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1. — GEÇEN T 

Birinci Oturum 

Yoklama yapıldı, salt çoğunlulk bulunmadı
ğı anlaşıldığından Birleşime bir saat araverildi. 

İkinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda yetersayı bu
lunmadığı görüldü ve 17 Mayıs 1966 Salı gü-

Yazılı soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup

hi Batur'un, «Fink - Karatohum» adlı bir neba-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gün

dem dışı söz almış sayın senatörlerin konuları
na göre isimlerini arz ediyorum : 

Sayfa 
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
'edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştır
ma - İmar ve İskân, Bütçe ve Plân komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/154; 
Cumhuriyet Senatosu 1/652) (S. Sayısı: 
783) 835:837 
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nü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime, sa
at 16,26 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Sırrı Atalay Nahit Altan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

tm etkilerine dair yazılı soru öneügesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/266) 

Arama olayı ile ilgili olarak gündem dışı 

Saym Nüvit Yetkin, Sayın Hasan Kangal, Sa

yın Niyazi Ağırnaslı, Saym İbrahim Saffet 

Omay. 
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SORULAR 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 75 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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Sıtkı Ulay'm, Mecliste hırpalanması ile ilgili 
konu üzerinde Sayın Alparslan, Sayın Mehmet 
Özgüneş. Her iki konu üzerinde Saym Şükran 
Özkaya, Sayın Sadi Koçaş ve ayrıca bugün... 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Saym Başkan, ben arama olayı ile ilgili söz iste
dim. 

BAŞKAN — Parlâmentoda cereyan eden 
şekli var da... Son hâdise ve grup odamızın 
aranması dendiği cihetle Başkanlık Divanı tak
ririnizi arzunuzu bu şekilde kabul etmiştir. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben tashih etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, münhasıran ara
ma olayına münhasır olmak üzere. 

Ayrıca Saym Deliveli son hâdiseler dolayı-
siyle, Saym Mehmet Ünaldı, son hâdiseler do-
layısiyle söz talebetmiş bulunmaktadır. 

Saym Sırrı Atalay, yazılı olarak söz talebin
de bulunmuştur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Gündeme ait takririmiz var, efendim. 

1. —• Kontenjan Grupu adına Cumhurbaş-
kanmca Seçile7i Üyelerden Sadi Koçaş'ın Meclis
te yapılan arama olayı hakkında demeci 

Saym Sadi Koçaş Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjan Grupu adına münhasıran Mecliste yapı
lan arama konusu üzerinde. Buyurun Saym 
Koçaş. 

KONTENJAN GRUPU ADINA SADl KO
ÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri, 
Yedi Mayıs 1966 Cumartesi sabahı Grup sek
reteri telefonla evimden beni aradı. Sabahle
yin mesaiye geldiği zaman Grup odası ile çek
mece ve masaların gözlerini açılmış bulduğunu 
ve masanın gözünde bulunan ve bir sözlü soru 
ile ilgili bâzı evrakı muhtevi dosyanın karıştı
rılmış olduğunu, durumu ilgililere bildirdiği ha
berini verdi. Esasen Meclise gelmek üzere idim. 
Kalkıp geldim. Durumu, sabahleyin ilk gelen 
odacıya sordum. Her gün sabahleyin geldiği 
zaman kapalı olan ve kendisi tarafından açılan 
Grup odasının açık olduğunu ve bâzı çekme
celerin yarı açık vaziyette bulunduğunu, ba§|ka 
bir hususun dikkatini çekmediğini söyledi. On-

BAŞKAN — Baki Güzey, son olaylar dola-
yısiyle. Saym İskender Cenap Ege, son olaylar 
dolayısiyle, Sayın Ziya Termen, son olaylar do-
layısiyle. 

Saym Bozealı, çıraklar mevzuunda gündem 
dışı söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Bu suretle gündem dışı söz istiyen saym üye 
adedi 15 e çıkmış bulunmaktadır. Başkanlık Di
vanı gruplara evvelâ gündem dışı söz verilmesi
ni ve bir kütleyi ilgilendirmesi hasebiyle onla
rın görüşlerinin gündem dışı öne alınması hu
susunu uygun mütalâa etmiştir. 

İlk söz Cumhurbaşkanı Kontenjan... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Saym Başkan, gündemle ilgili önergemiz ola
caktı. 

BAŞKAN — Gündeme daha geçmedik, gün
dem dışı söz veriyorum. Gündeme geçtiğimiz 
zaman önümde bir kanunun öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında bir takrir vardır, gün
deme geçtiğimizde Başkanlık Divanının sunuş
ları olacaktır. Ondan sonra meselenin esasına 
geçeceğiz. 

dan sonra gelen ve durumu telefonla bize haber 
veren Grup sekreterine sordum. Telefonda söy
lediklerine ilâve edecek bir şey olmadığını 
söyledi. Biz de yarı açık vaziyetteki çekme
celeri ve bilhassa, açılmış, içindeki kâğıtlar ka
rıştırılmış bulunan dosyayı gözlerimizle gör
dük. Biraz sonra gelen Grup Başkanı Saym Âmil 
Artus'la beraber durumun Senato Başkanlı
ğına bildirilmesine karar verdik ve bildirdik. Bu 
ana kadar meselenin mahiyeti hakkında bir fik
rimiz yoktu. Temas etmek istediğimiz başkan 
ve başkanvekilleri müşterek Divan toplantısın
da oldukları için tesadüf ettiğimiz üyelerden 
durumu tetkik ettik, nihayet müşterek toplantı 
sonunda hepinizin bildiğiniz gibi; Başkanlık Di
vanında yapılan görüşmeleri, aramayı, yapan 
idare âmirlerinin ifadelerini, müşterek Başkan
lık Divanının İçişleri Bakanını kınayan bir teb
liğ yayınlandığını ve hâdiseyi tahkik için bir 
tutmıyan, sık sık değiştiril em,, hâdiseleri 
Komisyon kurulduğunu ve Meclisin de 10 gün
lük tatile girmesi için karar alındığını öğ
rendik. Ondan sonra, hepinizin bildiği gibi, 
radyo ve basın vasıtası ile, ilgililerin birbirini 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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t u tmıyan , SIK silk değiştiri len, hâdiseleri 
tevil etmeye çalışan beyanlar ını ve n ihayet 9 
Mayıs Pazar tes i günü Millet Meclisinde bütün 
bu iddia lara karşı kendisini savunan Sayın İç
işleri Bakan ın ı ; gerek Bakanı , gerek idare âmir
lerini suçlayan muhalefet sözcülerini ve bun
lara cevap veren ik t idar sözcüsünü hayre t ve 
ibret içerisinde dinledik. Hayre t ve ibretle 
deyişim bir mübalâğa olarak kabul etmeyin 
sayın arkadaş lar ım. Anayasamız özel ve tüzel
kişilere dahi bu aziz va t anda her tü r lü teca
vüzden masun, emin ve özgür bir haya t ı öngör
müş ve ga ran t i a l t ına almışken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, o Anayasaya göre vazife görmek
le yükümlü bir Hükümet üyesinin isteği üze
rine, bizzat kendi idare âmirler i t a ra f ından her 
t ü r l ü hukuk , t üzük ve gelenekler çiğnenmek su
retiyle, gece yar ı s ından sonra işgal edilmiş, oda
lar açılmış, dolaplar ve çekmeceler açılmış, dos
yalar ımız karışt ı r ı lmış, yani t am mânasiyle bir 
tecavüze mâruz kal ınmışt ı r . 

Muhterem arkadaş lar ım, bu sözleri 7 Mayıs 
sabahı sağdan soldan, duyduğumuz dedikodu 
mahiyet indeki haberlere is t inaden söylemiyo
rum, Yüce Mecliste dinlediğimiz savunmalar ve 
o günden beri raydo ve basın yolu ile mut ta l i 
olduğumuz birbir ini tu tmaz beyanlar ın hepsini 
bir a raya top layarak ve n ihayet bunlar ı bizzat 
gördüğümüz vaka la r la karş ı laş t ı r ıp bir du
rum muhakemesi y a p a r a k ulaştığımız neticeye 
is t inaden arz ediyorum : Tarihimizde mevcut 
kapanmaz bir ya r a olan 6 - 7 Eylül olaylarını 
y u r t dışında görevli iken duymuş , yabancı bir 
d iya rda dostun, düşmanın yüzüne bakamaz bir 
hale gelmenin ıs t ı rabını hissetmiş bir a rkada
şımız olarak, 6 - 7 Mayıs hâdisesinin de Par lâ
mento tar ihimizde unutu lmıyacak , karas ı kolay 
kolay silinmiyecek, her bahis konusu olduğu 
yerde başımızı önümüze cymemize sebebolacak 
bir vakıa olduğunu, bir makûs benzerlik olarak, 
arz e tmek ist iyorum. 

Vakaya sebebolan şahıslar yönünden değil, 
vakaya sebebolan zihniyet yönünden bu tecavüzü 
mühimsiyor ve vakaya sebebolan şahısları kınıyor, 
vakaya sebebolan zihniyeti tel 'in ve takbih ediyo
ruz. Ancak vakaya sebebolanların şahısları bakı
mından değil, Bakan ve Par lâmento üyeliği sıfat
lar ından dolayı bir Par lâmento üyesi olarak üzü
lüyor ve nihayet vakaya sebebolanlar içinde dost
larımız, arkadaşlarımız olduğu için onlar namına 

üzüntü duyuyoruz. Bu balamdan kaç gündür 
söylenenlerin mübalâğalı olduğunu, vakanın an
latıldığı gibi olmadığını belirtecek, 'bizi ve- bütün 
efkârı uinmııiyeyi ikna edecek, ferahlatacak, se
vindirecek izah tarzlarını dört gözle bekledik'. Mec
liste Sayın Bakan ve iktidar partisinin sözcüsünü 
hep bu ümitle dinledik. Onların her sözünü dai
ma, en iyi bir şekilde tefsir edebilmek, bu hare
keti mazur ve daha doğrusu kanuni gösterecek 
bir şey bulabilme!; için gayret sarf ettik. Ama 
maalesef söylenen her söz, ileri sürülen her iddia, 
her tevil gayreti gözlerimizle şahit olduğumuz 
vakayı, daha çok mühimsememize ve cüret edilen 
hareketi daha çok takbih etmemize sebebohiu. Bu 
yüzden bu işe adı karışanları affedemiyoruz. 
üzüntümüzün ifadeye çalıştığımız derecesini, ile
ri sürdüğümüz acı, gerçeik ve fikirlerin mucip se
beplerini Yüce Heyetinize ve sizlerin şahsınızda 
bütün Türk Milletine hiçbir tereddüde yer bırak--
mıyaea'k şekilde ifade edebilmek için yapılan sa
vunmalardan bir kısmına ve tabiî en önemlileri
ne, teker teker cevap vereceğiz. 

Sayın içişleri Bakanı ne resmî ne de sh ad 
polis taraf ından bir arama yapılmamıştır, buyur
dular . Faka t gizlenemez bir gerçektir ki, Mcclis'n 
polis memurları aramaya katılmış, ama Mecliste 
bulunan emniyet âmirine dahi bilgi verilmemiş
tir. Yani Meclisin emniyetinden sorumlu olan 
emniyet âmiri, Mecliste bulunduğu halde: ona. ha
ber verilmeden doğrudan doğruya nöbetçi komi
ser muavini ve polislerle arama yaptırı lmıştır . 
Aramaya katılan polisin bağlı olduğu makam bi
zi ilgilendirmez arkadaşlar. Ve bu hususu hiç de 
önemli görmüyoruz. Önemli olan husus, arama
nın yapılmış olmasıdır ve hele buna polislerin ka
tılmış olmasıdır. Zira. bir tesbit ameliyesine İda
re Âmirleri katılamıyacağı gibi, polislerin de ka
tılmasına lüzum yoktur. Böyle bir teshili sorum
lu sayman yapar ve gündüz mesai saatlerinde ya
par. Ancak bunlar teferruata mütaallik hususlar
dır. Biz arama hâdisesinin vukuu üzerinde duru
yoruz. Bundan şikâyet ediyoruz. Arama Hükümet 
organlarında yani Meclis dışında ka ra r verilmiş, 
Meclisin yetkisiz kişileri eliyle ve en sakîm bir 
kaba kuvvet voliyle yapılmıştır. Bu bir vakıadır. 
Bu suçu işi iyen kim olursa olsun, gereken işlem 
şu ana kadar yapılmalı idi. Kaldı ki; makinala-
rı arama bahanesi başlangıçta yapılan tecavüzü 
ve çirkin arama olayını kapatabilmek için sonra
dan teşebbüse geçilmiş, beceriksiz bir gizleme ha-
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roketinden başka bir şey değildir. Bu arada çek 
önem verdiğimiz diğer bir notkaya da dikkati çek
mek isteriz. Başbakanlığın talebi üzerine Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığının Meclisteki aramaya 
siyasi polisin katılmadığı hakkında verdikleri, 
radyo ile millete de ilân edilen cevabın yukarı
daki mâruzâtımız muvacehesinde hiçbir değer: 
yoktur. Gazete ve radyo ile Meclise dışarıdan po
lis girmedi diye neşriyat yapmanın tek maksadı, 
demagoji yolu ile Devletin en yüksek bir maka
mının cevapları istismar edilerek hakikatleri bi
zim kadar bilmiyen halk efkârını yanlış istika 
metlere sürüklemektir. Sayın Başbakan böyle 
bir soruyu hâdiseleri bilmesine maddeten imkânı 
olmıyan Sayın Senato Başkanı yerine İçişleri 
Bakanına sorsaydı daha çok hüsnüniyetle hare
ket ettiklerine inanırdık. Başbakan bu işteki tu
tumu ile pot üstüne pot kırmakta, suçtan kurtu
layım derken daha başka suçlar işlemektedir. Bir 
tahkikat yapılmaktadır. Henüz neticesi alınama
mıştır ama Başbakan, Parti Genel Başkanı sı
fatının mânevi baskısı ile sual sorup cevap almak
ta ve bunu kullanmak gayreti içerisine düşmek
tedir. Burada bizim için en acı olan taraf bir fani 
için mümkün olan en yüksek makamlara çıkmış 
bir Senato Başkanının, bilerek veya bilmiyerek 
bu kadar sakîm bir icraata vasıta edilmiş olması
dır. 

Sayın Balkan «Polis gece Mecliste arama yap
tı.» şeklindeki neşriyat muvacehesinde Yüksek 
Başkanlıkça bu husus tahkik edilir, eğer gayrika-
nuni bir tecavüz hâdisesi varsa; bu hakikat ise 
mesuliyetini müdrik bir Bakan olarak makamını 
terke hazırım buyurdular. 

BAŞKAN — Sayın Koeaş devam edecek mi 
efendim? 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 20 dakikayla mukayyettir, ya

zılı olarak galiba. Heyeti Umumiyeden karar is
tihsal etmemiz lâzım. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Bir dakika Sa
yın Başkan, elimde bir plân vardır, görüyorsu
nuz ki, başkalarına aidolan sözleri aynen okuyo
rum. Diğerlerini plânıma bakarak irticalen 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Not mahiyetinde ise buyurun, 
konuşun Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Bu kadar ba
riz bir tecavüz karşısında hiç olmazsa suçunu 
bilen insanların nedametini olsun gösterebilme

lerini ve büyük sözler sarf etmemelerini çok 
arzu ederdik. Böyle Ibir arama ve böyle bir te
cavüzün yapıldığı inikâr kabul etmez şekilde 
ortadadır. Meclis polisi Meclisin emrindedir, di
yerek höyle bir tecavüzün reddedilmesine mad
deten imkân yoktur. Zira, arama emrini değil
se hile arama fikrini İçişleri Bakanı vermiştir. 
Aramadan Meclis Başkanlarının haberi yoktur. 
Arama hem cüretkârane, hem de yetkisiz kim
selerin Parlâmentoya tecavüzüdür. Ne Meclis 
idare amirlikleri, ne de başka her hangi bir 
malkam böyle bir yetkiye, Meclis tarafından 
bize tahsis edilmiş odaları açmaya, dolaplara, 
çekmecelere bakmaya, hele dosyalara el sürme
ye yetkili değildir. Meclis Başkanları dahi böy
le bir yetkiye saıhibolamazlar. Mecliste bir ara
ma yapılamaz mı? Pek istisnai hallerde karar 
verirken kılı kırk yararak bilhassa her her tür
lü hukukî ve idari tedbirleri alarak, ancak Dev
letin güvenliği bahis konusu olduğu hallerde 
ve eldeki vesikaların doğruluğuna yüzde yüz 
güvenilen durumlarda, Başkanlık divanlarının 
karariyle ve girilecek odalara mensup üyelerin 
de hazır bulunması şartiyle, belki bir arama dü-
şünüleibilir. Belki diyorum. Çünkü bu hali ve 
şartları tâyin ve tesbit edebilmek çok güçtür. 
Böyle 'bir kararın mesuliyetini değil bir şahsın, 
hattâ bir Divanın müşterek -omuzları dahi, hu
kuk Devleti fikrine sahip bir Devlette taşıma
ya yeterli derecede kuvvetli olamaz. Parlâmen
tomuzu bir hükmü karakuşi ile, hemen basılı-
verilecek bir batakhane, bir kumarhane telâkki 
eden bir zihniyetin Türkiye'de, Türk Parlâ
mentosunda, Türk Hükümetinde yeri olmasına 
talhammül edemiyoruz. Evet Parlâmentomuz 
yetkisiz kişiler tarafından, yetkisiz kişilerin is
teğiyle basılmıştır, aranmıştır. Buna tahammül 
edemiyoruz. Onunla birlikte bu kararı tatbik 
eden ve tatbik edenlere uyan idare âmirleri
nin de istifası şarttır. Zarurettir. Derhal ve şu 
ana kadar istifa etmemiş olmalarını anlamak 
bizim için hakikaten güçtür. Yapılan işin di
ğer cephelerinin tesbiti için bir komisyon ku
rulmuş, çalışıyordu. Bu zevatın suçu sabittir. 
Açıktır. Bunun için Tahkikat Komisyonunun 
raporunu beklemeye lüzum yoktur. Bir Bakan 
ve Parlâmento üyesi, bu gibi hallerde istifa et
mek için komisyon kararı, mahkeme kararı 
beklemez. 
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Sayın Bakanın, şereflerle 'oynamak iyi bir 
şey değildir tâbirini kullanmamış olmasını da 
çok temenni ederdik. Ama kullandılar. Şeref
lerle, hem de yalnız adaları, dolapları aranan 
'bizlerin şerefimizle değil, Parlâmentonun şere
fiyle oynayan kendileridir. Bu oynayış, bizim 
've Parlâmentonun olduğu Ikadar, hattâ daha 
fazla, kendi şerefleriyle de ilgilidir ve oyna
yanlar kendileridir. Hakikatler çıksın, suçlu 
varsa eezasmı görsün, «buyurdular. Tekrar ede
yim, yapılan tahkikat şayet mümkün olursa, 
hâdisenin teferruatını ve bütün yönlerini mey
dana çıkarmak içindir. Kendi suçları sabittir ve 
ıbu suç, makamlarını terk etmeleri için kâfidir. 
Bu cezayı kendi kendilerine versinler. 

iSayın Bakan, benim için mühim olan mah-
kemei kübrada hesap vermektir, buyurdular. 
Bu kadar ağır bir suçtan kurtulabilmek için, 
bile 'bile dini istismara saptıkları kanaatinde
yim. Allahm adaletine bu derece sığman insan
ların evvelâ dünyadaki görevleri ile ilgili hu
suslarda hassas olmaları gerekirdi. Allahm, 
kendisine karşı işlenen suçlarda ne kadar 
gafur, ve rahim ise; kullarına ve hizmete karşı 
işlenen suçlarda da o kadar müsamahasız ol
duğu İslâm Dininin en basit kaidelerinden dir. 
İslâm Dininin bu temel kurallarını dahi bilmi-
yen insanların, dindar görünüp, din istismarı 
yapmaları gülünçtür, günahtır. 

İçtüzüğün 206 ncı maddesi, yapılan hatayı, 
İşlenen suçu affetirecek, mazur gösterebilecek 
hükümleri havi değildir. 206 ncı madde idare 
âmirinin mesai saati dışında sabaha karşı me
murları yataklarından kaldırıp vazife görme
lerini icabettirecek önemli hususları ihtiva et
memektedir. Ve idare âmirleri de, yalnız Ada
let Partili iki üyeden ibaret değildir. Kaldı ki, 
sonradan ve sırf formalite icabı çağrılan Sena
to İdare Âmiri arkadaşımıza olayla ilgili hiç
bir bilgi verilmediği ve böylesine yanlış bir 
icraata âlet edildiği de acı bir gerçektir. Meclis 
mallarının muhafazasının yolları da bu değil
dir. Bu tutulan yol, doğrudan doğruya bir si
yasi tertibin, bir polis değil, bir mahalle bek
çisi zihniyeti ile tatbik sahasına konulmasıdır. 
Aramada hususi maksatlar ve hâlâ gün ışığına 
çıkmamış karanlık yönler bulunduğu için, bu 
yol ve bu şekil tercih edilmiştir. Bunun şüp
he götürür tarafı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bütün Parlâ
mento aranmış olsa idi, eğer her gruptan bi
rer temsilci çağrılmış olsa idi, yine bu kürsü
den bu hareketi kanuni formaliteler tamam 
olmadıkça suç olarak ifade eder, suçluların ce
zalandırılmasını isterdik. Fakat daha az itham-
kâr konuşur, daha hafif kelimeler kullanma
ya çalışırdık. Biraz da diğerleri konuşsun der
dik. Ama, Senatoda sadece üç grup aranır, bun
lardan birisi de bizim grupumuz olursa; ter
tip başka ellerle yürütülmek istenir ve doğru
dan doğruya bizim grupumuza ve tabiî şah
sımıza da yöneltilmiş olursa; arananın mı; ara
tanın mı; yani Bakan ile İdare Âmirlerinin mi; 
yoksa bizim mi daha mutemet, daha muteber, 
daha şüphelerden uzak insanlar olduğumuzu 
isbatetmek, doğrudan doğruya grupumuza ve 
şahsımıza düşer. Bizim için en önemli ve bizi 
kürsüye çıkaran en mühim âmillerden birisi 
de, Parlâmento haysiyetini korumak kadar, 
kendi şahsi haysiyetimizi korumak endişesidir. 
Biz, bu anda meşru müdafaa halindeyiz. Bu 
sözlerime bakarak suçluların hak ettikleri şe
kilde, lâyık oldukları şekilde, en münasip ke
limeleri kullanabileceğimizi tahmin ve zannet
meyin. O kelimeler lügati arda mevcuttur. Ama 
biz onları Hükümet tarafından haysiyetlerine 
tecavüz edilmiş insanlar dahi olsak, böyle bir 
Heyet huzurunda kullanamıyacak kadar ma
kamlarını, mevkilerini ve bu makamın kutsi 
mahiyetini müdrik insanlarız Sayın Bakanın 
kendi tâbirleri ile mukabele edeceğim. Şeref
lerle oynamak iyi bir şey değildir. Biz suçlu
ların telâşı içinde olmaktan münezzeh, fakat 
şerefleri bahis konusu olunca müsamaha tanı-
mıyan bir zihniyetin temsilcisiyiz. Bu yüzden 
ağır ithamlarımızın sebebi bilhassa bu kadar 
ağır itham edilmiş olmamızdır. 

Sayın İçişleri Bakanı, Zühtü Pehlivanlı'nm 
tutacağı yol hakkında kendisine bir fikir be
yan edilmemiştir, buyurdular. Sonradan, Hü
kümetin bu hâdise dışında bırakılması gayreti 
ile sadece bir daktilo ve teksir makinası tesbiti 
için arama yaptıklarını söyliyen Pehlivanlı'nm 
Başkanlık Divanının ilk toplantısında, bir de 
basılan beyannamelerden bahsederek Meclise 
geldikleri, Başkanlık Divanında konuşulmuş ve 
onun üzerine kınama kararı alınmıştır. Ve biz 
böylesine önemli bir hâdisede bu kınama kara
rının yalnız İçişleri Bakanına aidolmasmı da 
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doğru bulmuyoruz. Çünkü İçişleri Bakanının 
böyle bir hadisede tek başına karar verebilecek 
durumda olduğu kanaatinde değiliz. Daktilo 
ve teksir makinası toplu iğne değildir. İki üç 
sayfalık kâğıt da değildir arkadaşlarım. On san
tim yüksekliğindeki çekmecelerde daktilo ve 
teksir makinası aranmaz. Bu cüreti gösteren 
Bakan ve İdare Âmirinin, hiç olmazsa suçları
nı gizliyebilmek için, beş yaşındaki çocukların 
bile inanmıyacağı bu gibi sözlere sapmamalarını 
arzu ve temenni ederdik. 

Sayın Bakan sık sık değişen ifadelerinin bi
risinde (hen idare âmirine ihbarı söyliedim; on
dan sonraki işlerden haberim yok, ertesi gün ga
zetelerden okudum) diyorlar. Muhterem arka
daşlarım hakikat üzerine müesses, olmıyan bir 
Devlet ve Hükümet idaresi dünyanın en eski me
deniyetine sahip bir memleketin Parlâmentosun
da, asla hahis konusu olamaz. Biz tesibit ettik 
ki; İdare Âmiri Bakanlıktan Meclise gelmiş, me
murları çağırtmış, Parlâmento içinde dolaşmış 
sonra tekrar Bakanlığa gitmiştir. Meclis polis
leriyle İdare Âmirinin arama keyfiyeti İdare 
Âmirinin bakanlıktan geri gelmesinden sonra 
vukulbulmuştur. İdare âmirlerinin Meclisteki ilk 
dolaşmasında ne yaptığı, kimlerle 'beraber dolaş
tığı, nerelerde neler aradığı, aydınlığa kavuştu
rulması imkânı olmıyan bir sır olarak ortada kal
mıştır. Üstelik bir de daha Zühtü Pehlivanlı'nın 
İçişleri Bakanlığına eağırılimadan evvel bizzat 
Balkanın Mecliste arama yaptığı iddiaları vardır. 
Bakan bu haberin doğruluk derecesinin ispatını 
istemeden evvel, kendileri bunun doğru olmadı
ğını ispat etmek durumundadırlar. Bunu ispat 
etmedikleri müddetçe, 'bizim itham ettiğimizden 
daha da ağır bir suçun töhmeti ve vebali altında 
kalacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekleri tahrif 
etmek dünyanın en zor hüneridir. Mutlaka bir 
yerinden sırıtır ve ergeç hakikatler meydana çı
kar. Bu yüzden derler ki, hiç yalıan söylemiyen 
insanlar, hiç suç. işlemiyen insanlardır. 

Sayın İçişleri Bakanı, (hakkımızdaki söylen
tiler kasıtlıdır; bir tertip eseridir) buyuruyor
lar. Yani, Zühtü Pehlivanlı'yi hir başkası tahrik 
etti. Meclise tecavüz edildi, İçişleri Bakanı 
aleyhine '"bir tertip hazırlandı. Arkadaşlar, ter
fihin ımânası budur. Hayır, siz, gece yarısından 
sonra polisliğe özenip Meclisi arayın, aratın. 

Meclise İdare Âmirini çağırın, ama, o beceriksiz
lik etsin. Hâdise meydana çıksın. Skandal olsun. 
Ondan sonra Meclis kürsüsüne çıkan Faruk Sü-
kan, kendisine güvenen insani arın ses tonu ve 
edasiyle, bu bir tertip eseridir, diyebilsin. Bun
ları biraz evvelde dediğim gibi, değil muh
terem Parlâmento üyeleri, beş yaşındaki çocuk
lar bile kaıbul etmezler. 

Kendi... partinize mensup Meclis Başkanları
nın Riyasetinde bir Divanda alman kınama ka
rarı sizin mahkûmiyet kararınızdır, Sayın Ba
kan. 

Sayın Bakan, tekrar ediyorum. Yapılmış olan 
tahkikat Parlâmentoya karşı işlenen vahîm suçun 
teferruatına inilmesi, başka yönleri, başka suç
luları varsa bunların meydana çıkarılması için 
idi. Sizi kınamak, hattâ daha ağır şekilde suçla
mak için ortada kâfi delil vardır. Vakıa vardır, 
skandal vardır. Hele (tahkikat bitmeden bu ko
nuları konuşmamak lâzım) gibi bir düşünce dü
pedüz Meclis murakabesinden kaçmaya çalışmak
tır. Zira 10 Mayısta tatile girme fikri ilk defa 
o gün o Divanda görüşülmüş ve karara bağlan
mıştır ve Mecliste de muhalefetin toptan itirazı
na rağmen kalbul edilmiştir. 10 günden beri Se
nato toplattırılmaımıştır. Demek hem bu kadar 
ağır bir suç işlenecek, hem de ertesi gün Meclis 
bir aylık tatile girerek hâdisenin (murakabesine 
dahi imkân verilmiyecek, ve biz de Parlâmen
tonun, gruplarımızın, şahıslarımızın bir Bakan 
ve İdare âmirlerinin tavaıssutlariyle tecavüze uğ
ratılmasına göz yumacak, hakkımızı koruyamıya-
cağız. Hayır Sayın Başkan, şüpheli şahısların 
odaları, dolapları aranan üç Senato Grupunda 
değil, bizim grupumuzda değil, sizin zihniyeti-
nizdeki insanların arasında bulunduğunu bu 
kürsüden size ve bütün Millete ilân ve ispat 
edeceğiz. Bunların A. P. si içerisinde miktar
ları çok azdır, çok az olabilir; ama, olduğunu 
gördük; bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Kontenjan Grupu 
adına konuşuyorum, ama, A. P. li arkadaşla
rım dâhil Yüce Senatonun 'büyük bir ekseriyeti
nin fikirlerine tercüman olduğum kanaatinde
yim. Bundan dolayı emin ve müsterihim. (A. P. 
si sıralarından «kime vekâlet ediyorsun» sesle
ri) Ben vekâlet istemedim kimseden, kanaatle
rimi söylüyorum. Bunlara iştirak etmiyenler 
bu zihniyette olan kimselerdir. Bunlar için söy-
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leyecek bir şey yok. Ben bu gibilerin dışında 
olanları tenzih ederim arkadaşlar. Muhatabola-
rak misal olarak vereceğim tipler kendi parti
lerine mensup arkadaşlar tarafından dahi tas-
vibedilmiyen, fakat partide mevcut bir ekip ta
rafından, tasvibedilen, tahrik edilen, teşci edi
len anormal kimselerdir. Bu hâdiselere se-
beibolan veya onlar gibi düşünüp, onları tas-
•vi'bedenlerdir. Onlardan bahsederken bu zih
niyetle asla bağdaşmıyan, hangi partiye mcn-
sübolursa 'olsun, bütün arkadaşlarım, bilhassa 
Adalet Partisi ile ilgili <olduğu için ismen zikre
diyorum. Adalet Partili arkadaşlarımı, ten
zih ederek ithamlarıma başlıyacağım, 

Nedir bu zihniyet? Muhterem arkadaşlarım; 
bunun üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Bu 
zihniyet evvelâ 27 Mayıs düşmanlığı, Atatürk 
düşmanlığı, din ve vicdan istismarıdır. Parti
zanlıktır, sokak politikacılığı zihniyetidir. Şim
di bunları teker teker, vakıaları ele alarak k1-
saca açıklıyacağım. Zira bâzı vakıa ve görüş
leri açıklamadan bu zihniyeti açıklamaya imkâr 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Koças, gündem dışı s<: 

talebettiniz. 'Sizin gündem dışı söz isteme t a> 
binizin şümulü dışına çıktığınızı hatırlatmak 
isterim. Senatomuzda olmuş olayları, olgun bi 
hava içinde müzakere etmenin uygun okça" 
kanaatindeyim, takdir size aittir. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Başkan 
sözlerimi yumuşatmak için ne kadar dikkat sar f 

ettiğimin farkındasınız. Ama tekrar edeyim: 
'haysiyetimize tecavüz edilmiş insanlarız. Kendi
mizi müdafaa ediyoruz, yapılan işlerin mahi
yetini açıklamak sizin partinizi de tenzih etmek 
için konuşuyorum, Adalet Partisi ile ilgili de
ğil 3 - 5 kişiye ait. Bu 3 - 5 kişinin bu zihni
yet ile malûl olduğunu 'belirtmek istiyorum. 
Buna mâni olmak istiyorsanız sözlerimi bıra
kırım. 

BAŞKAN — Hayıf efendim, gündem dı^ 
söz istemek talebinizin hududu dışına çıktığı ir 
zı hatırlatmak istiyorum. 

SADİ KOÇ AŞ (Devamla) — Ben o kanaat
te değilim Sayın Başkan. Her yiğidin bir yoğurt 
yiyişi vardır. Siz bu mevzuu bir başka şekilde 
ortaya getirebilirsiniz belki. Ben, bir başka şe
kilde ortaya getiririm. Benim kabiliyetim an
cak bu kadar teferruata dağılarak getirebilmek

tir. Ben, profesyonel bir hatip ve yazar değilim. 
Kabiliyetim bu kadardır. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz, takdir size 
ait, 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Başba
kanın şahsına hitabetmek istiyorum. Fakat, gö
remedim kendilerini. Ama, Hükümet üyeleri 
vardır, Sayın Başbakanın temsilcisi durumun
dadırlar. Bu bakımdan yine Sayın Başbakana 
hitabetmekte fayda görüyorum. 

Bir gazetede yayınlanmış olduğu için, artık 
gizliliği kalmamış olduğu düşüncesiyle, Sayın 
Demirci'm A. P. si Genel Başkanı seçildiği haf
ta içerisinde Çankaya'da Cumhurbaşkanının Ri
yasetinde yapılan ve kendisini ilk defa A. P. si 
Genel Başkanı olarak tanıdığımız esnada yap
tıkları bir konuşmaya temas edeceğim. Sayın 
Başbakan buyurmuşlardı ki; (bize 27 Mayıs 
düşmanı diyorlar. Bize Atatürk düşmanı diyor
lar. Bize eski devrin hasretlileri diyorlar. Biz 
Atatürk devrinde doğmuş insanlarız. Biz 27 
Mayıs sayesinde varız. Biz nasıl eski devrin 
hasretlisi olabiliriz? Ama Adalet Partisi böyle 
ise ben Adalet Partisinden değilim, ben Adalet 
Partisinin karşısında olacağım) buyurmuşlardı. 
Bu sözleri o gün zabıt tuttuğum defterden al
dım. Almaya da lüzum yok. Çünkü, şu andaki 
gibi konuşmaları hatırlıyorum. Hepimiz o ka
dar sevinmiş, o kadar büyük bir iç huzuruna 
kavuşmuştuk ki; bundan bir gün sonra ben bü
yük bir heyecanla Sayın Demirel'i Genel Baş
kan olduğu için tebrik etmiş ve sözlerinden duy
duğumuz sevinci ve heyecanı kendilerine de be
lirtmiştim. Adalet Partisi bir özel kişi değildir, 
elbetteki bu söylenenler olamaz. Ama Adalet 
Partisi içinde Sayın Demirci'm orada Sayın 
Cumhurbaşkanının huzurunda ve hepimizin 
önünde belirttiği fikirleri tasvibeden kişiler var
sa, ve Adalet Partisi de buna karşı hiçbir iş 
yapmaz, bunları istedikleri gibi harekette ser
best bırakırsa; o zaman Adalet Partisi bu zih
niyette değildir, sözü; bilmiyorum nasıl bir hu
kukî mesnede istinadeder. 

Şimdi bütün Senato huzurunda kendilerine 
sormak istiyorum. Adalet Partisinde 27 Mayıs 
düşmanı yok mudur? Atatürk düşmanı yok mu
dur? Din ve vicdan istismarı yapan yok mudur? 
(A. P. sıralarından «yok, yok» sesleri) parti
zanlık yapan yok mudur? Ve siz bunlara ne 
yaptınız? O gün Çankaya'da bizleri bir araya 
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getiren vakıayı biran düşünmek lâzımdır. Dev
rin Genelkurmay Başkanı Sayın Cevdet Sunay 
Meclis Başkanlıklarına birer mektup yazarak 
Orduya, komutanlara küfür eden» milletvekille
rinin himaye edilmemelerini, haklarında gere
ken takibatın yapılmasını istemiştir. Kurulan 
komisyonda Adalet Partili milletvekilleri dahi, 
çok iyi hatırlıyorum, bunların dokunulmazlık
larının kaldırılmasına karar vermiştir. Ne oldu 
bu dosyalar? 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Reşad 
Özarda'yı ihracettik üstat. 

BAŞKAN — Sayın Akça, Sayın Koçaş, Baş
kanlık Divanı olarak A. P. sine mensup bir Baş-
kanvekili olmam hususunu lütfen nazarı itiba
ra almayınız. Hakikaten geçmişin muhasebesini 
değil, son Meclisin aranma olayı üzerine rücu 
etmenizi ve gündem dışı söz almanız hususu
nun bu olduğunu tekrar hatırlatıyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Bıra
kın biraz deşarj olsunlar. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Başka
nım, yalnız zatıâliniz ikazda bulunmuş olsaydı
nız başka türlü söyliyecektim. Bir arkadaş; «de
şarj olsun» diyor. Tekrar edeyim. Biz konuş
mamıza şahısları değil, prensipleri hedef alı
yoruz. Şahısları tenzih ettiğimizi defalarca söy
ledik. Ama buna rağmen hayır ben, illâ bu zih
niyetteyim diye jdeşarj olsun, diye bağırmak 
istiyen varsa müsaade buyurun, o zaman ben 
de hattâ konuşma plânımın da dışına çıkarak, 
dışarda kulaktan kulağa söylenen ve bizim hiç
bir zaman bu Meclise getirmek istemediğimiz 
birçok şöhretlerinizi de içine alan, dedikodula
ra da teker teker cevap vermek mecburiyetin
de kalırım. Beni böyle bir yola sevk etmemele
rini evvelâ arkadaşlara ikaz etmenizi zâtıâliniz-
den istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin 'müdahale et-
<memelerini hassaten rica ediyorum. Gündem 
dışı söz yazı ile istenilir, istenildiği hudut ve 
şümulü içinde konuşulur. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
ikazınıza teşekkür ederim. Fakat başta arz et
tiğim gibi, bir plân içinde bir zihniyeti belirti
yorum. Çünkü yapılan Meclis araştırılması hâ
disesi bir zihniyetin neticesidir. Bunu belirtmek 
mecburiyetindeyim. Ama Yüce Heyete sunun. 
Hayır mevzuun dışına çıktı böyle bir gündem 

dışı konuşma olmaz derlerse; ben kürsüden ine-
im. 

BAŞKAN — Ben ikaz etmekle mükellefim 
efendim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Evet, yalnız 
bu arada ben, Reşat Özarda'dan bahsetmedim, 
o hâdiselerde Reşat Özarda'nm hiç ismi geçme
mişti, bunu belirtmek istiyorum. Bununla ilgi
li olarak bâzı şahısların isimlerini zikretmek de 
istemiyorum; ancak, çok kere misaller içe
risinde şahısların isimleri geçerse, ne yapayım... 
«Kimdir o ?» sualine mufhatalbolmamak için isim
lerinden de bahsedebilirim. Etvet, orada bizzat 
A. P. li milletvekili arkadaşlarımızın dahi (do
kunulmazlıkları kalksın) dediği kimselerin do
kunulmazlığı kalkmadı >ve «onlar tekrar millet
vekili olarak Meclise geldiler. Onlarla beraber, 
onlardan daha fazla suç işliyenler de Meclise 
geldi. Yalnız bunun yanısıra bizzat Sayın Baş
bakanın evlerine kadar 'giderek, (Bir intikal 
devri yaşıyoruz, (bir intikal devresi geçiriyoruz. 
Memleketin istikrara kavuşması için hizmeti
nize, memlekete hizmetinize, yardımınıza ihti
yacımız var.) diye şeref sözü vererek partiye 
çağırdığı 6 - 7 general hir kenarda dururken, 
kimlerin kontenjana alındığını ve maalesef bü
tün hâdiselere de onların sebebolduklarmı bu
rada belirtmek zorundayım. 

Bunun dışında hiçbir arkadaş hiçibir valka-
ya sebelbolmamaktadır. Bunlar iki elin parmak-
lariyle sayılacak kadar azdır. Hiç kimse üzeri
ne alınmasın. Ama onların bu hareketini tasvi-
bedenler de; onların düşüncelerine iştirak et
miş olurlar. 

O mektubu, yani Saym Genelkurmay Baş
kanının mektubunu tahkikle mükellef bizim de 
raportörü ve sözcüsü olduğumuz Alt Komis
yonda A. P. ne mensup bir üye arkadaşın, 
(Türk tarihine geçecek en hicabaver vesika) 
dediği Saym Sunay'm mektubu, en hicabaver 
değil, ama, en ibretaver bir vesika olarak 
Türk Rfrihine geçti. Fakat orada belirtilen 
mahut zihniyet bir ay içinde Millet Meclisin
de birkaç misli kuvvet buldu. Sayın Sunay'm 
mektubunda adı geçen bir milletvekili birkaç 
gün evvel Millet Meclisi balkonlarında bir se
natör arkadaşımıza tecavüz eden ve o gece 
kaçan ve birkaç yüz kilometre uzakta gittiği 
yerde, «Onu dövenler arasında ben de vardım.» 
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diye beyanat veren bir milletvekilidir. Evet, 
gerçi Sayın Başbakan bu vakayı, istidraden 
arz edeyim, (milletvekili olmıyan bir senatörün 
milletvekillerine .küfretmesi ve ondan s>onra da 
dayak yemesi) şeklinde tefsir ettiler. Ama, biz 
orada bulunamadığımız için hâdiseyi bizzat 
A. P. li milletvekillerinden taJhlkik ettik ve hâ
disenin hiç de Sayın Başbakanın umumi efkâ
ra belirttiği gibi 'olmadığını öğrendik. Başka 
türlü de olamazdı, çünkü Sayın Başbakan 1 - 2 
kişiyi, malûm 1 - 2 kişiyi dinleyerek umumi ef
kâra beyanatta bulunmuştur. Bunu 'bir Başba
kana yakıştıramadım. Hâdiseyi tekrar etmiye-
ceğim. Aşağıdan, salondan; «ulan» diye başlı-
yan bir hitaba, hiç de o milletvekillerinin yay
dığı 'gibi ^olmıyan şekilde verilen bir cevap üze
rine, babaları yaşındaki bir senatöre tecavüz 
edilmiştir. Başhakan bununla hâdiseleri bilmi
yen umumi efkârı belki başka düşüncelere sevk 
edebilir, ama hâdiseleri bilenler karşısında 
mahkûm olurlar. 

Biz ıSaym Demirel'i, bir partinin veya şu 
kadar insanın değil, bütün Türkiye Cumhuri
yetinin Başvekili telâkki ediyoruz. Bütün Tür
kiye Cumhuriyetinin ve onu teşkil eden bütün fert
lerin haklarını aynı şekilde koruması icaheden bir 
insan olarak tanıyoruz. Bundan inhiraf ederlerse 
o zaman vazifelerini doğru yapmamış olurlar. 

Muhterem arakdaşlarım, bu vakıalara girme
den evvel söyliyeceğim çok mühimdir. A. P. li 
gazeteler bakın bunları nasıl yazdı? «Halk Millet 
Meclisinde Ulay'ı dövdü.» Muhterem arkadaşlarını 
yani halk, Millet Meclisine girebilir ve bir senatö
rü döveb'ilirmiş ve maalesef bir Başbakan da bu
na sebebolacak şekilde tek taraflı beyanatlar ve-
rebilirmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; mevzuu dağıtmak is
temiyorum. Yalnız zihniyetlere temas etmek isti
yorum. 

İkincisi Atatürk düşmanlığı meselesidir. Ben 
Adalet Partisi içinde Atatürk mevzuunda enaz 
benim kadar hassas arakdaşlarımın ekser^eti teş
kil ettiğini 10 gün evvel bu kürsüde gördüm. Hep
sine minnet borçluyum. Hepsi ile beraberim. 
Ama muhterem arakdaşlarım insaf buyurun. Ada
let Partili arkadaşlarımı da heyecanla bu kürsüden 
konuşmaj^a sevk eden Atatürk düşmanı milletve
kiline ne yaptınız! Meclis tatile giriyor. Bu gaze
teler bizim naşiri efkârımız değil sözünü bir

çok defa dinledik, sayın arkadaşlarım bizzat Sa
yın Demirci'm ağzından dinledik. Bilmiyorum ya
pılan işin azametini bu azaltabilir mi? Beri taraf
tan Atatürk'ün büstüne tecavüz edilir, ve o vesi
le ile bir irtica müessesesi tarafından (heykel di
ne aykırıdır) diye ilân edilirken, bunlar basit za
bıta vakalarıdır, demek, hâdiseleri yapanları 
teşvik ve teşci etmek değil midir? Eğer Sayın De
mirci, bunlardan birisine lâzım gelen cevabı ver
seydi, lâzım gelen muameleyi yerine getirseydi, 
bugün biz burada sizleri rahatsız etmek mecburi
yetinde kal maziik ve bu hâdiseler de asla devam 
etmezdi. 

Bir diğer zihniyet de, din ve vicdan istismar
cılığı, demiştim. Tümen tümen misal verilebilir 
ama lüzumundan çok vaktinizi işgal ettiğim için 
hepsi üzerinde durmıyacağım. Fakat bir noktaya 
temas etmekte zaruret duydum. 

Muhterem arkadaşlar, alnı secde görmemiş, na
maz kılmasını, Kuran okumasını bilmiyen, dinin 
esaslarını bilmiyen ve İslâmiyetin haram saydığı 
ne varsa, hepsine fazlası ile müptelâ olan bir gü
ruh, her birimizi dinsizlikle itham etmekte ve di
ni inhisarlarına almaya çalışmaktadırlar. İşte 
neşriyat ortada. Ve bir seçim arifesinde bunlar 
hakkında hiçbir şey yapılmamaktadır. Sadece bu
nu söylersem; din istismarına müsaade eden kim
selerin dini siyasete alet ettiklerinden şüphemiz 
kalmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım; zihniyet tezahürleri 
bu kadarla da bitmiyor. Sayın Başbakan bilir
ler ki, «Bizden hata sâdır olmaz.» demek müs
pet düşünen bir insanın söyliyemiyeceği bir söz
dür. Ama Sayın Demirci bu sözü söylemiştir. 
Halbuki hatadan münezzeh olan yalnız Allah'tır. 
Bilâkis biz bir teknik insan olan kültürüne gü
vendiğimiz, inandığımız, için Adalet Partisi Ge
nel Başkanı ve Başbakan olduğu zaman sevindi
ğimiz Sayın Demirci'den, tek elin sesinin çıkını-
yacağmı ikazların, irşatların ve tenkidlerin bu 
memleketin hayrına, selâmetine olduğunu, kendi 
partisi içinde ve kendi partisi dışında yapılan 
ikazları kıymetlendirebilmenin bir Devlet adamı
nın en büyük aklı, hüneri, meziyeti olduğunu 
takdir etmesini isterdik. Meclise tecavüz olayı 
gibi bir hâdise karşısında bile gayet soğukkanlı 
davranabilen, ikaz edildikleri zaman dahi ne ka
dar kayıtsız kaldıklarını gördüğümüz Hükümet 
üyelerinin bu soğukkanlılıkları karşısında haki-
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katen üzüntü duyuyoruz. Allah'a şükür ki, Ada
let Partisi içinde bu hali tasvibedenlerin sayısı, 
kınayanların sayısı yanında sayılamıyacak kadar 
azdır. 

En hayati meseleler karşısında dahi susan, 
ama; seçim, oy filân dendiği zaman kendi partisi 
içinde dahi gelen seslere kulak vermiyen bir Baş
bakanın önümüzdeki seçimlerde bizi nereye gö
türeceğinden nasıl emin olunabilir, nasıl inanı
lır? Huzur getirir bir seçim yapabileceklerinden 
biz endişe ediyoruz. 

Kanaatimiz odur ki; bu Hükümetle seçime 
gidilemez. Ve bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı
na bu kürsüden .hitabediyorum. (Gürültüler), 
(Seçim propagandası mı, sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın Koçaş Cumhurbaşkanı Kontenjan Grupu 
adına konuşuyorlar. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Bizim seçimle 
geçimle alâkamız yok. Onun için Cumhurbaş
kanına hitabediyorum : Parlâmentonun basıl
masına sebebolan, bastıran ve sonra da bunu 
normal bir hâdise gibi kabul eden bir Hüküme
tin seçim emniyeti olmadığından bahsediyo
rum. Bunun seçim propagandası ile ne ilgisi 
vardır? Mademki böyle düşünüyorsunuz. (Gü
rültüler, Kontenjan Grupunun tarafsız olması 
lâzım sesleri) O halde ona cevap vereyim ar
kadaşlar. Kontenjan Grupunun tarafsız olma
dığı hakkında iddiaları çok zamandan beri din
ledik. Daha evvel Hükümeti tenkidederken bu 
kürsüden yine söylemiştim, yine söyliyeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, biz tarafsız değiliz. 
Yanlış biliyorsunuz, düzeltin lütfen. On defa 
şu kürsüden söyledim, biz bağımsısız. Bunun 
mânasını da açıklıyayım. Beğenmediğimiz her 
hâdise, hangi partiden gelirse gelsin, onun 
karşısındayız. Her zaman Anayasa ile berabe
riz. Yani biz her zaman muhalefetiz, iktidara 
gelmesi ümidi, arzusu, gayesi olmıyan bir gru-
puz. Arkadaşlarım, buna içinizde inanmıyan-
lar varsa, ki hepinizin huzurunda cereyan et
miştir, bilhassa son seçilenler bekli hariç, Se
nato zabıtlarını okumalarını tavsiye ederim. 
Halk Partisinin kuvvetli kanadını teşkil etti
ği, hattâ tek başına bile, sizin itham ettiğiniz 
iktidar devirlerinde bu kürsüden Halk Partisi 
iktidarına söylediğimiz sözlerin onda birini bu
güne kadar sizin partinize söylemedim. Bu üçün
cü defadır ki, Hükümetimizi tenkid için kürsü

ye çıktım. O sözlerin onda birini, yirmide bi
rini söylemedim. İnanmıyanlar Senato zabıt
larını tetkik etsinler. İçinizde pek çok arka
daşlarım buna şahit. Size hatırlatayım arka
daşlarım, zaman zaman yaşa paşam, yaşa Kok
sal, yaşa paşa diye unuttunuz mu bağırdıkları
nızı? Demek ki, sizinle beraber olduğumuz za
manlar çok iyi; tarafsız, bağımsız senatörleriz. 
Ama tenkid ettiğimiz zaman taraflıyız, parti 
tutuyoruz. Muhterem arkadaşlarım, insaf bu
yurum. Biz hakikaten o partileri, tümünü bir
den, çok" ağır kelimelerle tenkid etmiştik. Ama 
icraatlarını tenkid etmiştik. Az veya çok ten
kid edecek icraatlarını gördüğümüz için. Yedi 
aydır ne yaptık arkadaşlarım? Tenkid edecek 
icraat bulmak şöyle dursun, rejimi korumak
tan, 27 Mayısı korumaktan, Atatürk'ü koru
mak için uğraşmaktan ne zaman, ne imkân bu
labildik. 

Muhterem arkadaşlarım biz her parti ile 
beraber olmaya amadeyiz. Bunun misallerini 
verdik. Tekrar tekrar söylemeye lüzum görmü
yorum. 

Ama bir noktayı daha belirtmek istiyorum. 
Adalet Partisi bugün memlekette komünizm 
düşmanlığının öncüsü olarak görülmektedir. 
Kendileriyle can ve gönülden beraberiz. Bunda 
bizden fazla gayret sarfedenler belki vardır iç
lerinde, ama tek tüktür. Biz de en az onlar ka
dar gayret serf ediyoruz. Ama komünizmle mü
cadele ediyorum diye memleketi bir aşırı sağın 
kucağına atan, atmak istiyen veya atılmasına 
bilerek veya bilmiyerek sebebolacak ve netice
sinde aşırı sağın koltuğunda memleketi aşırı 
sola, hakiki aşırı sola itecek bir iktidarı des-
tekliyemiyeceğiz. Bunu istiyenler varsa bizi 
mazur görsünler. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim yolumuz bu
dur. Bu yoldan dönmiyeceğiz. Bu konularda 
tâviz kabul etmiyeceğiz. Bu prensipleri, Ata

türk'ün vasiyetine uygun bir şekilde ve o va
siyette belirtilen en nâmüsait şartlar altında 
dahi onları mutlaka yerine getireceğiz. 

Bu arada son zamanlarda moda olan bâzı 
zihniyete de cevap vermek isteriz. 

Patenti Sayın Başbakana aidolan ve beş, 
on gün evvel Milletvekili Şinasi Osma'nın da 
benimsediğini gördüğümüz, (Gemi batarsa be
raber gideriz) zihniyetidir. Şaştım kaldım ar-
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kadaşlar. Biz neden batacak mışız? Benim ne 
günahım var? 27 Mayıs düşmanı mıyım; Ata
türk düşmanı mıyım; din istismarcısı mıyım; 
sokak politikacısı mıyım; yalan mı söylüyo
rum; hırsızlık mı yapıyorum? G-emi batarsa 
deniz de böyle suçları olanlar boğulur. Onları 
ikaz edenler değil. Böyle olanların, siyaset 
ummanmda boğuldukları görülmemiştir. Tek, 
tük istisnalar kaide teşkil etmez. Çok tuhaf
tır. 27 Mayıs İhtilâlinin sabahında kraldan daha 
fazla kral taraftarı olan eski iktidara aşırı de
recede düşmanlığı, ihtilâlcilerin bile tasvibet-
mediği şekilde düşmanlığı ile nam yapan, o 
devrin Kolordu Kurmay Başkanı Sayın Osma, 
bakıyoruz ordudan atıldı diye bir 27 Mayıs 
düşmanı kesilmiş... (Gürültüler) Ve gizli grup
larda, bizim ismimizi anarak cevap verilmesini 
istiyor. Cevap verilmesini istiyenler Meclis 
kürsüsünde konuşurlar. Kendileri cevap verir
ler. Başkalarına havale etmezler, cesaretleri 
varsa kendileri cevap verirler bu cevabı ver
dikten sonra da bizim verdiğimiz cevaplara ta
hammül ederler. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, gündem dışı ta-
lebettiniz mevzua dönün rica ediyorum, efen
dim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Bahsettiğim 
zihniyeti yarıda bırakmamı herhalde istemezsi
niz. Zaten bir kaç cümle ile eses konuya gelip 
bitireceğim. 

Sayın Başbakana hitabediyorum, son zaman
larda o kadar çok ve birbirini tutmıyan beyan
larda bulundular ki, hangisini ahpta bir zih
niyetin tezahürüdür diye ortaya çıkaracağımı 
ben de şaşırdım. Burada bir gündem dışı ko
nuşma yapmıştım. Hayat pahalılığı mevzuunda, 
Personel Kanunu dolayısiyle bahsetmiştim, ye
ni bir önerge de veriyorum zaten. Bu hâdiseyle 
ilgili olarak aklıma geldi, (Ekmek bulamıyor-
larsa patetes yesinler) der gibi (Pahalılık sıh
hat alâmetidir) diye vatandaşın sıkıntı siyi e 
alay etmek diyemiyeceğim, benim, benim Baş
bakanıma yakıştıramam, herhalde bilmeden söy
lenen bir söz olsa gerektir. Ama vatandaşın ge
çimini bırakıp, sadece seçim ile uğraşmayı da 
doğru görmüyoruz. Böyle yaparlarsa tenkidi ere 
elbette hak kazanırlar. Sonra sorarım muhte
rem arkadaşlarım; Adalet Partili muhterem ar
kadaşlarıma sorarım; biz miyiz yalnız Hükümeti 
tenkideden? Benden daha ağır tenkideden Ada

let Partili yok mudur içinizde? Konuşalım açık, 
açık. Niçin biz tenkid edince bu şekilde hassa
siyete kapılıyorsunuz? Biz kendi partinizdeki 
sayısı pek çok aklı başında vatanperver insan-
Ikırın bizden daha ciddiyetle Hükümeti tenkid 
ettiklerini elbette biliyoruz. Sayın Başbakan 
1 (Kanunlara çarpacak başlardan) ve (Parlâmen
to dışına çıkarılan işlerden) bahsetmişlerdir. 
Güvenle, gururla ve inşirah ile belirtmek iste
riz İd; bizim hâdiseleri Parlâmento dışına çıka
ranlarla, çıkarmak istiycnlerle, çıkarmayı dü
şünenlerle, uzaktan yakından çok şükür hiçbir 
ilgimiz yoktur. Ama şunu belirteyim ki; kanun
ları ve hâdiseleri Parlâmento dışına çıkarmak, 
Parlâmentoyu basarak içinde bırakmadan daha 
Ichveni serdir. (Gülüşmeler) Kaî'a çarpmaya ge
lince, kanuna, sayın arkadaşlarım, suçlu insan
ların kafası çarpar. Vazifelerini başaramıyaıı 
(politikacıların kafası çarpar. Onları ikaz eden
lerin değil. 

i Sayın Başbakan; (İçişleri Bakanı istifa et-
jmelidir deniyor, bize muhalefet mi akıl vere
cek) diyar. Böyle bir mantık karşısında don
dum kaldım. Arkadaşlar eğer muhalefet bun
ları da sövl'mıiyecekse, muhalefetin Parlâmen
toda, memlekette sebebi vücudu nedir, biz İm
ada niçin oturuyoruz? Biz biraz evvel söyle

dim, hiçbir zaman iktidara gelmiyecek bir gru-
puz. 

Muhalefet olarak bunları söylemyieceksek 
o halde birada bulunmamızın hiç seibebi vücu
du kalmaz. Biz Sayın Başlbakana âcizane, mu
halefetle işbirliği yapmıyan iktidarların asla 
muvaffak >olamıyacaklarmı, kendi partileri için 
de ve kendi partileri dışında kendilerini ten
kid edenleri etmiyerilerden daha çok 'beğenip, 
onlara daha çok itimat etmelerini tavsiye etmek 
mecburiyetindeyiz. Ne söylerseniz ne yaparda
nız (en iyiyi £İz bilirsiniz) diyen insanlardan 
kimseye hayır gelmiycceğini, Sayın Başbakanı 
bir tarafa bırakın, ıbilmiyen insan yoktur. Ama 
bunu tatbik edebilmek hünerdir. Biz, ne derler
se desinleı bu yüzden ikazlardan, tenkidi erden 
vazigeç'miyeceğiz. 

Yalnız itimat etmenizi rica ediyoruz. Sayın 
Başbakanın itimat etmesini rica ediyoruz. Bü
tün tenkirl1 erimizi bu memleketin menfaatleri 
içindir. Kendi menfaatimiz için değil!... (Mem
leketi batırmak ve baykuş yuvası haline getir-

— 802 — 



0. Senatosu B : 75 17 . 5 . 196& 0 : 1 
mek istiyenlere imkân vermiyeceklerinden) bah 
setmişler. Ne söyliyeyim1? Kimdir bunu yapmak 
istiyen? Kim bu memleketi 'batırmak ve baykuş 
yuvası haline getirmek ister. Bunu bir Başbakan 
basma nasıl söyliyebilir. Eğer kendilerine kar
şı çıkılmışla, tenkid edilmişlerse bu bizim en 
az kendileri kadar bu memleketin menfaatine 
olan icraatlara susadığımız içindir. Susuzluğu
muzu gidersinler, kendileriyle beralberiz. Emi
nim ki; bu s'öze karşı, her zaman olduğu gilbi; 
(6 - 7 aylık Hükümetten ne bekliyorsunuz) di
yeceklerdir. Çok şey arkadaşlar. Hükümet prog
ramı burada tenkid edilirken, ('bu değirmenin 
»suyu nereden gelecek) dediğimiz zaman Saym 
Başibakaii bize, (siz her şey para ile mi yapılır 
zannediyorsunuz, bu milletin gücü, ruhu her 
şeyi yapmaya muktedirdir) dediler. 7 aydır bek
liyoruz, nerede o ruh arkadaşlar!. Muhterem 
arkadaşlarım paradan vazgeçtik, parasız da ya
pılacak işler olduğuna inanıyoruz; onlara dahi 
başlanmamıştır. 

Eğer başlansa idi şantiyesi kurulmaya baş
lasa idi bk 6 ay bir sene sonra gelecek netice
ye intizar eder, sizinle beraiber olurduk. 

Muhterem arkadaşlarım Sayın Başkanı hak 
lı olarak 3 neü bir ikaza medbur etmek istemi
yorum. Arama hâdisesine dönüyorum: 

Mecliste sayın iktidar sözcüsü (eğer odalar 
da daktilolardan 'başka 'bir şey aranmış hattâ 
bir kâğıt, bir kalemin yeri değiştirilmişse; ben 
de takbihe katılacağım) buyurdular. Hâdiseleri 
anlattım. Zannediyorum ki, gözümüzle gördü
ğümüzü ifade ettiğimiz 'bu olaylar için Saym 
Asal'm biı başka isbat vasıtası aramaksızın 
kendisinin va'dettikleri takbih işine katılmala
rına intizar edeceğiz. Aynı sözcü hâdiseye baş
ka mânalar verildiğinden bahsettiler, sobecin
den bahsettiler, hâdisenin büyütüldüğünden 
bahsettiler, daha çok uzatmamak için cevap 
vermiyeceğim. Sdbepler ortada, yollar ortada. 
mantık ortada, hâdisenin büyük veya küçük ol
duğu da ortada. 

Muhterem arkadaşlarım; Parlâmento bas
maktan daha büyük bir hâdise olur mu ki, bu 
büyültülsün. Dünyada Parlâmento tarihlerin
de böyle bir vaka görülmüş müdür? Ama, hâ
dise yaratılır, sonradan Hükümeti 'bu işin için
den çıkarıp, Sıyırmak için hâdise bir idare Âmi
rinin üzerine .atılmaya kalkılırsa, 'bunun karşı
sında Parlâmento elbette gereği kadar hassa 

siyet gösterecektir. Biz tekrar edelim, 'bu hâ
disede yamız başına Saym Sükan'm suçlu oldu
ğunu kaıbul etmiyoruz. Bir İçişleri Bakanı, be
nim bildiğim Saym Sükan böyle bir hâdisenin 
sorumluluğunu tek hasma üzerine alacak insan
lardan değildir. Akıllı, aklı başında insandır. 
Kimlerle ne şekilde istişarelerden sonra böyle 
'bir karar alm'.ştır? Ama, şu seçim arifesinde 
Hükümeti kurtaralım, zarar yok bir iki kişinin 
omuzlarında kalıversin zihniyeti, Parlâmento 
usullerine sığmryacak usullerdir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, çiok üzgün olarak 
söyliyeceğim, uzun zamandan beri, memlekette 
bir Hükümet otoritesinin zafiyetini görmiyen 
kalmamıştır. Şu anda Parlâmentonun itibarı, 
haysiyeti de zedelenmiştir. Kala kala ortada bir 
(Devlet müessesesi) kalmıştır, onu bari dört el
le koruyalım. Sayın İktidar sözcüsü izahlarında 
«odalara kapıların kilitleri kırılarak mı; giril
miştir1?» diye sordu dar. Bu söz Parlâmentoyu 
bilmiyen, dışarıda, umumi efkârda hakikaten 
büyük tepkiler bırakmıştır, öyle ya, anahtarı 
benim cebimde olan odaya nasıl girilir? Anah
tarlar bizde mi ki; odaların kapılarını kırarak 
içeri girmek lâzım gelsin. Saym Asal, iyi bir hu
kukçu dîye her zaman kendisini takdim eden 
Saym Asal, bu sözü nasıl söyledi hayret edi
yorum. Nihayet acaip bir hukuk mantığıyla ay
nen; «'bit' hâdisenin arama olabilmesi için ara
nan şeyin emniyet altına alınması iktiza eder» 
buyurdular. O halde kendilerine sorarım, açı
lan dolaplarımızdan dışarı çıkarılıp darma da
ğınık bir halde bırakılan dosyalarımız üzerin
deki işleme ne ad verecektir? (A. P. den: öyle 
söylemedi sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, ben Meclis müza
kerelerini başından sonuna kadar takibettim ve 
kelime kerime steno ile not aldım. Bu kürsüden 
ve hayatımda hiçlbir zaman isbat edemiyeceğim 
bir sözü söylemedim. Söylemiş isem duyduğu
ma göre demişimdir, öyle demiyorum. 

Bizzat kendi tesbit ettiğime göre söylüyo
rum; tahkik buyurun. Bizim odalarımızın, do
laplarımızın, korunması vazifesi Meclisin mâne
vi şahsiyetinin içinde mündemiç değil midir? 
Nedir bu o halde arama değil de? Sayın Talât 
Asal'm son cümlesi ile konuşmalarımı bitirece^ 
ğim ve can ve gönülden kendilerine katılarak 
bitireceğim. Sayın Asal buyuruyorlar k i ; «Hal-

— 803 — 
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km iradesine gönülden bağlı olan, varlığını mil
letin iradesinden alan Parlâmentonun haysiyet 
ve itibarını kutsal vazife sayanlar Parlâmento 
aramazlar.» El hak doğrudur. Aynı kanaatteyiz. 
Aramazlar. Hattâ aramayı akıllarından dahi ge
çirmezler. Ama, ne yapalım ki, Adalet Partisi 
Hükümeti içişleri Bakanı vasıtasiyle idare âmir
leri eli ile Parlâmentoyu aratmıstır. O halde 
muhterem arkadaşlarım buna ilâve edecek 'baş
ka sözümüz yoktur. Teşhisimiz odur ki, bu halin 
tek sebebi partizanlıktır, kanunsuzluktur, ceha
lettir. Banları tasvübeden varsa, 'bunu kabul edi
yorsanız Meclisi ve Senatoyu tatil eder, atınızı 
mahmuzlar, >o mukadder hedefe doğru dört nal
la icraatınıza istediğiniz gibi devam edersiniz 
beyler... 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Sayın Başka

nım, demin söz alanlar okunurken, gündem dışı 
söz alanlarda bendeniz de vardım. Bendeniz de 
grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN •—• Efendim siz başta imişsiniz. Bi-
lâhara Sayın Koçaşla yerinizi değiştirdiğinizi 
sekreter hauım bana ifade etti. O bakımdan Sa
yın Koçaş'a ilk sözü verdim. 

NÜ YİT YETKİN (Malatya) — Ben de grup 
adına konuşacağım. 

(A. P. sıralarından Sayın Başkan gündeme 
ne vakit geçeceğiz gündeme geçmeden toplantı 
bitecek sesleri) 

(BAŞKAN — Efendim 'ben Sayın hatipler
den bir hususu istirham edeceğim. Sayın Ko 
çaş'm görüşmelerinde istemiyerek meselenin 
içine o defa girdim. Konumuz geçmişin muha
sebesini veya Hükümet icraatını tüm olarak 
gündem dışı görüşmek değildir. Ve Sayın üye
ler yazılı olarak almış oldukları söz talepleri 
de iki hususa dayanmaktadır, Sayın Ulay hadi 
sesi, arama olayı. Sayın Koçaş oturdukları yer
den ayağa kalkarak, iki mevzu dediğim halde, 
hayır ben görüşmemi münhasıran aramaya tah
sis ediyorum dedikleri halde 'bir ara Sayın Sıt 
ki Ulay hâdisesine de girmekle beraber, birçok 
konulara girdiğine heyeti âliyeniz şahittir. Bu 
durum karşısında 17 arkadaşımız gündem dışı 
söz almışt'.r. Gruplar da Sayın Nüvit Yetkin'in 
şimdiki beyaniyle dört kişidir. Onun dışında 
da 13 arkadaş söz almış durumdadır. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul hakında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Bir usul meselesi yoktur. Gün
dem dışı söz istenmiştir, Başkanlık takdi^'ni 
kulanıyor. Evvelâ gruplara veriyor. 

Bx\Kİ GÜZEY (Bursa) — Başkanlığın tak
dirinin usulü hakkında konuşacağım. 

2. — Millî Birlik Grupu adına Tabiî Üye 
Mehmet Şükran Özkaya'nın, Tabiî Üye Sıtkı 
Ulay'ın bâzı milletvekilleri tarafından hırpalan
ması ve Mecliste yapılan arama ile ilgili deme
ci. 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Şükran özkaya'dadır, buyurunuz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA ŞÜKRAN 
ÖZKAYA (Tabiî Üye) —• Sayın Başkan, Sayın 
senatörler; son günlerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin muazzez çatısı altında cereyan eden 
elem verici olaylarla, müsebbiplerini tarih, Türk 
Dem'okras5 Hayatının lekeleri olarak lanetle 
anacaktır. 

6 Mayıs günü, 27 MayıLs ihtilâlinin temsilci
lerinden Sayın General Sıtkı Ulay'a saldıran
lar, Adalet Partisi içindeki çete örgütünün 
kıt akılb zavallı temsilcileridir. 

MÜSTAFİ GÜLCÜGÎL (İsparta) — Bir 
partiyi çeteye benzetiyor Sayın Başkan.. Böyle 
sözlere müsaade etmeyiniz. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Yaptıklarınızın yanında sözlerimiz aızdır bi
le. 

BAŞKAN —• Sayın Gülcügil, Sayın özkaya, 
bugüne kadar Cumhuriyet Senatosuna yakışır 
bir hâl içinde görüşülmesini ve 'bütün üyelere 
aynı zihniyet içinde konuşma imkânının veril
mesinin ancak bu şekilde sağlanabileceğini rica 
ediyorum Hudutlu, şümullü, siyasi kütleleri il-
^ilendirmiyen konuların hududu içinde konuş
manızı rica edeceğim. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Sayın Başkan, tarihte Türk Parlâmentosun
da bir generalin dövüldüğünü de, saldırıldığı 
nı da... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Eşki-
ya sözünü geri alsın, ondan sonra konuşsun. Eş-
kiya değiliz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil, çok rica ede
rim, bir meselenin münakaşası yapılıyor. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
—• Müsaade ederseniz devam edeyim. Olayın 
cereyan tarzı dikkatle tetkik edilecek olursa 



C. Senatosu B : 75 17 . 5 . 1966 O : 1 

görülecektir ki, o gün, Sayın General Sıtkı 
Ulay'a kalkan eller 27 Mayıs'm meşruiyet per
desini yırtmak istiyenlerle, onları idare eden
lerdir. 

Sayın senatörler; 
Bugüne kadar, yaptığımız 'konuşmalar ve 

çıkardığımız bildiriler Anayasa ilkelerinin ko
runması ve Demokratik Cumhuriyetin katline 
engel olunması için uyarıcı bir nitelik taşıyordu. 

Zira, 1961 seçimleri ile açılan yeni siyasi 
devrede, 2 nci Cumhuriyet Anayasasına ve onun 
getirdiği kanunlara karşı açıktan ve değişik 
yollardan yıpratıcı tecavüzler yapılmıştı. Bu 
davranışlar, Millet hayatını büyük huzursuzluk
lara sürüklemiş, hattâ zaman zaman rejimi de 
tehdit edici hareketlere yol açmıştı. 

Her defasında, yaşanılan bu gibi hâdiseler 
den ders alınmamış, kritik anlar geçince eski 
tutuma dönülmüştü. Rejime bağlı ve onun ka
deri üzerinde kaygı duyan her kişinin ve kuru
mun sorumluluk duygusu içinde olması gere
kirken, Adalet Partisi iktidarı, bunun kundak
çısı haline gelmişti. 

Saym senatörler; Adalet Partisinin. 27 Ma-
yıs'm kadavra olarak kaldırdığı münsefih De 
mokrat Partinin devamı olduğu inançları bugü
ne kadar hukukî bir mesnetten yoksundu. 

Ancak, Demokrat Parti kalıntılarının Ada
let Partisi içinde bulunması ve bâzı olayların 
istismarı, Adalet Partisinin veraset senedi hak 
kında, bâzı çevrelerde vicdani kanaat için ye
terli idi. 

Durumun aydınlığa çıkarak hukukî mesnet
lere dayanması bakımından Ibugün cereyan eden 
olaylar özellik taşımaktadır. 

Zira, Adalet Partisi içindeki bir baskın gru-
pu, yasama dokunulmazlığı zırhını, Meclisin 
çalışmasını önleyici ve kanun teminatı altına 
alman hakların fütursuzca ihlâli şeklinde kul
lanma yoluna girmiş mükerrer suçlulardır. 

Adalet Partisi bu suçluları bünyesinde bu
lundurmanın sorumluluğunu taşıdığı müddetçe, 
tümü ile bu suçlara iştirakin de sorumluluğunu 
taşıyarak, bir meşru parti niteliğini yitirecek 
tir. 

Kanun teminatı altındaki hakları çiğniyen-
ler, Hükümet edenler olur, ve hiçbir yargı or
ganı tanımazlarsa, bu rejimin adı «Demokrasi» 
değil Faşist bir idaredir. 

Meclis müzakerelerini, locadan dinliyen Sa
yın Senatör Sıtkı Ulay'a, Meclis içinden yukarı 
doğru yükselen küfürler, ani 'bir hiddetle söy
lenmiş değil, evvelden düzenlenmiş kasıtlı bir 
tertiptir. 

Gene, Senato toplantısının olmadığı bir gün 
de, Millet Meclisi oturumu kapatıldıktan sonra 
Sayın Sıtkı Ulay'ı, yalnız olarak kollıyan ve bu 
fırsatı yakahyan saldırganların bu hareketi, ka
nun yapmak ve onu yürütmek görevini yüklenen
lerin, kend;lerini kanun üstünde gören ve gene 
kendileri için kanun tanımı yan bir zihniyetin 
kamu oyma açıklanış şeklidir. 

Milletvekili sıfatını taşıyan sabıkalı saldır
ganların her saldırıda aynı şahıslar oluşu ve 
dinleyici locasına kadar çıkarak saldırmaları 
da bir tertibin tatbikatçılarına öğütlenen usu
lüdür. 

Meclis müzakereleri sırasında, Başkanlık 
Divanına ve sonra da dinleyici locasına yönel
tilen küfürler, Hükümet Başkanı tarafından 
duyulduğu ve bilindiği halde, verilen demeçler
de tahrif edilerek kullanılması da hâdisenin ter
tip ve neticelerinin tasvip ve örtülmek istendi
ğinin diğer bir örneğidir. 

Bu arada basında, şimdiye kadar yalanlan-
mıyan bir habere göre, İstanbul'da Mecidiye 
Köyünde Muammer Çavuşoğlu'nun evinde uzun 
bir süre düşük iktidarın sorumluları ile kalarak. 
düşük iktidarın baş sorumlusundan talimat alıp 
Ankara'ya döndüğü bir vakıa olarak gösteril
mektedir. Başbakanın talimat zımmmda telkin-
li... (Sağdan böyle bir şey olmaz sesleri) Gazete
leri tekzibetsinler, ondan sonra konuşuruz. 

BAŞKAN — Hatip delil ve mesnet göster
miyorlar, fikrini söylüyorlar. Neye müdahale 
ediyorsunuz? (Sağdan tesbit etmişiz diyorlar) 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Basında 
okursanız görürsünüz. Bulun, arayın, okuyun. 
(Sağdan gürültüler.) 

BAŞKAN — Saym senatörler rica edeceğim, 
müzakerenin selâmetle yürümesi karşılıklı sab
rınıza bağlıdır. 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Bugün 
memleketin gayrimeşru olduğu Anayasada tes
cil ve ilân edilen münfesih bir partinin devamı 
olduğu zehabını veren iktidar tarafından, 27 
Mayıs öncesi şartlarına getirilmek istendiği de 
bu sonuca ulaşıldığında şüphe yoktur. 
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Bu çevreler, 27 Mayıs düşmanlığı propagan
dasının en kesif şekilde yayarak ve 27 Mayıs
tan öc almanın en müsait zamanıdır diyerek 
kendi ham hayallerinin programı peşindedirler. 

Sıra iie birtakım denemeler yapılmış ve bil
hassa son zamanlarda programın tatbikine kesif 
bir hızla girişilmiştir. 

6 - 7 Mayıs gecesi İçişleri Bakanının, Meclisi 
vesayet altına alıreasma arama - tarama husu
sundaki cüretkâr davranışı, Anayasa karşısında 
ibret verici bir suçtur. 

Gerçekte, bu olayın arkasında yatan asıl mak
sat ve tertibin ne olduğunun açıklanmasında fay
da vardıı. Soruyoruz ihbar kimin tarafından, ne 
zaman, hangi maksatla yapılmıştır, içişleri Ba 
kanı açıklamaya mecburdur. 

Mahkemeyi Kübra da hesap vermek istiyen-
ler, evvelâ, kamu oyunda Meclisin dokunulmaz
lığına tecavüzün hesabını vermelidirler. 

T. B. M. M. işlenen özel günahların dinî yön
den hesalba alındığı bir yer değil, alınan oyların 
kamu yararına kullanılması için millî yönden 
denetlenen hesap verme yeridir. 

Anayasanın kuvvet ayrılığı prensibine rap 
men İçişleri Balkanının tertipleri ile İcranın, Ya 
sama Meclislerinin dokunulmazlığını ihlâl eden 
ve Hükümeti suçlu duruma düşüren bu tasarru
fun kimlere yöneldiği millete açıkça bildirilmeli
dir. 

İçişleri Bakanının gerekçe olarak söylediği, 
daktilo ve teksir makinalarmm dışarı çıkarıla
rak beyanname basıldığı yolundaki beyanı, gece 
yarısı misli görülmemiş bir baskın şeklinde ve 
kanunların ihlâli göze alınarak yapılan aram? 
ve tesbitte gerçekleşmemiştir. Talhkik heyetinin 
raporuna göre. 

Bu ihbar gerçekleşmediğinden, mutlakiyet 
id'are«sin«n hevesli jurnalcıları ile işbirliği eden
ler, adaletin pençesine teslim edilmezse, demok
ratik yaldan işbaşına gelenler, kanun ve nizam
ları kendi kadrolarından uzak tutan, Anayasayı 
çiğniyen suçlular olarak ilân edileceklerdir. 

Anayasanın teminatı altında olan, ha/b eri eş
me, girip - çıkma, özel kişisel sırlar gibi vatan
daşın en talbiî hakkı olan hürriyetler, Adalet 
Partisi iktidarı tarafından pervasızca ihlâl, edil
miştir. 

Getirdiğimiz rejim ve Anayasa, sadece ismi 
istismar edilerek, istenilen yönde yürütülen ve 

gayrimeşru karar ve fiilleri örten koruyucu bir 
zırh değildir. 

Bu memleketi sahipsiz bir arazi zannederek, 
mülkiyetlerine geçirmek tescilini ümidetmek 
davranışlarına, bu repimi getiren insanlar ola 
rak asla müsaade edilmiyeeeği ve bu yola giren 
suçlu ve teşvikçilerinin müstahak oldukları 
ağır cezaların pençesinden kurtulamryacakları-
nı kesinlikle söylüyoruz. 

İşbaşında bulunan Hükümetin İçişleri Baka 
nı taraf ir dan yaptırılan Meclis baskını.. Hükü
met Başkanınca kanuni yollara gidilmesi yerine 
tasvip görmüş olduğundan, 6 - 7 Mayısın hesa
bı, G - 7 Eylülünkünden d allı a ağır olarak kar
şılık gömecektir. 

Bugün bu adımı atanlara ihtar etmiyoruz. 
Zira, 'bugüne kadar demokratik nizam noterli
ğinden keşide ettiğimiz, protestoların vâdesi 
bitmiştir. 

Bugün, burada açık olarak ifade ediyoruz 
ki, Adalet Partisi İktidarının başı Bay Demi-
rel'in vekâleti, tıpkı vekâlet alan vekilin bu sı
fatını yitiren sdbeplerde olduğu gibi hükümsüz 
lük if ad i etmektedir. 

Bu memleketin; karakter, fikir ve vatanse
verlik harabelerinin zemini de, gerçek bir hara
beye döndürülmesine asla müsaade edilmiyecok-
tir. 

Atatürkçüler ve 27 Mayısçılar bir bütündür 
ve nöbettedir. 

Hükümetler, kanun karşısında tanınan hak
ların ihlâli için teşvikçi ve tertipçi oldukları 
takdirde, hakların korunmalsında gerekli yolla
rı bulmakta higbir 27 Mayısçmm müşkülâtı ol
mayacaktır. 

Bütün muhalefet partilerini kanun yolu ile 
silemeyince kanun dışı yollardan yok etmeye 
çalışan bir iktidar, hesap vermekten millet hu
zurundan kaçacak, suçların delillerini kaçırma
da yataklık etmektedir. 

Meclisin Anayasa teminatı altında bir göre
vi olan, denetleme hakkının kullanılmasını ön
lemek amaciyle, parmak çoğunluğuna dayana
rak tatil kararını almak, Hükümetin Yasama 
yetkisini de kendisinde toplıyan ve Meclis sis
temini fiilen yürürlükten kaldıran Anayasa dı
şı bir tasarruftur. 

Meclis ve muhalefet olmaksızın memleketi 
yönetme heveslileri, kaynağı meşru da olsa, bu 
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sistem içine girdikleri an, geldikleri usul ve 
gelmelerini temin eden Yasalara karşı gelerek 
meşruiyetlerini yitirmiş olurlur. 

iktidara gelmenin meşruiyeti kadar, ikti
darda kalmanın ve yönetim usulünün de meşru
iyeti demokratik rejimin başlıca şartıdır. 

Bu hukuk anlayışını tanımamakta direnen
lere, karsı, meşru nizamı korumak ve millî men
faatleri heder olmaktan kurtarmak için, vatan
severler daha güçlü bir direnme hakkını kul
lanmaya mecburdurlar. 

Millî iradenin böylesine istismar edilerek, 
suiistimali tarih içinde yıkılan iktidarların son 
marifetleri olarak ender görülmüştür. 

Biz millet huzurunda, görüşlerimizi 'bir defa 
daha tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile he
pinizi saygı ile selâmlarım. (Orta ve sol sıralar
dan alkışlar) 

3. — C. H. P. Grupu adına Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in Mecliste yapılan arama olayına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz sırası Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nüvit 
Yetkin'indir. Buyurunuz Sayın Yetkin. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Yüce Senatonun 
bütün üyelerinin aynı hassasiyetle üzerinde 
durması lâzımgelen, bizzat Yüce Senatonun dâ
hil bulunduğu Türk Parlâmentosunun ağır bir 
tecavüz olayına dikkatinizi çekmek için Cum
huriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
pu adına maruzatta bulunmak istiyorum. 

Evvelâ Yüce Senatonun Yüksek nazarlarını 
son zamanlarda cereyan eden zincirleme olay
ları çekmek istiyorum. Zira Türk Parlâmento
suna vukuıbulan bu ağır ve vahîın tecavüz ka
naatimizce Parlâmentonun dışında ve içinde 
vukulbulan birtakım olaylar zincirinin son hal
kasıdır. Rejime, Atatürk ilkelerine, 27 Mayıs'a 
Parlâmentonun dışında yapılan saldırıların son 
halkası olarak da Türk Parlâmentosu, haysiyet 
ve masuniyeti zedelenmek suretiyle bu tecavüze 
uğramış ''•ulun makta dır. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, Türk Parlâ
mento talihinde, hattâ işgal sırasında, işgal 
kuvvetlerinin Osmanlı Meclisi Mebusanma yap 
tığı tecavüz müstesna, Osmanlı tarihi dâhil, 
Türk Parlâmentosunda, Parlâmentonun masu
niyetine emniyetine, hürriyetine ve haysiyeti

ne böyle bir vahîm tecavüz şimdiye kadar ha
tırlamıyoruz. Hâdiseyi sebepleriyle ve mesulle-
riyle teşrih etmeye çalışırken sadece dedikodula
ra, beyanlara değil, ortaya çıkmış resmî belgelere 
bağlanmış- bulunan itiraflara, zabıtlara ifadele
re dayandırmak istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarını, evvelâ Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına bu konunun tahliline ge
çerken hâdisenin hemen akabinde Türk Parla 
mentosunun hukukunun korunması yönünden 
cidden büyük bir hassasiyetle, konunun önemiy
le orantılı bir ilgi gösteren Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi müşterek divanlarına gru-
pumuz a l n a teşekkürlerimizi sunmayı bir vazi
fe biliyoruz. Onların meseleye hemen akabinde 
el koymuş olmaları, tahlil ve tetkik etmiş olma
larıdır ki, birçok konuları gün ışığına çıkar
mıştır. Biz mâruzâtımıza birtakım tevsik edil
memiş, ispat edilmemiş, hakikate ne kadar mun-
kari olduğu belki ileride yapılacak yasama 
yönünden ve adlî yönden yapılacak tahkikat
larla meydana çıkacak hususları bir tarafa bı
rakarak, sadece bizler namına hareket eden, 
bizlerin seçmiş olduğumuz yetkili heyetlerin 
dayandıkları delilleri dile getirmeye çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdise, Müşterek 
Başkanlık Divanının ilk tehliğinde de yer aldı
ğı veçhi'e, intikal ediş tarzı, İçişleri Bakanlığı
na güya yapılmış olan bir ihbarla başlamıştır. 
Evvelâ bu ihbarın kimin tarafından yapıldığı 
bugüne kadar hâlâ açıklanmış değildir. Bâzı 
iktidar t-mıayüllü gazetelerde muhbirin telefo
nu açtığı, ihbarı yaptığı ve ondan sonra da 
hüviyetini söylemeden telefonu kapattığı gibi 
birtakım yazılar da yer aldı. Hele muhbir böyle 

hüviyetini dahi saklamış ise böyle bir ihbarın 
nasıl ciddiye alınabileceğini hayretle düşünmek 
lâzımdır. Kaldı ki böyle bir ihbarın İçişleri Ba
kanında uyandıracağı tepki, kendi partisine 
mensup iki idareci üyeyi çağırmak onlara tali
mat verm'k olmamak lâzımdır. İhbarın mahiye
ti ele çok değişik ifadelere yol açtı. İlk beyan
larda Meclisin içinde ve dışında birtakım be
yannamelerin tanzim edildiği ve bu beyann ı-
meler için Meclisin içindeki bâzı araçların, dak
tilo, teksir makinaları gibi bâzı araçların kul
lanıldığı yolunda bir ihbarın geldiği söylendi. 
Sonra bunun tevlidedeceği başka mahzurları 
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düşünmüş olacaklar ki, bu beyanları vermiş 
olanlar ifa:1.elerinde değişiklik yaparak, sadece 
birkaç daktilonun kaybolması gilbi bir menze-
leye ka l a r bu ihbarın mahiyetini indirmişler
dir. Ondan sonra vukuıbulan vahim tecavüz 
olaylarını da sadece bu Meclisin envanterine 
dâhil, demirbaşına dâhil bâzı eşyanın teshili 
veya ziyamın önlenmesi gibi masum bir hüvi
yete burum ey e çalıştılar. Fakat muhterem arka
daşlarım, bunların dışında Meclisin, aranma ve
silesiyle Meclis masuniyetine indirilen ağır dar
benin bir mukaddem safhası bulunduğu husu
sunda da basında birtakım iddialar ortaya atıl
mış bulunmaktadır. 

İçişleri Bakanının daha henüz İdare Âmir
lerine haber vermeden kendi memurları ve ken
di vasıtalariyle bizzat Meclise gelerek birtakım 
şeyler taharri ettiği ve ondan sonra da bunları 
kamufle etmek için böyle bir ihbarı vesile ede
rek, İdare Âmirleri marifetiyle ikinci bir arama
yı vazıı sahne ettiği yolunda iddialar serd edil
miştir. 

Demin de arz ettiğim gibi C. H. P. Grupu 
olarak sübut bulmamış vakıaların üzerinde du
rarak iddialarımızı bunlara istinadettirmiyoruz. 
Biz sadece Riyaset Divanlarının müştereken yap
tıkları araştırma ve tebliğleri ile onların kara-
riyle kurulmuş bulunan tahkikat komisyonları
nın vardığı neticelere istinadettirmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sabit olan husus, 
İçişleri Bakanının talimatiyle İdare Âmirlerinin 
Mecliste bir arama yaptığıdır. Ve hele bu ara
manın devamı süresince de içişleri Bakanı ile 
aramada görevlenmiş bulunan idareci üyelerin 
devamlı hali muhaberede ve temasta oldukları 
hususu artık bugün sabit olmuştur. Binaenaleyh 
böyle bir durumda idare âmirlerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde neyi aradıkları, nere
leri aradıkları ve ne maksatla aradıkları hususu 
sadece bu hususta kendisine talimat vermiş olan 
İçişleri Bakam ile aramayı kendisine bir görev 
telâkki etmiş olan ve suçu sonunda sabit olan 
İdareci Üyenin arasında cereyan etmiştir. İdare
ci Üye burada neyi aradığını o bilmektedir, han
gi odaları aradığını o bilmektedir, niçin aradığını 
o bilmektedir. Yalnız ortaya çıkan vakıa şudur 
ki birtakım, muayyen odalar aranmıştır. Muay
yen bürolar aranmıştır, muayyen grupların oda
ları aranmıştır. Bunların sadece bir daktilo ta
harrisinden ibaret bulunmadığı ve daktilonun 

olmasına imkân bulunmıyan Başkanvekillerinin 
odalarının aranmasiyle sabittir. Sayın Koçaş'ın, 
ifade ettiği gibi, 10 cm. enindeki çekmecelerin 
açılıp, evraklarının dışarı çıkarılmasiyle sabittir. 
10 cm. kalınlığındaki çekmecelerde daktilo bu-
lunmıyacağı, teksir makinesi olmıyacağı pek ta
biîdir. 

Aramada siyasi polis kullanılmış mıdır kul
lanılmamış mıdır, konusu kanaatimce tevil ettik
çe batağa doğru giden birtakım tevil gayretleri
nin bir başka ve acıklı safhasıdır. Evvelâ Tür
kiye'de, polis, siyasi polis, idari polis, adlî polis 
diye bir taksime tâbi tutulmamıştır. Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanunu her polise idari, adlî 
ve siyasi görev verilebileceğini açıkça göster
mektedir ve vakıa da budur. Böyle olunca Mec
lisin içinde hangi polisler bu arama işinde gö
revlendirildi! Nöbetçi komiserle, nöbetçi polis. 
Ya Meclisin dışında, Meclisin bütün Ankara ile 
irtibatını kesmek için görevlenen kordon nasıl 
kuruldu ve sonra polis ve polisin en yakın âmiri 
bulunan Meclis Emniyet Komiserinin, Başkomi-
serinin, Emniyet Âmirinin malûmat ve 
muvafakati olmaksızın nasıl kullanıldı? 
Bunlar ilerde ancak arz ettiğim gibi, 
siyasi veya adlî tahkikat sonunda mey
dana çıkabilecek olan meçhullerdir. Ama bizim 
üzüntü ile, teessürle, teessüfle ifade edeceğimiz 
bir husus var. Bu Senatonun bu Meclisin masu
niyetini ve emniyetini başta muhafazaya görevli 
bulunan Senato Reisimizin, sanki siyasi polis ol
mazsa mesele suç mahiyetinden kalkıyormuş gibi 
Hükümetin, kendi mensubolduğu grupun, ikti
darın veya İçişleri Bakanının sorumluluğunu 
azaltmaya matuf ve sorumsuz birtakımı beyanlar
da bulunmuş olmasıdır. Bunu Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak hakikaten üzüntü ile, tees
sürle ve teessüfle ifade etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli senatör ar
kadaşlarım, bir aramanın, hakikaten arama za
ruri ve kanuni bir hale geldiği ve kanuni eşkali 
ikmal edildiği zaman dahi nasıl cereyan edebile
ceğini elbetteki benden iyi takdir edebilirler. Bir 
aramada, en sade, en ilkel ve ilk önce akla gele
bilecek olan husus, en iptidai husus arama yapı
lan yerlerin asıl mesullerinin, sorumlularının ve 
sahiplerinin beraber bulundurulmasıdır. Bizim 
Ceza Kanunumuz, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunumuz birtakım eşkâl saymıştır. Bunların bir 
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tanesi, hepsi tekevvün etmiş olsa dahi, Meclisin 
aranmasını, Meclisin masuniyetinin ihlâlini ma
zur ve meşru göstermez. O kadar ânı, gecenin ya
rısında, saat ikiden sonra, o kadar âni bir baskın 
haline getirilmiştir ki, bu kadar iptidai husus
lara dahi riayet etmek arama yapılan odanın sa
hibini, teslim edilen eşyanın teslim edildiği mesul 
memurunu bulundurmaya lüzum görülmemiştir 
ve hattâ aramadan sonra ne bulundu, ne bulun
madı, bunun zaptı dahi tutulmak lüzumu hisse
dilmemiştir. Demek ki, arama sadece bir daktilo 
tesbiti ve bir envanter tesbiti gibi akıllara dur
gunluk veren bir akılsızlık, gece yarısı yapılacak 
bir akılsızlık halinde değildir. Burada bir başka 
sebep ve maksat vardır arkadaşlarım. Bu sebep 
ve maksat ifade de edilmiştir. Müşterek Riyaset 
Divanının tebliğinde de yer aldığı veçhile, ara
manın asıl saiki birtakım beyannamelerin basıl
mış olması ihtimalidir, basılmakta olması ihti
malidir, basılacağı ihtimalidir. Bu, ifade edilmiş
tir. Şimdi o zaman gece vakti bu aramanın he
defi değiştiği gibi, aramanın vahameti de art
makta, hüviyeti de değişmektedir. O halde İçiş
leri Bakanı Meclis içinde bir başka siyasi suçun 
delillerini 'bulurum ümidi ile Meclise tecavüzde 
beis görmemektedir. Hani elde edebilirse o tak
dirde bu vastıayı bu usulsüzlüğü, bu kanunsuz
luğu mazur gösterebilecek, mubah telâkki edebi
lecek birtakım vesikalar, deliller bulabileceği ze
habı ile, kanaati ile, iddiası ile böyle bir yola ce
saret edebilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Saym 
Koçaş arkadaşım Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı 
Grup odasında evrak karıştırıldığını bizzat ken
di müşahedesine istinadederk ve huzurunuzda 
bir şahit sıfatı ile ifade etti. Aynı suretle C. H.P. 
Grupu odasında evrak karıştırılmıştır. Ve Saym 
Asal'm kulakları çınlasın, yalnız kalemin yeri de
ğiştirilmiş değildir, evrakında ne suretle ne şek
le sokulduğu hususu zabıtlarla tesbit edilmiştir. 

Şimdi, mesulleri bulunmıyan, kendisine tes
lim edilmiş olan sorumlular mevcudoîmadan, sa
hibi bulunmıyan odalarda bu araştırmanın na
sıl feci neticeler dahi verebileceği hususu tarih 
boyunca, bizim tarihimizde, başka memleketle
rin tarihinde de çok görülmüştür. Yani oradan 
bir vesika var mı acaba diye alınıp çıkarılabile
ceği düşünüldüğü gibi oraya, itham edilmek is
tenen bir grupu, bir zümreyi itham edebile
cek birtakım vesikaların konulması emeli, gaye
si ve arzusiyle de hareket edilmiş olduğu akla 

gelöbilir. Demek ki, Mecliste bir defa böyle ka
nunsuz bir tecavüze kalkdmızmı onun altında 
herkes birtakım daha fazla kanunsuzluklar ve 
daha usulsüz ve kanunsuz maksatlar aramakta 
kendisini haklı ve mazur görür. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde suç aramaya, suç delili arama
ya icranın yetkisi yoktur. Çünkü parlömanter 
rejim demek, Parlâmentonun icraya hâkimiyeti. 
icraya üstünlüğü, icrayı murakabe yetkisi de
mektir. İcranın Parlâmentoya baskı yaptığı, ic
ranın Parlâmentoya emrivakilerle tecavüz ede
bildiği memlekette parlömanter rejim var dene
mez. Bu mevzu, bu prensip o kadar sade bir 
prensiptir ki ; şüphesiz Parlâmento bakımından 
bizden daha çok geri telâkki edebileceğimiz 
İran'da vatan hainliği ile itham edilen Başve
kil Parlâmentoya sığınmış ve kendisi çıkmadan 
oradan çıkarılamamıştır. Yasama Meclisinin 
masuniyeti mevzuu üzerinde bütün Yüce Sena
todaki arkadaşlarımızdan, bir tanesinin dahi 
aksi noktai nazarı taşımış olacağına ihtimal ver
miyorum. Parlâmentonun masuniyeti, emniyet 
içinde, huzur içinde çalışabilme vasfı, Parlâ
mento olabilmenin en iptidai bir prensibidir, 
kaidesidir. Millet Meclisinde Saym Millet Par
tisinin lideri 1930 yılma ait bir misali dile ge
tirdiler. Tek parti devrinde, Parlâmentonun 
Hükümetle iç içe çalıştığı ve tek partiye da
yandığı devir de dahi Devlet malını zimmetine 
geçirdiği iddiası ile itham edilmiş, hakkında 
adlî raercice arama karan verilmiş bulunan bir 
muhasibin yalnız Meclisin içinde değil, odala
rında değil, müştemilâtında bulunan bir loj
manda oturmuş olması sebebiyle evinde arama 
yapılamadığının, evinde aranmaya karşı Mecli
sin sorumlu İdare Âmirlerinin nasıl direnmiş ol
duğunun delilini ve belgesini okumuştur. Şü
kür olsun ki, arkadaşlarım, bu aramada bir 
suç delili bulunamamış veya bir suç. delili yara
tılamamıştır. Bunu dahi bir şans diye söyliye-
bilecek hale geldik. 

Aranan yerlerin içinde C. H. P. Grup odası 
da vardır, grup evrakının bulunduğu, dosyala
rının bulunduğu odalar da vardır. T. B. M. M 
her türlü icranın tasallutundan, tecavüzünden 
masun olması lâzımgelen kutsal bir yerdir. Ve 
onun için de siyasi partilerin ayrı da bir mah-
fuziyeti vardır, ayrı da bir masuniyeti vardır. 

— 809 — 
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Ve bu masuniyet kanaatimizce yalnız Anayasa
dan değil, Anayasadan kuvvet almakla bera
ber, Anayasada musarrah olmakla beraber 
Anayasanın bu mahfuziyeti ve masuniyeti al
tında Siyasi partiler Kanununda da yerini bul
muştur. Siyasi partiler Kanununda siyasi par
tilerin hangi ahvalde, hangi makamlar tarafın
dan takibedileeeği ve onların yapmaktan mem
nu olduğu fiilin kimler tarafından taharri edi
lebileceği de yine açıkça gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, demin arz ettiğim 
gibi, C. H. P. Grupu olarak kanaatimiz odur 
ki; T. B. M. M. de yapılmak istenen bu arama 
teşebbüsü bir daktilo tesbitinden, bir envanter 
tanziminden ibaret değildir. Orada bir beyan
name, açıkça itiraf edildiği, zabıtlara geçtiği 
veçhile bir beyanname, bir suç delili aranmakta
dır. Ve bu suç delili C. II. P. Grupunda aranır
ken, C. H. P. nin bir suç işlemiş olabileceği ih
timaline, iddiasına dayanmaktadır. O takdir
de bir siyasi partinin ne gibi suçlar işliyebilcce-
ği, Siyasi partiler Kanununun 4 ııcü kısmında 
tadadedilmiştir. Millî menfaatlere aykırı, reji
me aykırı, 27 Mayısa ayları ve Anayasaya ay
kırı fiiller tadadedilmiştir. Demek ki, bunlardan 
bir tanesinin ihzarı mahiyette beycnnamesl, beyan
name müsveddesi, teksir, tabı v. s. gibi bir husus 
kaydedilmektedir, muraded il inektedir. 4 ncii kı
sımda aramada işlenmiş olabilecek bir siyasi par
ti suçunun arama imkânı, araştırma imkânı da 

•yine Siyasi partiler Kanununun 108 ve 110 ucu 
maddelerinde tasrih edilmiştir. Bunda yetki, 
sadece Anayasa Mahkemesinin de Başmüddei-
umumiliğini yapacak olan Yargıtayın Başsav
cısına verilmiş bulunmaktadır ve onun yardım
cılarının marifeti ile aranabilir. Bu aramayı 
istemeye dahi ancak adliye vekili Bakanlar Ku
rulundan karar alarak- harekete geçebilir ve 
hiçbir zaman İçişleri Bakanı değil. Böylece yal
nız Anayasanın, yalnız T. B. M. M. nin masuni
yetinin ve haysiyetinin ihlâli ile kalınmamış. 
bir siyasi partinin kendi genel merkezindeki 
araştırma bürosundan, kalem odasından, sekre
terlik odasından farksız halde burada Meclisin 
muhafazasına mevdu bulunan grup odan, Ana
yasa tarafından meşruiyeti ve parlömanter reji
min kaçınılmaz ve vazgeçilmez unsuru olarak 
tesibit edilmiş bulunan bir siyasi partinin kendi 
genel merkezinden farksız bir odası aranmış
tır. 

MUSTAFA GÜLCİGİB (İsparta) — Yakılır, 
genel merkez yakılır. 

BAŞKAN — Sayın Gülcigil. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Genel mer
kezi yakanları suçladığım kadar, aynı derece
de suçlu buluyorum bir partinin odasını ve 
mahfuz kalması lâzımgelen yerlerini aramış 
olanları. 

MUSTAFA GÜBCÜGİL (İsparta) — Samimî 
iseniz bravo. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, aslında Meclisin masuniyetine ve 
haysiyetine yapılmış bulunan bu ağır tecavüz, 
Yüce Senatonun ve Millet Meclisinin Müşterek 
Divanınca mahkûm edilmiştir ve hattâ bu Müş
terek Divanca İçişleri Bakanı bu konuda so
rumlu telâkki edilmiştir ve kınanmıştır. De
mek ki İçişleri Bakanı bir suçun, Müşterek Di
van tarafından tesbit edilmiş ve mahkûm edil
miş olan suçlusudur. Ondan sonra bir Tahkikat 
Komisyonu kurulmuştur, bu Tahkikat Ko
misyonu hiç şüphesiz Meclisin bir 'soruştur
ma kararı vermek suretiyle seçtiği bir soruştur
ma kurulu olmadığı için sadece idare âmirleri 
yönünden konuyu incelemiştir. İdare âmirleri 
yönünden konuyu hükme ıbağlamıştır. Ama, ay
nı komisyon İçişleri Bakanının suçunu tesbit et
miştir. Binaenaleyh Başbakanın, muhalefetin 
talebiyle bir bakan değiştirmem, yolundaki ma
zereti sadece bu suça iştirakini, bu suçun ken
disinin de rıza ve muvafakatiyle yapılmış oldu
ğunu ispattan ileri bir mâna taşımaz. Bir ba
kanın sorumluluğunu iddia eden, çekilmesi lâ-
zımgeldiğini iddia eden muhalefet değil Mecli
sin her siyasi partinin seçtiği uzuvlarından te-
rekkübetmiş olan Müşterek Riyaset Divanıdır, 
ilâm onundur, mahkûm eden odur ve başında
ki iktidar partisinin mensubu olan bir Muhte
rem Meclis Başkanıdır. 

•Şimdi muhterem arkadaşlar; bu durum kar
şısında mesele bir başka açıdan da vahamet 
kesbetme'ktcdir. Şimdi bir tarafta Meclis adına 
yetkilerini kullanarak konuyu tahkik edip İçiş
leri Bakanını mahkûm, eden bir heyet vardır, 
Meclis adına hareket etmiştir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mümessil heyetidir. Öbür ta
rafta buna rağmen suçluluğu kabul etmek is-
temiyen birisi vardır. Ya İçişleri Bakanı istifa
ya mecburdur kanaatimizce veya kendisini bu 
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suretle mahkûm etmiş bulunan heyet istifa 
.edecektir. Çünkü o yalan söylemiştir, yani iki
sinden birisinin gerçeğe aykırı davrandığı hu
susunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu, 
mantığın tabiî icabıdır. Muhterem arkadaşla
rım, bu suretle fiili Meclise ağır bir tecavüz 
mahiyetinde suçlanmış olan ve mahkûm edil
miş olan bir kimsenin Hükümet sorumluluğun
da kalabilmesini mantıkla tevil etmeye, izah et
meye imkân olmadığı gibi, kanaatimizce onu 
bu suretle muhafazada ısrar ettikçe Hükümet 
aynı sorumluluğa iştirak etmektedir. Kanaati
mizce Sayın İçişleri Bakanının aslında da baş 
yönetim organının ıbaşı ıOİan Başbakandan izin 
almadan, muvafakat almadan, onunla istişare 
etmeden böyle bir arama işine cüret edebilece
ğine ihtimal vermemeikteyiz ve fakat biran için 
kendiliğinden böyle bir sorumluluğu üzerine al
mış olursa o takdirde onu artık suçlu duru
munda bileğinden yakalamış iken muhafaza 
etmenin, müdafaa etmenin o suça ayniyle işti
rakten daha başka türlü izahı kabil değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, eski Parlâmentoda 
bulunmuş çok kıymetli bir arkadaşım biraz ev
vel konuşurken bana ifade ettiği gibi, hakika
ten hatırladım, İttihat Terakki zamanında bu 
kabil hâdiseler olmuştur. İttihat Terakki me
sul heyetleri içinde olsa idi, asla muvafakat 
edemeyecekleri, asla onu o yola sevk etmiye-
cekleri bir davranışın karşısında kaldıkları za
man, bir arkadaşlık tesanüdü ile onu korumak 
lüzumunu duydukları olur. Fakat, bir Anayasa 
rejimi içinde, partömanter hayatta, demokratik 
(hayatta sorumluluğu bütün bir heyete yükle
mek hakkı olmaması lâzımıgelir. Binaenaleyh 
biz Sayın İçişleri Bakanının, kendi Hükümet 
arkadaşlarını olsun, kendi Başbakanını olsun 
siyanet etmek için dahi olsa, görevinden istifa 
etmesinin bir zaruret haline geldiği kanısında
yız. 

Sevgili arkadaşlarım; benden sonra da gün
dem dışı söz almış (başka arkadaşlarım var. Ko
nuya sadık kalarak ve birkaç cümle ile mâru
zâtımı bitirmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; demokrasi faziletli 
'bir rejimdir ve fakat demokrasi devamlı ola
rak itina ve ihtimam istiyen bir müessesedir. 
Demokrasinin üzerine hepimiz beraber onu ko
rumak için eğilmezsek, bir taraftan Anayasa
nın teminatı altında bulunan toplantıları bas

mak gibi, bir taraftan Atatürk heykellerini 
kırmak gibi, bir taraftan Parlâmento içinde 
muhterem bir Parlâmento üyesini seyircilerin, 
dinleyicilerin kürsüsünde tecavüz etmek: gibi 
ağır, hoyrat davranışlar Meclisin, Parlâmento
nun masuniyetine kadar uzanırsa muhterem ar
kadaşlarım, bu hoyrat davranışlar altında de
mokrasi dediğimiz bu nazik ve ihtimam istiyen 
nebat üreyemez, yetişemez, inkişaf edemez ve 
hepimize nimetlerini saçamaz. Korkarım ki; 
bu yetiştirmek istediğimiz körpe müessese yı
kılırsa yalnız rejim değil, hepimiz birlikte 
onun altında kalırız. Onu korumanın, Yüce Se
natonun bütün gruplarının ve bütün üyeleri
nin bir vazifesi olduğu kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak Sayın 
Başbakanın bir taraftan Parlâmentoya yapılan 
bu halksız ve kanunsuz tecavüzü, saldırıyı, bir 
taraftan muhterem bir Parlâmento üyesinin dö
vülüşünü, tecavüze uğrayışmı savunur bir eda 
içinde olduğunu görünce teessürle şöyle bir şe
yi müşahede ediyoruz yahut düşünüyoruz, 
gayriihtiyari, acaba diyoruz, iktidar seçimler 
arifesinde kendi taraftarlarına, mensuplarına 
kaba kuvvetle bütün muhalefeti susturabilirsi
niz, ezebilirsiniz diye bir imam - cemaat misali 
vermek mi istiyor? Öyle ise bütün Atatürk il
kelerine, Anayasaya ve 27 Mayısa bağlı olan 
bütün insanları karşısında bulacağından emin 
olsun. Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

4. — A. P. Grupu adına Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın bir evvelki oturumda Başkanın 
tarafsızlıkla kabili telif olmıyan hareketlerde bu
lunduğu, Mecliste yapılan arama ve Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay'ın hırpalanması olayları hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Söz, gündem dışı söz sürası 
A. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ünaldı'da. 
Buyurunuz Sayın Ünaldı. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÜNALDI 
(Adana) — Muhterem arkadaşlar; mevzua gir
meden önce geçen celselerde Riyaseti işgal eden 
Eeisvekili arkadaşımızın tarafsız olmaya dikkat 
etmesini tavsiye ile sözlerime başlamak isterim. 
Sayın Reisvekili, bundan önceki celseleri yokla
ma sonunda talik ederken iki defa zapta geçir
mek istediği cümleleri ile politika yaparak ma
kamın tarafsızlığını ihlâl etmiştir. Misal; gün-
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demde Devlet Demiryolları memurları hakkın
daki kanun tasarısı bulunmadığı halde, «Büyük 
ibir kütleyi ilgilendiren Devlet Demiryolları me
murları hakkındaki kanun tasarısı dururken...» 
tâbirini kullanarak politika yaptılar. Şayet bu 
iddiamızı kaimi buyurmak istemezlerse kullan
dığı cümleleri zabıtlardan okumasını ve hiç ol
mazsa bundan böyle şahsında işgal ettiği ma
kamı şüpheden vareste kılmasını rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ben Grupum 
adına bir hususa daha işaret etmek istiyorum 
ve ricamı buraya kadar uzatıyorum. Bugünkü 
gündemimizde Devlet Demiryolları memurları
nı ilgilendiren kanun tasarısı vardır. Gündeme 
yeni girmiştir. Hakikaten büyük bir kütleyi il
gilendiren bu kanunu, bu celsede müzakere 
edip çıkarmamız mümkündür. Eğer bu mese
leler gündem dışı uzun konuşmalarla vaktimizi 
işgal etmezse ve buna müsaade etmiyecek olur 
da ilerde bir genel görüşme ile bu meseleleri 
yeniden teşrih etmek imkânına kavuşuruz ka
naatiyle ricamı tekrarlıyorum. 

Benden önce konuşan muhterem grup söz
cüleri tahkikat raporuna hiç dokunmadılar. 
Sanki böyle 'bir rapor yokmuş gibi davranarak 
suçların unsurlarını ortaya koydular ve suçlu
lar yarattılar. Birçok netice ve ahkâm çıkar
dılar. Yalnız konuşmaların şayanı şükran bir 
tarafı vardı. Benden önce konuşan muhterem 
ıgrup sözcüsü arkadaşlarım bir noktada birleş
tiler. Biz de aynı noktaya şerefle iltihak etmek 
isteriz. Parlâmentonun haysiyetinin korunması 
mevzuunda titiz ve hassas davranmak. Bunda 
müştereğiz muhterem arkadaşlarım. 

Son günlerde siyasi hayatımızda, hususiyle 
Parlâmentomuzda hakikaten birtakım, üzücü 
olaylar cereyan etmiştir. Parlâmentoyu teşkil 
eden İktidar ve muhalefet grupları bir araya 
gelerek ıbütün iyi niyetlerini ortaya koymak 
suretiyle hâdiselerin sebep ve illetlerini bulup 
onları kurutacak çarelere müştereken başvura
cakları yerde hâdiseleri herkes kendi görüşüne, 
kendi arzusuna, kendi siyasi çıkarma göre de
ğerlendirme, daha doğrusu şekillendirme ve 
yine kendi arzusu istikametinde neticeye bağ
lama ve ahkâm çıkarma, hâdiselerle ilgili olan
lara gizli niyetler izafe etme ve suçluluk isna-
detme yarışma girmişlerdir. Bütün bunların dü
ğümleneceği bir tek nokta vardır; o da Parlâ

mentonun tahribi, demokrasi fikrinin izmilâ-
lidir. Mazallah, memleket istiyerek veya iste-
miyerek bu noktaya getirilirse memlekete hiz
met etmek, onu ileri götürmek fırsat ve imkâ
nını, hattâ vazifesini eline geçirmiş olan bu ça
tı altındaki insanları hem bizden sonraki ne
siller, hem de Türk tarihi lânetliyecektir. Bun
da şüpheniz olmasın arkadaşlarım. Memleketin 
kaderi üzerinde kumar oynanmaz, politika da 
yapılmaz. Bu saydığımız davranışlar, isnadedi-
lenler ve söylenenler yetmiyormuş gibi bunun 
ötesinde hâdiselerin aydınlanması gerekçesiyle 
gensoru, genel görüşme müesseselerinin işletil
mesi teklifleriyle de karşı karşıya bulunuyoruz. 
Bunda ısrar etmek hâdiseleri aydınlatma yeri
ne tahriş etme maksadını istihdaf eder. Bir 
Tahkikat Komisyonu kuruldu. Tarzı terekkübü 
muhalefete endişe verici mahiyette olmadığı 
halde komisyonun rapor neticesi alınmadan, 
Millet Meclisinde söylenen sözler, verilen kana
at ve neticeler kasıtlı beyanlar olmaktan ileri 
geçemedi. Raporun neticesi şimdi elimizde. Bu 
söylenenlerin, iddia edilenlerin hiçbirisinin vâ-
ridolmadığı raporda mündemiç. Yalnız komis
yon raporunda, tâbiri mazur görün arkadaşla
rım, hacil bir durum tezahür etmiş, komisyon, 
Müşterek Başkanlık Divanının seçtiği Soruştur
ma Komisyonu, yaptığı tahkikat, hazırlık tah
kikatı mahiyetinde ve biraz da gizli olması ica-
beder. Herkesin elinde mevcut; basma da ve
rildi, radyo da söyledi. Bu raporu tanzim eden 
beş üye arkadaşın beşi de bu raporda muhale
fet şerhi koymuşlar arkadaşlarım. Bu Soruştur
ma Kurulunun yetkileri de malûmdur. Yetkile
rini de aşmıştır, suçlu tesbit etmiştir ve hiçbir 
soruşturmaya ve hiçbir muameleye tabi tutama
dığını bildiği ve benimsediği halde İçişleri Ba
kanını suçlu olarak ilân etmiş. Muhterem ar
kadaşlarım; kısaca izah etmek isterim ki; bu 
raporun aslı ve esası bu komisyon, hâdisenin 
sadece şümulünü tesbit edecektir, şümulünü. 
Aranmış mı, aranmamış mı Meclis. Nereye ka
dar aranmış, neler karıştırılmış, nelere bakıl
mış bunları tesbit edecek. Suçlu tesbit etmek 
yetkisi yoktur. İşte muhterem arkadaşlarım, 
böyle olduğu halde bu raporu tanzim edenle
rin her birinin hu raporda muhalefet şerhleri 
vardır. Binaenaleyh bu rapor muallel sayılır. 
Kaldı ki, bu raporu tanzim eden üyeler böyle 
bir vazifeyi aldıkları anda siyasi hüviyetlerim 
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unutarak, tamamen hukuk kuralları içinde 
mütalâa etmek, ellerine geçirebildikleri delille
ri ve ifadeleri değerlendirmekten ileri gitmiye-
ceklerdir. Ama maalesef görüyoruz k i ; bu ra
poru tanzim eden muhterem, arkadaşlar her bi
ri kendi siyasi görüşüne göre; raporun mahi
yetini o noktaya çekmek gayretini göstermiş
lerdir. Bu üzülecek bir noktadır muhterem ar
kadaşlarım. 

Şayet demokratik rejimin kıblegâhı olan 
Parlâmentoyu ve onun itibarım zedelemeye ve 
ona biıgüna gölge düşürmeye niyetli değilsek 
mevzuu kangren etmek istikametinde davra
nışların içine sokmak arzusunu göstermemiz 
icabeder. Hangi istikametten gelirse gelsin 
Anayasa nizamına bilerek ve istiyerek bir çel
me takma hareketini tesbit edersek buna kar
şı koymakta kendimizi muhalefetten daha ge
ride ve ondan daha takatsiz bulmıyacağımız-
dan herkesin şüphe etmemesi lâzımdır. Bu 
memlekette rejim inanışı, vatanperverlik, Dev
let idaresinde ehliyet ve liyakat kimsenin inhi
sarında değildir ve kendilerinden başkalarının 
memleket idaresinde ehliyetli olmadığım kabul 
ve farz edenler demokratik inançlardan mah
rum ve yoksun olanlardır. Muhterem arkadaş
lar, Parlâmentonun haysiyet ve itibariyle alâ
kalı iki hâdise ile karşı karşıyayız. Hâdisele
rin tahkikat neticesinde meydana çıkan hakiki 
mahiyet ve hüviyeti, iddia edilenlerin hilâfına 
raporla sabit olmuştur. 

Bizim kanaatimize göre muhalefet T. B. M. 
Meclisinde yapılan eşya tesbiti olayını lüzumun
dan fazla ve kasıtlı olarak büyütmüş ve başka isti
kametlere çekme gayreti içine girmiştir. Meclisin 
basıldığı, yetkisiz ve yabancı kimseler tarafından 
arandığı gibi ifadeler kullanılmış ve bu hukuk dı
şı bir muamele olarak vasıflandırılmıştır. Veri
len misaller hâdiseye uymadığı halde, parti lider
leri dahi bu misallere maalesef iltifat etmişlerdir, 
arkadaşlar. Verilen bu misallerle hâdiseyi bir kı
yaslamaya tabi tutacak olursak, hukuk bilgisine 
sahibolmaık bir tarafa, cıı basit akıl ölçüsü bile 
bugünkü hâdise ile geçmişten örnek alman hâdise 
arasında benzerlik olmadığını meydana çıkarmaya 
kâfi gelecektir. 1930 yılında Meclisin bir odasın
da ikamet, eden bir memurun işlemiş olduğu suç 
için arama kararı ile gelen savcıya zamanın İda
re Âmiri müsaade etmemiş, istikbalde emsal olur 

demiş. Ve bu davranışı ile de ne kadar ileri gö
rüşlülük etmişmiş. Bunlar ifade edildi. Meseleye 
insaf ile bakacak olursak bu hâdise ile bizim üze
rinde durduğumuz hâdise arasında benzerlik da
hi yoktur. Meclisin idaresi ile, malzemesi ile gir
disi ile çıktısı ile İçtüzük hükümleri muvacehe
sinde vazife ve mesuliyeti bulunan İdare Âmir
leri, aldıkları bir ihbar üzerine, yine Meclisin va
zifeli personeli ile bütün eşyalarını da değil, 
odaların sadece kapılarından bakmak suretiyle 
tesbiti mümkün olan bâzı eşyayı, hususiyle dakti
lo ve teksir makinalarını kayıtlara göre tesbit et
mişlerdir. İdare âmirlerinden gayri vazifeliler 
kimler, bunlara da bakalım. Levazım Müdürü, 
Meclisin memurudur. Ayniyat kayıtlarını tutan 
memur, ve Meclisin nöbetçi komiseri ve elektrik
çisi. Şimdi muhterem arkadaşlarım, polis siyasi 
veya idari diye ayrılmazmış, biz buna da cevap 
verelim yeri gelmişken. Evet; belki ayrılmıyabi-
lir. Fakat burada polis aramasını ifade eden bir 
keyfiyet mevzuubahis değildir. Sadece bu tesbi
ti yapan heyete o anda vazifeli ve nöbetçi bulu
nan komiser de ithal edilmiştir. Mesele bundan 
ibarettir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Lüzumlu 
mu idi? 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Lüzum 
var ki, yapmışlar beyefendi. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşülmemesini ri
ca ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bu saydığım idare âmirleri ve 
memurları Meclisin içerisinden Meclise ait eşya
yı beraberce sayıp, kayıtlara uygunluk derecesini 
kontrol etmeye her zaman, her hal ve kârda yet
kilidirler. Bunu böylece kabul etmek lâzımdır. 
Bendeniz de İdare Âmiri bulunduğum sırada 
birkaç defa aynı zevatla Meclisin bütün odaların
daki bütün malzemeyi ve mefruşatı sayım ve 
kontrola tabi tuttuğumu hatırlıyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Gece 
mil 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Gündüz. 
(Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Karaman, müdahale et
meyiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Gelece
ğim, dinlemek tahammülünü gösterirseniz aydm-
latmıyacağım nokta kalmıyacaktır. 
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Bunu yaparken de vazifemi yaptığıma kaani 
bulunuyordum. Ve bütün makamlarca da bu 
böyle kabul ediliyordu. 

Şimdi geriye ne kalıyor? (îeldik oraya. Bu 
tesbitin gece yapılmış olması... Tab'an her insa
nın aynı olacağı kabul edileni iveceğine göre, bu 
arkadaşlarımız acele etmiş olabilirler, bir kusur 
işlemiş de olabilirler. Ve yahut da kendi takdir
lerine göre hâdiseyi lüzumundan fazla ehemmiyet
li telâkki etmiş de olabilirler. Ama, bu meseleler 
ayrı şeydir, Meclisin basılması ve bunda muay
yen maksatlar ve gizli maksatlar aranması bam
başka şeylerdir. Binaenaleyh, bu hâdisenin başka 
ve maksatlı adese altında, olduğundan çok daha 
büyük mâna ve şekil izafe edilerek Mec
lisin ve rejimin kaderi ve haysiyeti üze
rine gölge düşürecek bir havaya sokulma
sını Meslis üyelerine lıaıkaretnııuiz el fazda 
bulunulmasını ve .bu vesile ile de iktidar 
ve Hükümeti hedef almasını, en hafif mânada, 
insafla kabili telif bulmuyoruz arkadaşlar. Diğer 
taraftan bir meskende bile arama yapılırken bir
takım şartların bulunması ieabettiği fikri ileri sü
rüldü. Doğrudur, hâdisemiz bu misale de uygun 
düşmemektedir. Evet, bir meskende arama ya
pılacağı zaman birtakım şartlar aranır. Fakat 
bir meskenin sahibine, meskeninden bâzı eşyala
rın çalındığı ihbar edilirse, o meskenin sahibi, 
kimsenin ruhsatına ihtiyacolmadan, kimseye ha
ber vermeden, kimseye danışmadan, İçendi mes
keninde kendi malını kontrol ve tesbit edebilir. 
Hâdisemiz de buna uygun bir mahiyet taşımak
tadır. (Ortadan, gürültüler) Evet, İdare Âmiri 
Mecliste kendisinin mesuliyetini (Soldan, hafif 
sesle müdahaleler, anlaşılmayan sözler.) 

BAŞKAN —• Sayın Isıtan, fikrini söylüyor. 
MEHMET ÜN ALDİ (Devamla) — Biz ta

hammülle dinledik. Lütfen dinleyin, havayı boz-
mıyalım. Bir idare âmirine Meclisin malzemesi 
o idare âmirinin mesuliyetine terkodilmişse onun 
gaybubetinden elbette endişe duyacaktır, onun 
tesbitini yapacaktır. Bu onun hakkıdır ve daha 
ileri vazifesidir. Bunun dışında her hangi bir te
şebbüs ve hareketleri sabit olmadan birtakım ih-
timalât üzerinde fikir ve kanaat inşa etmeye ve 
bina etmeye imkân yoktur. Buna rağmen edili
yorsa. edilirse bu fikrin ve kanaatin elbette kıy
meti olım ya çaktır. 

Hâdisenin bir başka cephesini ele alırsak (Sol
dan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatibi dinlemenizi rica 
ediyorum efendim. 

MEHMET (İNALDI (Adana) — Hâdisenin 
bir başka cephesini ele alırsak, ilgililerden aldığı 
habere göre, İdare Âmirlerine ihbarı yapan Da
hiliye Vekili muhtelif beyanları ile hâdiseye hiç
bir suretle dışarıdan kimsenin karıştırılmadığı, 
vazifesi dışnıda bulunduğu için sadece keyfiyeti 
idare âmirlerine intikal ettirdiğini ifade ettiği 
halde, ortaya müspet bir delil konmadan, birta
kım isnadın hedefi tutulmakta ve onun şahsında, 
Hükümet suçlandırılmakta, bir seçim sathı mailin
de istifaya zorlanmaktadır. Dünyanın hiçbir ta
rafında iktidar Hükümetlerinin istifasını veya 
vazife başında kalmasını muhalefet tertip ve tan
zim etmez. Devlet idaresini elinde bulunduran
lar yetkilerini Anayasadan ve ona göre isdar edil
miş olan kanunlardan alırlar. Vicdanlarında bu
na aykırı hareket etmediklerine inananları zorla
mak beyhudedir arkadaşlar. 

Muhelefeti teşkil eden arkadaşlarımızın fikir
lerine ve kanaatlerine şahit tuttukları Müşterek 
Divanın kınama kararı da kanaatimizce erken 
alınmış bir karar hükmünden ileri bir mâna taşı
mamaktadır. Hâdisenin bu seviyeye gelmesinde 
ve getirilmesinde getirmekte kusur arıyacak olur
sak, bunda Müşterek Divan da dâhil olmak üze
re, kademe kademe herkesin bir payı olacaktır. 

Sayın Fahri üzdilek'in bir mesajını gördük. 
Şunu yapan falanı, şunu yapan filânı partinizden 
ihracetmezseniz Adalet Partisinin tamamen ayın 
fikir ve düşüncelerin temsilcisi hüviyetinde ol
dukları tescil edilecek ve Adalet Partisi meşruiye
tini kaybetmiş olacaktır. İfade enteresan. Fikir 
ve kanaatler şahsidir muhterem arkadaşlar. Par
tisi adma beyanda bulunmaya yetkili kılmmadık-
ça hiçbir kimsenin ve üyenin beyanı partinin 
malı olamaz ve hiçbir partiye de bu şekilde bir me
sul iye t yü ki enemez. 

- Yapılan oyun-

Ne o.yu-

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye 
lar... 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) 
nu... 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı cevap vermeyiniz, 
Sayın Ersü müdahale etmeyiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Üye par
tisinin görüşüne aykırı olarak fikrini beyan etti
ği takdirde partinin .yetkili organları . harekete 
geçer. Ama, şunu bilmek lâzımdır ki, başkalarının 
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işaret ve direktifi ile değil. Diğer taraftan mem
leketin millete mal olmuş büyük hâdiseleri kimse
nin şahsında temsil edilemez arkadaşlar. Bu mem
leketin tarihinde mühim bir hâdise cereyan etmiş
tir. Bir 27 Mayıs hâdisesi olmuştur. (İçtirdiği 
Anayasa ile yeni biı devir anılmıştır. Ve hâdise 
milletin malı ola1 k tarihe intikal etmiştir. Bu 
hususta Adalet A isinin görüşü mütaaddit de
falar bu kürsüden riz ve amik izah edilmiş ve 
zabıtlara intikal etL imiştir. Artık, hâdisenin 
kritiğini bizden sonra tarihçiler yapacaktır. Ada
let Partisi bu mevzuda, demin işaret ettiğim gibi 
fikirlerini beyan etmiş ve zabıtlara geçirmiştir. 
Hal böyle iken, bu hâdiseye sahip çıkmalar, onu 
şahıslarında temsil etmeler, onunla bir kütleyi 
tehdidetmeler, onu bir kütleye karşı göstermeler, 
altı seneden beri devam ettiği için artık eskimiş 
bir usul olduğu kanaatindeyiz. Ve bunun üzerin
de münakaşa kabul etmekten kendimizi vareste 
sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, tarih tekerrürden 
ibarettir derler ama, milletlerin hayatlarında ge
riye dönüş yoktur. Bunu bilmek lâzımdır. Beji
min öteden beri savunucusu olduğunu iddia eden
lerin her vesile ile rejimi temelinden dinamitle
dikleri millî idareyi teşkil ve temsil edenlerin 
gözünden kaçmamaktadır Bu vesile ile bu mese
le hakkında ismi karışmış olan Sayın Senato Baş
kanı için de birkaç söz söylemek isterim. 

Hükümet Başkanı Sayın Başbakan 'bir ma
kamı temsil etmektedir ve Cumhuriyet Senato
su Başkanı da 'bir /başka, makamı işgal -etmekte
dir. İki makam arasında 'bir yazışına cereyan 
etmiştir. Hükümet, Cumhuriyet Senatosundan 
ıbir hususu sormuştur. Cumhuriyet Senatosu da 
o maikıamm sahibi -olarak yetkisi dâhilinde ce
vap vermiştir. Fakat anında yetkisiz bulunan 
Başkanvekilleri ıbunu protesto etmek için yol
lara dökülmüşlerdir ve vazifelerini asıl onlar 
suiistimal etmişlerdir. Çünkü Başkanın olduğu 
yerde Başlkanv eklilerinin yetkisi mevcut de
ğildir muhterem arkadaşlarım. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Ben Baş
kanlık Divanı .kınama kararı 'hakkında lütfe
derseniz söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konular görüşü
lüyor. Gündem 'dışı «İlanlardan sonra oylarız 
efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sataşma var
dır, karar alınması lâzımdır. (Gürültüler). Ce
vap alması... (Gürültüler). 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Alırız, 
ieabederse veririz de. 

BAŞKAN — Sayın Abalay lütfen. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Alacak

sınız, hiç merak etme. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Tüzük 

öyle gösterir Başkanvekilleri 'münakaşalara 
girebilirler. Tüzüğü iyi bilen .arkadaşlar... (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ünal di görüşmenize de
vam ediniz lütfen. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Şimdi 
'muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi böylece 
kapattıktan- sonra ikinci hâdiseye geçiyorum. 
Şu çatının altında hangi kanada mensubolur-
sa olsun, hiçbir üyenin tasvip ve kabul etmi-
yeceği bir tecavüz hâdisesi olmuş ve hir sayın 
Senatör Meclis koridorlarında hırpalanmıştır. 
Bu olay cidden üzücüdür. Elem vericidir. Bu 
olay üzerinde konuşan sayın hatipler çok şey
ler ifade ettiler. Ancak hâdiseler bir tahlile 
tabii tutulurken hütün yönlerinden bakmak ica-
boder. Durup dururken hiç kimse tecavüze uğ
ramaz. Nerede hir hâdise zuhur ederse orada 
bir tahrik var demektir. Tahrik bir taraflı olur, 
mütekabil de 'olabilir. Mesele ve hâdise tah
kik safihasında olduğu için tahkikat neticesini 
almadan fikir yürütmenin hatalı bir hareket 
tarzı olacağını kabul ediyor ve hu mevzuu bu
rada bırakmak istiyoruz. Ancak bu kürsüden 
söylenenlere de kısaca cevap vermek her hal
de hakkımızdır ve hu meoburiyeti de duyuyo
ruz. 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Bizim 
de size cevabımız lOİacıaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ünahlı, cevap vermeyi
niz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Efendim 
cevap vermeyin diyorsanız, vermiyelim, kapa
talım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ün aldı, devanı ediniz 
efendim. 

Sayın Özkaya müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Tatlı 

kapatalım, nasıl istiyorsanız. 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, devam ediniz 

efendim. 

— 815 — 



C. Senatosu B : 75 17 . 5 . 1966 O : 1 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, hâdisenin iki cephesi var
dır. Birlisi Parlamentonun içinde cereyan et
miştir. Diğeri dışında. İçinde cereyan eden 
için. Ba'km ıbe;n insaflı konuşuyorum, muh
terem .arkadaşlarım, demliyorum ki, şu şöyle 
yapmış, bu böyle etmiş. İki iddia vardır. Birisi, 
aşağıdan bir milletvekili locada 'bulunan bir sa
yın Senatona «Ulan» demiştir iddiası vardır. 
Doğru olup olmadığı bugün bizce malûm de
ğildir. Tahkikat nıetic esinde meydana çıkacak
tır. 

İkinci iddia da, miitekalbil iddiadır. Yukar
dan, o Meclisin üyesi olmıyan o sayın Sena
tör bir ıgırup .milletvekillerine, (burada ifade edi-
lemiyecdk şekilde, elfazı galize de bulunmuştur. 
Bu iddia üzerine tabiî, «imdi iki iddia var, 
karşılıklı tahrik var ve bunun neticesinde in
san netice itibariyle sinir taşımaktadır, asap
lar bozulmuştur, gerginleşmiştir, bir hâdise 
meydana gelmiştir. Ama 'bunda hangi taraf 
haklıdır, hangi taıraf haksızdır? Bunun mu
hasebesini, yapılacak olan tahkikat raporu or
taya koyacaktır. Ancak gene meselede ilki cephe 
var. Birisi, Meclisin haysiyetine bir tecavüz ha
disesidir; diğeri bir senatöre tecavüz hadisesi
dir. İşte arkadaşlar, bir tarafını bırakarak şu
rada bütün konuşan iarkadaşlarım bu meclisle
rin haysiyetini, şerefini, her şeyin üstünde tut
mak lâzımgeldiğini ve bu müesseselerin üzerine 
titrenme::! icabettiğimi beyan ettikleri halde me
selenin .bu cephesine dokunmadan sadece bir 
senatöre tecavüz ©dilime tarafını ele almakta 
ve meseleyi bu şekliyle efkârıumumiyeye empo
ze etmektedirler. İşte ıbizim beğenmediğimiz, 
arzu etmediğimiz, taraf hoşumuza gitmiyen bu
dur. İnsaflı olalıım, meseleleri bütün ıcepheleriy-
le tahlil ve tenkide tabi tutalım ve hu mesele
lerin bir daha ibu çatıların altında cereyan et-
momeısıi için kökünü 'kurutalım. Bunda elbirliği 
etmek lâzımdır. Biz hu elbirliğine elimizi uza
tıyoruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar), 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Yollara 
dökülme tâbirini kullanmak suretiyle bir sa
taşma tâbiri vardır, onun dçin söz istiyorum.. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — O sözü
mü geri alıyorum. 'Bir sürçü lisan oldu geri alı
yorum. 

BAŞKAN — «Yollara dökülme» tâbirini ge
ri alıyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma olmuş
tur, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sıranız gelmedi. Gündem dışı 
daha evvel söz alanlar vardır. Gruplar adına 
dört sayın üye konuşmuştur. Saat altıya çeyrek 
vardır. Gündemimizde de mühim konular var
dır. Bu hususta da takrirler vardır. Daha gö
rüşmek istiyen 12 sayın üye mevcuttur. Bu se
beple gruplar dışında ben, Başkanlık Divanı ola
rak, bir kişiye daha söz vereceğim. O da sırada 
olan arkadaşımız olacaktır. Ondan sonra sayın 
üyeler görüşmek istedikleri takdirde direnme 
hakları vardır. O meseleyi de Heyeti Umumiye-
nin oylariyle hallederiz. 

Sayın Hasan Kangal, grup içi olmaması ve 
sırada bulunan grup dışı bir üye olması hesa
biyle söz veriyorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Ondan 
sonra benim. 

BAŞKAN — Ondan sonra vermiyeceğimi be
yan ettim. Direnen arkadaşların neticelerini He
yeti Umumiyenin oyları halledilecektir. Gerek
çesini arz edeyim: Tapulama Kanununun geçici 
bir komisyonda görüşülmesine mütedair takrir 
var; DD mensuplarının ikramiyelerini almaları
na mütedair bizde bulunan bir kanun var mü
zakeresi talebedilmektedir. Müşterek Başkanlık 
Divanınca alınmış ve Millet Meclisince 9.5.1966 
da yürürlüğe girmiş tatil kararı vardır, onu He
yetinize sunacağım. (Soldan daha evvel reye koy 
sesleri) Gündeme geçmeden bunu yapamam 
gündem dışı konuşma devam ediyor. 

5. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Hasan Kangal'ın Meclis'te yapılan arama olayı 
hakkında demeci 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, Dünya haritasına bakıyorum. 
Bir ucu Viyana kapısında bir ucu Hazer Deni
zine yaklaşan, Akdeniz'i bir göl halinde sinesin
de barındıran koskoca bir ülke. Bu ülkede ec
dadım hükümran, öyle bir devir içindeki ehli
salip ordularının kıta üzerinde tahripkâr vahşet 
dolu çizmelerinin topuk izlerini zaman yok ede
memiş. Kudüsü Yağma eden bu çapulcuların in
san eti yediklerini itiraf ettikleri bir devir, üze
rinden uzun zaman geçmemiş. 
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Harita üzerinde bir sahne güzümün önünde 
canlanıyor. Bir büyük başbuğ atma binmiş yeni 
bir zafer yolculuğuna hazırlanmış. Atını mah
muzlarken bir kadın al atının yelelerine sarılıyor. 
Bu büyük hakanı, bu ihtişamı verirlerin in, ku
mandanlarının önünde durduruyor. 

— Dün gece keçim, hasırım, param, tavuk
larım çalındı diyor. 

— Tavukların bağırınca neden uyanmadın, 
sualine; 

— Ben seni uyanık bildiğim için rahat uyu
muştum diyor. 

— Büyük Kanuni kadının zararlarının öden
mesine emir vermeden sefere çıkmıyor. 

— Devlet idaresine özenenler için ecdattan 
güzel bir misal. 

Bugün Türk efkârı umumiyesini üzen, üze
rinde büyük tartışmalar yapılan 6 - 7 Mayıs hâ
disesi, bir günün bir ağanın tesadüfi hatası de
ğildir. 6 - 7 Mayıs hâdisesi demokrasinin ne ol
duğunu bilememe, demokrasiyi anlıyamamanm 
veya anlamak istememenin müşahhas bir misali
dir. Tıpkı karaciğer hastalığının yüzdeki kırmızı 
lekeleri gibi. 

Zararsız görülen ve fakat vücudun çökeceği
nin vehametino işaret gibi. 

6 - 7 Mayıs hâdisesinin temeli Adalet Partisi 
Genel Başkanı dâhil Parlâmento içi ve gerekse 
Parlâmento dışında bulunan politikacılarının, 
«Seçim sonu alman reylerle mutlak hâkimiyetin 
kendilerinde olduğuna inanmış olmalarından» 
gelmektedir. Tıpkı ben kıralım, kanun benim gi
bi, kurunu vustai bir zihniyet. Bu zihniyet ki, 
açıkça vekilleri ağzından grup sözcüleri tarafın
dan Parlâmento da sık sık tekrarlanmış bu ha
leti ruhiyeye kapılan bir inanış ile 6 - 7 Mayıs 
Anayasayı ihlâl suçunu irtikâp ile günün siyasi 
buhranına sebebiyet vermişlerdir. Adalet Parti
sinin Grup Sözcüsü 6 - 7 Mayıs hâdisesini basit 
bir zabıta vakası şeklinde mütalâa etmektedir. 
Ne gariptir ki, Mecliste yaptığı müdafaasında 
sanki Türk Ceza Kanununun bir maddesi ihlâl 
olunmuş, sanki Çırıçm Bağlarında bir meskene 
taarruz edilmiş ve .mesken masuniyeti ihlâl olun
muş gibi... Hâdisenin Ceza Kanununa göre mad
di delilleri üzerinde durmakta, 6 - 7 Mayıs gecesi 
siyasi parti grup odalarına vâki tecavüzün" millî 
iradeyi hiçe saymak, Anayasayı ihlâl ile rejimi 
tehdideden bir suç olduğunu kavrıyamıyacak 
bir seviyededir. Ve adetâ kenar mahalle karako

lunda müvekkilini müdafaa gayreti içinde boca-
lıyan dâvave'kili edası içindedir. Adalet Partisi 
kadrosu içinde hukuku esasiye profesörü bulu
nan Sayın Profesör Ali Fuad Başgil bu mevzuda 
grupları namına sözcü olsaydı, veya grup sözcü
leri profesörün kitabını karıştırsaydı Meclis için
de bulunan Anayasanın teminatı altında mesken 
masuniyetinden üstün bir teşriî masuniyeti olan 
grup odalarına tecavüzün bakkal dükkânına 
anahtar uydurarak, kilit kırarak veya demir 
parmaklıkları keserek girmiş bulunan hırsızın 
fiili ile bu tecavüzün birbirinden çok ayrı şeyler 
olduğunu ve müdafaa gerekirse Ceza Kanunu 
• akümleri dâhilinde değil, Anayasa hukuku 

içinde bir çıkar yol araması ieabederdi. Bir ikti
dar partisinin grup sözcülerinin rüyeti suçların 
vasıfları ve ehemmiyetlerini takdir derecesinde 
olmalıdır. Bir siyasi partinin grup odasına bir 

hırsız girebilir, oradan bir eşya da çalabilir, o za
man müdafaası Adalet Partisi Sözcüsünün âdi 
bir suçu müdafaası bakımından belki şayanı ilti-
fadolabiür. Ve fakat 6 - 7 Mayıs olayı âdi bir 
suç değil, millî iradeye tecavüzdür. Onun müda
faası da bu suçun ehemmiyeti kadar lâyık ellere 
tevdi edilmelidir. Bir suç işlenmiştir. Dilerdim 
ki, bu suçu yok etmek mümkün olmadığına göre, 
bunu mazur gösterecek bir müdafaada ileri sürü-
lebilsin. Bunun mümkün olmadığını Adalet Par
tisi Grupunda bulunduğunu zannettiğim hukuk
çular bilmiş olacaklar ki, müdafaasına cesaret 
edememişlerdir. 

Sayın senatörler, Adalet Partisi Grupu Söz
cüsü Millet Meclisindeki konuşmasında der ki : 
Hâdise büyütülmüş. Bu beyan bir grupun beya
nı olamaz. Ancak vüsati Ceza Kanununun hu
dutları dışına çıkamıyan bir görüşün anlayışıdır 
bu. Sözcüye göre kapı kırılsa idi, yahut maymun
cuk kullanılsa idi, hâdise vahîm olurdu. Ne ol
muş? Hademeler grup odalarına girerlermiş. On
larda anahtar varmış. Kapı kırılmamış, may
muncuk kullanılmamış, grup odacılarından anah
tar alınarak kapılar açılmış? Sözcü şunu bilme
lidir ki, grup odacılarının buralara girip çıkma
l ı d a grupların zımni bir müsaadesi vardır. Fa
kat bu odacıların âmiri olan bir diğer siyasi par
tinin İdare Âmirinin girmesine müsaade mevcut 
değildir. Odacı girer, fakat İdare Âmiri, Meclis 
Reisi, Başbakan Türkiye^de hiçbir kuvvet Ana
yasa hâkimiyeti meveudolduğu müddetçe bura
lara zorla giremez. Bir suçun tesbiti için ise onun 
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da kanuni yolları vardır. Hâkimden arama ka
rarı almak lâzımdır. Ve arama kararı da Ceza 
Usulü Muhakemeleri 'Kanunu hükümleri dâhilin
de icra olunur. Adalet Partisi Genel Başkanı Sü
leyman Demirci, hukukçu değildir. Fakat bir 
parti başkanının ehliyetli hukukî görüşleri ve 
hele Anayasa hukukunu bilen müşavirleri olma
lıdır. Bunlar da mesleklerinde şöhret yapmış hu
kukçulardan olmalıdır. Şunun bunun yazdığı 
müdafaanamelerle müvekkillerini müdafaa gay
reti içinde takma malûmatla celselerde bilgileri 
kulaktan dolma hukukçular müvekkillerini ceza
ların en ağırına çarptırdığını meslekî hayatımız
da çok gördük. Siyasi hayatımızda da misalleri 
vardır. Bu itibarla Adalet Partisi Başkanına 
böyle bir tavsiyede bulunmakta fayda mütalâa 
ettim. 

Zatî hâdiseye te;krar döndüğümüzde (i - 7 
Mayıs hâdisesi bir zihniyeti su üstüne çıkmış ol
masından dolayı ehemmiyetlidir. Bu vahim hal 
başka türlü de tezahür edebilirdi. Alelade bir ih
barı Dahiliye Vekili en ufak bir akıl süzgecinden 
geçirmeden, gece yarısı kendi partisine mensup 
İdare Âmirine telefonla bildiriyor, sanki rejim 
aleyhine bir suçun delilleri, failleri hudut dışına 
kaçmak üzere hazırlanmış, Meclis bahçesinde bir 
helikopter hareket halinde imiş gibi gecenin geç 
saatinde bir tedbir almasını, deliller tesbit etme
sini emrediyor. Gün ışıymca bu korkulu, buh
ranlı bir geceden sonra asıl maksadın değeri bir
kaç lira olan Meclis daktilo ve teksir makinaları-
ıun muhafazası, beytülmale karşı bir hassasiyet
ten dolayı Anayasayı ihlâl suçu işleniyor. 
Cereyan eden bu hâdise bize şunu göstermekte
dir ki, 30 milyonluk bir nüfusun asayişi omuz-
larina mevdu bir Dahiliye Vekili, milletçe tas-
vibedilip edilmediği münakaşa mevzuu olan bir 
hizmet devresi içinde, çok yorulmuş, işlediği su
çunun karşısında suçun vahametini idrak edemi-
yecek kadar Millet Meclisi müzakerelerinde, bel
ki şu anda Senato müzakerelerinde aşırı müte-
bessim çehre ile müzakereleri takibetmesiyle de 
sabit olduğu veçhile sinir sistemi yıpranmış, suç
luluğunu bilemiyecek kadar ruhi bir çöküntü 
içindedir. Ve hele kısmi Senato seçimleri neticesi 
hakkında aldığı raporların verdiği telâşın tesiri 
ile eyhamlı olmuştur. Meclis müza'kerelerindeki 
beyanlariyle «Hem verem, hem tüberküloz gibi» 
bir teşhis ile meslekinde deha olduğu sabit olan 

Sayın Sıhhiye Vekili belki bu benim koyduğum 
teşhis de benimle beraber olmıyaçaktır. 

MUSTAFA GÜDCÜGİL (İsparta) — Alâ
kası ne Başkan... 

MASAN KANGAL (Devamla) — SÜTÇÜ li
san . 

BAŞKAN •— E Tendim, müdahale etmeyiniz, 
f ikirlerini söylüyorlar. 

MUSTAFA GÜLOÜGÎB (İsparta) — Sağlık 
Vekili hakkında tezyif edici beyanda bulunuyor. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Tezyif de
ğil, kendisi söylüyor... 

Meslekim olan Avukatlığı 1 î)f>4 yılında Mebus 
olduğumdan beri bıraktım. Bski hukukî mük-
tesabatnmla ;> - 7 Mayıs hâdiseleri üzerinde iza
hat vermeye çalışayım. Bugünkü mer'i mevzu
atımıza, göre arama hâkhn hükmü ile olur. An
cak hususi bir kanun olan Kaçakçılığın men ve 
taikibine dair Î9I8 sayılı Kanun ve ıbâzı hu
susi kanunlarda 'zabıta bir kaçakçının yedinde 
•kaçak eşya görürse, acele hallerde köy ihtiyar 
heyetine habıer vererek tarama yapabilir. Meselâ 
bir afyon (kaçakçısı elinde afyonlarla bir eve gi
rerse e zaman suç delillerini yakalamak ilcin 
zabıta evi muhasara eder, köy muhtarı veya ihti
yar heyetine haber vererek arama yapabilir. 
Adalet Partisinin Sayın. Başkanı şunu bilmeli
dir ki, Devlet hizmetindi1 bul una uları tarih ta-
'kibeder. Onlar ölümsüz insanlardır. Hareketleri 
ya takdirle yadolunur ya tekin edilir. 

J'.Kn) senesinde Millet Meclisinin. ımeşruiyeti-
nıi koruyan İrfan Beyin im hareketi 36 »sene 
•sonra, takdirle amin Lasına vesile, oldu. Bunun 
yanı sıra tam. 'İG sene ;sonıa dünyadaki demok
rasi anlayışında büyük tekâmül ve Türkiye'de 
bu iddia ile iktidara gelen partinizin zihniyeti 
ve bu parti başında bulunanlarla tarihin muka
yesesi Adalet Partisi Başkanını üzebilecek imi
dir? Bilmiyorum. Siyaset adamlarında tarih şu
uru, mesuliyet hissi teessüs etmezse neticeler 
hem 'kendisi ve hem cemiyet için korkunç lolur. 
6 - 7 Mayıs günü hâdisesinde Dahiliye Vokil-
niu .beyanına ve hüsnün.i yet i ne inauaea'k bir 
delil bulamıyorum. Türkiye'de can mevzuatın 
•mühim bir kısmı Dâhiliye Vekâleti yelliyle rai-
ıbik görüı-. Bu itibarla ıhtı Vekâlet Adliye Ve
kâleti kadar kanun bilen hukukçuların toplan
dığı yerdir. Hukuk müşavirleri .mevcuttur. Bir 
vıe'kil her sevi bilemez. Fakat bir vekil danışma-
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yi bilmiyorsa veya kasten danışmıyorsa bu şa
yanı af /bir mazeret değildir. Bahusus bir ilk 
okul talebesi de şunu bilir ki, Millet Meclisleri
nin, Senatoların birer başkanı vardır. Tler hâ
disede muhatabodur. "Eğer ciddî bir ihbar mev
cut ise bu ihbar Millet Meclisine ait isi1 Dahili
ye Vekili Ibu ihbarı Adalet Partisinden olan 
Meclis Başkanı veya yine Adalet Partili Sena i o 
Başkanına yapması kanuni bir lâzıme idi. Ma-
'kaım tecavüzü 'gibi bir kasdî hareketle bu 'mü
esseselerle lâzımgelen saygı göstermeksizin orta 
tahsilli bir partili İdare Âmirine böyle bir ih
barın yapılması ve zımmî bir enirin verilmesin
de kasıt uni'suru 'görmemek galatı riayetten baş
ka hirşey değildir, fi - 7 Mayıs hâdisesini Ada
let Partisi Başkanı iyi kullanabilirse, kendisi 
ve partisi için bir kurtuluş yolu da olabilir. Ve 
esasen Anayasa hükümlerine göre Ilüküiıret 
Başkanlığı büyük insan Türk Mili etimin feda
kâr levlâdı hastalığı yüreklerimizde hüzün olan 
sabık ve ebedi mânevi Cumhurbaşkanımız Ce
mal Gürsel tarafından Süleyman Demirci'e 
bizzarure Anayasa hükümlerine göre tevcih 
olunmuştu. Hastalığı sebebiyle (Cumhurbaşkan
lığından ayrılışı ile yerine Sayın Cevdet Sumıy 
Cumhurbaşkanı olmuştur. En basit bir anlayışla. 
Adalet Partisi Başkanının Başbakanlıktan istifa 
etmesi, Yeni Cumhurreisimizin muvafakatini 
alarak Başvekil olması demokrasi ile idare edi
len memleketlerde [kaçınılmaz bir teamül halin
de olmakla beraber siyasi tarihimizde ti e mi
sali vardır. Bu hal siyasi nhlalcıtı kaçınılmaz 
bir icabıdır. 7 aylık bir tecrübe şunu göster
miştir ki, Adalet Partisinin bugünkü kabinesi 
ne muhalefeti ve ne de kendisine 'rey veren 
vatandaşları icraatiyle tatmin edememiş, bir 
Hükümet •değil, bir külfet halinde Türk Mil
letinin omuzlarıma yüklenmiş zararlı ağırlıktan 
baş*ka birşey değildir. 

Grupundan daha ehliyetli bir Hükümet çı-
kara.mıyacağıııa inanan Adalet Partisi Başkanı
nın bu halklı 'endişesine üzülerek iştirak et
mekle beraber Anayasanın dışarıdan Vekil al
ma imkânını sağladığını hatırlatmayı zait bu
lunum. Gcçımiş tecrübelerimizle şunu bir ke
re daha tekrarlıya!mı ki, siyasi hayatımızda 
büyük ilmiminlar sandal yalarına sarılmış, ken
tlisinden gayrisini bu san dalyalarda görmiye 
tahammül edemiyen yanlış düşünüş]ü politika

cıların hareketlerinden -doğmuştur Üzülerek 
şunu ifade edelim ki, Adalet Partisi Başkanı 
da hu haleti ruhiye içindedir. Bugün vatan sat
hında :gercJk iktidarı ve gerekse muhalefeti 
huzursuz eden hâdiselerin âmili ehliyetsiz ve 
•kifayetsiz bir kabine kurulması ile başlamıştır. 
Her ehliyetsiz Hükümet icraatında muvaffak 
olamazsa, tedhiş yollarına başvurarak kendi
ni 'kurtaracağını zanneder. Ve nitekim fi - 7 Ma
yıs hâdisesi biı- nevi rabıta kuvveti baskısı ile 
beceriksiz bir gözdağı vermenin özeneidir. Bu
nu hiçbir iktidar yapamamış ve hele siz sureti 
kafiyede yapacak 'kıratta değilsiniz. 1950 - 1960 
devrinin politikacıları da bu yolu tercih ettik
leri zaman kendilerine vâki halisane tavsiyele
rimizi dinlememişlerdi. Adalet Partisi Başkanı 
ve Hükümeti meşruiyet hudutları dışına çık
mış obualarına •göre çekilmelidir. Ve bahusus 
şu mukayeseler iddiamızın delilleridir. 

27 Mayıs 1960 İhtilatâmdan 'evvelki Türkiye 
ile Adalet Partisi Hükümetinin zamanı idaresi 
'arasında bir mukayese yapacak: olursak: 

1. 27 Mayıs 1960 İhtilâline zemin olan 
(Tahkikat -komisyonlarının kurulduğu devir
de) o vaktin iktidarı Anayaa;s teminatı altın
da bulunan siyasi partilerin grup odalarına 
D adiliye Vekili 'emriyle tecavüz emrini verme
mişti. İhtilâl, (devrinin ihtilâl komitesi üyeleri 
dahi, bir ihtilâl komitesi olduğu halde hâkim 
kararı almaksızın bit- -arama kararı vermemiş
ler, bu salâhiyetlerini ikulanmamışlardır. 

2. Türkiye'nin kurtarıcısı, Cumhuriyetin 
banisi Büyük Aiatürk'o saygısızlık gösteren
lere .karşı. Demokrat Parti Hükümeti (Atatürk 
Kanununu) •çıkarmış ilken o devirde Büyük 
Ata'nın heykellerine ve onun eserlerine zıaıma-
nımızdaki kadar tecavüz olmamış ve hele De
mokrat Parti bünyesinde \e bahusus bir millet
vekili Allah'tan korkmadan, •düşmanlarının 
dahi reva görmediği isuadları Büyük Ata ya al-
çaivça yapmak cesaretini 'bulamamıştı. Yalnız 
bu fiil. Atatürk'ün mânevi varlığına tarziye ve
rerek çekilmeyi icabettirir. 

o. 11.11.1965 glıııü dkunan siyasi hayatımız
da kelime, 'vait çokluğu ile reikor teşkil eden Hü
kümet programından hiçbirini tahakkuk ettireme-
miş olmanız ve ancak bugünkü mevkiinizl sağ
lamak, iküçük siyasi partilerin seçilme imkânını 
kahin arak onlar arasında ümitsizliğe kapılan-
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larla, grapunu takviye maksadına uygun Seçim 
kanunu üzerinde İsrar ile Meclis ve Hükümeti 
çaîlıştırımamıak suretiyle milli iradeye karsı iş
lediğiniz suç. 

4. Türlü ve 'bol vaatlerinizden .seçim, evveli 
taahhütlerinizden kolayca rücu etmek suretiy
le umumi efkârda hakkınızda verilen hüküm 
ile zedelenmiş olmanız. 

5. Hükümet 'Oİarıak Personel Kanunu hak
kında birbirin tutmıyan beyanlarınız. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, gündem dışı 
mevzunun dışında ıbir seçim nutku oluyor. Se
çim sathı mailine girdik. Rahatlıkla seçim mey
danına gidip bunları söyleyebilirsiniz. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Biv daki
ka efendim, ben seçilin nutku çekecek adam 
değilim. Ben ıbir zihniyetin muhasebesini ya
pıyorum. 

6. Turizm 'dövizi tesis eidilmıiştir diye, 
Hükümet olarak ilânınıza rağmen Maliye 
Vekâletinde böyle Ibir döviz olmadığı yolunda
ki durum. 

7. Tecrübesizliğinizi zaman zaman parti ve 
Hükümet olarak itiraf etmenize rağmen seyykı-
tını millete haksız çektirmekte İsrarınız. 

8. Ben, C H P . - D.P. Mcdis içi mücadele
lerinde §ıahidoîa.'ra;k ıbulundum. Ve gerekse Mec
lis dışı halk ile münasebetlerim çok eski tarih
lere dayanır. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Kangal, 20 daki-
•kalık müddetiniz bitmiştir. Yazılısınız, galiba 
yazılı konuşuyorsunuz. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Ben not
larıma bakıyorum. 

BAŞKAN — Devamı hususunu oylarınıza 
arız ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. Buyurun devam 
edin. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Tarihin hiçbir devrinde, Parlamento 
hergün bir meydan muhaberesi haline bugünkü 
kadar gelmemiş ve vatandaş bugünkü kadar 
birbirine devriniizdeki husumet mertebesine 
erişmemiştir. 

Adalet Partisi Başkanı iki tesirden kendisi
ni kurtaramam aktadır. 

A) Vaktiyle mason locasına girmiş olması, 
(A.P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Kangal rica ederim, çok 

istirham 'ederim, Meclisi iarıyoruz şahısların hü

snü bayatları ile ilgili konula rı konuşmuyoruz, 
aksi halde sözünüzü (keseceğim. (Gürültüler). 
(Sözünü geni alsın sesleri). Efendim söylemiş 
bir daha söylerse sözünü keseceğim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Sayın 
Balkanım bu iddia benim değil bu iddia ken
dilerinin, kendi arkada jlarınm iddiasıdır. Ben 
bir aile olanak biliyorum, yakınsa yine ona 
aittir. 

BAŞKAN — Lütfen, Heyeti Umumiye size 
konuşma imkânı verdi, gündem dışı hangi konu 
üzerinde söz istediniz onu konuşun. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Kendisi ıgaliba Masonların reisi öyle fcoınuşu-
yor, ayıp vallahi. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, hatibe mü
dahale etmeyin, devam edin efendim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — ö - 7 Ey
lül hâdisesi Anayasaya .karşı işlenmiş ıbir suç
tur. Bu suç millî iradeyi, hiçe saymaktır. Millî 
iradeyi bu şekilde hiçe sayan bir Hükümet, da
yandığı meşruiyet temcilerini yıkmıştır. 

RİFAT üZTÜRKÇİNE (İstanbul) — G - 7 
Eylül dediniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürçine, Meclisin 
aranması gecesinden bahsediyorlar. 

RİFAT üZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ama 
Eylül dediler. 

BAŞKAN — Zaten gündem dışı .konuşu
yorlar. 

HASAN KANGAL (Devamla) — 6 - 7 ra
kamı çok iktidarlara meşum bir atinin işareti 
olmuştur. Onun dçin gocunuyorlar. 

(İstanbul) — Ba

da kika. 
di. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE 
larköy ilçe başkanı idi.. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, bir 
Gördünüz gruplar adına konuşmalar 
Siyasi partiler bizim vaz geçilmez unsuıları-
ımız olduğu halde 'ağır bir hava içinde devam 
'ederken sizin konuşmanız bâzı... 

HASAN KANGAL (Devamla) — Ton me
selesi.. 

BAŞKAN — O tondan biraz vaz geçseniz 
de meselenin aslına gelseniz. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Sizin kıy
metli hatırınız için vazgeçiyorum. Notlarımı 
değiştirerek okuyacağım. 

G - 7 Mayıs hâdisesinden sonra, meşruiyet 
iktisabınız Meclisin tasvibiyle mümkündür. Bu-
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mı elide etmeden tatile girmeyiniz. Tatil 'kara
rma rağmen siz Meclisi toplayınız. Adalet 
Partisi Başkanının 27 Mayıs İhtilâline karşı ol
duğunu iddia edemiycceğim. Çünkü 27 Mayıs 
İhtilâli olmasa idi, akranlarından çok geri kal
dığı şerefli askerî hizmetine kavuşmak imkânı
nı belki elde edeımiyecakti. Bu bakımdan her 
Türk'ün şeref saydığı bu mertebeye millî, vata
ni hizmet imkânını Adalet Partisi Başkanına 
27 Mayıs İhtilâli sağlamıştır. Parlamentolarda 
sık sık kavgalar olur. Bu her millette görülmüş 
hâdiselerdir. Bu hal, Adalet Partisinin devrin
de rekor seviyeye varmıştır. Her ne kadar 
millî gelirimiz artmıyorsa da, millî husumet 
cepheleriyle partinin pazu kuvvetinde bir ar
tış göze çarpmaktadır. 5 Yıllık Plânda yeri ol
mamakla beraber, Kalkınma Plânının daki 
Adalet Partisinin ademimuvaffakiyetine karşı, 
Milli Birlik üyelerine müteveccih, gayet mıa-
hirane plânınızın tatbikatında muvaffak ol
maktasınız. 60 yaşındaki, yaşlı bir arkadaşımı
za tehevvür ile değil, ötedenberi tasarlanmış 
bir maksatla, baskın şeklindeki hücum ile em
sali insanlar arasında pek az tatbik edilen 
(ısınma) fiilî görülmüş vakıa değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, ısırmayı bir si
yasi parti yapmıyor; şahıs yapıyor. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Katiyen 
parti için söylemiyorum. Şahıslar için söylüyo
rum. Partilerin hükmü şahsiyetlerinin dişleri 
yoktur. 

Ne ise. Bu hâdiseden sonra 40 gün endişeli 
bir zaman geçirmek gibi, bir evhama düşmüş 
olmamız, cidden büyük bir cezadır. Bu kulağı 
ışınlan zat ki, hu memlekette kardeş feavga-
sına mâni olmak gayreti içinde bir hiamet ver
miş, etrafını çeviren dış cunta denilen, silâhlı 
kuvvetlerin baskısına göğüs gererek, taahhü
de sadık kalarak (1961) Meclisinin açılması 
uğruna hayatını istihkar eden insanlardan bi
ridir. Bunlar 'ki, dünyada ilk defa bir ihtilâle 
seçim ile devreden demokrasiye inanan insan
lardır. Beşer tarihi, bu tecavüz hâdisesi gibi 
nankör bir hâdiseye şahit olmamıştır. Bu men
fur vakıa karşısında, sükût eden, hiçbir has
sasiyet göstermiyen kimselerin haline acımak
tan başka bir şey yapılamaz. Eşkıyalar bile, 
maiyetlerânin âdi suçlarını cezalandırırlar. Söz
lerimi bitirirken, 7 aylık millete pahalıya imal 

olan iktidarda Adalet Partisi Hükümeti ısrar 
etmemelidir. 6 - 7 Mayıs hâdisesi ile, meşrui
yetlerini bir kere daha kaybetmiş olan iktidar, 
millete huzur vermemektedir. Bu iktidarla se
çimlere gidilemez. Hürmetlerimle efendim. 
(soldan, ortadan alkışlar). 

BAŞKAN — Ben üzülmedim Sayın Kan
gal. 

Bir ta'krir var efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündem dışı konuşma arzu eden Sayın Cum

huriyet Senatosu üyelerinin her yönden Sena
tomuza ışık tutmaları arzulanan hususlardan
dır. Fakat diğer tarafta binlerce memuru ilgi
lendiren aileleri ile beraber en aşağı 300 000 
vatandaşımızın büyük bir ümitle beklediği ka
nunlar ımevcuttur. Seçim propagandası başla
mıştır. Her sayın üyenin istediği yerde istediği 
şekilde konuşabilme imkânı mevcuttur. Bu iti
barla gündeme geçilmesini arz ve talebedenim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takriri oya arz etımiyeeeğim. 
Çünkü Başkanlık Divanının tasarrufuna aykı
rıdır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz sı
rası bende. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sataşma olması 
bakımından vermiyeeeğlm. Fakat miüştea'ek 
Başkanlık Divanı hir kül halindedir, tarafsız 
olmadığımız iddia edilmiştir, o bakımdan size 
sırası gelince söz vereceğim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Hayır 
efendim, ben 15 gün evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim. 
Saym Alpaslan, siz de gündem dışı söz iste

miştiniz ? 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kanun

lar için sarfınazar ediyorum. 
BAŞKAN — Saym Fehmi Alpaslan gün

dem dışı söz istemişti, feragat ediyor. (Alkış
lar). 

Saym Niyazi Ağıraaslı gündem dışı size 
Başkanlık Divanı olarak söz vermiyorum. Israr 
ediyor mıusunuz? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Israr 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Hayır 'vermiyorum, .dileniyor
sanız «ya arz edeceğim tüzük bunu âmir. 

NİYAZİ AÖIENASLI (Ankara) — Beş .da
kikalık bir konuşma yapacağım. Direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı direnmekte
dir. Gündem dışı söz verilmesini oyunuza iarz 
ediyorum. Kabul 'edenler... Etmdyen'ler... Red
dedilmiştir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — ıHayıl-
nıadı, efendim. 

BAŞKAN — • Gözüken şey saydır mı! İti
madınız yoksa bir daha oylıyayım. 

Sayın Özgünoş, aynı prensibi uyguluyoruz. 
Direniyor musunuz ? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) --- Di
lleniyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Özgünoş gündem dışı 
konuşmasında direniyor. Oylarınıza arz ©diyo
rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... görüşmesi hu
susu 42 oya karşı 48 oyla reddedilmiştir. 

Sayın Omay. 
İBEAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Feragat ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Omay buradalar. Feragat 

ettiniz. 
Sayın Atalay?. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İki bakımdan 

söz istedim. 

BAŞKAN — Öbür bakımdan vereceğim. Yal
nız gündem dışı görüşme hususunda direniyor 
musunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündem dışı gö
rüşme hususunda direniyorum. 

BAŞKAN — Görüşmesini kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli? 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Vaz 

geçiyorum. 
BAŞKAN —• Israrınız yok. 
Saym Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Israrınız yok. 
Saym Ege?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vaz

geçiyorum. 
BAŞKAN —. Israrınız yok? 
Saym, Termen? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN —- Israrınız yok. 
Sayın Bozcalı? 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Vaz

geçiyorum. 
BAŞKAN — Israr etmiyorsunuz. 
Gündem dışı görüşecek sayın üye kalmamış

tır. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Bir sayın üye, komisyon raporu konusunda ha-
cil sıfatını kullandı, ben daha evvel konuşmak 
istedim, lüzum görmüyorum, Divanda konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Divan adına görev aldığınıza 
göre böyle bir tâbir varsa Divan onu cevaplan
dırır. 

6. — İçişleri Bakam Faruk Sükan'tn Mec
liste yapılan arama olayı hakkında cevabi de
meci. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Saym Sü-
kan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) —• Saym Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun kıymetli üyeleri, 7 - 8 Mayıstan 
beri Türk umumi efkârı, Türk Milleti ve Türk 
Pralâmentosu cidden mühim bir hâdisenin zuhur 
edip etmediği vakıasının tesbiti ile meşgul ve 
çeşitli haberlerin tahkiki ve umumi efkâra haki
katlerin aydınlanması hususunda cidden sabır
sızlık göstermekte ve hakikatlerin aydınlanması
nı beklemektedir. 

Samimiyetle arz ediyorum, Allah huzurun
da, tarih huzurunda, millet huzurunda söylüyo
rum ki, aksini ispat edenler vesika ve delillerini 
ve şahitlerini ortaya koydukları takdirde millet 
hizmetinde aldığım şerefli vazifeden çekilmekte 
biran fariğ kalmıyacağım. (A. P. sıralarında, 
«Bravo» sesleri) Ama isbat edemiyenler her hal
de Türk siyasi hayatına ve Türk Parlâmentosu
na iyi isim bırakmadan, siyasi tarihimize iyi 
isim bırakmıyan insanlar olarak geçeceklerdir. 
Şükürler olsun ki, 7 - 8 Mayıs gününden beri 
bugün hâdiselerin seyri ve hakikatler bu zaman 
içerisinde tamamen başka bir mecraya girmiş 
bulunmaktadır. İşte gazeteler: 8 tarihli gazetede 
büyük manşetlerle, «Siyasi polis gece Meclis bi
nasını bastı.», «Meclis gece yarısı basıldı.», «Po
lisler, gece Mecliste arama yaptı.» gibi çok bü
yük manşetlerden sonra, ve cidden elîm olan 
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endişelerden sonra bugün Türk matbuatını ve 
Türk umumi efkârını objektif olarak, hislerden 
•münezzeh, muayyen siyasi endişelerden uzak ola
rak tetkik edenler ve tesbit edenler görecekler
dir ki, her halde 7 - 8 Mayıs günü kafalarda hu
sule gelen istifamlar ne şekle gelmiştir, kimler 
tertipçidir, kimler büyük Türk Parlâmentosuna 
gölge düşürmek ve tahribetmek için kendilerini 
yetkili görmüşler ve tecavüz etmişler veya böy
le bir oyunun içine girmişlerdir. Büyük Türk 
Milleti her halde bugün kararını vermiş durum
dadır. 

Aziz senatörler; gayet açık ve sarih olarak 
beyan ediyorum, gayet açık ve sarih olarak isba-
ta davet ediyorum. İçişleri Bakanı olarak ve Hü
kümet olarak 6 - 7 Mayıs günü vaki ihbar üze
rine eğer Türk Parlâmentosunda bir arama, onun 
şahsyeti mâneviye ve hükmiyesi zımnında tek 
bir telkin ve telmihte, tek bir görüşde bir kim
seye telkinde bulunmuşsam, görüş bildirmişsem 
isbat edilir ve delilleri ortaya konursa, tekrar 
ediyorum makamımı terke amadeyim. 

Aziz arkadaşlarım, bir ihbarı, Türk Ceza Ka
nununun 235 nci maddesine göre bir ihbarı, ge
ce saat birde verilen bir ihbarı yetkili bir sıfatı 
olan bir kimseye bildirmek benim vazifemdi, bu
nu yaptım. Ancak intikaldir, ancak bildirmedir; 
onun haricinde tek bir telkin, tek bir tavsiye ve 
telmih ve tek bir talimat yoktur. 

Bu itibarla, bu kadar rahat konuşuyorum, 
bu kadar tok konuşuyorum, hakkımdan eminim, 
Cenabı Hak huzurunda, kanunları millet için tat
bik etmeye yemin etmiş bir insan huzuru için
de konuşuyorum. Aksini ispat edemiyecekler-
dir, aksine hareket edenler mahkûm olacaklar
dır, aksine hareket edenler tertipçilerdir. Arka
daşlarım, ben monarşi idaresinin, meşrutiyetin 
siyasi oyunlarından ve onların zihniyetinin mi
rasından gelmiş bir insan değilim. Ben İttihat 
Terakkinin, Hürlryet ve İtilâfın, Serbest Fır
kanın ve son devrin çeşitli siyasi hâdiseleri ve 
oyunlarının zihniyetini taşıyan bir mirasın nes
li, insanı ve zihniyetini temsil eden insan de
ğilim. Sadi Koçaş Beyefendi gayet iyi bilirler, 
dini siyasete alet etmem, ama inandığımı söy
lüyorum, Allah kelâmını inanarak söylüyorum, 
söylemekte de devam edeceğim. Ama sizin gibi, 
her müslüman gibi. Ama irticaa, taassuba, fa
natizme giden her hareketin karşısına bu va
tanın, bu memleketin faziletli, namuslu bir in

sanı olarak dikileceğim ve direneceğim. Aynı 
tarzda müesses nizamı yıkmaya matuf, Anaya
sa nizamım yıkmaya matuf her türlü hareket 
ve teşebbüsün karşısında hayatımı feda ederce
sine mücadele edeceğim, bir köy çocuğu olarak 
mücadele edeceğim. Biz buraya, evet, 27 Ma
yıs Anayasasının tanıdığı haklarla geldik. Bu
nu şurada inkâr edecek kimse yoktur. Ama onu 
kendi arzularına göre, kendi arzularını yerine 
getirmiyen insanları, kendi arzuları yerine gel
medi diye tahrip ve tahrif etmek istiyenlere 
karşı duracağız. Bunu Yüksek Senato huzurun
da samimiyetle beyan ediyorum ve tescil ettir
mek istiyorum arkadaşlarım. Bu itibarla kıy
metli senatörler; suçluların haleti ruhiyeti için
de değilim. Suçluların telâşı içinde değilim. Va
zifesini bu mânevi müeyyidelerden ve kanun 
sevgisinden alan ve millet sevgisinden alan ve 
şahsan mücadele ederek, bütün hayatı fazilet
lerle dolu, bütün hayatının hesabı verilmiş ve 
verileibilecek bir köy çocuğu olarak beyan edi
yorum ki; suçlu kimse delillerini ortaya koy
sunlar. Nüvit Yetkin Beyefendi, hukukçu, avu
kat Nüvit Yetkin Beyefendi burada kendileri
ni zorladılar konuşurken. Hukukçu olarak de
lil göstersinler, vesika göstersinler. Lütfen ko
misyondaki şahit ifadelerini ortaya koysunlar. 
Hepsi meydanda. Odacılar ve kâtipleri dahi 
bir aramanın yapılmadığım, sureti katiyede 
daktilo ve teksir makinalarmm numaraları ile 
tesbitinin yapıldığını bizatihi kendileri beyan. 
ediyorlar. Aynı tarzda Millî Birlikçilerin oda
sında dahi bir arama yapılmadığını ben şahit 
ifadelerinden öğreniyorum beyefendiler. Bunun 
müdafaasını ben yapacak değilim, şahitler var
dır, vesikalar, deliller konuşsun. Çok rica edi
yorum, şerefli insanları, namuslu ve faziletli 
insanları muayyen maksatlara ulaşmak için 
mahkûm etmek zordur ve günahtır. Arkadaş
lar objektif ve samimî olalım. Zaman, hakikat
leri ve her şeyi ortaya çıkaracaktır. Bu mese
lede kimin ne kadar samimî olduğunu, kimin 
tertip ve oyunlar içerisinde muayyen hedefle
re gitmek gayesiyle bunları zorladığını ve bu 
meseleleri ortaya çıkardığım, hakikatleri za
man mutlak surette ortaya çıkaracaktır. Buna 
sureti katiyede inanıyorum arkadaşlarım. Onun 
için meseleyi Hükümet olarak, İçişleri Bakanı 
olarak, - Başbakanı karıştırmamalıyız - vazife
mi yaptım. Eğer şu söylediklerim suç ise ar-
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kadaşlarım, sizin huzurunuzda da, adalet hu
zurunda da ve söylediğim gibi bunların yanın
da Mahkemei Kübrada da hesap vermeye ama
deyim; tekrar ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, kıymetli senatörler; su
reti katiyede hâdise gösterilmek ve bir netice
ye vâsıl olunmak istenildiği gibi değil. Muayyen 
insanlar bunu vesile ittihaz ederek seçim arife
sinde muayyen hedefin, muayyen maksadın ve 
muayyen neticenin istihsali için bu kabîl tertip
lere girişmişlerdir. Biz vazifemizi yapmışız ar
kadaşlar. Vazifelerimizi eğer yapmamışsak, 
yaptıklarımızda suç varsa, hukukî mesnetleri, 
delilleri ortaya konsun. Burada konuşan arka
daşlar hukukî mesnet ve delil gösteremediler. 
Tahkikat Komisyonunun hazırladığı rapordan 
dahi bahsetmediler arkadaşlar. Hani siyasi po
lis arama yapmıştı, hani dışardan insanlar gelip 
arama yapmıştı? Hâdise günü ben Körler Oku
lunda idim. Yani benim bir mevhum varlığım 
buraya gelip burayı mı arıyacak? Burada ol
madığım halde muayyen tertipçi, tarihi, mazisi 
tertipliliklerle geçmiş ve müsellem olan bir 
şahsın malûm şekilde iftirasiyle, Faruk Sükan 
bunu hazırlamış, daha önce buraya gelip bun
ları hazırlamış ve böylece bu işler tertiplenmiş
tir deniyor. (Soldan, «Tertipçiler kim?» sesle
ri.) Ben isimden bahsetmedim beyefendiler. 
İftira edenler için söylüyorum. 

BAŞKAN — ILçbir isim, hiçbir şahıs söylen
medi. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın senatörler, havanızı sureti kati
yede bozmak istemiyorum. Hiçbir kimseyi de it
ham etmek istemiyorum, iftira edenler için söy
ledim ve iftira edenlerin de ismini vermedim. İf
tira edenler varsa bu tipde insanlardır diyorum. 
Hakikatler çıksın, buradaki insanları tenzih edi
yorum. Özür dilerim, sizin samimî havanızı, sizin 

hakikatlerin ortaya çıkarılması hususundaki samimî 
görüşlerimizi sureti katiyede her hangi bir yanlış 
anlama sokmak istemiyorum. Bunu beyan etmek 
isterim arkadaşlar. Hakikatlere uymıyan şeyleri 
söylemek iftiradır. Bunu yapan müfteridir. Bu 
insanın ahlâklı insan olmadığını herhalde herkes 
kabul eder. Benim söylemek istediğim de bundan 
ibarettir arkadaglarım. 

Şimdi sayın senatörler, işte ortada raporlar, 
şahitlerin ifadeleri de var. Ayrıca istediğiniz 
tarzda, istediğiniz Meclis organlarını çalıştırmak 

suretiyle bu tahkikatı derinleştirmekte muhtarsı
nız ve salâhiyetiniz dahilindedir. Net'cede eğer 
ben suçlu çıkarsam gayet tabiî bütün suçluluğun 
icabı yerine gelecektir ve o zaman suçlu insan 
olarak Türk Milletine ilân edileceğiz. Ama, bun
lar bulunamaz ise ve bunlar birer iftiradan ibaret 
ise şerefli ve haysiyetli insanların haysiyeti ile 
oynamak ve şerefli ve haysiyetli Hükümetin şe
refli hizmetlerini gölgelemek için muayyen ter
tipleri ise elbette Türk siyasi tarihine ve Türk 
Parlâmentosuna bunu terbibedenler her hakle iyi 
isimler bırakarak gcçmiyeceklerdir. 

Kıymetli senatörler; sizin yapacağınız bujim 
hakikaten mühim mevzular vardır. Ben gavot vu
zuh ile, gayet samimiyetle ve gayet açık kalbi'Kk'e 
bana isnadedilen, Hükümete isnaded len, Türk 
Parlâmentosuna icranın tecavüzü konusunda vâki 
olan ithamlar muvacehesinde iddia edenleri ispa
ta davet ediyorum. İddia onlardan geliyor, ispa
ta davet ediyorum. Delilleri, vesikaları ortaya 
koymaya davet ediyorum. Bunları istemek Tür
kiye Cumhuriyetinin bir Bakanı olarak, mesul bir 
insan olarak benim vazifemdir. Her halde şeref
lerle oynamayı hiçbiriniz arzu etmezsiniz ve şe
refli insanları temize çıkarmakta her birimizin 
vazifeleri olması iktiza eder. Sözlerime burada 
son verirken heı>inizi en derin saygılarımla ve, 
grup adına konuşan kıymetli arkadaşlarımı da 
şükranla selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 
Sayın Bilgehan. 

NDVİT YETKİN (Malatya) — İsmimden 
bahsetti Sayın Bakan ve söylemediğim şeyleri ba
na atfetti. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin. Nüvit Yetkin de 
böyle dediler dedi. Bir sataşma yok. Sayın Dev
let Bakanı konuşur bilâhara düşünürüz. 

7. — Devlet Baham Cihat Bügchan'ın, Mec
liste yapılan arama olayı münasebetiyle konuşan 
üyelere covab: demeci. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Çok muhterem senatör
ler; Saym İçişleri Bakanı Meclisteki hâdise hak
kında gereken bilgijd verdiler. Bendeniz o nokta
lara temas etmiyeceğim. Yalnız Mecliste vâki bir 
hâdisenin gündem dnı konuşması sırasında Hü
kümet hakkında, Hükümet Başkanı hakkında bâ-
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zı arkadaşlarımızın gerçekle ilgisi olmıyan bâzı 
iddialarına cevap vermek için huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlar; bâzı senatörler Meclisi he
men tatile göndermek suretiyle Meclise ve şahıs
larımıza yapılan bir tecavüzün hesabını verme
mekten bahsettiler. Hepinizin bildiği gibi Meclis
lerin tatile girmek için bir usulü vardır. Bu usu
lün Anayasamızdaki tedvin tarzına göre Meclis
ler müştereken tatile girer. Ama, nasıl müştere
ken tatile girecek? T. B. M. M. olarak girmesi im
kânı yoktur. O halde bir yol bulmak gerekir. Bu 
yol bulunmuştur. Bu yol iki Meclisin Müşterek 
Başkanlık Divanlarıdır. İki Meclis.'n Başkanlık 
Divanı bu hâdisenin vukuundan çok daha evvel 
ve bundan önceki kısmi Senato Seçimlerinde ya
pıldığı gibi Meclislerin 10 Mayıstan itibaren ta
tile girmesini kararlaştırmış bulunmaktadır. Mec
lislerin Başkanlık Divanları hepinizin bildiği gi
bi sadece iktidar grupuna mensup senatör ve mil
letvekillerinden ibaret değildir. Böyle bir karara 
aynı zamanda muhalefete mensubolan ve Hükü
metin mensubu, bulunduğu partinin dışında bu
lunan gruplar da imza koymuşlardır. Şimdi hal 
böyle iken; bunları bir tarafa bırakarak sanki Hü
kümetin oyları ile tatile girilmiş gibi bir hava ve
rilmesi ve sanki Hükümet bir mukabeden kaç.ı-
yormuş gibi açıklanmış olması gerçekle ilgili değil, 
doğru değil ve bu yanlış intiba vermekten öteye 
geçemez. Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, biran 
için Meclisin tatile girmed'ğini kabul edelim. Bu
rada konuşan arkadaşlar elbette İçtüzük ve Ana
yasa hükümleri içinde hâdiselerin cereyan ettiği
ni kabul buyuruyorlar. Bugün Meclisin günde
minde 40 tan daha fazla gensoru önergesi vardır. 
Bu gensoru önergelerinin içinde, hepimizin bildi
ği gibi, bir roman gibi 500 sayfalık olanlarını da 
görmüş bulunuyorsunuz. Bu hâdiseden dolayı-
siyle Hükümet hakkında verilmiş veya verilecek 
olan bir gensoru, bir genel görüşme açılması ta
lebine ne zaman sıra geleceğini elbette takdir bu
yurursunuz. 40 tane gensoru vardır. Sıra ile 
görüşülecektir. Bunun dışına çıkılmasına imkân 
yoktur. Bu arada yine Meclisin kabul etmiş bu
lunduğu usule göre haftanın muayyen günlerin
de bâzı kanunlar görüşülecektir. Binaenaleyh; 
Hükümetin 10 Mayısta Meclisin, bir Hükümet ka
rarı değildir, bu Meclisin 10 Mayısta tatile gir
miş olması Hükümetin bir murakabeden kaçmak 
arzusunun neticesi değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaşlarımız 
yine Adalet Partisi iktidarı zamanında 27 Mayıs 
düşmanlığının artmış olduğunu ifade ettiler. Aziz 
arkadaşlarım; bu Meclisin elbette Millet Mecli
sinden daha başka bir hususiyeti olduğunu kabul 
ederim. Buraya gelmiş olan arkadaşlarımızın id
dialarını mutlaka bir delile dayandırmış olmaları 
lâzımdır. Yoksa mücerret olarak Atatürk düş
manlığı artmıştır, 27 Mayıs düşmanlığı artmış
tır gibi sözlerin bir delile dayanmamış olması ger
çekten hazindir. Ben size muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Bakanı arkadaşımdan resmen almış oldu
ğum bir istabistiki malûmatı arz edeceğim. Malû-
muâLiniz, 38 sayılı Kanun 27 Mayıs düşmanlığını 
önlemek için çıkarılmış bir kanundur ve bunun 
başka sebepleri de mevcuttu ve diğer hususları da 
ihtiva etmektedir. Şimdi bu kanunun neşir tari
hi olan 1962 senesinde 21 hâdise olmuştur. 1963 
senesinde 185 hâdise olmuştur, eğer bir düşman
lık diye kabul ediliyorsa. 1964 te 109 ve 1935 te 
de 60 hâdise olmuştur. Ve 10 Ekim 1965 tarihin
den bugüne kadar sadece 23 hâdise olmuştur. 
Binaenaleyh... (Soldan, şiddetle takibedilmiş mi
dir? Sesleri.)... Elbette ki, şiddetle takibedilmiştir 
beyefendiler. Buna zamimeten derhal ifade ede
yim ki, Atatürk düşmanlığından bahsediliyor. 
Onun da rakamlarını vereceğim. Ve derhal ifade 
adeyim ki, Adalet Gazetesi ki, bâzı arkadaşlar bu
nun Adalet Partisinin naşiri efkârı olduğuna id
dia ederler. 4 . 2 ; 5 - 2; 29 . 4 . 1986 tarihle
rinde olmak üzere toplattırılmıştır beyler. Eğer 
Adalet Partisi iktidarı 27 Mayıs düşmanlığı gibi 
bir hisle hareket etmiş olsa idi elbette bunu yap
mazdı. Yine Atatürk düşmanlığından bahsedi
yorlar. 

FERİD MELEN (Van) — Onu savcılar ya
pıyor. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Beyefendiler görüyorsunuz ki, bir 
tenakuz içindesiniz. Gazeteyi savcılık toplar di
yorsunuz. Hükümet niçin yapmadı diyorsunuz. 
Eğer bu işi savcılar yapıyorsa Hükümeti itham 
etmeye hakkınız yoktur. Hükümet yapıyorsa sav
cıları ithama hakkınız yoktur. Muhterem arka
daşlar yine Atatürk aleyhindeki cürümler için 
almış olduğum rakamları aynen arz ediyorum. 
1962 de 20 tane; 1963 te 16 tane; 1934 te 29 ta
ne; 10 Ekim 1965 tarihinden bugüne kadar 13 
hâdise adliyeye intikal etmiş, bunlardan yedi ta
nesi hakkında dâva açılmıştır. Buna zamimeten 
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Başbakanlık tarafından bizzat Başbakanın imza
sı ile Atatürk aleyhinde inlenen cürümler hakkın
da savcıların, bir defa daha valilerin, zabıta dâ
hil olmak üzere dikkatleri çekilmiş bulunmakta
dır. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî tiye) — Heykel 
kırmanın istatistiği var mıdır böyle? 

BAŞKAN — Sayın Karaman, karşılıklı gö
rüşmemenizi rica ederim. 

DEVLET BAKANI CIHAT BILGEHAN 
(Devamla) — Bendemiz yedi aylık hcsabediyo-
ruırt. Binaenaleyh; Adalet Partisi için Atatürk 
düşmanlığı, Atatürk'e küfür edenler gibi kabul 
edilmesini sureti katiyede kabul etmemekteyiz. 
Bir milletvekili arkadaşın Atatürk'e basın yolu 
yolu ile hakaret ettiğinden bahsettiler. 

Bu arkadaşı Adalet Partisi derhal Yüksek 
Haysiyet Divanına sevk etmiş 'bulunmaktadır. 
Atatürk düşmanlığı bir arkadaşın suçu sabit ol
duğu takdirde hiçbir kimse Adalet Partisinin ça
tısı altında 'harmanlıya çaktır arkadaşlar. (Ada
let Parti sıralarından alkışlar)... Sayın Başbaka
nın bir Attürk heykeline vâki alçakça bir teca
vüzü zabıta vakası olarak söylemiş olmasından 
dolayı eza duyduklarını ifade ettiler. Ben bugün 
aynen iddia ediyorum, arkadaşlar, bu alelade, 
münferit bir zabıta vâkasıdır. Ben Atatürk dev
rinde doğmuş bir insan olarak, Atatürk inkilâp-
larmm elden gidebileceği şiddette ve vüsatta bir 
hâdisenin Türkiye'de olabileceğine inanmıyorum 
arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, Parlâmento konusun
da, Parlâmentodaki hâdiseler konusunda arka
daşım malûmat verdi. Bunun Hükümetle bir 
ilgisi olmadığının bir işareti olarak şu rapor he-
innize dağıtılmıştır, her halde. Sarahaten ifade 
etmektedir. Aynen okuyorum muhterem arkadaş
lar. 

«Filhakika evrak ve dosyaların aramadan ev
velki durumları bilinmediği için aramadan son
raki durumlarının değişik olup olmadığını da 
tesbite imkân yoktur. Evrak ve dosyaların ka
rıştırılmış ve aranmış olduğu yolundaki şikâ
yetlerinde gece yarısı ilgililerin gıyabında ya
pılan bir aramanın doğurduğu şüphelerden ile
ri geldiği ihtimali kuvvetli gözükmektedir. 

Bunun gibi aramaya dışardan Meclis me
mur ve hizmetli kadrosuna dâhil bulunmıyan 
kimselerin katıldığı söylentilerinin de arama 
ve tesbitin İçişleri Bakanının ihbarı üzerine 
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sadece iki Adalet Partili idare âmiri tarafından 
yapılmış olmasının doğurduğu endişe ve şüphe
lerden ileri geldiği sanılmaktadır.» 

Rapor bu arkadaşlar. Şimdi muhterem ar
kadaşlarım bâzı arkadaşlar kalkıyorlar Başkan
lık Divanının, ki, her iki Başkan da Ada
let Partisine mensuptur, Hükümeti, içinde Sa
yın İçişleri Bakanını kınamış olması keyfiyetini 
büyük bir memnuniyetle beyan ediyorlar. Ama 
aynı Başkanlık Divanının Hükümete vermiş ol
duğu bir cevabın doğru olmadığı hususunda id
diada bulunuyorlar. Olmaz arkadaşlar. Başkan
lık Divanına ya saygımız vardır, bütündür, ve
ya yoktur. Varsa bu takdirde Başkanlık Diva
nının kendisi tarafından tanzim edilmiş bu ra
poru ekle bulunurken, hâlâ kalkıp bu kürsüde 
"Hükümetin bu işle ilgisi vardır, Hükümet Mec
lisi basmıştır diye sayın bâzı arkadaşların ifade 
etmelerini ciddiyetle kabili telif görmem. 

Sayın Hasan Kangal arkadaşımız burada 
hakikaten çok spiritüel bir konuşma yaptılar. 
Bunu her halde seçim sathı mailinde yaparlarsa 
epeyce kendilerine dinleyici bulacaklarını ümi-
dederim. 

Bir noktaya da temas ettiler onu da ifade 
edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı seçildikten son
ra Sayın Başbakanın istifa etmelerinin lâzım-
geldiğini buyurdular. Kendileri bir taraftan 
Sayın Başbakana iyi hukukçu müşavirler bul
malarını tavsiye ederler ki, kendileri de her 
halde bu iyi hukukçulardan biridir. Öbür taraf
tan 1938 senesinde yapılmış olan bir hâdisenin 
1924 Anayasasına göre yapılmış bir hâdiseyi 
emsal olarak 1961 Anayasası içinde aramak gi
bi bir garabetin içinde bulunurlar. Doğrusu 
hayret ettim. Hükümetin icraatı ve sairesi hak
kında konuşuldu, bunları burada söyliyecek de
ğilim. Bir plânlı devrede Hükümetin icraatının 
hangi ölçüler içinde olması lâzımgeldiğini elbet
te aziz arkadaşlarım kabul ederler. Bizim ceple
rimizde fabrika yoktur ki, şurada burada her 
istenilen yerde fabrika yapalım. Plân neyi em
rediyorsa elbette onu yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Parlâ
mento mevzuunda gösterilmiş olan hassasiyete 
biz de Hükümet olarak gönülden katılıyoruz. 
Elbette Parlâmento her türlü tecavüzden masun 
kalmalıdır. Ve öyle olması samimî arzumuzdur. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sataşma var 

efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, gündeme geç
tik. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sataşma dolayı-
siylc söz vereceğim demiştiniz. 

FERİD MELEN (Van) — Hükümetten son
ra son söz senatöründür. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmelerdeki 
sorularınıza Hükümet cevap verdi. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

1. — Cumhuriyet Senatosunun 10 Haziran 
1966 Cuma gününe kadar tatil edilmesi hakkın
daki Müşterek Başkanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanının 
bir sunuşu vardır. Müşterek Başkanlık Divanı 
10 Mayıs, 10 Haziran arası bir ay müddetle 
Cumhuriyet Senatosunun kısmi seçimleri dolayı-
siyle tatile girilmesi hususnu karar altına almış
tır. Bu karar, Millet Meclisinin 9 .5 .1966 tarihli 
toplantısında Heyeti Umumiyeye arz edilmiş ve 
tasvibedilmiştir. Bu hususu oylarınıza arz etmek 
için karar alacağız. 

Müşterek Başkanlık Divanının kararı üze
rinde aleyhte Sayın Melen ve Sayın Yıldız söz 
almış bulunmaktadırlar. 

Sayın Melen buyurunuz. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem Baş

kan, sevgili arkadaşlarım; meseleleri hallede
bilmenin şartlarından birisi, meseleleri sekinet-
le ve sükûnetle tetkik etmek, bir diğeri de Baş
kanların hakikaten tarafsız hareket etmeleridir. 
Deminden beri bir müzakere cereyan etti. Gün
dem dışı söz alanlara Başkan söz verdi ve so
nunda Hükümeti getirip konuşturdu ve ondan 
sonra gene Hükümeti cevaplamak üzere gün
dem dışı grup adına istediğimiz söze imkân ver
medi. Bu usul hakikaten bizi selâmetli bir ne
ticeye vardıramaz. Daima bu sulu tatbik eden
ler haksız duruma düşerler, bence ben haklı 
durumda olmayı daima tercih ederim. Birçok 
meseleleri oy çoğunluğu ile halledebilirisniz, 
meseleleri savuşturduğunuzu zannedersiniz. Hal
buki mesele muallâkta kalır ve vicdanlarda işle-

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — içtü
zük dersi mi vereceğiz. 

BAŞKAN — Saat 19,00 a 14 dakika vardır. 
Bir karar istihsal edemezsek bütün üyelerin, 
muhalefetin ve iktidarın bâzı hatiplerinin gö
rüştüğü veçhile, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollarının binlerce mensuplarının kanu
nunum! çıkaramıyacağız. Saat 7 de tatile girile
cektir. Bir karar alacağız, devam kararı, ondan 
sonra yürüyeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
sataşmayı oylamaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Oylarım efendim, hay hay. 
Sunuşlara geçiyoruz. 

meye başlar ve bu meseleleri oy çoğunluğu ile 
halledenlerin ekseriya aleyhine işlemeye baş
lar. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yin, hatip. 

FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bir müddet evvel Senato seçimleri 
dolayısiyle Meclislerin tatile girmesini bizzat 
biz istedik, bizim grupumuz istedi. Başkanlık 
Divanına müracaat ettik ve Danışma Kurulun
da mesele tezekkür edildi. O tarihte, hakikaten 
bir seçim sebebiyle arkadaşlarımızın seçmenle
riyle temas etmesi imkânını temin etmek hepi
miz için bir vazife idi. Bugün de öyle düşünü
yorum. Bugün de, bu arkadaşlarımıza bilhassa 
aday olan arkadaşlarımıza bu hakkın verilmesi 
lâzımgeldiğine kaaniiz. Ama, ne çare ki arayer-
de o kadar mühim hâdiseler cereyan etti ki, 
maalesef bu tatil kararma bidayette taraftar ol
duğumuz halde, bugün iştirak etmemek duru
mundayız. 

Sevgili arkadaşlarım, hâdiseyi ben tekrar 
önünüze serecek değilim. Benden önce konuşan 
arkadaşlar, hâdiseyi bütün veçheleriyle ve va-
hametiyle arz ettiler. Hakikaten belki İçişleri 
Bakanı burada olsaydı tekrar edeceğim sözler
den dolayı beni de tertipçiler arasında göstere
cekti. Meclis, İçişleri Bakanı Sayın Faruk Sü-
kan'm Cumhuriyet tarihinde misali görülmiyen 
bir davranışı sonunda cüretkârane bir tertiple 
bir gece yarısı basılmıştır. Bu bir vakıadır. 
Muhterem arkadaşlar, bunu sadece konuşan ar-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kadaşlar ifade etmiyor. Bunu müşterek Meclis 
Divanı, ki Balkanları Adalet Partisi mensubu
durlar, onlar ifade etmişlerdir. Onlar kararla-
riyle tesbit etmişlerdir. Ve İçişleri Bakanını ve 
İçişleri Bakanının tertibine alet olanları kına
mışlardır, takbih etmişlerdir. İçişleri Bakanı 
eğer bu iş, bunu iddia edenler tertipçidir Bal
kan tertipçisi şeklinde bir şey ileri sürüyorsa, 
bunu her halde bu karara iştirak edenleri, baş
ta Meclis Başkanını, Senato Başkanını ve biz
zat Başkanvekillerini... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
tatile girmemesi hakkındaki fikirlerini söylü
yor. 

PERİD MELEN (Devamla) — Onlara karşı, 
onları itham etmesi demektir. 

Muhterem arkadaşlar, Senato, arz ettiğim gi
bi, Müşterek Divanı Meclise usulsüz bir tecavüz 
vâki olduğunu tesbit etmiş. İçişleri Bakanı, ih
bar ettim, haber verdim ama, bu haber verme 
Meclis Başkanlarına olmadığına göre, Meclis 
Başkanlarına da hakaret edilmiş, Meclis Başkan
larına da tecavüz edilm'ştir, Meclis Başkanlarına 
da itimadedilmediği, Hükümetin itimadetmedi-
ğini ortaya koymuştur. Arkasından yine Müşte
rek Başkanlık Divanının teşkil ettiği komisyon 
meseleyi tetkik etmiş. Muhterem arkadaşlar, ra
por tevzi edilmiştir, tetkik etmiş bulunuyorsu
nuz. Bâzı arkadaşlar bu raporun bir hukukî 
kıymeti vardır derler, bâzıları ise hukukî kıymeti 
yoktur, derler. Rapor hiç şüphesiz bir çoğunlu
ğun kararını ihtiva etmemektedir. Baştan aşağı 
muhalefet şerhleri ile doludur. Ama, raporda 
beliren bâzı şeyler vardır. Raporun 1 nci, 2 nci 
ve 3 ncü maddeleri sarahaten böyle bir tertibin 
vaki olduğunu, Meclise tecavüz edilmiş olduğu
nu, usulsüz olarak arama yapıldığını ve bunun 
İçişleri Bakanının tertibi ile, tahriki ile takı ol
duğunu tesbit etmiştir. 

İçişleri Bakanı haklı olarak kendisini müda
faa eden insanlara ben sonuna kadar müdafaa 
imkânlarını hazırlamak lâzımgeldiğine inanırım. 
İçişleri Bakanı haklı olarak; tertiptir, şudur, bu
dur, vesika getirin, iddia getirin şeklinde bir 
müdafaada bulunmuştur. Bunları söylemek bel
ki onun hakkıdır. Ama Meclisin hukukunu mü
dafaa eden insanların da şu hakkı vardır. Muh
terem arkadaşlarım, İçişleri Bakanı hakikaten 

masum ise, bu tertibi bizzat yapmadığına inanı
yor ise bu tertibi yapmadığının ortaya çıkması
nı arzu ediyorsa, bu töhmetten kurtulmak isti
yorsa seçeceği bir yol vardır; Meclis soruştur
ması açılmasını bizzat kendisinin istemesidir. 
Meclis soruşturması açılır ve bütün bu meseleler 
tetkik edilir. İddia vardır, bir gün evvel bâzı em
niyet mensuplariyle Meclise gelmiştir. Bu ihbarı 

yapanlar vardır, onların ifadesi alınır, şahitlerin 
ifadesi alınır, Meclis memurları dinlenir, kabul 
edin ki, Meclis memurları şöyle dinlenmiştir ar
kadaşlarım: İdareci üyeler istifa etmemişlerdir, 
tehdit altında dinlenmişlerdir. (A. P. sıraların
dan gürültüler) İdareci Üyeler istifa etmez, İç
işleri Bakanlığı makamında oturan zat makamını 
terk etmezse, elbette hiçbir memur beklediğiniz 
ifadeyi veyahut da gerçek ifadeyi verme cesa
retini gösteremez. Bilhassa böyle partizanca dav
ranışları meydanda olan, aşikâr olan bir iktidar 

BAŞKAN — Sayın Melen, bu sebeple tatile 
girmemek lâzımdır diyorsunuz, yani tatil kararı 
üzerinde görüşüyorsunuz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, ben İçişleri Bakanını koruyarak arz 
ediyorum, İçişleri Bakanının hakikaten masum 
olduğu, masum ise bu masumiyetin meydana 
çıkması için bu Meclisin bir soruşturma açması 
lâzımdır. Aksi hnVle bu mesele muallâkta kalır 
ve karşılıklı ithamlardan ibaret kalır. Ve arz et
tiğim gibi İçişleri Bakanının manen mahkûmi
yeti ile neticelenir. 

Seçmiş olduğunuz komisyon vazifesini yap
maya çalışmıştır. Siyasi bir komisyondur. Üye
lerinin bir kısmı kendi arkadaşlarını belki hima
ye etmek için başka türlü davranmışlardır. Ama 
herşeyden evvel bunları mazur görürüz. Ama her 
şeyden evvel yetkisizdirler. Şahit dinleyememiş
lerdir. Tahkikatı Meclisin dışına götürememiş-
lerdir. Bilmem, arama yapılması lâzımgeldiğinde 
onu yapmak hakkını haiz değildirler ve tahki
katı İçişleri Bakanına sirayet ettirmek yetkisini 
haiz değildir. Şimdi bu komisyonun kararma 
karşı yetkisiz olan İçişleri Bakanı hakkında tah
kikat yapmaya yetkisi olmıyan bir komisyonun 
kararma karşı, işte İçişleri Bakanı; gördünüz 
mü komisyon tahkikat yaptı ve benim mesuliye
timi ortaya koyacak bir şey bulamadı diyemez, 
dememelidir. Arz ettiğim gibi, yetkili bir komis
yon teşekkül etmedikçe. Eğer Meclisin itibarını 
korumak istiyorsak, bir daha bu türlü hâdisele-
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rin meydana gelmemesini istiyorsak, bu takdir
de muhterem arkadaşlarım izin verin tatile git-
miyelim. Genel görüşme takririmiz var, evvelâ 
genel görüşme takririmizi konuşalım, karşılıklı 
bütün meseleler ortaya dökülsün ve arkasından 
da, - tek hal yolu odur - bir soruşturma komis
yonu teşkil edilerek İçişleri Bakanı ve suç or
takları hakkında tahkikatı derinleştirelim. Te
menni ederim ki, beraet etsin. Temenni ederim 
ki, masumiyeti ortaya çıksın. Bunun çıkması da
hi bu valvm hâdisede İçişleri Bakanının beraet 
etmesi dahi bu vahim hâdiseyi bir dereceye ka
dar hafifletmesi bakımından samimî olarak arz 
ediyorum ki, bizi de memnun eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple arz etti
ğim gibi tatile girmeyi doğru bulmuyoruz. Ve 
tatile girme kararma, bidayette arz ettiğim gibi, 
aleyhinde oy vedeceğiz. Değerli arkadaşlarım, 
mesele bundan da ibaret değildir. Uzun zaman 
Meclis çalışmamıştır. Hükümetin seçim kanunu 
üzerinde inatla ısrar göstermesi yüzünden Mec
lis çalışamamıştır. Muhalefet tarafından Hükü
met icraatı bakımından ciddi olarak bir mıtraba-
beyc tutul ama.mıştır. Plân yüzüstü kalmıştır, 
yatırımlar aksamıştır. Sadece 1985 bütçesinin 
bir milyar 330 milyon açıkla kapandığını arz 
edersem Hükümetin ne durumda, malî bakım
dan, ekonomik bakımdan ne halde olduğunu ifa
de etmiş olurum. Fiyatlar yükselmiştir, piyasa
da para değeri düşmüştür, hızla enflâsyona git
miş bulunuyoruz. Milletçe beklenen hayati mese
lelere el sürülmemiştir, işsizlik meseleleri olduğu 
yerde kalmıştır. Gecekonduculara birçok ümitler 
verilmiş, fakat onların ümitleri de kırılmıştır, ve 
saire, ve saire... 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunları sayıp 
dökmeye ihtiyaç, görmüyorum. Bunlar hepini
zin bildiğiniz meselelerdir. Yalnız tatile gir
memek suretiyle bu meselelerin halledileceği 
ümidinde de değilim. Çünkü bu Hükümet 
terekkübü itibariyle yedi ay değil, yedi sene 
kalsa sizi memnun edecek hizmetler ifa etme
sine esasen imkân yoktur. Biz buna inanmış 
durumdayız. Binaenaleyh bu Hükümetin sa
dece zararından memleketi kurtarmak istiyo
ruz. Faydasından değil. Yani göLgc etmeme
sini istiyoruz. İhsanını bir tarafa bıraktık. 
Bandan dolayı Meclisin devamlı olarak vazife 
babında olması ve bu Hükümetin zararlı ha-

rektleri, zararla davranışları, bilhassa Meclisi 
basma hâdisesi gibi hareketlerin önüne geç
mesi için tek şart olarak artık bundan sonra 
Meclisin bir hafta için dahi olsa uzaklaşmasını 
hakikaten tehlikeli buluyoruz. Bundan dolayı 
tatile gidilmesinin aleyhindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, çıkarılması icabe-
den kanunlar vardır. Anayasa Mahkemesi Ta
pulama Kanununu iptal etmiştir. Biran evvel 
bunun çıkması lâzımdır. Zannediyorum ki, 
bu ayın 17 sinden itibaren binlerce memur ay
lık alamıyacaktır. Bu, Senatomuza gelmiştir, 
bir gün evvel çıkarılması lâzımdır. Bekçiler 
Kanunu aynı durumdadır. Personel Kanunu, 
Hükümetin bütün vaitlerine rağmen artık an
laşılmıştır ki, tatbik cdilemiyecektir. Personel 
Kanununn tatbik edilemiyeceğini artık anla
mış bulunuyoruz, ihtimal ki, Hükümet yine 
seçim zamanında bunu tatbik edeceği iddiala
rını ileri sürecektir. Eğer tatbik cdebllecek-
se hodri meydan, biran evvel Kadro Kanunu 
getirsen burada bekliydim ve bunu seçimden 
evvel mevkii tatbike koymak üzere Kadro Ka
nununu kabul edelim. Ama anlaşılıyor ki, Hü
kümetin bu durumu sadece bir oylamadan iba
rettir. Ve üzerine basarak arz ediyorum, Per
sonel Kanununu bu Hükümet tatbik elmek im
kânına ve kudretine sahip delildir. Ve bu bün
yesi ile de hiçbir zaman olmıyacaktar. Askerî 
Personel Kanunu da aynı durumdadır. Buna 
karşı ne yapalım diye buyurdu bir arkadaşımız. 
Muhterem arkadaşlarım, Personel Kanununu 
tatbik edebilmek için bir mütehassıs sıl'atiyle 
konuşayım bu defa, arz edeyim ki, hemen bâzı 
hükümlerinin değigtirilmcs-iıe ihtiyaç vardır. 
Biz Personel Kanununu getirdiğimiz zaman 
bir hüküm ilâve etmiştik, sonunda b:r şey var, 
dikkatinizden belki de kaçmıştır. Personel 
Kanunu mühim bir reformdur. Ancak ka
demeli olarak tatbik edilebilir. Siz orada bu 
hükmü gözü kapalı - tabiî Devlet işlerini bil
memektir - kaldırdınız, şimdi Hükümetinizin 
sırtında kaldı, başına yıkıldı ve bu hükmün kal
dırılması sebebiyle bu kanunu esaslı değişik
likler yapmadan tatbik edemiyeceklerdir. Tat
bik ederse de bu memleketi enflâsyona götürür 
bunu da arz ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Siz niye 
yapmadanız? 
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BAŞKAN — Sayın Melen tatil kararı üze
rinde konuşunuz lütfen. 

FERİD MELEN (Devamla) — Burada yine 
Mecliste... Zatıâliniz çok devanı ederdiniz. 
ama dinlemiye takatiniz yok. Biz bunların hep
sini konuştuk, burada. 

Muhterem arkadaşlarım, işte arz ettiğim bu 
sebeplerden dolayı biz bu Devletin idaresini 
aşiret idaresi zihniyeti taşıyan bir Hüküme
tin eline bırakıp buradan uzaklaşmayı her ba
kımdan mahzurlu görüyoruz. O bakımdan ta
til kararının aleyhinde oy vereceğimizi ifade 
etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunların müzakeresi için Senatonun ara

lıksız devamımı saygılarımla arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 
BAŞKAN — Bugün saat 19 da tatiLe gidi

yoruz. Bugün için devamı hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müşterek Başkanlık Divanının kararının 
aleyhinde görüşmek arzusunda mısınız efen
dim ? 

İki lehte iki aleyhte söz vereceğim efendim. 
Lehinde buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanı 10 Ma
yıstan 10 Hazirana kadar Meclisin tatile gir
mesi için bir karar almış, bu kararı Yüksek 
Heyetinizin tasviplerine sunmaktadır. Bu tek
lif ilk defa, hakikaten Sayın Helen'in buyur
dukları gibi, Cumhuriyet Halk Partisinden gel
miştir ve Başkanlık Divanında bir seçim sathı 
mailine girildiği, seçim için partilerin faaliyet 
göstermesinin zaruri olduğu, millî idarenin te
cellisinin ancak bu yolla mümkün olacağı ile
ri sürülmüş, Hükümetin o zaman çalışma ka
rarı vermesi dolayısiyle, biz bâzı çıkacak olan 
kanunların bulunduğunu ileri sürmüştük. Fa
kat bu Başkanlık Divanı kararı ekseriyetle 
alındı. Müşterek Divana gitti. Müşterek Di
vanda tekrar müştereken kabul edilmiş ve Mil
let Meclisi bugün tatile girmiş durumdadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugün se
çimdeyiz. Seçim propagandası resmen başlamış
tır. Demokratik nizamda partiler seçim zamanı | 

millete hesap verir. Şu seçim zamanında Parlâ
mento üyelerinin seçim mmtakalarma gidip 
eski seçimden bugüne kadar geçen mevzular 
üzerinde hesap vermesi demokratik nizamın 
tabiî icaplarmdadır. Meclis faaliyette bulun
sun, millete hesap vermesin. Biz bu gö
rüşte değiliz. Daha evvelki tatbikat aynı mahi
yette olmuştur. Bir ay evvel Meclis tatile gir
miştir, seçimin yapılmasından dört - beş gün 
sonra da toplanmıştır. Tekrar, vakit o zaman 
da müsaitti, bir müddet daha mesaide bulun
muştur. Binaenaleyh, bugün eski geleneklerimi
ze uygun olarak ve seçim zamanında millete 
hesap vermek arzu ve gayesiyle tatil kararının 
lehinde bulunuy o tun ı. 

Arkadaşlarımız derler ki, efendim büyük 
hadiseler geçmiştir, bu büyük hadiseler dolayı
siyle seçime girme halini gc.'i bırakmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, size samimiyetle 
ifade edeyim, Adalet Partini iki celse oturum
lara iştirak etmedi. Bunun yegâne sebebi, baş
lamış olan tahkikatın hangi istikamette tecelli 
edeceğini öğrenmek idi. Adalet Partisi, eğer, 
Hükümet kendisinden de olmakla beraber, Mec
lisin mehabetine hürmetsizlik edilmiş, hotbehot 
bir arama, hotbehot bir tavsif edildiği şekilde 
kanunsuz bir hareket olduğunu müşahede et
seydi, itimat buyurun sizler gibi tatile girmeye 
muvafakat etmiyecek ve suç işliyenlerin ya
kasına yapışacaktı arkadaşlarını. İki gün tah
kikat bitmiştir, dosyalar elimizdedir, evrak 
elimizdedir ve bugün geliyoruz diyoruz ki, ar
kadaşlar sizin tarif ve tavsif ettiğiniz bâzı mu-
hafilin gösterdiği mahiyette ağır bir hadise yok
tur. Bizim namımıza hizmet görenler raporla
rı yazıp göndermişlerdir. Ne diyor arkadaşla
rım1? Hariçten hiçbir kuvvet Meclisin aranma
sına iştirak etmemiştir. 10 memurun 1.0 ifadesi 
vardır. Bunların ittifakla verdikleri ifade 
şudur: «Kapı açılmıştır, makinaların numara
sına bakılmıştır, teksir aleti aranmıştır, mala
na aranmıştır. Bunun dışında her hangi bir 
dolaba, her hangi bir masaya el dokundurulma-
mıştır.» 

SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Biz açıldığını iddia ediyoruz efendim. Kime 
inanacağız, size mi, başkansıua mı? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — I 
Muhterem Koçaş, tek bir şahit vardır. Bunu 
ifade etmiyecektim, fakat ifade edeyim. Tek 
bir şahit var arkadaşlar. 

Reisicumhur kontenjanının kâtibesi hanım 
önündeki masasının açılmış okluğunu ifade et
mektedir. İfadeler arasındaki mübayenetler za
bıtlara geçmiştir. Odacı gelip demektedir ki, 
«Bu hanınım masasındaki anahtar ne zaman
dan beri bozuktur, bu masa esasen kilitli de
ğildir her zaman açıktır, binaenaleyh, açılma 
hadisesi yoktur.» demiştir. Bunu, Başkanlık 
Divanı raporuna dercetmiş, sizlere takdim et
miştir. 

BAŞKAN — Bu hadise bitti Sayın Tuna. 
Lütfen tatile girme mevzuunda beyanda bulu
nunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, şunu ifade et
mek istiyorum. Biz müşterek Divanın tatil ka
ran vermiş olmasına rağmen, şu tahkikatın 
sonucunu almak, eğer hakikaten kanunsuz bir 
hareket varsa, takipçisi olmak üzere bugüne 
kadar bekledik. Fakat bugün elimizdeki Müş
terek Divanın, hem nasıl bir Müşterek Divan, 
Cumhuriyet Halk Partili bir Başkanvekilinin 
Başkanlığında toplanan, iki üyesi muhalefetten 
olan, sadece iki üyesi Adalet Partisi mensubu 
olan bir TahldkatKomisyonunun verdiği rapor, 
budur. Hiçbir hariçten aramaya iştirak eden 
yoktur. Arama münhasıran teksir makini arı 
üzerinde olmuştur ve bunun dışında dosya ve 
evrakın karıştırılması ile ilgili, mahremiyete 
nüfuz ile ilgili bir muamele yoktur, şeklinde ra
porunu tanzim etmiştir. Ve bunun bir ayniya
tın tesbiti mahiyetinde olduğu kendi memurları 
tarafından yapıldığı bu raporla tesbit edilmiş
tir. Şimdi arkadaşlar, rapor çok açık, çok açık. 
Rapordaki ifadelerin okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna rapor değil de ta
tilin zarureti... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Evet. 10 memurun 10 mı da bizim odadan baş-
1 ndi. İlk defa teksir makinaları nerededir diye ] 
bu şekilde işe başladık. Bütün odalarda aran
dı, bâzılarında arandı bâzılarında aranmadı 
şeklinde esbabı mucibeler de gösteriliyor. Bu 
suretle her hangi bir kanunsuz hareketin vu-
kul)utmadığı takdirde geceleyin yapılmalı mıy
dı, yapılmamalı mıydı, usuli bir hata var mı | 
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I yok mu? Bunu ileride Yüksek Heyetiniz tesbit 
ve takdir edecektir. Ancak, Meclisin dışarıdan 
basılması, siyasi polisin el koyması gibi hadise
lerin vukubulnıadığı teferruatı ile subuta er
miştir. Şurada bir hal kalıyor; Parlömanter ni
zamın hesap verme devıc::i olan bu seçim dev
resinde parlönıaııterler burada mı kalmalı, yok
sa milletin huzuruna çıkıp yaptığı işler hakkın
da millete hesap mı vermeli? Biz gücümüzü 
milletten alıyoruz, millete hesap vermenin bir 
vazife ve zaruret okluğunu biliyoruz. Bu se
beple tatil kararının lehinde olduğumuzu hür
metle arz ederim. (Sağdan alkışlar.) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörleri normal olağanüstü bir dö
nemde olsa idik, bu tatil kararının aleyhinde 
bulunmaya asla hevesli olamazdık. Yalnız sinir
lenmeden, soğukkanlılıkla içinde bulunduğu
muz durumu eleştirirsek, gönül rahatlığı ile bir 
tatil kararı verilcnıiyeecği kanısına siz do va
rırsınız, zannediyorum. Gerçekten Cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş olayların sürüp gittiği bir 
büyük buhran yaşıyoruz. Birkaç olayı arz ede
yim, buhran ana çizgileri ile meydana çıkar. 
Alıştığımız ve bazılarınca bir en büyük yatırım 
sayılan 27 Mayıs aleyhtarlığı son haddini 
bulmuştur. Ama Sayın Bakan diyor ki, böyle 
bir şey yoktur. Sanıyorum ki, Sayın Bakan ne 
Adalet Partisi Grupuna giriyor, ne Adalet Par
tisi kongrelerine gidiyor ve ne de Adalet Par
tisini tutan gazeteleri okuyor. Atatürk aleyh
tarlığı en bayağı lâflarla, gazetelerde bir Ada
let Partili Milletvekili tarafından söyleniyor. 
Arkasından, efendim, böyle bir kimse bizim ça
tımız altında barınamaz. Nerede bu adam şim
di? Burada, Meclis kürsüsünden genç kızla
rımıza nerede ise insanın söylemeye utandığı 
lâflar var bu Mecliste söylüyor... Bu sahneleri 
seyrederken acı bir tebessüm içinde bulunan 
bir sayın senatöre, ancak dağ başı metotları 
ile ve bir çete sistemi ile hücum ediliyor. Bun
ların hepsini yaşıyoruz. Sonra bir gece yarısı 
Meclis basılıyor, Meclisi bastıran Bakan, müsa
ade buyurursanız çok açık delilleri burada ra
hatlıkla inkâr ediyor. Ona da söyliyeceğim. 
Evet bunda tertipçi olduğunu partisinin Se
nato ve Millet Meclisi Başkanları, Başkanlık 
Divanı oy birliği ile söylüyor. Sonra saat 1 de 
arıyor; nerede ise seferberlik olmuş, dünya yı-

I kılıyor; saat 1 de İdare Âmirini telefonla arıyor. 

1 _ 
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Roparda da yazılı bunlar. Yine arıyor onu. O 
da araya g ^ y o r hiç bir ilişiği yok, bu işle meş
gul değil, Körler Okulunda oturuyor. Sonra 
efendim, makina aranıyor, teksir makinası ara
nıyor; 3 parmak kalınlığındaki gözde teksir 
makinası aranıyor. Dosyalarımızın içinde tek
sir makinası aranıyor. Arkadaşlar y.ne üç par
mak kalınlığındaki gözde teksir makinası ari
yan kafa varsa ve bu dosyaıarm ıçıııüe tlaktiıo 
ariyan varsa aklından şüphe etmek lâzım 
veya niyetinden şüphe etmek lâzım. O hal
de bunu yapanlar ya hâkime, ya hekime gitmeli
dirler. Bu derecede belirli belgeler var iken, 
karşımıza çıkıyor, zaten raporu da herkes bir 
ucundan tutuyor tertip diyor. İnsan düşünü
yor, bu tertip nedir? B.z mi arattık Meclisi, ge
ce yarısı biz mi o adamları buraya gönder
dik? Bir de tertipçi oluyor bunu söyliyenier. Sa
yın bir bakan alıyor son maddeyi okuyor, ben 
de ona 1 nci maddeyi okuyayım. Niye raporu 
okumuyor? 1 nci madde açık. İşte okuyorumı 
cümleyi : Millet Meclisi İdare Âmiri Ankara 
Milletvekili... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, tatile gidilme ka
rarı hakkında konuşunuz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Gerekçesi 
bu, 

BAŞKAN —• Gerekçesi bu ama, teferruata 
girmeyin, gündem dışı konulma gibi oluyor. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkan, bu derece gerçek dışı konuşan bir Hü
kümet varken, bu derecede insanın yüzüne baka 
baka yalan söylenirken Meclis bırakılamaz di
yoruz, bunu savunuyorum işte. 

Evet, şeref ve haysiyetten bahsediyor ve 
mahkemei kübrada beraat edeceğim diyor. Al
lah'a yalancı şahit götürülemcz. EILcr kaldırıla
rak Allah da kandırılamaz. 

Arkadaşlar, beyanlara bakıyoruz, karşı kar
şıya. İş-te bu Hükümete itimadedeceksiniz sayın 
arkadaşlar, böylece bir bakana bırakıp gede
ceksiniz. Dört beyanı var, size arka arkaya 
söylüyorum. «Bir haberim yok bu işıtc. Radyo 
söyledi, gazeteler yazdı.» İki; «Aramadan hiç 
haberim yoktur» diyor. Sonra, aramada habe
rim yoktur diyen kimse,, Meclisler aranırken 
idare âmirini arıyor oraya çağırıyor, raporda 
yazılı bunlar Sayın Tuna. «Aramadan haberim 
yoktur» diyor ama, ararken Meclis İdare Âmi
rini çağırıyor. Millî Birlik Grupu odası aran

dı deniyor. Hayır öyle bir şey aranmadı. Son
ra telefonla ihbar ettim diyor. Sonra saat 2 
de çağırdım diyor, bu derece bir ayak üstü, 
bu derecede lâfları arka arkaya dizen bir ba
kan karşımıza çıkıyor; biz de rahatlıkla ne 
güzel Hükümeti, bu bakana itimadedilir, böyle 
seçimler yapılır hesaoını sormıyaımı gius.ıı di
yoruz. Bunu anlatmak istiyorum. Bu müthiş 
bir şeydir. Bir ihbar yapılıyor, gece yarısı Mec
lis basılıyor. Hangimiz evimizde, iş yerimizde 
rahat, huzur duyarız böyle olursa Sonra arka
daşlar, Adalet Partisine bir şey hatırlatmak is-
termı. Bizi ekseriya suçlarlar «Sizin zamanı
nızda ihbarlar yapıldı.» Fakat bunlar yapıldığı 
zaman resmî beyanımız var. İhbarcıları suç
ladık, bu defa ihbarcılar müttefik oluyorlar. 
Hattâ Sayın Başbakan Ceza Kanunundan ih
barcılara mesnet çıkarıyor. İşte bu derecede 
insanı düşündürücü olaylar cereyan ederken, 
Hükümet bunda baş sorumlu bulunurken, Sayın 
Başbakan her şeyi küçümserken ve arkasın
dan da çok uzatıyorsunuz, büyütüyorsunuz işi 
diyor. Hiçbir şeyi yapma, Meclisi bastır, in
sanların kulaklarını ısırt, türlü şeyleri yap, on
ları koltuk altına al dolaş; sonra olayları niye 
uzatıyarsunuz, büyütüyorsunuz deyin. Böyle 
konuşmalar yapan, bu tertipde bulunan bir Hü
kümete bırakalım Meclisi, biz de gidelim. Ne 
güzel, Mcclissiz idare kolay bir şeydir. 

Arkadaşlarım, yaşanılan dönemi küçümse-
miyelim. Böyle bir dönemde böyle bir Hükü
mete gönül rahatlığı içinde memleket'n yöneti
mini bırakıp gidemeyiz. Ama Sayın Ünaldı'nm 
kafası ile çalışarak rahat. Meclis İdare 
Âmirinin Meclis evidir, istediği yeri arar, Hü
kümetin de memleket çiftliğidir, istediği yeri 
arar, istediği yeri idare eder. Bu kafayla olur
sa rahat. O zaman bırakıp gidelim. Nasıl olsa ik
tidara gelmiştir. Hükümet o halde Meclis, mem
leket onun çiftliğidir, istediği gibi arar. Yok ar
kadaşlar. İşte bu ortam içerisinde suç, üstünde 
yakalanmış bir Hükümet var, suç üstünde yaka
lanmış bir Bakan vardır. Onu destekliyen bir 
Hükümet vardır, o halde bunun hesabı görülme
lidir. 

Arkadaşlarım, arz ettim, işte, romanlara bile 
insanın yazmaktan utandığı, okuyucudan utan
dığı olaylar cereyan ederken, biz de burada ra
hatlıkla Meclisi tatil etmek istiyoruz. Hükümet 
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bu durumda Meclise hiçbir iş yaptırmamıştır. 
Bilançonun gelir hanesi bomboş, tatil yapalım 
diyorsunuz. Bunun için tatil yapmıyalım diyo
ruz. Hiç olmazsa bir hesap verse, hiç olmazsa 
böyle suçluları yakaladığımız anda suçlarının 
cezasını çekseler, o zaman yine bir rahatlık du
yarız. 

Arkadaşlar, gerçekten iktidarlar hiçbir mem
lekette buhran yaratmaz, buhran yaratmaktan 
korkar, kaçar. A. P. sine özellikle söylemek iste
rim ki, bir tek sizin iktidarınız buhran yarat
maktan zevk alıyor. Bunun cezası hepimizindir. 
ama hesabını iktidarlar verir. Bunun için böyle 
buhran yaratma hastası bir Hükümete, bir ikti
dara Meclisi bırakıp kolaylıkla gidemeyiz. Aynı 
zamanda iddia ediyorsunuz, söyleniyor, kuvvetli 
Hükümet, buna kuvvet vereceksiniz arkadaşlar, 
dikkat buyurun bu zihniyette olan bir Hüküme
te kuvvet vereceksiniz. Ne olacak, bu kuvveti na
sıl kullanacak? Kulak yerine ense ısırtacak, son
ra sigara tablası yerine sigara masasını atacak. 
14 yaşındaki çocuk yerine bilmem 4 yaşındaki 
çocuğu tevkif edecek. Bu insafsız, merhametsiz 
zihniyetteki bir iktidara kuvvet verelim diyor
sunuz. Ve buna memleketi rahatlıkla emanet edip 
gideceğiz. Arkadaşlarım, olaylar açıkçası yoğun 
şekilde sürüp giderken, Hükümet de bunların 
baş teşvikçisi rolünde görünürken, Meclislerde 
hiçbir iş yapmadan tatile girmeyi istemek biraz 
olayları küçümsemek olur. Hükümeti sorumsuz 
ve denetimsiz bırakmaktan başka bir işe yaramaz 
bu. Hükümetin tutumunu ise gördük. Acmdırı-
cı bir haldedir. Bir bakanı dinledik, öbür bakanı 
dinledik. Nerede ise bunlar nasıl bu cesaretle ko
nuşuyorlar diye hayretler içinde kaldık. Bu Hü
kümete güvenemeyiz arkadaşlar. Meclis olayını 
dağ başında yol basmaktan daha tehlikeli say
manız gerekir. Orada bir kimse tehlikeyi göze 
alır, insanı vurur veya soyar. Burada memleke
tin en yüksek müessesesine gece yarısı saldırılı
yor. Bu, İngiltere'de bir Profumo olayı çıkmış, 
bütün kabine, bütün iktidar sarsıldı; o, bunun 
yanında çok hafif. Dünyanın hangi demokrasi
sinde bu olayları bir Bakan yapar, en azından 
şu zanlar altında bulunur da hâlâ yerinde otu
rur? Ve onu koruyan Hükümet de zan altında 
bulunduğu halde hâlâ yerinde oturur, Meclis
leri tatil eder? Evet açık söylüyorum, Hüküme
tin sabıkası da fazladır. Sır bilmez mektuplar ya
yar arkasından çıkaramaz. İstanbul'da beyanna-
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meler neşredildi. Arabanın numarası, plâkası, 
rengi her şeyi var dedi. Aylar geçiyor hiçbir 
şey çıkmıyor. İhbarlar tek dayanağı haline gel
miştir. Böyle bir Hükümete hesap sormadan ra
hatça tatile gidilmez. Sayın A. P. İllerin özellik
le bu noktada bize yardımcı olmalarını rica edi
yorum. Çünkü, parti içinde de üzüntülerimizi 
paylaşanlar burada söylemiyorlar, fakat kulisler
de aynı görüşleri savunan arkadaşlar var. özel
likle bu halde bu müthiş duruma el koymalısı
nız. Evet, A. P. si bu memloketin en büyük par
tisidir. Bu damga altında bir A. P. si zaten ya-

I şıyamaz, yaşamamalıdır. Deminden beri tabloyu 
çizdik, türlü türlü suçları saydık. Arkadaşlarla 
konuşuyoruz. Efendim, falan deli idi, falan bu
daladır, şudur budur diyoruz, bu kolleksiyon ol
maktan kurtarın partiyi diyoruz. Hükümetinizi 
do bundan kurtarın. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız tatil... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet tatil, 

ama müsaade ederseniz gerekçelerini arz ediyo
rum. Son birkaç cümle ile görüşümü arz ede
yim. Eğer hepiniz bu görüşü paylaşıyorsanız, 
böyle bir Hükümetin gidişini destekliyorsanız 
bunu açık söyleyin. Biz de ileride düzelir diye 
bir ümit beslemiyelim. Arkadaşlar, devlet yöne
ticilerinde gerçeklere aykırı beyanların açıkça 
yalanların bu ölçüde moda olduğu bir devre 
gösterilemez. Altı ayda ne büyük başarı. Bu ka
dar sürede tam ve korkunç bir fiyaskoya sürük
lenen Hükümeti böyle bırakıp gideceksiniz, işte 
biz bunun karşısındayız. Düşmanlarımızı, bizi 
istcmiyenlori güldüren ve bizi eğlendirmek isti-
yen bu duruma Meclis olarak, özellikle Adalet 
Partisi olarak el koymalısınız. Çekilme dilekçe-

I leri Başbakanın cebinde bulunan Hükümet üye
lerine itimadedeceğiz, güveneceğiz, tatil yapa
cağız... Seçimlerden çok daha önemli olaylarla 
karşı karşıyayız. Bu seçimlerden çok daha önem
li olaylarla karşı karşıya bulunurken evet, se
çim zarureti dolayısiyle tatili biz de uygun bu
luruz. Ama arz ettiğim gibi seçimlerden çok da
ha önemli olaylarla karşı karşıyayız. Bu olaylar 
bu derecede büyük buhranlar yaratırken, rahat
lıkla Meclisi tatil etmek mümkün değildir. 

Son olarak söyliyeceğim bir husus var. Se
çime giderken, eğer girerseniz, inşallah tatil ka
rarı veremezsiniz, ama, verirseniz de çok önemli
dir. Şu propagandayı da önleyin, bu Meclisin 

I içinde ve dışında. Demokrasiye, rejime, sisteme, 
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Parlâmentonun tümüne gölge düşüren bir pro
paganda içinde bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaş
kanı ve Genel Kurmay Başkanı da bu kötü gi
dişi destekliyen bir insandır deniliyor. (A. P. 
sıralarından nereden çıktı bu, sesleri) Açıkça 
27 Mayısta sorumluluğu, yetkisi, görevi belli 
olan insanlara bu şekilde bir söz söylemek en 
büyük suçlamadır, en büyük cüretkerâne bir 
hakarettir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız; hem tatile girmi-
yelim diyorsunuz, hem tatilin hediyesini verip 
göndermek istiyorsunuz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte tatilin 
bu hediyesi ile birlikte yürümemesini temenni 
ediyoruz. Ve son söz olarak seçimlerden çok da
ha büyük vehim ve hastalık içinde sizsiniz. 
Hastalığınızı tedavi etmek için evvelâ her türlü 
akıl dışı hareketleri yaptıktan sonra boyuna su
ratımıza gülenleri tedavi edin evvelâ. Bu dere
cede buhranlar içinde yaşarken Yüce Meclisi ta
tile götürmenizi biz uygun bulmuyoruz. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. (Soldan ve ortadan al
kışlar) 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanı ka
rarının iki aleyhinde, bir lehinde görüşme vâki 
olmuştur. Kararı oylarınıza arz ediyorum: 

Bu, Millet Meclisinin ayın 9 unda aldığı ka
rardır. Bugün ayın 17 si ve bizim kararımız an
cak 10 Haziran 1966 Cuma gününe kadar mu
teber olacaktır. Ve ancak bugünkü işlerimizi de 
bitirdikten sonra Heyeti Umumiye dağılacaktır. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etrni-
yenler... Müşterek Başkanlık Divanı kararı Yüce 
Heyetinizce 38 ret oya karşılık 48 oyla kabul 
edilmiştir. 

Başkanlık Divanının sunuşları. (Tatil tatil 
sesleri) Lütfen sunuşları bitirelim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri İzzet Ger-
ner ile Mehmet Ali Demir'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/489) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 7 . 5 . 1966 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi İzzet Ge-
ner mazeretine binaen (20 gün) 10 . 5 . 1966 
tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir mazeretine binaen (20 gün) 1.5.1966 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Her iki sayın üyeye 20 gün ma
zeretlerine binaen izin verilmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

o. — Mecliste yapılan arama sebchiyle İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan hakkında genel görüş
me açılmasına dair Yan Üyesi Ferid Melen ve 
arkadaşlarının önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, Cumhuri

yet Senatosu İdare Âmiri Hilmi Onat ve Millet 
Meclisi İdare Âmiri Zühtü Pehlivanlı aracılığiy-
lo giriştiği bir tertip ile T. B. M. M. binasında 
bâzı gruplara ve Yasama Meclislerinin bâzı Baş-
kanvekillerine ayrılmış odalarda, Anayasanın 
85 nci maddesi, kanun ve içtüzükler hükümleri
ne tamamiyle aykırı bir arama yaptırmıştır. 

İçişleri Bakanının, bu davramşiyle, T. B. M. 
M. nin emniyet ve teminat içinde çalışması ama-
ciylc konulmuş Anayasa kurallarını ihlâl etmiş 
olduğu meydandadır. 

İçişleri Bakanının bu Anayasa dışı tecavüzü
nün kendisinin siyasi sorumluluğunu gerektire
ceği şüphesizdir. 

Bu itibarla, içişleri Bakanının bu tertip ve 
tecavüzü konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 127 ve 
128 nci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasını, arz ve teklif ederiz. 

Van 
Ferid Melen 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Denizli 
Cahit Akyar 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

BAŞKAN — Genel görüşme açılmasına mü
tedair yazı yüksek ıttılalarmıza arz edilmiştir. 
Gereği yapılacaktır. 
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4. — Tapulama Kanunu tasarısını görüşmek 
üzere bir Geçici Komisyon teşkiline dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tapulama Kanunu tasarısının havale edil
diği İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 
bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

İçişleri Komisyonu Bşk. 
Calıit Ortaç 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Nusret Tuna 

BAŞKAN — Tapulama Kanununun görü
şülmesi için Geçici bir Komisyon teşkili hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?... Ka
bul etmeyenler?... Kabul edilmiştir. 

Üçer kişilik üç komisyondan mürekkep bir 
Geçici Komisyon kurulmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
komisyonunun derhal çalışmalara başlaması için 
de bir karar alınsa. 

BAŞKAN — Böyle bir teklif yok da, Yüce 
Meclisler açılır açılmaz mesaiye gelmelerine mü
tedairdir. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu 31 alî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları. (31 illet 31 celisi 1/154; Cumhuriyet 
Senatosu 1/652) (S. Sayısı : 783) 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defe görüşülecek işler kısmın

da bulunan TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ikrami
ye ödenmesi hakkındaki Kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Sami Küçük 
BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle 

görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okutulması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okutulma
nı ası karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
üye... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyları-

(1) 783 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye 

ödenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait personel rejimi düzenleninceye kadar Türki
ye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Memur ve 
hizmetlilerine 7244 sayılı Kanun esasları dâhi
linde 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine gö
re ikramiye verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Ergün, 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, 440 sayılı Kanunun geçici 7 nci mad
desinde İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında 
bulunan Devlet Demiryollarının zikredilmemiş 
olması ve bir maddi hata neticesi Devlet Demir
yolları personeli bu ikramiyeden mahrum kalmış
tır. Yani İktisadi Devlet Teşekküllerine verilen 
ikramiyeden mahrum kalmıştır. Bu arada Dev
let Demiryolları Teşkilât Kanunu 6186 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine göre verilmekte bulu
nan ikramiyeler memur, işçi ve hizmetli olarak ka
nunda geçmektedir. Halbuki önümüze gelen bu 
kanun içinde yalnız «Memur ve hizmetliler» ifa
desi vardır. Bu ifadeye ögre işçiler bu ikramiye
den, bu kanuna göre faydalanamıyaeaklardır. 
Gerçi idare ile işçiler arasındaki iyi münasebet-
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ler, idarenin yüksek kademelerinde bulunan yö
neticilerin anlayışlı davranışları sayesinde işçile
re bu kanun çıkmadan önce de toplu sözleşme dü
zeni içerisinde ikramiye verilmekte idi. Fakat yö
neticilerin bugünkü anlayışlı tutumlarının deva
mı müddetince işçilerin mağduriyeti mevzuubah-
sohnıyacaktır. Fakat eğer ki; bu idarenin başında 
anlayışlı, yapıcı yöneticiler bulunmadığı takdir
de işçilerle idareciler daima, ihtilâflarla karşı 
karşıya gelecektir. Ve ikramiyelerini işçilerin ala
maması gibi bir durum ve bir endişeyle karşı kar
şıya gelinecektir. Bunun için bu kanunda «Me
mur ve hizmetliler» tâbirinin yanma «işçi» keli
mesinin konulmamasmı bir eksiklik olarak kabul 
ediyorum. Bunun niçin yer almadığı hususun
da sayın komisyonun beyanda bulunmasını arz 
ve istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen başka sayın üye... Yok. Buyurunuz Komis
yon Sözcüsü. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanun doğru
dan doğruya Devlet Demiryollarında çalışan me
muru istihdaf eden bir konudur. Malûmuâliniz, 
işçiler, toplu iş sözleşmeleriyle bu haklarını te
min etmektedirler ve şimdi D. D. Genel Müdür
lüğünden aldığım bir bilgiye göre, senede dört 
ikramiye almaktadırlar, prenslbolarak. Arz ede
rim. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Bir su
al soracağım. Maddenin sonunda «verilebilir» fiili 
vardır. Ancaba bu «verilir» şeklinde düzeltilemez 
mi? Çünkü, «verilebilir» bir fiili ihtiyaridir. Ge
len Bakan ve Hükümet vermiyebilir. Keyfe bı
rakılmıştır. Verilir, bir mecburiyeti anlatır. 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Efendim, preıı-
sibolarak, Hükümet kâr ve zararın azalmasını 
dikkate alarak bu ikramiyeyi tanzim edecek. Bu 
itibarla bir suples bırakılmıştır, 440 sayılı Ka
nuna dayanarak. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Yok. Madeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — 1966 yılında bu kanu
nun uygulanmasından dolayı TCDD finansman 
programında ortaya çıkabilecek açık Maliye Ba
kanlığınca İktisadi Devlet Teşekkülleri finans

man programı içinde gerekli düzenlemeler yapı
larak karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MATDDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Atalay bir direnmeniz vardı. Sayın 
Ünaldı beyanatında «yollara düştük» deyimini 
geri almış bulunuyor. Yani bir sataşma mevzuu 
kalmamıştır. Ama Başkanlığa bir itiraz vâki ol
duğunu iddia ediyorsanız ve Başkanlığı ben bir 
kül olarak mütalâa ediyorum. O yönden söz ve
rebilirim. Faydalı olur. Çünkü üç tane yazınız 
var. Vermezsem doğru karşılanmıyacak. Belki 
bira2 takdim tehir oldu, ama bu hizmetlerin görü
lebilmesi için idi, onun için oldu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Ünaldı iki sataşmada bulun
du. Birisi 10 Mayıs 1966 günlü oturumda gün
demde bulunmıyan bir konunun ifadesinin ta
rafsızlıkla kabili telif olmadığını iddia ettiler. 
10 Mayıs 1966 günü, biraz önce oylanan Dev
let Demiryolları memurları ile ilgili kanun ta
sarısı komisyonda görüşülmüş ve gündeme alı
nıp görüşülmesi hakkındaki önerge Başkanlığa 
verilmiş ve gelen kâğıtlara geçmiş bulunuyor
du. Bu itibarla mutlak bir şekilde içtüzüğe uy
gun bir oluşun ifadesi idi. Bunu bu şekilde ta-
ınamiyle hakikate aykırı olarak ifade etmesi 
gerçeğe uygun değildir. 

İkincisi: Sayın Ünaldı Hükümet Başkanının 
Meclislerin başkanlarından 6 - 7 Mayıs araması 
sırasında siyasi polisin veya diğer kişilerin iş
tirak edip etmediği yolundaki sualine, Sayın 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının verdiği ce
vabı Başkanlık Divanında gündem dışı gürü-
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şülmesini ben istemiştim ve bu görüşmeler sı
rasında Başkanın Hükümete göndermiş olduğu 
yazıda, «Makamıma hiçbir ihsas ve işar olmadı.» 
şeklindeki Başbakana yazdığı yazının gerçeğe 
aykırı olduğunu, zira 7 Mayıs sabahı Başkan
lık Divanında görüşüldüğü sırada beş Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı üyesinin Baş
kanlığa tevdi ettiğimiz önergede Başkandan 
siyasi polisin iştiraki olup olmadığı, diğer kişi
lerin bulunup bulunmadığını Başkandan sual 
olarak soruyorduk. Verdiğimiz Önergede Baş
kandan bu hususların görüşülmesini ve bu hu
susların tahkikini, Başkan olarak davranışının 
ne olduğunu soruyor, beş Başkanlık Divanı 
üyesi ve Başkan, Hükümete verdiği cevapta 
diyor ki ; şu âna kadar makamıma bu yollarda 
hiçbir ihsas ve işar yapılmamıştır. O halde bir 
Meclisin Başkanı, bir resmî yazışmada; Hükü
mete verdiği cevapta asgari bir şekilde gerçek
lere uygun hareket etmek mecburiyetinde idi. 
Bunun dışına çıktığı içindir ki, Başkanlık Di
vanı üyeleri kendisine Başkanlık Divanı otu
rumunda ikaz etmişler ve Başkan, bu benim va
zifemdir dediği zaman, siz bunun yarın istis
marını görürseniz, radyoda sizin beyanatınıza 
Hükümet sarılırsa ve bir tarafı tutan gazeteler 
bunu manşet halinde verirlerse, Başkanlık Di
vanının bunun karşısında olan üyeleri serbest
tir. Yani, sizin bu beyanatınız, Hükümet tara
fından istismar edilirse, gerçeği o Divanın hay
siyetli üyeleri olarak biz aynı şekilde kamu 
oyuna ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Gerçek 
bu. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Divanın her 
üyesi haysiyetlidir. 
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SIKRI ATALAY (Devamla) — Bize düşen 
vazifeyi ifade ediyoruz. Haysiyetli üyeler ola
rak, peşinen de Başkana söyledik. Dedik ki, 
eğer sizin bu yazınız Hükümet tarafından istis
mar edilirse biz derhal gerçeği açıklıyacağız. 
Bunlar Divanda konuşulmuştur ve açıkça ifa
de edilmiştir. Bunun üzerinedir ki, Başkanlık 
Divanının beş üyesi hiçbir harekete geçmemiş
tir. Ancak akşam radyoda Başkanın yazısı Hü
kümetin talebi üzerine okunduktan ve ertesi 
günü de taraf tutan bâzı gazeteler tarafından 
manşet olarak verildikten sonradır ki, açıkça 
Başkanlık Divanında bu meseleyi görüşen ve 
davranışın hangi istikamette gideceğini Baş
kana ihtar eden üyeler haklarını kullanmışlar
dır. Bu Başkanlık divanlarının üyelerinin va
zifesi değildir, şeklinde sanki kendilerine dü
şen bir vazifenin dışında bir vazife görmüşler 
şeklinde burada Sayın Ünaldı tarafından ifade 
edildi. Sayın Ünaldı olayları bilmediği için, ne 
şekilde cereyan ettiğinden de haberi olmadığı 
için, üyelerin bu şekilde gerçeği halk oyuna du
yurmalarından üzülmüş ve üzüntü duymuş ola
caklar ki, buraya getirdiler, Yüksek Heyetten 
gerçeğin olduğu gibi bilinmesi arzusudur ki, 
beni buraya getirdi. Gerçek bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatomuz almış 
olduğunuz karara binaen 23 günlük bir tatile 
girmiş bulunmaktadır. 10 Haziran 1966 Cuma 
gımü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatır, hepinize hayırlı tatiller dilerim. 

Kapanma saati: 19,50 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

75 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 5 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri izzet Ger
iler ile Mehmet Ali Demir'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/489) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
•Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi 
Muallâ Akarca'nm, palamut mahsulünün de
ğerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksalın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Hifat öztükçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Milli Eğitim Bakamndan sözlü sorusu (6/300) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, köy içme sulan 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bazı yardımların Tür1? 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/330) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı 'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'in, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'm, köylerin elektrik etüt ve projele
rine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/350) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si ihsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gökalp Üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalacak olan köylere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve imar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'mn, Ankara Cebeci Stadyomu 



inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Hatay .Üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/357) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle su 
altında kalan köylere dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/362) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'mn, Toprak reformuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

26. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik İnci'nin, istanbul boğazındaki kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/372) 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan

lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nm, Namık Kemal Ortaokulu 
2 nci sınıf öğrencilerinden Gürbüz Simsek'e 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/377) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege'nin; İpar Transport Ltd. Şir
ketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'in, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 .3.1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-



deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı: 773) [Dağıtma tarihi : 2 .3 .1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi: 3.3.1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ügili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 

sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ikrami
ye verilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İsler, Bayındır
lık, Ulaştırma - imar ve iskân, Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/154; 
Cumhuriyet Senatosu 1/652) (S. Sayısı: 783) 
[Dağıtma tarihi: 11 . 5 ,1966] 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

TCDD memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine göre ikramiye ödenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/154; Cumhuriyet Senatosu 1/652) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 95) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 4 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1516 - 7326 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 4 . 1966 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edieln TCDD memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
göre ikramiye ödenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Not : Bu tasarı 14 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 28 . 4 . 1966 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 95) 

Malî ve iktisadi işi ar Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 5.5. 1966 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No : 1/652 
Karar No: 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 4 . 1966 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
ri oy ile kabul edilen TCDD memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre 
ikramiye ödenmesi hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzun 5 . 5 . 1966 tarihli toplantısında 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönelen tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

783 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonu

na tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Balıkesir Gaziantep Antalya Tabiî Üye 

/ / . Â. Türker Z. İslâm A. Tekin M. Ş. Özkaya 

Balıkesir 
M. Güler 

Manisa 
R. TJlusoy 

Çanakkale 
Z Termen 

Erzurum 
0. Alihocaoğlu 

Ankara 
R. Etker 

Konya 
A. Onar 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/652 
Karar No. : 8 

5 . 5 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

TCDD memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye ödenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe ve Plân 
komisyonlarına tevdi buyurulmak üzere Yüksek Br.şkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Bu kanuna Sözcü 
Kars Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

M. Hazer H. Tunçkanat H. Atakan H. Kangal 

Tabiî Üye 
S. Ulay 

Çorum 
S. Yolcuk 

Eskişehir 
O. Uçagök 

Malatya 
M. Zeki Tulunay 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/652 
Karar No. 20 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

10 . 5 . 1966 

Millet Meclisinin 28 Nisan 1966 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, TCDD memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi
ne göre ikramiye ödenmesi hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 30 Nisan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 783) 
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1966 tarihli ve 1516 - 7326 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
komisyonumuzun 10 Mayıs 1966 tarihli 15 nci Birleşiminde, ilgili Bakanlıklar temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, TCDD memur ve hizmetlilerine, senede iki maaş tutarında ikramiye verilebilmesini 
öngörmektedir. 

Gerekçede, 440 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde, bu kanuna tabi teşekküllerin per
sonel rejimi yeniden düzenleninceye kadar bu teşekküller personelinin eski kanunlarına göre 
almakta oldukları ikramiye, prim ve temettülerin ödenmesine devam olunacağı hususunun ön
görüldüğü, ıbu ısuretle ıbütün İktisadi Devlet Teşekkülleri personelinin yılda iki maaş tutarında 
ikramiye almalarının sağlandığı; ancak, mezkûr geçici maddede TCDD mensuplarının tabi ol
duğu 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin zikredilmemesi yüzünden, bu teşekkül memur ve 
hizmetlilerine iki maaş tutarında ikramiye verilemediği, ifade olunmaktadır. 

Gerekçede 'belirtilen hususlar uygun mütalâa edilmiş ve TCDD memur ve hizmetlilerinin 
mağduriyetlerini önliyecek olan kanun tasarısı, komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda Bu kanunda Kâtip 
Başıkan ve Sözcü Sözcü Ankara Aydın 

İstanbul Tabiî Üye N. AğırnasU t. Cenap Ege 
O. Gümüşoğlu S. Küçük imzada bulunamadı 

Çorum Denizli Ordu Rize 
A. Çetin C. Akyar Ş. Koksal O. Mecdi Agun 

İmzada bulunamadı 

Van Yozgat 
F. Melen 1. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 783) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye 

ödenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait personel rejimi düzenleninceye kadar Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Memur ve 
hizmetlilerine 7244 sayılı Kanun esasları dâhilin
de 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre 
ikramiye verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE — 1966 yılında bu kanu
nun uygulanmasından dolayı TCDD finansman 
programında ortaya çıkabilecek açık Maliye Ba
kanlığınca İktisadi Devlet Teşekkülleri finans
man programı içinde gerekli düzenlemeler yapı
larak karşılanır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye 

ödenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 783) 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR - İS

KÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye 

ödenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye 

ödenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 783) 




