
14 numaralı kupon ve kur'a isabet etmiş tahvil bedelleri 16 Ocak
1972 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu
tarihten itibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zaman
aşımına uğrayacaktır.
11919 /1-1

Ankara Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemiz, İtfaiye Müdürlüğü ihtiyacı için vakumlu su ve
katı madde emebilen tazyikli su basabilen hortumlu itfaiye aracı ile

Temizlik İşleri Müdürlüğü ihtiyacı için çeşitli eb'adda cadde, kaldı
rım süpürücüsü ve ağaç talaşlama aracı dövizi tarafımızdan temin
edilmek üzere ithal edilecektir.
2 — Bu işle iştigal eden fabrikaların Türkiye'deki kanunî temsil
cilerinin imalâtlarına ait prespektüs proforma fatliralarını ve kaç tak
site kadar ödeme şekli kabul edeceklerini bildirir teklif mektuplarını
orjinal ve Türkçe olarak 25 Ocak 1972 günü saat 17.30 a kadar Bele
diyemiz Levazım Müdürlüğüne vermeleri veya aynı tarihte bulunmak
üzere postalamaları.
3 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
11991 / 2-1

Belediyemizce 14 kalem patinaj zinciri 2490 sayılı Kanun gere
ğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
1 — Tahminî bedeli 211.641 lira ve geçici teminatı 11.832,05 li
radır.
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İhalesi 24/1/1972 günü saat 15.10 da Encümen salonunda
yapılacaktır.
4 — İstekliler teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir
saat evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur.
Posta gecikmeleri dikkate alınmaz.
11992 / 4-1
Belediyemizce 75 kalem sıhhî tesisat malzemesi 2490 sayılı Ka
nun gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
1 — Tahminî bedeli 101.446,38 lira ve geçici teminat 6.322,32 li
radır.
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İhalesi 24/1/1972 günü saat 15.00 de Encümen salonunda yapı
lacaktır.
4 — İstekliler teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir
saat evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
11993/4-1
•
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı madenî memur sandalyesi teknik
ve ticarî şartname esaslarına göre kapalı zarfla teklif alma suretiyle
satın alınacaktır.
1 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnamelerle, söz
leşme tasarısını, teknik kapasite formu ile banka referans formunu
Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlük Ticaret Şubesi Müdüılüğünden veya istanbul, Kayseri ve İzmir Bölge Müdürlüklerin
den temin edebilirler. Banka referans formu ile teknik kapasite for
mu göndermeyen firmaların teklifleri nazarı itibara alınmayacaktır.
2 — Ticarî ve teknik şartname hükümlerine uygun olmayan tek
lifler kabul edilmeyecektir.
3 — Teklifler en geç 17/1/1972 Pazartesi günü saat 17.00 ye ka
dar Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No. lu Mer
kez Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Postada
vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
4 — İhale konusu malzemenin;
«Teslim mahalli, hazırlık devresi, teslim müddeti, teslim şekli,
muayene ve tesellüm müddetleri, Ofis'e tevdi edilmesi gereken geçici
teminat miktarı»
Ticarî şartnameye ekli listede gösterilmiştir.
5 — İhale konusu malzemelere ait teklif mektubu kapalı olarak
mühürlü bir zarf içinde tevdi edilecektir. Dış zarflar açılıp .belgele
rin tetkikinde istenilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra fi
yata ait iç zarflar açılacaktır.
6 — Ticarî şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak teslim
mahalli itibariyle kısmî tekliflerde bulunabilinir, bu takdirde tesli
mat şartname eki listede gösterilen partilerin tekabül ettiği süre içinde
yapılır.
7 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya
tercih ettiği talibe vermekte serbesttir.
Malzemenin cinsi: Madenî memur sandalyesi, Miktarı: 30.00 adet.
11997 / 2-1

Sahife : 22
Bayındırlık

Bakanlığı

Yapı

ve

İmar

işlen

Reisliğinden .

1 — Refahiye (Erzincan), Karayazı (Erzurum), Diyadin (Ağrı)
Yatılı Bölge ilkokulu mobilyalan bakiye işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli (713.416,44) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliği ihale Ko
misyonunda 20/1/1972 Perşembe günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte gö
rülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (32.290) liralık geçici temi
natını,
B) 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi,
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teç
hizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildirir malî du
run bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi,
en az işin keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bir işin iş bitirme bel
gesini ibraz suretiyle Yapı ve İmar işleri Reisliği Belge Komisyo
nundan alacakları) yeterlik belgesini.
Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 20/1/1972 Perşembe günü saat
15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 17/1/1972
günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez
Keyfiyet ilân olunur.
11713/4-3

Ankara

6 OCAK 1972

(Resmî Gazete)

Jandarma

Satın

Alma

Komisyonu

Başkanlığından:

8. J. Bölge K. lığının kışla çevre duvarları üzerine yapılacak de
mir parmaklık işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ka
palı zarf usulü ile yaptırılacaktır. İşin keşif bedeli (85.270,94) lira olup
G. teminatı (5.550) liradır, ihalesi 17 Ocak 1972 Pazartesi günü saat
15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Buna ait şartname, keşif, proje ve
diğer evrakları Komisyon Bşk. lığında görülebilir. İsteklilerin Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli ka
dar eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini di
lekçelerine ekleyerek Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü İştirak Bel
gesi Komisyonundan ihale tarihinden üç gün önce belgelerini alarak
ticaret odası vesikası, G. teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel Komisyon Bşk. lığına vermeleri, postadaki ge
cikmeler kabul olunmaz duyurulur.
11942 /4-8

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliği Yapı İşleri
5. Bölge Müdürlüğünden : ANKARA
1 — Ankara Çevre Sağlık Koleji yemekhane 2. kısım inşaatı 2490
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
Konulmuştur.
2 — tşin keşif bedeli : 125.676,50 liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme
Komisyonunda 12/1/1972 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A — 7.534,— liralık geçici teminatını,
B — 1971 yılına ait ticaret odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve
bunu belirten banka referansını,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) En az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar buna benzer bir işi
başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi,
dilekçelerine eklıyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.

6 — İstekliler teklif mektuplarını 12/1/1972 Çarşamba günü saaı
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 8/1/1972
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. Keyfiyet ilân olunur.
11747 / 4-4

1 — Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Kanalizasyon
Tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf
usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 287.724,60 liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme
Komisyonunda 20/1/1972 Perşembe günü saat 16.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A — 15.259,00 liralık geçici teminatım,
B — 1971 yılma ait ticaret odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi
ve bunu belirten banka referansım,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini,
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan
alacaklraı yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 20/1/1972 Perşembe günü saat
15.30 akadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 17/1/1972
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
11918/4-2
•
Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Makina İkmal Müdürlüğünden .
1 — 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 50.000 metre 1/2" lik
6 X 19 çelik özlü 40.000 metre 1/2" lik 6 X 19 kendir özlü çelik tel
halatlar kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.
2 — Çelik ve kendir özlü çelik tel hatların muhammen bedeli
(1.179.000,—) lira olup, muvakkat teminatı (49.120,—) liradır.
3 — Çelik ve kendir özlü çelik tel halatlara ait idari ve fennî
>artnameler Müdürlüğümüzden
(Ankara'da Keçiören volu üzerinde
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu karşısında) mesai saatleri dahilinde
temin edilebilinir.
4 — Çelik ve kendir özlü çelik tel halatlann ihalesi 15/1/1972
Cumartesi günü saat 11.00 de Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve
32 nci maddeleri gereğince hazırlayacakları vesikalarla birlikte kapalı
zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri.
6 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilemeyeceği,
İlân olunur.
11911 /4-3
e
Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1971/402
Davacı Şadiye ve Nliran vekilleri Avukat Seçkin Badoğlu tarafın
dan davalı Rıza Vurel aleyhine açılan nafaka davası sebebiyle :
Davalının istanbul Caddesi İzmir Otelindeki adresinde olmadığı
yapılan tahkikatlardan anlaşıldığından ilânen tebliğine karar verilmiş
olmakla davalının 24/1/1972 tarihinde saat 10.00 da mahkemede hazır
bulunması veya kanunî bir vekil göndermesi hususu davetiye yerine
kaim olmak üzere ilân olunur.
11538

6 OCAK 1972
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 — Ofisimiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem
1780 adet Mikronik Filitre ve su ayırıcı yedekleri idarî ve teknik şart
namesi esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile imal ettirilecektir.

Tebligata esas olacak başkaca bir adresi de bilinemediğinden 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre ilânen tebliğine karar
verilmiştir.
Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
11789

Miktarı
adet

Cinsi
1
2
3
4
5
6

sahife : 23

(Resmî Gazete)

— Pürülâtör Mikronik Filitre PA - 7057
— Warner Lewis Filter/Seperatör CS - 63
— Warner Lewis Filter/Seperatör CC - K21
— Costruzioni Eto Mikronik Filitre 0 300 - da 5"
— Fram Filter/Water Seperatör CC - K31
— Fram Filter/Water Seperatör CS - 64

280
120
80
1020
120
160

-

2 — Bu işe ait geçici teminat 23.750 TL. sidir.
3 — Şartnameler Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığından temin edilebilir.
4 — thaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarının dış zar
fının üzerine yalnız (Mikronik Filitre ve Su Ayırıcı Yedekleri Tekli
fidir) ibaresini yazarak en geç 27/1/1972 günü saat 14.00 e kadar Ge
nel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulunacak şe
kilde postalamış veya Satm Alma Komisyonu Başkanına veya Mua
vinine elden vermiş olacaklardır. Postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
5 — Teklif mektupları aynı gün saat 15.00 de Satm Alma Ko
misyonu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır
bulunabilirler.
Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
11966 /2-2

İLÂNEN TEBLİGAT
Gümrüğümüzün 29927 sayılı 28/7/1960 günlü giriş beyannamesin
den aranılan 2.233,70 T L . gelir eksiğine ait 56500/155-83/13610 sayılı
22/10/1971 günlü ödeme emri mükellef Viktor Şaşati ve Halefi Wilfred
Şaşati'nin «Cumhuriyet Cad. No. 109» daki adresinde bulunamaması se
bebiyle kendisine tebliğ edilememiştir.
Tebligata esas olacak başka bir adresi de bilinemediğinden 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine ka
rar verilmiştir.
Tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
11790

Sivrihisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1969/25
Sivrihisar'ın Camiikebir Mahallesinden Hesna Erdoğdu, Adnan
Erdoğdu, Neriman Dmçkurt vekilleri Avukat İsmet Çıracı tarafından,
Hazine, Sivrihisar Belediye Başkanlığı ve Kalyoncu Oğullarından Sü
leyman oğlu İbrahim aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davasının du
ruşmasında :
Süleyman oğlu İbrahim'in adresi meçhul olduğundan adına çıka
rılan tebligat bilâ tebliğ dönmüş ve yapılan tetkikatla da tebligata salih adresi tespit edilemediğinden davetiyenin ilânen tebliğine karar
verilmiştir.
Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 24/2/1972 Perşembe ^>ünü
saat 9.00 da davalı İbrahim'in duruşmada bizzat veya bir vekille
kendisini temsil ettirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
11322

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden :
İLÂNEN TEBLİGAT
ist. Giriş Gümrük Müdürlüğünün 50086 sayılı 2/2/1967 tarihli giriş
beyannamesinden borçlu A l i Güler varisleri bilmen adresinde
(Mersin
Erdemli Köyü) bulunamadığından 20738-71/60817 sayılı 10/2/1970 tarihli
ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine istinaden
tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
11788

İLÂNEN TEBLİGAT
istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğümün 4882 sayılı 8/4/1966 tescil
günlü giriş beyannamesiyle Kızıltoprak Fenerbahçe 99 numarada mu
kim Mehmet Muhaddis tarafından yurda ithal edilen otomobilden nok
san alman 13.472,65 lira gelir eksiği hakkında hakem heyetinden lehi
mize sâdır olan 287/5281-70/379 sayılı 14/10/1970 günlü karar, mükelle
fin belirli adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir.

Amasya Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1971/327
Davacı Amasya'nın Ardıçlar Köyünden Ahmet Sarı tarafından
davalı İzmir Dilektaşı No. 31 de Bilâl Karagöz yanında mukim Halil
kızı Sebiha Sarı aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruş
masında :
Davalı gösterilen adresinde bulunamamış ve ikametgâhı meçhul
kalmış ve kendisine 8/12/1971 tarihli duruşma için Resmî Gazece'de
ilânen tebligat yapıldığı halde gelmediğinden adına ilânen gıyap kararı
çıkarılmasına ve duruşmanın 28/2/1972 tarihine bırakılmasına ktırar
verilmiş olduğundan adı geçenin mahkemede hazır bulunması bulun
madığı takdirde hakkındaki muhakemenin gıyabında görülerek biti
rileceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
11835

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden;

Sıra No.
1
2
3
4
5
6

Durumu

Cinsi - Evsafı
666666-

20017 Blâw
20019 Blâw
20020 Blâw
20021 Blâw
20022 Blâw
20023 Blâw

Knox
Knox
Knox
Knox
Knox
Knox

greyder BK. 12
greyder
greyder
greyder
greyder
greyder BK. 12

Ekonomik
Ekonomik
Ekonomik
Ekonomik
Ekonomik
Ekonomik

ömrünü
ömrünü
ömrünü
ömrünü
ömrünü
ömrünü

doldurmuş
doldurmuş
doldurmuş
doldurmuş
doldurmuş
doldurmuş

M. bedeli
TL.

G. teminatı
TL.

35.000
80.000
30.000
20.000
70.000
35.000

2.625
5.250
2.250
1.500
4.750
2.625

YSE. Müdürlüğüne ait olup yukarıda müfredatı,
durumu, muhemmen bedeli ve geçici teminatı yazılı altı adet greyderin satışı ka
palı zarf usulü ile artırmaya çıkarılmıştır. İlk iki sıradaki greyderlerin ihalesi 2/2/1972, diğerlerinin ise 9/2/1972 Çarşamba günü saat 11.00
de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür.
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya mektubunu havi usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarını makbuz
mukabilinde Encümene vermeleri gerekir.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
11948 / 4-1

Sahife : 24

6

(Resmî Gazete)

A n k a r a L v . A . 4 N o . lu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cins, miktar, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Bir)
k a l e m (Çam kereste) maddesi (Pazarlık)
suretiyle satın alınacaktır.
E v s a f ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli gün ve saatte gelmeleri.
Cinsi : 2,5 X 25 X 400 1 inci sınıf çam kereste,
M . bedeli : 10.000
l i r a K. teminatı 1.500 lira, İhale günü ve saati : 7/1/1972 C u m a günü
saat 10.30
33/1-1

, •

A n k a r a J a n d a r m a Satın A l m a K o m i s y o n u Başkanlığından :
J . G n . K . lığı ihtiyacı için (S8.000) k u t u şeftali marmelât müteah
hit namı hesabına açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Muhammen
bedeli (149.000) l i r a olup, G . teminatı (8.750) liradır. İhalesi 13 Ocak
1972 Perşembe günü saat 15.30 da yapılacaktır. B u n a ait evsaf ve şart
namesi K o m . Bşk. lığında görülebilir, i s t e k l i l e r i n teminat ve belgeleri
ile birlikte belirtilen gün ve saatte K o m i s y o n Bşk. lığında bulunmaları
duyurulur.
25 /1-1
Y e m Sanayi Türk A . Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 — B u r s a Y e m Fabrikası kuvvet ve k u m a n d a kabloları tesisatı
işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — B u işin keşif bedeli 400.000 T L . dır.

O C A K 1972

3 — B u işe ait ihale dosyazı Genel Müdürlüğümüzün Mithatpaşa
Caddesi No. 56 K a t 4 de bulunan İnşaat ve Tesisat Müdürlüğünde gö
rülebilir.
4 — Mezkûr işin ihalesi 18/1/1972 Salı günü saat 16.00 da Genel
Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin en geç aynı gün saat 15.00 e
kadar Genel Müdürlüğümüzün 2 n c i k a t t a bulunan Ticaret Müdürlüğüne
verilmesi şarttır.
5 — i s t e k l i l e r i n 14/1/1972 C u m a günü saat 17,30 a kadar ek
siltme şartnamesinin 6 ncı maddesinde istenilen belgelerle Genel Mü
dürlüğümüze müracaat ederek iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
6 — Postada v a k i gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır.
7 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı K a n u n a tabi olmadığından
ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a veya dilediğine y a p m a k t a serbesttir.
49 / 2-1
A k h i s a r Belediye Başkanlığından :
Belediyemiz soğuk hava deposu tesisleri ilâve inşaatı 600.000 T L .
keşif ve şartnamesi dahilinde 3/2/1972 Perşembe günü saat 15.00 de B e 
lediye Encümeninde kapalı zarf eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
B u işe ait keşif, şartname ve planlar mesai saatleri dahilinde F e n
İşlerinde görülebilir. M u v a k k a t teminatı 27.750 T L . olup, isteklilerin bu
k a b i l işleri yapıp kabulünü yaptırdıklarına dair belge ile ihale tarihin
de geçerli ticaret odası vesikası ibraz etmeleri, ihale tarihinden 1 gün
evvel ihaleye iştirak belgesi almaları, ihale saatinden 1 saat evvel tek
lif mektubunu encümen başkanlığına vermiş olmaları postada v a k i ge
cikmelerin kabul olunmayacağı duyurulur.
28 / 4-1

A n k a r a L v . A . 1 N o . lu Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlaıı yazılı (ondokuz) kalem (muhtelif yiyecekler) kapalı zarfla eksiltmeleri
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşı
lığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi

Tah. Fia.
Lira Krş.

Miktarı

M. bedeli
Lira Krş.

G. teminatı
Lira Krş.

İ H A L E
Günü

Saati

Tazyik edilmiş yaş hamur mayazı

6,50

60.000 Kg.

390.000 T L .

19.350 TL.

14 Ocak 1972 Cuma

11.00

Yufka

3,50

80.000 Kg

280.000 TL.

14.950 T L .

14 Ocak 1972 Cuma

11.30

500.000 Dem

125.000 TL.

7.500 T L .

14 Ocak 1972 Cuma

15.30

1.450.000 TL.
1.087.500 T L .

57250 T L .
46.375 T L .

15 Ocak 1972 Cumartesi
15 Ocak 1972 Cumartesi

11.00
11.00

2.537.500 T L .

89.875 T L .
15 Ocak 1972 Cumartesi

11.30

17 Ocak 1972 Pazartesi
17 Ocak 1972 Pazaıtesi

11.00
11.00

Maydanoz
Tavuk eti (Hst.)
Tavuk eti (Brk.)

25
14,50
14,50

100.000 Kg.
75.000 Kg.
TAMAMI:

Taze soğan
Günlük yumurta
Sıra yumurta

1,80

50.000 Kg.

90.000 T L .

5.750 T L .

65
55

800.000 Ad,
1.400.000 Ad.

520.000 T L .
770.000 TL.

24.550 T L .
34.550 T L .

1.290.000 T L .

52.450 T L .

72.000 TL.

4.850 T L .

17 Ocak 1972 Pazartesi

11.30

100.000 T L .

6.250 T L .

17 Ocak 1972 Pazartesi

15.30

18 Ocak 1972 Sah

11.00

18 Ocak 1972 Salı

11.30

18 Ocak 1972 Salı

15.30

TAMAMI :
Memba içme suyu (20 litrelik)

2.—

36.000 Dam.

Kıvırcık salata

2,50

40.000 Kg.

Havuç (yemlik)
Pancar (yemlik)
Marul (yemlik)
Hıyar (yemlik)
Lahana (yemlik)

170

30.000
20.000
20.000
20.000
30.000

ı 1,—
70,-

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

TAMAMI:
Tel kadayıf
Yassı kadayıf

4 3,50

10.000 Kg.
6.000 Kg.
TAMAMI :

Zeytin tanesi (Öğr.)
Zeytin tanesi (Er)

8,—

7-

10.000 Kg.
50.000 Kg.
TAMAMI:

30.000 T L .
14.000 T L .
20.000 T L .
20.000 T L .
21.000 T L .
105.000 TL.

6.500 T L .

40.000 T L .
21.000 T L .

3.000 T L .
1.575 T L .

61.000 T L .

4.300 T L .

80.000 TL.
350.000 TL.

5250 T L .
17.750 T L .

430.000 T L .

20.950 T L .
11717/4-4
BAŞBAKANLIK

BASIMEVİ

6 Ocak 1972

RESMİ GAZETE

Sayı:14064

İÇİNDEKİLER
Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi Kararları

Sayfa
1

Genelge

ithalât işlerine dair Sirküler

Ticaret Bakanlığına Dair Genelge

16

İlanlar
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