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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Trabzon üyesi Ali Şakir Ağanoğlu; amatör 
bir denizci olarak Türk Bayrağını dünya deniz
lerinde dalgalandıran Sadun Boro'nun halen 
Kızıldenizde bulunduğunu, trafiğe kapalı bulu
nan Süveyş Kanalından geçmesi için özel müsa
ade alınması için gerekli teşebbüslere geçilme
sini istedi. 

Vazife ile yurt dışına giden Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut'a dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanı Seyfi Östürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Suad Hayri Ürgüp
lü'ye hastalığına binaen izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi okundu ve izin kabul olun
du. 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile 15 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
reddine; 

Manisa ilinin Çabrazkebir mahallesi 146 
nolu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu Fat
ma'dan doğma 1 . 8 . 1929 doğumlu Mehmet 

Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı hak
kındaki kanun tasarısının reddine: 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya 
Termen'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları okundu ve kabul 
edildi. '• 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan, Mehmet Şükran özkaya'nın yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu okundu ve üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Toplantı süresi dolmuş bulunduğundan 
5 Mart 196S Salı günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17,02 de son verildi. 

Başfcan! Kâtip 
B-aışTsanvefeli Kastaanıoaıu 
Macit Zer en Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Ariukmac 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâ

eddin Çetin'in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avusturya Hülîümeti arasında hayvan ve 

maddeleri ihracı hususunda 1966 - 1967 senele
rime bir anlaşma yapılıp yapılmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/436) 
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GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununa ban maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni (Millet Meclisi 
1/100; Cumhuriyet Senatosu 1/886) (İçişleri, ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

RAPORLAR 
2. — Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka-

nmı teklifinin reddine dair Millet Meclisi Büt
çe ve Plân Komisyonu raporunun Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/302; 
Cumhuriyet Senatosu 2/236) (S. Sayısı : 1113> 

3. — 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân ko- ı 
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/295; 
Cumhuriyet Senatosu 2/238) (S. Sayısı : 1114) 

•*fOHBm 

BİRİMCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvckili Fikret Tıırhangil 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Ha ay), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, beş 
tabiî üyenin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması ile ilgili rapor münasebetiyle geçen birle
şimde yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın 
Mustafa Deliveli, buyurunuz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Aziz 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bendenis bâzı 
noktaların tavzihi için sos almış bulunuyorum. 

1. Bundan evvelki celsede bir dâva dolayı-
siyle muttali olduğum bir mahkeme kararından 

bahsetmiş ve sizlere iki tabiî üye hakkında mah
kemenin ihtilâlden haberdar oldukları halde 
resmî makamlara bildirmemekten dolayı hakla
rında dâva açılmak üzere savcılığa tezkere ya
zıldığını söylemiştim. Bilâhara Sayın Kadri 
Kaplan söz aldılar ve «yalan demiyorum» ama 
yalan demiyorum diye yalanın ta kendisini söy
ledikten sonra «demiyorum» diye bir nevi tevile 
kaçtılar. Arkadaşlar benim sözümde 3?alan yok
tur, benim sözümde hilafı hakikat yoktur, bu 
bir karardır, bilâhara bizim Grup Başkanımız 
bunu yüksek huzurunuzda okumuştur. Ama a,ş-

— 3 — 
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kerî mahkemenin kararından sonraki durumu 
bilmiyorum, ademitakip kararı almışlar. Şimdi 
oraya bir nokta koymak istiyorum arkadaşlar. 
0 nokta şudur. Arkadaşlar bir 20 - 21 Mayıs 
dâvalarını gören toplu bir mahkeme var. Bu 
toplu mahkeme aylarca, geceli gündüzlü çalışı
yor, bütün şahadetleri tahlil ediyor, terkibedi-
yor, birleştiriyor ve diyor ki, iki tane tabiî üye, 
ihtilâlden haberi vardır. Fakat bunu resmî ma
kamlara bildirmemiş olduklarını ben sabit ad
dediyorum, ey savcı dâvanı aç diyor. Ben bunu 
söyledim, size. Peki diyorum; bir toplu mahke
me ihtilâlden haberi vardır, diyor. Asgari 500, 
1 000, 2 000 sayfalık bir dosya münderecatm-
dan edindiği kanaatine göre, bir savcı ademita
kip kararı veriyor. Sayın Kadri Kaplan'a sora
rım; o ademitakip kararını almadan evvel üze
rindeki dokunulmazlık dolayısiyle ifade vermiş 
midir? Sanık olarak ifade vermiş midir? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sataşma 
var söz istiyorum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bu
raya gelirsiniz, her şeyi açıklarsınız. 

KADRİ KAPLAM (Tabiî Üye) — Sb3 değil, 
Başkana hitabediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, bir hususu istir
ham edeceğim, görüşmelerinizi tavzih etmek 
üzere görüşüyorsunuz, karşılıklı soru müessesesi 
yoktur. Yeniden görüşmek istiyorsanız konu 
hakkında ayrıca FÖZ isteyebilirsiniz. 

Tavzih ediniz, lütfen. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Şimdi 
ademitakip kararını almadan evvel savcının 
huzuruna çıkıp ifade vermiş midir? İşte arkadaş
lar, savcının huzuruna çıkmadan ademitakip 
kararını alıyor getiriyor buraya, işte ben diyor 
ademî takip kararı aldım, Deliveli geliyor bu
rada toplu mahkemenin sevk esbabı mucibesini 
söylüyor. Yalan, benmi hilafı hakikat beyanda 
bulunuyorum, diğeri mi? Takdirlerinize arz edi
yorum. Birinci nokta budur. 

2. Arkadaşlar çok özür dilerim Sayın öz
den'in teessüfüne cevap vereceğim. Ne dedim 
burada ben? Dedim ki, tabiî üyelik müessesesi
ni millet kabul etmiyor, etmez, zorla kabul et
tiremezsiniz arkadaşlar... Kabul etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, çok rica ediyo
rum zabtı sabık hudutları içinde kalınız. Mese-
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le daha bitmemiştir, müzakeresine geçeceğiz. 
Tekrar söz imkânınız vardır, efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Peki. 
Sayın Başkan, bu mevzular konuşulduğu 

için zabtı sabık hakkında bunun için söz aldım. 

BAŞKAN — Zaptı sabık, zapta bir husus 
!N yanlış ve hatalı bir şekilde geçmişse onun tas

hihi müessesesidir. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bu
nu şöylece tashih ettirmek isterim. Arkadaşlar, 
bana söylenen şeyi gelip bu kürsüden söylemek 
zilletine katlanmazdım. Bir gün Sayın Ekrem 

• özden çok severim, hürmet ederim hattâ bu 
açıklamadan sonra benimle konuşmasa dahi 
ben yanma gidip konuşacağım. Bir gün ken
disiyle bir yolculuğumuz esnasında tabiî üye
lik, tabiî senatörlük müessesesini konuşurken 
kendisi benimle aynı fikirde olduğunu söyle
mişti. İnsanların hiç olmazsa aynı fikirde oldu
ğu bir mevzuda aksini müdafaa için bu kürsü
ye çıkmamaları lâzımdır. Ben şu şekilde kapa
tıyorum. Teessüfünü teessür içinde olduğu için, 
fakat teessürünü beyan edemediği için teessüf 
içinde teessürünü beyan etmiştir. Bunu tavzih 
için çıktım. 

3. Arkadaşlar Sayın Şükran özkaya, bun
dan evvelki zabıtlarda ifadesini bulan beyan
larında 4 noktaya temas etmiştir. (Mîllî Birlik 
sıralarından gürültüler) Cevap değil, tavzih 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim daha ne söyliyeceği-
ni bilmiyoruz hangi hususu tavzih edeceğini. 
Tekrar 3 ncü defa eğer tavzih müessesesinin 
dışında ise, ihtar ederim efendim. (Millî Birlik 
Grupu sıralarından öç alma gayreti içindedir
ler sesleri) 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar öç alma gayreti içinde diyor. Evvelâ 
şunu antıparentez söyliyeyim. Biz Adalet Par
tililer. asgari herkes kadar medeni insanlarız. 

(Tabiî Senatörler sıralarından, partiyi ka
rıştırma, sesleri) 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — 
Medeni insan medeni insan öç almaz. Bunu bi
liniz. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli sizin beyanınız
da Sayın Şükran özkaya'nm ifadesi yer alma
mıştır ki bu hususu tavzih ediyorsunuz. Acaba 
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bu hususları bilâhare bir görüşme hakkınızı 
kullanmak suretiylç dile getirmesini Başkanlık 
rica etse... 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — 
Bendenizin konuşmasından sonra Şükran öz-
kaya çıktı şu konuşmayı yaptı. Bu konuşmayı 
okuyayım size. Bunu okuduğum zaman hakika
ten bana cevap teşkil ediyor, gerçi isimden 
bahsetmiyor. Fakat daha öteye geleceğim. 

BAŞKAN — Başkanlık size görüşlerinizi 
ifade etmek, sizin görüşlerinize verilen cevap
ları cevaplandırmak imkânı için söz vermiş de
ğildir Zabtı sabık hakkında konuşuyorsunuz. 
Eğer beyanlarınız yanlış zabta geçmişse, Genel 
Kurulda bir yanlış anlama bahis koüusu ise 
onu tashih etmek için söz vermiş bulunuyorum. 
Yardımcı olmanızı rica ederim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ta
mam, hay, hay. Bendeniz de öç almadığımızı, 
öce müstenit bulunmadığını tamamiyle hukukî 
bir görüşe istinadettiğimizi izah etmek için, ya
ni tavzih etmek için çıktım, öç alma gayreti, ar
kadaşlar, biz evvelâ medeni insanlarız. Medeni 
insan öç almaz, ikincisi; bize öç almak istiyor
sun diyenlere soruyorum : 27 Mayıs günü saat 
10 a kadar kardeş kavgasını istemiyenler siz
diniz. Ondan SGnra tek partinin, Demokrat Par
tinin aleyhine oldu değil mi? (Millî Birlik 
Grupu sıralarından şiddetli gürültüler) 

SAFFET URAL (Bursa) O, senin anlayı
şın. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, tavzihinizi, 
bağlamanızı rica edeceğim... 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Son
ra bir noktada daha. Hakkım mahfuz olmak 
üzere ineceğim.... 

BAŞKAN — Haklarınız daima mahfuzdur, 
kürsü açıktır. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — ikti-
' darımıza Yassıada'dan ve Balmumcudan çık

mak için Jurnalcilik dâhil her türlü zilleti şe
ref sayanların kendilerine imkân tanıdığımız 
bir rejim içindeld. davranışlarını ibretle izliyo
ruz, deniyor. Bana Demokrat Parti dâhil, o 
günden bugüne kadar şeref ve haysiyetsiz,, zel
il diye bir isim gösteremezsiniz. Gösterin ar
kadaşlar, ben cevabını vereceğim. Bizde hay
siyetin, şerefin ve zillete düşmemenin tomarı 

var, tomarı. Biz şöyle yapacağız deyip aksini 
yapmadık. Bir tane hırsızlar dediniz, mezba
halarda gömülü dediniz, filan yerde asılı de
diniz...? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Meselenin esasına giriyorsu
nuz, çok rica ederim. (Millî Birlik sıralarından 
gürültüler ve «Başkan, hatalısın» sesleri) zabtı 
sabık hakkında değil konuşmanız. Görüyorsu
nuz kesiyorum efendim. (Gürültüler) 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Hırsız, 
ahlâksız, in aşağı. (Millî Birlik sıralarından 
devamlı gürültüler ve bağırmalar) 

BAŞKAN — Sayın Deliveli... 
MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bu 

kürsü mukaddestir, herşeyi söyliyeceğim. Bu
radan, korkutamazsınız bizi, bunu biliniz. (Mil
lî Birlik Grupu sıralarından gürültüler sıra ka
paklarını vurmalar ve bağırmalar) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hırsız, 
ahlâksız herif, it.. (Devamlı gürültüler) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Bu kürsü sarhoşların konuşma yeri midir... 
(Gürültüler) Siz sarhoşa niçin söz veriyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Başkanlığın böyle bir bilgisi 
yoktur. Eğer böyle bir husus varsa ihbar eder
siniz. 

BAŞKAN — Gündem . dışı Sayın Çumralı, 
buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sataşma 
olduğu için tüzüğe göre söz istiyorum. Bana 
aidolmıyan fikirleri bana aitmiş gibi söyledi
ler, binaenaleyh tavzih babında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun otu
run, biraz sükûnet bulun. 

2. — Konya üyesi Sedat Çumrah'mn; Kon
ya'daki sel felâketine dair demeci ve İm]ar ve 
IskâfC Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, aynı konu üzerinde ikinci defa 
söz almış bulunuyorum. Felâketler gelip çattık
tan sonra ahuvah etmekte, döğünmekts faide 
olmadığı için Konya'da vukubulan su baskın
ları, seller hakkında Hükümetin ikinci defa 
dikkat nazarını çekmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Geçenki beyanatıma ilâveten o gün
den bugüne Sille Barajı, Altmapa Barajı, ve 
May Barajı cidden telîlikeli olma istidadını 
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göstermekte ve yüzlerce dönüm arazinin sular al
tında kaldığı bize vukubulan müracaatlardan 
ve Konya Basınından öğrenmiş bulunuyoruz. 
Geçen defa arz ettiğim gibi vilâyet jandarma 
kumandanlığı, gerekirse Ordu tarafından yar
dım edilerek bu felâketin önleneceği de öğre
nilmiş bulunmaktadır. Fakat büyük bir talih
sizliktir, kendisine âcil şifalar diliyoruz. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakam arkadaşımızın ra
hatsızlığı dolayısiyle bu mesele üzerinde lâyı-

1 kiyle durulmadığı anlaşılmaktadır. Konya'daki 
vasıtalar, araçlar, gereçler kâfi değildir. Bü
yük bir felâkete mâruzdur. Hâdise büyük bir 
fecaatla neticelenmeden önce Hükümetin ge
rekli tedbirleri merkezden almasını hassaten 
rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çumralı'nm 
beyanına cevap vermek üzere Sayın imar ve 
İskân Bakanı Menteşeoğlu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞEOĞLU (Muğla) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, hakikaten Konya Vi
lâyetimiz dâhilinde, bilhassa Şubat ayı içinde 
çok büyük yağışlar olmuş, 35 senelik bir za
man içinde vukubulan yağışların maksimum 
noktasını teşkil edecek seviyece sular yüksel
miş ve bâzı araziler sular altında kalmıştır ve 
su tehdidine mâruz kalan b&zı köyler kontrol 
altına alınmış bunlardan ikisi tahliye olmuş
tur. Bununla beraber önümüzdeki mevsim için
de yağışların devam edeceği karların eriyece
ği dikkate alınarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığıyla, Bakanlığım yapılması lâzımgelen 
tedbirler konusunda çalışmış ve çalışmaya de
vam etmektedir. Tedbirlerin alınmasına itina 
edilmektedir. Arkadaşlarım müsterih olsun. Hü
kümet olarak bu konu üzerinde dikkatle ve 
itina ile durmaktayız ve durmaya devam ede-. 
ceğiz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Söz is
tiyorum efendim... 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, Sayın Deliveli 
zabtısabık hakkında söz almıştır. Meselenin 
müzakeresi yarım kalmıştır, biraz sonra gün
deme geçeceğiz. Meselenin görüşülmesi esna
sında muhterem arkadaşlarımın bu konu ile 
ilgili talepleri nazarı itîbare alınacaktır. Zabtı

sabık gündem dışıdır. Zabtısabık hakkında 
vâki olan sataşmanın cevaplandırılması her za
man mümkündür. Şu anda değildir. Bunu muh
terem arkadaşlarımın çok iyi bildiklerini ve 
anladıklarını tahmin ederim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sizi anlı
yorum. Fakat ben kendisi gibi konuşmıyaca-
ğım. 

BAŞKAN — Görüşmeler imkân sağlıyacak-
tır, orada ifadesi mümkündür. Usulü ihlâl ba
kımından yapmıyorum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir ifa
deyi düzeltip ineceğim. Aynı metotla değil. 

BAŞKAN — Efendim bir saniye, iki takri
rimiz vafr, onu hallettikten sonra bu meselenin 
esasına gireceğiz, imkânınız var, lütfediniz 
efendim. 

5. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞ
TIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okul
lar Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yon çalışmalarının bir ay uzatılmasına dair tez
keresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Özsl Yüksek Okulları Araştırma Komisyo
nunun çalışma süresi, Genel Kurulun 6.2.1968 
tarihli 29 ncu Birleşiminde bir ay uzatılması ka
bul edilmişti. Ancak, bütçe müzakerelerinin de
vamı ve araştırma konusu okulların sömestr ta
tilinde olması dolayısiyle çalışmaları sonuçlan
dırmak imkânı olmamıştır. 

Bu itibarla, Komisyonumuzun görev süresi
nin bir ay müddetle uzatılması hususunda gere
ken işlemin yapılmasını arz ederim. 

Refik Ulusoy 
Özel Yüksek Okullar 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde buyurun 
Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, genel kamu oyunun tesiri ile önemli 
konu haline gelen özel okullann araştırılması 
için bir komisyon kurulmuştur, araştırma he
yeti kurulmuştur. Bu heyet bugüne kadar çalış
mış, çalıştığına dair bâzı haberleri, de gazete-
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îerde okuduk. Fakat bu heyetler bu kadar, 
önemli, bu kadar hassas bir noktaya gelen me
seleyi kısa samanda bitirmek nasıl olsa, Yüksek 
Heyetinizden bir uzatma kararı alacağız ümi
diyle işi gevşek tutmuştur. Arkadaşlar ı bir ay 
sonra Yüksek Senato yeni bir seçim için ha
zırlık yapacaktır. Üyelerin büyük bir kısmı, 
ister istemez seçim bölgelerine gidecektir. Bi
naenaleyh bir ay daha uzatmak demek efkârı 
umumiyeyi bir ay daha intizar içinde bırak
mak dernektir. Mesele çok önemlidir. Zaten 
okulların tatilde bulunması ve Meclisin bütçe 
müzakereleri yapması bu heyetin çalışmasına 
mâni değildir. Bu hazırlanmış olan raporu 
özel olarak Yüksek Heyetinize takdim edecek 
haldedirler zannediyorum. Bunu yapabilmek 
için en çok bir haftalık müddet kâfi gelir 
arkadaşlar. Bir haftadan fazla bu işi uzatmak 
demek hâsıl olan endişeleri daha çok artır
mak o müesseseleri usun müddet itham altında 
tutmaktı. Buna gönlüm razı olmadığı için söz 
aldım. Yüksek Heyetinizden de istirham edece
ğim bu takriri reddediniz, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, buyurun. 

ÖZEL YÜKSEK OKULLAR ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU BAŞKANI REFİK ULUSOY 
(Manisa) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, özel yüksek okullarda araştırma ya
pılması için tensibettiğiniz heyet vazifesine bü
tün titizliği ile devam etmiştir. Bugün Türki
ye'de mevcudolan özel yüksek okulların ade
di 20 nin üstüne çıkmıştır. Muhterem üyeleri
miz kendilerinden beklenilen gayretin üstünde 
bir mesai sarf etmek suretiyle büyük bir kıs
mının, tetkikatmı ikmal etmiştir. Fakat muh
terem arkadaşımın işaret ettiği gibi henüz ra
porunu hazırlıyabilmiş değildir. Bu arada he
nüz tetkik fırsatını bulamadığı bâzı yüksek 
okullar da mevcuttur. Bunların üzerinde ica-
beden tetkikatı yapmak, ve yüksek huzurunu
za takdim olunacak raporun efradını cami ağ-

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesi hakkmdaki kanun tasarısını gorüş--
mek üzere, ilgili komisyonlardan dokuzar üye 

yarını mâni bir doküman olarak getirmek is
ter. Gayet iyi takdir edeceksiniz ki, zamanda 
bâzı müşkillerle bizi karşı karşıya bırakmıştır. 
Bunlardan birincisi bütçe müzakereleridir. 
ikincisi bu tetkikatm yapılacağı yüksek okul
ların söınerstr tatillerine girmiş bulunmalarıdır. 
Şubat ayı nihayetine kadar sömestr tatilleri 
devam etmiştir. Parlâmentonun faaliyetleri de 
bu arada kesif bir şekilde devam etmiştir. Bi
naenaleyh, kısa bir müddet içerisinde yani bir 
haftalık kısa bir müddet içerisinde bu raporun 
ikmal edilerek Yüksek Heyetinize takdimi bu
gün mümkün değildir ve bu bir uzatma arzu
su da nasıl olsa gelir gibi bir düşüncenin tama
men haricindedir. Öyle zannediyorum ki arka
daşımın bu fikri, komisyon üyelerinin de ken
di vazifelerini hiç değilse benimsemez insanlar 
olarak gösterir ki bunu arkadaşlarım adına 
da reddetmek mecburiyetindeyim. Bir mecbu
riyet vardır, daha bâzı okullar bu arada İz, 
mir'deki yü]ısek okullar ve Ankara'daki bâzı 
okullar da tetkike tabi tutulacaklardır. Bu iti
barla istenilen müddet asgari bir müddettir, 
mümkün olursa arkadaşlarımın bunu komisyo
nunuz en kısa zamanda ikmâl edip yüksek hu
zurunuza getirme kararındadır, istenilen bu 
menlin lûtfedilmesini istirham edeceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy bugünkü tarih
ten itibaren mi istiyorsunuz bir aylık müddeti, 
yoksa müddetin bitimi tarihinden mi? 

REFİK ULUSOY (Devamla) — Müddetin 
bitimi tarihinden itibaren efendim. 

BAŞKAN — Nedir o efendim? 

REFİK ULUSOY (Devamla) — 6 Mart. 
BAŞKAN — 6 Marttan itibaren. Evet ya

rın müddeti bitmektedir, özel yüksek okullar 
konusunda araştırma yapan komisyona bir ay
lık müddet verilmesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon kurul
masına dair Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Milllet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli oturu
munda kabul edilerek Cumhuriyet Senatosu
na intikal etmiş bulunan «Seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldı
rılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun» tasarısı üzerindeki çalışmaların biran ev
vel bitirilebilmesini teminen söz konusu tasarı-
nun havale edilmiş olduğu Anayasa ve Adalet 
ile içişleri komisyonlarından seçilecek 9 ar 
üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Haşan Dinçer 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın Gündo-
ğan buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım. Biraz 
önce Muhterem Adalet Bakanı tarafından Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına tevdi edilen bir 
teskere ile Milletvekilleri Seçimleri Kanununa 
eklenen bâzı maddelerin ve bâzı değişiklik
lerin görüşülmesini temin zımmında Yüce Sena
todan bir geçici komisyonun kurulması is
tendiğine muttali olduk. 

Muhterem arkadaşlarım,, dünyanın neresin
de olursa olsun, milletvekilleri ve Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçimlerini düzenliyen ka
nunlar seçme ve seçilme -gibi temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılma usullerine ilişkin ve 
bu itibarla mevzuat hiyerarşisinde Anayasadan 
Jhıemen sonra gelen önemli kanunlardır. Yüksek 
Meclisiniz Anayasada Türk vatandaşına ta
nınan seçme ve seçilme hak ve yetkilerinin 
kullanılmasını düzenliyen kanunların uzun 
müzakerelerinde bulunmuş bu itibarla tecrü
beli bir Meclistir. Seçme ve seçilme hak ve yet
kilerine ilişkin seçim kanunlarının önemine 
binaen derinliğine ve genişliğine tetkikini 
sağlıyabilmek için bu kanunların Adalet Ba
kanının tezkeresinde yazılı olduğu gibi, geçici 
komisyonlar yerine normal komisyonlar da mü
zakeresinde sayılamıyacak kadar. fayda msv-
cudolduğu hiç kimsenin inkâr edemiyecsği 
bir hakikattir. Esasen Adalet Bakanmm tes
keresinde yazalı kanun tasarısı 1966 yılından 
beri Meclislerde ve komisyonlarda müzakere 
edilegelen bir kanundur. Binaenaleyh bu ka-
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nunun görüşülmesi bir karma komisyon teşki
lini icabettirecek siyasi, sosyal her hangi bir 
zaruret ve icap mevcut değildir. Çünkü bi
raz evvel de arz ettiğim gibi kanun, iki yıl
dan beri Meclis komisyonlarında ve Umumi 
Heyetlerinde görüşülen ve bu mahiyeti itiba
riyle acele olmıyan bir kanundur. Kaldı ki, 
buna ilâveten ve zamimeten bu kanun Millet 
Meclisinin Anayasa ve Adalet Komisyonu ile 
İçişleri Komisyonundan ayrı ayrı tetkik edil
mek suretiyle geçirilmiş ve öylece tekemmül 
etmiş bir kanundur. Bu itibarla muhterem ar
kadaşlarım, millet hayatına, rejime ve mem
leket kaderine doğrudan doğruya müessir* 
olduğu aşifcâr olan bu kanunların normal 
usuller takibedilerek aidolduğu normal ko
misyonlarda konuşulmasında büyük fayda mü
lâhaza ediyoruz. Millet Meclisinde izlenen usu
lün dışına çıkmayı icabettirecek bir sebep de 
göremiyoruz. Şayet önümüzde yapılacak se
çimler bahis konusu ise, bunlara daha çok 
uzun müddet olduğu da bir vakıadır. Bu iti
barla muhterem arkadaşlarım, geçici komisyon 
yerine normal komisyonların faaliyete geçmesi
ni öngören bir önerge hazırladım. Bu öner
gem hem biraz evvel Adalet Bakanı tarafın
dan verilen tezkerenin icabı, geçici komisyon 
kurulmasının reddini havidir, hem de normal 
komisyonlardan geçirilmesi isteğini havidir. Bu 
önergeme lütfen iltifat buyurmanızı ve bu 
çok önemli (kanun üzerinde bütün Paria-nr-^n 
üyelerinin normal komisyonlarda gereği kadar 
çalışma imkânını sağlamanızı, bahşetmenizi is
tirham eder, hürmetlerimi takdim ederim efen
dim. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde bir arka
daş konuştu efendim. Sayın Gündoğan tarafın
dan verilmiş bulunan takriri okutuyorum efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sunu

lan bir önerge ile milletvekilleri ve Cumhuri
yet Senatosu üyeleri seçimlerini düzenliyen 
kanunların bâzı hükümlerini değiştiren kanun 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunda müzakere
sini temin zımmında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu ile İçişleri Komisyonu üyelerinden 
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ayrılacak bir kısım üyenin teşkil edeceği bir 
geçici komisyonun görevlendirilmek istendiği 
anlaşılmaktadır. 

Önce şu ciheti belirtmek isteriz * ki, dünya
nın neresinde olursa olsun milletvekilleri ve 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerini dü-
zenliyen kanunlar, seçme ve seçilme gibi temel 
hak ve hürriyetlerin kullanılma usullerine iliş
kin ve bu itibarla mevzuat hiyerarşisinde Ana
yasadan sonra hemen ikinci sırayı işgal eden 
önemli kanunlardandır. . 

Demokrasi tecrübesine millet hayatı ölçü
sü ile henüz yeni girmiş sayılan ülkemizde ise, 
vatandaşlık haklarının en kıymetlisi olan seç
me ve seçilme haklarını düzenliyen kanunların 
daha da büyük ve özel bir önem taşıdığı izah
tan varestedir. 

Bir diğer gerçek de şudur ki; milletimiz 
kısa sayılacak demokratik hayat süresi içinde 
bir taraftan siyasi hayatın bütün icaplarını 
yerine getirmeye çalışmış, diğer taraftan da 
seçim usullerinin başgösteren yeni toplumsal 
ihtiyaçlara cevap verecek biçimde ve ilerici 
karakter ve yönlerde değişmelerine büyük in
tibak kabiliyeti göstermekle ün kazanmıştır. 

Demokrat:)': yönetimi siyasi rejim olarak, 
çok önceleri kabul etmiş bulunan başka ülke
lerde seçim usullerini, , bizde olduğu kadar 
kısa dönemler içinde değiştirme ve lıa'fcı 
yeni şartlara uyma sorunluğunda bırakma yolu 
tutulmadığı ve bu yüzden o ülkeler haklarının 
daha as zahmete katlandığı doğru bir iddiadır. 

Bu nedenle gelmiş ge§miş iktidarların Türk 
halkının seçme ve seçilme işlerini kolaylaştır-
madıkları ve vatandaşı her seferinde yeni güç
lükler içinde seçim yapma durumu ile kargı 
karşıya bıraktıkları, tecrübeye dayanan bir 
gerçek niteliği kazanmıştır. 

Derhal ilâve edelim iki; eskiden böyle olduğu 
için şimdi de böyle yapılmasını gerektirmez. 
Bâtıl makisialeyh olamaz... 

Ve hele, bu önerge sahipleri bizlerin men-
subolduğu partinin aynı yollardan geçtiği 
mucip sebebiyle yeni hareket ve davranışı 
mazur gösterme taktiğine başvurulurs'a, davra
nış büsbütün bâtıl olmaktan kendini kurtara
maz. 
Üstelik; toplum yapımızın karekteristikleri se

çim sistemimizi vazgeçilmez bâzı esaslara da
yandırmayı da gerektirmektedir. Ülkemiz 
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halkı sanıldığı kadar yeknesak görüş ve düşü
nüşlere saplanmış, tutucu ve yavaş değişen 
bir toplum olmaktan uzaktır. 

Ekonomik alanda hızlı bir ilerleme imkâ
nından henüz mahrum , bulunduğu için değiş
kenlik faktörünün az olduğu iddiası güçlü 
bir iddia gibi görünmekte isede de bu sanı, 
büyük ölçüde yanlıştır. 

Aslında ekonomik alanda hızlı ve sağlam bir 
ilerleme imkânı bulunmıyan, halkımızın daha 
iyi bir hayat düzenine kavuşmak için kendi dı
şındaki güçlüklere, özellikle seçim voliyle Dev
leti elinde tutan siyasi örgütlere fazlaca bel 
bağladığı sosyolojik ve politik bir vakıa olarak 
deneylerle ispatlanmıştır. 

Bu ülke halkı içinde bulunduğu kötü ya
şama şartlarını iyeleştirmeyi ve daha yüksek 
bir yaşama düzeni elde etmeyi, Devletten ve. 
dolayısiyle Devjeti elinde bulunduran siyasi 
örgütlerden beklemek gibi zor bir kader için
dedir. Bir - iki secim dönemi gibi kısa zaman 
bölümlerinde bir siyasi partiye fazla oy verme 
yoliyle fena yaşama koşullarından kurtulma 
şansını aramaktadır. 

Fakat oy verdiği siyasi partinin ilk tökez
len meşinde derhal diğer partilere yönelmekte 
ve aynı ağırlıkta yeni partiye oy vermektedir. 
Tüıikiye seçim sosyolojisi bu yargıyı doğrula
yıcı örneklerle doludur.- , 

Siyasi partilerin sosyal ve ekonomik görüş 
vs düşünceleri birbirinden pek farklı olmadığı 
hallerde halk tarafından izlenen bu yol, re
jim ve toplumsal hayat bakımından fazlaca 
önem taşıyabilir. Fakat siyasi partilerin görüş 
ve düşünüş açıları birbirinden esaslı suretle ay
rılmaya başladığı ve bu ayrılıklar halk ta
bakalarında da bilinç haline geldiği veya gel
mek istidadı kazandığı zaman seçme ve seçil
me haklarını düzenliyen seçim kanunları eski 
devirlere oranla .değişik ve yeni bir önem ka-,' 
zanır. 

Türkiye'de seçim sosyolojisi bakımından ya
pılan tetkikler, halk tabakalarının siyasi parti
lerin görüş ve düşünüşlerinin birbirinden hangi 
noktalarda ayrıldığı ve bu ayrılıkların kendi
sine getireceği iyilik veya kötülüklerin mahi
yetini fark eder olduğunu göstermektedir. 

îste bu sosyolojik veriler, Türkiye'de seç
me ve seçilme haklarını ve usullerini düzenli-
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yen seçim kanunlarının bütün siyasi görüş ve 
inanışların temsiline imkân verecek biçimde 
düzenlenmesini zaruri kılmaktadır. 

Bir başka deyimle, bir veya iki seçim döne
mi için fazla oy alan siyasi partiler halk taba
kalarının kendi görüş ye programlarını tercih 
ettiklerini sanmaları, en masum tâbirle bir çe
şit aldanmadır. Çünkü yukarda da belirttiği
miz gibi halk tabakaları, ekonomik ve sosyal 
zorlukların kendi başına üstesinden gelememe
nin verdiği ıbir zor ile, siyasi ve ekonomik bir 
tercihten ziyade kendi hayatında daha fazla ya
rar sağlamanın belki bu sefer bu parti ile müm
kün olacağı sanısı ve umudu içinde bir parti
ye daha çok oy vermiştir. 

Ama, bugün halk tabakalarının kazandığı 
tecrübelerden sonra yine aynı şekilde hareket 
edecekleri varsayımı, yanlışlığı meydana çık- » 
mış değersiz bir iddiadır. 

Kaldı ki; ulusal egemenliğe dayalı Cumhu-
riyet ve demokrasi idarelerinin zorunlu şartı, 
çoğunluk oylarını almış parti dışındaki siyasi 
örgütlere oy veren vatandaş kütlelerinin de 
Parlâmentoda en âdil şekilde temsili ve ikti
darda bulunan partiler dışındaki partilerin en 
etkili mücadele imkânına kavuşturulması ve 
Parlâmentoda üye bulundurmaları vazgeçilmez 
ve rejimin kaderine müessir, sosyal, bir zorun-
luktur. 

Diğer taraftan, iktidar partisinin Devlet 
güçlerini kendine oy sağlıyacak biçimde kul
lanmasını önleyici tedbir almak bakımından 
halk kütlelerinin farklı görüş ve düşüncede olan 
katlarını dahi Meclislere getirecek, çoğunluk 
baskısını giderecek bir seçim sistemi de ülke 
şartlarının tarihî ve zorunluğu icabıdır. 

işte bu düşüncelerledir ki; 20 yıldan fazla 
bir zamandan beri muhtelif seçim sistemlerini 
denemekte olan ülkemiz, sosyal oluşumları da 
göz önünde bulundurarak, nispî temsil ve bu
nun en âdil şekli olan bakiyeli D'Kont sistemini 
her iki Mecliste uygulamış, yaptığı seçimlerle 
hem bir partinin tek başına iktidara gelmesine, 
hem de çeşitli görüş ve inanışta olan halk ta
bakalarının oy verdiği diğer siyasi örgütlerin 
hemen hepsinin Parlâmentoda temsilini sağla
mış bulunmaktadır. 

Şimdi, müzakeresi yapılmakta olan tasarı,. 
bu sistemi kaldırarak % oranı ile diğerinden 
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bir farklı oy alan partiye, o seçim bölgesindeki 
milletvekillerinin çoğuna sahibolma imkânını 
sağlama amacını güttüğü gibi, > özellikle Cum
huriyet Senatosunda % 51 den az oy alan par
tilere hayat hakkı tanımamak mânasına gelen 
ve bütün senatörlükleri çok cüz'i oy fazlalığı * 
sağlamış partiye vermek gibi olumsuz bir du
rum ihdas ederek Türk siyasi hayatını çoğun
luk baskısı altına almayı öngörmektedir. 

Hiç kimsenin örtüp halk gözünden kaçıra-
nııyacağı çıplak hakikat budur: 

Getirilen tadil tasarısı, geçen seçimlerde 
diğer partilerden bir miktar fazla oy alan A. P. 
nin, eski seçimler oranında oy alamıyacağı yeni 
seçimlerde, bu kanunun yardımı ile ve haksız 
bir şekilde fazla Parlâmento üyesi bulundur
mak imkânını sağlamak maksadiyle düzenlen
miştir. 

Gerçekten bu tasarı, üstünkörü bir incele
me ile dahi sadece ve sadece bu amacı elde et
mekten bajıka hiçbir maksada hizmetten öteye 
başka bir anlam taşımaz: 

Neresinden bakılırsa bakılsın, bu tadil ta
sarısı, A. P. nin, bu tasarının sağlıyacağı hak
sız avantajlara muhtaç duruma düşmüş bulun
duğu, daha açığı, halkın desteğini kaybetti
ğini hisseden A. P. si, elden geldikçe ve bu ta
san yardımı ile durumunu muhafaza çabası 
içinde bulunduğunu göstermektedir. 

Tadil tasarısının, Kurucu Meclis tarafından 
hazırlanan Seçim kanunlarına benzediği ve 1961 
yılında yapılan kanunları iadeden, ibaret ol
duğu mucip sebebine dayandırılması, açık bir 
geri dönüşün, siyasi ricatın mazur gösterilme 
çabasından başka hiçbir anlamı yoktur. 

Türk toplumunun 8 yıla yakın bir süre için
de kazandığı bunca tecrübeler, ilerlemeler, 
bilinç alanında eriştiği düzeyler farklı düşünce 
ve inançların hep bir arada ve birbirini denet
lemek suretiyle (çokcu bir siyasi dengenin) ku
rulması ve korunması ihtiyacı kesin bir zaru
ret halini almıştır. 

1961 Seçim kanunlarının değiştirilmesinde 
en önemli etken, işte bu tecrübeler, ilerleme
ler, çokcu bir siyasi dengenin sağlanması ih
tiyacını doğuran sosyal istekler ve icaplar ol
muştur. 

Tereddütsüz ifada edelim ki, ilerici karak
terde ve çokcu siyasi dengeyi sağlayıcı biçimde 



Ö. Senatosu B : 39 

olmak şartı ile yapılan bütün değişiklikler, ül
keye, ne de halka her hangi bir zarar getirme
miştir. Aksine bu tür değişikliklerin ülke ve 
halk yararına sonuçlar verdiği açık yürekle sa
vunulabilir. 

Fakat, ne zaman tam temsil usullerinden 
uzaklaşılmış ve az farklarla üstünlük sağlıyan 
partilere avantaj tanınmış ise, memlekette siya
si huzur ve istikrar daima olumsuz istikametle
re doğru yönelmiştir. Memleket ve halk bu ka
bil geriye gidişlerden, haksız ve adaletsiz se
çim usullerinden daima zarar görmüştür. 

Eldeki tadil tasarısı işte böyle bir geriye dö
nüşün haksız üstünlük sağlama kasıt ve niyeti
nin tipik örneğidir. 

Tadil tasarısının hangi sosyal, siyasal veya 
hangi mâkul bir ihtiyaca cevap verdiği; ne ge
rekçesinde yazılıdır, ne de bu tadil tasarısını ge
tiren Hükümet üyelerinden her hangi birinin be
yanında ifadesini bulmuştur. \ 

Geriye gidiş ve 8 yıl önceki kanun hükümle
rini ihya etmek isteği, tek gerekçe olarak ileri 
sürülmekte ve bu gşriye gidişten mahsns bir 
zevk duyulmaktadır, işin en üzücü, üzücü ol
duğu kadar düşünüdürücü tarafı budur. 

Kanunların 'iyiliği,* doğruluğu ve sevimliliği, 
sosyal ihtiyaçlara cevap verdikleri ölçülerle 
orantılıdır. Yoksa, sosyal icap ve zaruret bulun
madan kanun çıkarılması veya oski kanunların 
ihyası, müspet hizmet olmaktan ook olumsuz so
nuçların meydana gelmesine yol açmaktadır. 

Yukardan beri süre gelen izahlarımız ile, se
çimle ilgili kanun tasarıları veya değişiklik tek
lifleri, memleketin siyasi hayatına önemli etki
ler yapan kanunlar cümlesinden olduğunu yete
rince belirttiğimize inanıyoruz. 

Seçim mevzuatı ile ilgili bir başka hususa da 
birkaç cümle ile değinmeden geçemiyecsğiz. 

Seçim kanunlarında yapılması öngörülen ve 
eldeki tasarıda ifadesini bulan değişikliğin sade
ce, oy sayılmasına ve oy oranlarına ilişkin bir, 
iki maddeden ibaret oluşu, tadil tasarısının cid
di bir iyiniyet mahsulü olduğu ve bir ihtiyacı 
karşılamak amacına yöneldiği yolundaki iddia
ları mesnetsiz bırakmaktadır. 

iktidar, seçim mevzuatında aksaklıklar ve 
olumsuzlukları gidermek gibi tarafsız bir davra-
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niş içinde ollaydı, seçim 'kanunlarının, seçmen 
«kütükleri, önseçimler, oy puslalan, propaganda 
Güreleri ve vasıtaları gibi önemli konuları da ih
tiva eden bütünlenmiş, kendi içinde tutarlı, bir 
karnın tasarısı ile Meclisler huzuruna gelirdi. 

Gerçekten, seçmen kütükleri, Türk siyasi ha
yatında başlıbaşına bir problem teşkil etmekte 
ve seçmen kütüklerinin iyi düzenlenmemesi yü
zünden birçok vatandaşın oy hakkı, dolaylı ola
rak elinden alınmakta veya birçok kimsenin bir
kaç defa oy kullanmasına açık kapı bırakılmak
tadır. 

Seçmen kütüklerinin, devamlı bir sicil gibi 
I Devlet eliyle düzenlenmesi ve her türlü suiisti-
i malin önüne geçilmesi, ülkemiz siyasi hayatı için 
i vazgeçilmez şart olmuştur. Bu itibarla, âcil ve 
; zaruri ihtiyaç halinde senelerden beri kendini 
: hissettiren ve çözüm bekliyen «seçmen kütükle-
! ri» problemini ihmal eden tadil tasarısını iyini-
j yetle bağdaştırmak mümkün değildir. 
; Önseçim müessesesi de tıpkı seçmen kütük

leri gibi, oy hakkının özünü ilgilendiren ve bu 
mahiyeti ile öncelik ve önemle ele alınması gere-

! ken bir konudur. 
i Buna benzer daha birçok seçim konusu da 
j çözüm, beklemektedir. 
i , Kanun tasarısı bu haliyle, istenildiği kadar 
I geçmiş zaman içindeki örneklerine benzetilirse 
| benzetilsin, akıl kurallarına ve ciddilik ilkeleriy-
! ie bağdaşır bir Şaşarı sayılamaz. 

Bu kabil kanunlar görünür, gösterilir sebep
leriyle değil, hangi gizli maksada hadim ise, o 
suretle tanımlanın ve halk bunu çarçabuk anlar. 

Bir hususu daha arz etmek isteriz ki, işbu ta
dil tasarısı 1968 yılında Meclislere sunulmuş ve 

i ondan sonraki zamanmrda Millet Meclisinin Ana-
! yasa ve Adalet Komisyonu ile içişleri Komisyo

nundan geçmiş, yani normal prosedür takibedil-
miş • bulunmaktadır. 

Seçme ve seçilme hakkı gibi en mütekâmil gö
rev ve ödevlere ve yetkilere ilişkin olan seçim 
kanunlarının, kanun ve tüzüklerin tâyin ettiği 
usullere uyularak normal yollardan geçilmek su
retiyle derinliğine ve genişliğine incelenmesine 
imkân bırakılmasını ve Cumhuriyet Senatosunun 
yetkili komisyonları olan Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ile içişleri Komisyonuna havale edil-
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meşini ve Geçici Komisyon isteğini havi önerge
nin reddini arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi ve 
C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul üyesi ve 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Fikret Gündo^an 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan ve Bekata ta
rafından verilmiş gerekçeli normal prosedür 
gereğince Seçim Kanunu tadil teklifinin görü
şülmesi takriri okundu. Bu normal bulunduğu 
cihetle aykırı teklif bulunan Karma Komisyon 
kurulmasına mütedair olan Sayın Adalet Ba
kanı tarafından verilmiş takriri bir defa daha 
okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bizim 
takririmizin oylanması lâzım. 

BAŞKAN — Evvelâ aykırısını oylıyacağım. 
Sizin taklifiniz normaldir. Teamül aykırı olan 
teklifler oya konur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Biri 
reddini istiyoruz. 

BAŞKAN — Normal olarak müzakeresi iste
niyor. Takririn özeti, İçişleri ve Adalet Komis
yonunda müzakeresi, isteniyor. Buyurun oku
yun. 

(Adalet Bakanı Dinçer'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz edece
ğim. Kabul edildiği takdirde Sayın C. H. P. 
Grupu başkanvekillerinin verdiği takririn oya 
arzına lüzum hâsıl olmıyacaktır. Reddedildi
ği takdirde esasen bu teklif kabul edilmiş ola
caktır. Sayın Adalet Bakanı tarafından ve
rilmiş bulunan takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 41 oya 
karşılık 89 oyla kabul edilmiştir. Bu sebeple 
Sayın C. H. P. Grupu başkanvekillerinin vermiş 
olduğu gerekçeli takriri oya arz etmiyorum. 

Gündemimize geçiyoruz. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan, Mehmet Şükran Özkaya'mn ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/608) (S. Sayısı : 1110) (1) 

BAŞKAN — 38 nci Birleşimde bugünkü 
gündemimizin tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler meyanmda mevcut işin, birinci 
maddesi üzerinde gerekli görüşmeler yapılmış 
idi. Sayın Ataklı, Sayın Tlcaner, Sayın Ka
raman, Sayın O'Kan ve Sayın özkaya'mn do
kunulmazlıklarının kaldırılmasiyle ilgili konu
nun müzakeresi yarım kaldığı cihetle müzake
resine geçeceğiz. 

Komisyon yerini alsın. 
Bu konu üzerinde görüşmüş ve görüşecek ar

kadaşların isimlerini arz ediyorum. Sayın De-
liveli, Sayın Tığlı, Sayın özden, Sayın Kap
lan, Sayın özkaya, Sayın Kayalar, Sayın Al
tan görüşmüşler, Sözcü Sayın Cizrelioğlu, Ko-

, (1) 1İ10 S. Sayılı basmayazı 29 . 2 
tarihli 38 lîci Birleşim tutanağındadır. 

1968 

misyon Başkanı Saim Sarıgöllü dahi görüşleri
ni ifade etmişlerdir. , 

Söz Sayın Altan'mdır. Sayın Altan beyan
larının ifadesine yetecek müddetin bitmesi ha
sebiyle imkân kalmadığı cihetle yarıda kal
mıştır. Görüşlerini ikmal etmek üzere söz 
Sayın Altan'da. Buyurun Sayın Altan. 

Görüşmek istiyen ve sırada kayıtlı bulunan 
sayın üyeleri arz ediyorum : Sayın Çumralı, Sa
yın Agun, Sayın Gündoğan, Sayın Kılıç, Sayın 
Tığlı, Sayın Deliveli, Sayın Rendeci, Sayın Ege, 
Sayın Ataklı, Sayın Acuner, Saym O'Kan söz 
almış bulunuyorlar. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
bana sataşmadan dolayı söz verecektiniz. 

BAŞKAN — Söz sırasını yapalım da arada 
size de söz verelim. 

EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, Sayın Nahit Altan'dan sonra söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, benden evvelki birle
şimi idare eden Sayın Başkanvekili arkadaşım 
tahmin ediyorum teşriî dokunulmazlığı ile ilgili 
arkadaşlara sıra gözetmeksizin söz vereceklerini 
ifade etmişlerdir. Ben de ö ifadeye sadık kala
rak bu hususu yerine getiririm. Yalnız birbiri 
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peşine teşriî masuniyet ile ilgili arkadaşlara de
ğil, bir - iki sayın üyeye imkân verdikten son
ra, tekrar bir arkadaşa olmak üzere söz'verme
nin daha uygun olacağı kanaatindeyim. Söz sı
rası öylece tertibedilecektir. Sayın Özden, Sa
yın Kalpaklıoğlu, Sayın Alpaslan en önce iste
mişti. Sayın Mete, .Sayın Ucuzal, Saym Öztürk-
çine, Sayın Özgür. Efendim söz alanlar : Sayın 
Çumralı, Saym Agun, Saym Gündoğan, Sayın 
Kılıç, Sayın Tığlı, Sayın Eendeci, Saym Doli-
veli, Saym Ege, Saym Acuner, Saym O'Kan, 
Sayın Ataklı, Saym Alpaslan, Sayın Yıldız, Sa
yın Özden, Saym Kalpaklı, Saym Mete, Saym 
Ucuzal, Sayın Öztürkçine, Saym Özgür'dür. 
Başka var mı efendim? 

Buyurun Saym Altan. 
NAHİT ALT AH (Çanakkale) — Saym Baş

kan, muhterem senatörler, geçen birlerimde bu 
mevzu üzerinde görüşlerimi arz etmeye başla
mıştım. Geçen birleşimde arz etmiş olduğum hu
susları kısaca belirttikten sonra, diğer hususla
ra geçeceğim. Geçen birleşim, dokunulmazlıkla-
nmn kaldırılması istenen beş tabiî üye hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonunda vâki mü
zakereler sonunda huzurunuza getirilmiş bulu
nan komisyon raporunun içtüzüğün 140 ncı 
maddesindeki şartları ihtiva etmediğini ve bu 
hususların komisyonda müzakere edilmemiş bu
lunduğunu, komisyon raporunun rapordan uzak, 
gerekçesiz olduğunu ve bu bakımdan bu komis
yon raporunun iadesi lâzımgeldiğini, bu rapora 
göre üye arkadaşlarımızın oylamada salim bir 
neticeye varamayacaklarını her ne kadar Komis
yon Sözcüsü burada geniş izahatta bulunmuş 
ise de daha evvel bu raporun üyelere dağıtıl
mamış olması hasebiyle ancak komisyonun ge
rekçelerine burada vâkıf olmaları' sebebiyle ge
rektiği şekilde fikir ve mütalâada bulunamıya-
caklarını arz etmiştim. 

Yine aynı şekilde bu hususta iddiamı tekrar
lıyorum ve bununla ilgili bir de takrir vermiş 
bulunuyorum. Esasen komisyonda müzakerele
rin 140 ncı maddenin ışığı altında da yapılma
dığını da burada komisyon üyeleri arasındaki 
vâki müzakerelerin tekrarı mahiyetinde konuş
malardan da anlaşılmaktadır. Her iki tarafta 
yani, komisyon raporunu benimsiyen, ekseriyet 
ve sözcüsü, komisyon raporuna muhalif olan ar-~" 
kadaşlarımızm muhalefet >şerhleri ve buradaki 
beyanları komisyon raporunun daha ziyade dos-
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yada mevcut deliller üzerinde cereyan ettiği ve 
bu delillerin kuvvetli veyahut da kuvvetsiz ol
masına göre yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp, kaldırılmaması hususuna temas edildiği an
laşılmaktadır. İşte bu görüş, kanaatimizce 140 
ncı maddeye aykırıdır. Meselenin deliller, yö
nünden tetkiki, mahkeme ve adlî mekanizma
nın takdirine taallûk eden bir husustur. Yüce 
Meclisin müzakerelerine ışık tutacak plan ko
misyon raporunda ve komisyonun bu delillerin 
takdiri hususuna matuf bir beyanda bulunma
maları iktiza eder. Anayasamızın kuvvetler ay
rılığı prensibi bunu emretmektedir. Gerek söz
cü, gerekse kendisine suç isnadedilenlerden Sa
yın Şükran Özkaya beyanlarını delillere dayan
dırmışlardır. Bilhassa Sayın Şükran Özkaya 
dosya, münderecatmı tamamen buraya aksettir
miş hattâ bu dosya ile ilgili gördüğü diğer baş-
,ka şahıslara ait dosyaları da deliller olarak ele 
almış ve kendileri lehine buradan delil ikame 
etmiş, onları değerlendirmiş ve dolayısiyle bü
tün «-örüşü ve müdafaası esbabı mucibe olarak 
zikrettiği husus delillere taallûk etmiştir. 

Bu arada kıymetli arkadaşımız Adalet Par
tisinin tutumundan da şikâyetçi olmuş ve biraz 
ağır beyanlarda bulunmuştur. 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sizin 
için bir şey söylemedim ben. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya müdahale etme
menizi rica ederim. Meselenin sükûnetle müza
keresi ancak böyle mümkün olacaktır. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Arkadaşımın 
Adalet Partisi olarak zikretmemiş olması, şümu
lü ile beyanının ele alınması halinde ismin zik
redilmemiş olmasını bertaraf etmez. 

Meselâ beyanlarında şöyle geçiyor. «îlkel ve 
öç alma, plânın ilk basamakları» Kim yapmış
tır, kim öç alıyor, ne sebeple öç alacaktır? öç, 
Mn ve intikamdan burada daima bahsedilmek
tedir, her vesile ile. Kin,- intikam ve öçten bah-
sotmek kendisine zarar verilen insanların hissî 
bir tutumudur. Arkadaşlarımızın icraatların
dan dolayı her hangi bir kimseye zarar verdik
lerine kaaniler ki onların hareketlerini bu şekil
de tasvir etmektedirler. Esasen şurada bulunan 
A, P. Grupuna mensup arkadaşlarımızın her 
hangi bir öç almak fikri de yoktur. Dikkat bu-
yurulursa arkadaşlarımızın birçokları siyasi ha
yata yeni atılmışlardır ve böyle bir tesirin al-
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tında kalmamaları iktiza eder. Ve bu meseleden 
öç çıkarmak da, basit bir haleti ruhiyeden baş
ka bir şey olamaz ve Senatoya gelen arkadaşla
rımızın bu şekilde basit bir haleti ruhiyeye gir
mesi? de tasavvur edilemez. Hiç lüzumu yokken 
«tarih, namuslu /insanların, haysiyet ve şeref
leri üzerine oturan her türlü ahlâk kuralı fuka
ralarının fazla süreyle başarıya ulaştıklarını 
kaydetmemiştir» gibi bir beyanda bulunuyorlar. 
Dokunulmazlığın kaldırılması ile bn şekildeki 
bir beyanın da burada yer almaması gerekir ve 
bu hususta beyanda, bulunmanın mantıken tevil 
edilecek tarafı yoktur. Yine savcıya dokunmuş
tur. Savcıya bu ihtilâlin teşebbüsü ininde fail, 
yahut en azından şahittir diyorlar, veya taraf 
tutmalıdır, yahut da «baskı altında görev ve 
vicdanî kanaatinin dışına çıkmaktadır» diyor
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, savcıya baskı yap
mak, adalet mekanizmasına baskı yapmak bu
günkü Anayasa ve kanunlar muvacehesinde im
kânsız gibidir. Arkadaşım bunu gayet iyi bilir
ler ve bu baskıyı kimin yapacağını da burada 
beyan etmedikleri halde, bir şüpheli ve yuvar
lak sözle bâzı şeyler ima etmek istemektedirler. 
Bildikleri bir şeyler varsa ve savcı vazifesini 
hakikaten ihmal etmiş, vicdanım suiistimal et
miş, hakikaten kanaat dışına çıkmış, veyalmtta 
savcıya baskı yapan bir zümre, şahıs, mevki sa
hibi varsa ve onu biliyorlarsa ihbar etsinler. 
Burada muğlâk lâflarla soz söylemek bir sena
tör için doğru olmaz- kanaatindeyim. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Kendi arka
daşlarının muhalefet şerhini okudun mu? 

BAŞKAN — Sayın O'Kan rica ederim. 
NAHÎT ALTAN (Devamla) — Sonra bura

da sık sık tekrar edilen bir söz daha vardır. Bu 
sefer de başka şekilde tecelli etmiştir. «Bizi İs
met Paşanın adamları olarak göstermek sure
tiyle, halk arasında kişisel nitelikten yoksun 
göstermeye çalışıyorlar, diyorlar.» 

Arkadaşlarım; insanlar hakkındaki fikri 
kendisi değil, umumi efkâr verir. Umumi efkâr 
bir insanın hat ve hareketini değerlendirirken 
konuşmasına değil, fiiline bakar. Bugün eğer 
etrafta bu şekilde bir kanaat teessüs etmeye 
başlamışsa bunun sebebini, kendi fiil ve hare
ketlerinizde arayın ki içinizde bulunan bâ~ı ar
kadaşlar 1965 seçimlerinde C. E. ?. saflarında 
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çalıştığını müşahede eden arkadaşlarımız da 
mevcuttur. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — 
Başkan, bunun burada yeri var mı? 

BAŞKAN — Bir sakınca yok efendim, be
yan içerisinde yer alabilir, Sayın Özkaya, 

NÂHÎT ALTAN (Devamla) — «Politik gö
rüşü ayrı olsa bir siyasinin, gerçeklerin istis
marı değil, gerçekleri görmek ve ifade etmenin 
ancak vatanseverlik olduğu ve başarı ile şart 
bulunduğunu ifadede fayda görmekteyim,» di
yorlar. 

Ben bu beyanlarını kendilerine tavsiye edi
yorum. Politik görüşlerimiz ayrı olsa bile, ha
kikatleri görmelisiniz siz de. Bize tavsiye etti
ğinim, veyahut da tavsiye ettiğiniz şahıslara söy
lediğiniz ? özlerin aynı şekilde sizin tarafınızdan 
da yapılmasını temenni etmekteyim. 

Yine bir dokunulmazlık mevzuunda bir yu
varlak lâf ediliyor burada. «Anayasa dokunul
mazlık konusunda bir merkezden idare edilen 
kulisi dahi önlemiştir!» denmektedir. Dokunul
mazlık mevzuunu bir-merkezden idare etmeye 
ihtiyaç görmüyorum. Bâzı arkadaşların, her 
hangi bir suç isnadı altında bulundukları, va
rit olabilir ve bunu kaza mercii tahkik ederken 
milletvekili ve senatör olması halinde elbette-
ki gereken işleme başvuracaktır ve bu dosya 
gerektiği şekilde muamele görecektir. Bunun 
için kulis yapmaya her hangi bir art zihniye
tin arkasına geçip başka türlü konuşmaya lü
zum yoktur. Gelir burada müzakere edilir, tü
zük vs Anayasa hükümleri dâhilinde elbette sa 
lim bir neticeye varılır. Bunun için bu şekilde 
beyanda bulunmayı lüzumsuz addetmekteyim. 
Çünkü burada mümkün oldukça her hâdiseyi 
objektif görelim, sübjektif görmiyelim ve bir
birimizi incitmekten ziyade hakikate vâsıl ol
manın yollarını anyalam. Yoksa geçmişte beni 
şu veya bu hâdiseleri, beni veya başkasını alâ
kadar etmiyen bir husustan dolayı beni itham 
ederseniz başkasını itham ederseniz, bir grupu 
itham ederseniz, veyahutta itham eder şekilde, 
yuvarlak bir konuşma yaparsanız elbette kar
şı tarafı incitir ve dolayısiyle o şieküdeki lâf
lara muhatabolma durumuna düşersiniz. 

Şimdi bilhassa tüzüğe uygun bir beyanda 
bulundular, «isnadın ciddi olmadığında herke
sin ittifak ettiğine göre yasama dokunulmazU-
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ğının kaldırılması isteği siyasi maksatlara da
yanmaktadır» deniyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir kere is
nadın ciddî olup olmadığı mevzuu araştırılma
mış komisyonda. Bunun herkes tarafından ka
bul edildiği de varit değil. Bu bir sübjektif fi
kirdir. Objektif bir hale gelebilmesi için şu
rada oylanması iktiza eder. Bunun siyasi mak
sada dayanarak istendiği ifade ediliyor M, do
kunulmazlığın kaldırılmasını istiyen merci ad
lî mekanizmanın bir rüknü. Eğer onun siyasi 
olduğu iddia ediliyorsa bunun ispatı gerekir, 
Müddeiumuminin siyasetle uğraşması suçtur. 
Arkadaşımız eğer bu hususta onu itham ediyor
sa o yola tevessül etsin. Yok eğer bunun arka
sında başka bir şey, bir parti, bir zümre vardır 
diyorsa, onu da açıkça beyan, etmelidir. Bir 
mecliste şeref ve haysiyet kırıcı suçlarla itham 
edilenlerin dosyalan hasıraltı edilecek. Bu 
muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanını 
ve komisyonları ağır bir itham altında bırakır. 
«Hasıraltı edilmiş dosyalar mevcuttur» de
mek çok ağır bir ithamdır. Her ne kadar ko
nuşmalarının sonunda Başkan kendilerine bu 
cihetin tavzihini, neye matuf olarak söylediği
ni izah etmesini, kendilerine beyan etmişlerse 
de kendileri yine bu şekildeki beyanlarını baş
ka şekilde ifade etmişlerdir. Burada «Şeref ve 
haysiyet kırıcı suçlarla itham edilenler» den
mektedir. Muhterem arkadaşlarım, dokunul
mazlığın kaldırılması hususunda Anayasanın 
ve içtüzüğümüzün sarih,, kesin, vazıh bir hük
mü yoktur. Hangi suçlardan dolayı dokunul
mazlık kalkacaktır, hangi suçlardan dolayı 
kalkmıyacaktır? Bunun takdirini, muayyen 
ağır cezalı suçlar hariç, ağır cezalı da olması 
kâfi değildir suçüstü v.s. halleri, komisyo
nun raporuna ve Umumi Heyetin kararına bı
rakmıştır. Binaenaleyh «Şeref ve haysiyet kı
rıcı suçlarj» suç tâbiri bile peşin hükümdür. 
Çünkü bir adamın suçlululuğu ancak mahfe
me kararı (kesinleştikten sonra katileşir. O vak
te kadar sanık mahiyetindedir. Binaenaleyh bu
radaki arkadaşlarımızın bâzılarının hele öyle 
basit suçlardan dolayı dokunulmazlığının kal
dırılması istenmiştir ki, bununla bugün reji
min temeli ile alâkalı bir suç isnadından dola
yı sanık bulunan arkadaşların durumu aynı de
ğildir. Bununla mukayese ederek bir müda
faa yapmaya imkân yoktur. Meselâ bir Trafik 

] Kanununa aykırı hareketten dolayı burada 
teşriî masuniyetinin kaldırılması istenen ar
kadaşlarda. vardır. Bunlar umumi olarak bu
raya getirilmiştir. Arkadaşlarımız bunu ken
disine bir delil olarak kabul ediyorlarsa, baş
kasının dokunulmalığının kaldırılmamış olma
sını bu bir delil olarak kabul edilemez, emsal 
olarak kabul edilemez. Çünkü suçların nevi 
aynı değildir. İsnadedilen suç nevi efkârı 
umumiyeyi uzun müddet etkisi altında bara
kan, gazetelerde günlerce dedikodusu yapı
lan birçok şahısların ismi karışmış bir hâdise
dir. Böyle bir hâdiseyi de bir şahsın kendisi 
alâkadar eden bir hâdise dolayısiyle veyahut-
ta onun mağduru olan bir şahsı alâkadar eden 
bir suçu aynı addetmek doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım,, mühim olan bura
da suçun isnadedilen suçun nevi,, mahiyeti, cid
diyeti ve gerek isnadı yapanın, şeref ve haysi
yeti ve gerekse kendisine bu suç isnadedilenle-
rin şeref ve haysiyetinin mevzuubahsolmasıdır, 
dokunulmazlığının kaldırılmasında esas olacak 
nokta. Halbuki komisyon, fiilin vasıf ve ma
hiyeti demiş. Fiilin vasıf ve mahiyetini ancak 
katî delillerle tâyin etmek mümkündür. Bu ci
hetten komisyon raporu yine sözlerimin ba-

| şında arz ettiğim gibi eksik, gerekçesizdir. Bi
naenaleyh komisyon raporunun Tüzüğe uygun 
yazılmasını temin bakımından yeniden esaslı, 
bu görüşmelerin ışığı altında esaslı suretle te
zekkür edilmesi bakımından komisyona iadesi 
gerekmektedir. Çünkü Umumi Heyetin verece
ği karar mühimdir. Bu bakımdan Yüksek He
yetinizin Başkanlığa vermiş bulunduğum iade 
hususundaki takririme iltifat etmesini arz ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çumrak. 

Komisyon üyesisiniz, kararın lehinde konu
şacaksınız. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Evet efen-
I dini. Komisyon üyesiyim, lehinde konuşacağım. 
j Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Evet 

geçenki oturumda bir arkadaşımız, parti grupu 
adına söz istedi. Anayasamızın 79 ncu maddesi
nin son fıkrasına göre meclislerdeki parti v 

gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
görüşme yapılamaz ve karar alamaz hükmünü 

j taşımaktadır, bu itibarla da Sayin Başkan ta-
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rafından grup adına söz verilmemiştir. Benim de 
burada konuşmam ve görüşüm tamamen kişi
seldir. 

BAŞKAN — Şahsınız adına verdik zaten 
efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Evet efen
dim, şahsım adına, kişisel görüşlerim olduğunu 
arz ettim. Kişiseldir, şahsım adınadır. 

BAŞKAN — Biz de o şekilde verdik efen
dim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa hukukunun te
melleri atılmakta, uygulama usulleri belir
mekte, Anayasaya göre yasama dokunulmaz
lığının geleneği teessüs etmektedir. Bu. sebeple 
hâdiseleri hislerden tecerrüt ederek mütalâa 
etmek zorundayız. Bilhassa bugünkü oturumda 
gündem dışı alınan söz ve gösterilen reaksi
yon meselenin tamamen his sahasına itildiğini, 
soğuk kanlılığı kaybeder bir hal aldığı, bunu 
üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek isterim. 
Arkadaşlarım Anayasanın ben kısa kısa esasla
rına işaret edeceğim. Anayasanın 70 nci mad
desinin ikinci fıkrası; «seçim hususu müstesna 
olmak üzere 13 Aralık 1980 tarihli ve 157 sa
yılı Kanunun altında adları bulunan Millî Bir
lik Komitesi Başkan ve üyeleri ile eski cum
hurbaşkanları yaş kaydı gözetilmeksizin öuın-
huriyet Senatosu tabiî üyesidirler. Tabiî üye
ler, Cumhuriyet Senatosunun diğer üyelerinin 
tabi oldukları hükümlere tabidirler» hükmünü 
ihtiva etmektedir. Buna gere dokunulmazlık 
mevzuunun mütalâasında seçimle gelen sena
törlerle, tabiî üyeler arasında hiç bir fark gö; 
zetilmemektedir. Tekrar ediyorum seçim husu
su müstesna olmak üzere. Seçimle gelen bir se
nato üyesi, bir suç işlediği zaman hakkında ne 
muamele yapılır idi ise tabiî üyeler hakkında 
da aynı usulle muamele yapılması gerekir. Ta
kip usulüne göre, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 148 nci maddesi ib İgtü~üğün 
140 nci maddesini karşılaştırdığımız takdirde 
yasama dokunulmazlığının istisnai şekilde mü
talâa edilmesini kanun tize emretmektedir. Ce
za Usulü Muhakemeleri Kanununun 148 nci 
maddesine göre, cumhuriyet savcıları hukuku 
âmme dâvasını açmaya kâfi emareler bulundu
ğu takdirde hukuku âmme dâvasını açarlar, 
burada takibata mâruz kalan bir senato üye-
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î sinin ceza usulünün bu hükümlerinin üstünde 

hususiyet taşıyan bâzı esasları, bâzı faktörleri 
de bu kürsünün hürriyeti bu kürsünün kudsi-
ysti için şart olarak koymuş, gerek Meclis için
de gerek Meclis dışarısındaki konuşmalarında 
senatörlerin ve milletvekillerinin her hangi 
Mr kaygıya endişeye kapılmalarını temin için 

I hüküm koymuş bulunmaktadır. Buna göre ben 
! tafsil etmiyorum. Bir C. Senatosu üyesinin ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması için Ce-
I za Usulü Muhakemelerinin kâfi emarelerin bah

sinin üzerinde isnadın ciddiyeti, siyasi maksat
lara dayanmaması, isnadedilen fiilin kamu 

i oyundaki etkisi, üyenin şeref ve haysiyetinin 
korunması yönünden işi inceler denilmektedir. 
Bu tahkikat dosyasına göre arkadaşlarımız ko
misyonda ve burada tahkikat noksanlığından 
bahsettiler ve hattâ bâzı arkadaşlarımız bunun 
tekrar Adalet Bakanlığına iadesiyle bu noksan
lığın ikmal edilmesini istediler. Hatalı bir gö
rüştür hukukan. Yanlış bir görüştür. Anayasa
mız kuvvetlerin ayırımı esasına dayanır. Bir 
kuvvet diğer bir kuvvetin yetkisine müdahale 

i edemez. Bu hâdisede de Teşrii Meclis, Yasama 
Meclisi, yargı organının yaptığı tahkikata mü
dahale ile şu kısmı tamamla, bu kısmı ikmal et 
ve ondan sonra dosyayı, gönder diyemez, böyle 

İ bir halin vukuu hukukan feci addedilebilecek 
] sonuçlara götürür bizi. Gelecek her hangi bir 
]*idarn dosyasını misal olarak arz etmek istiyo- s> 

ram, alındı komisyonda tetkik edildi ve görül
dü ki bâzı noksanlar mevcuttur dosya içerisin
de. İade mi edeceğiz? Mahkemenin kaza yet
kisine müdahale edip bunlar; ikmal mi et diye
cekiz? Asla buna hakkımız yoktur. Bu hâdise-

I de de biz dosya ile mukayyet kaldık. Ne bul-
miîşsak dosya içerisinde neticeyi karar dosya 
muhteviyatı, dosya menfaati esas tutulmuş
tur. 

Arkadaşlar bir noktayı burada arz etmek 
zorundayım. Ve bağışlamanızı rica ederim. Bu 
dosyada gerekli tahkikat gerekli hassasiyet 
gösterilmemiştir. Dosya gerçekten noksan tahM-

| kata müsteniden buraya gelmiştir. Daha bu-
j nun detayına girmek istemiyorum, arz ettim, 
I Anayasanın temel kurallarını koyuyoruz, bu-
j rada. Böylece bir beyan dosya içerisinde bu

lunan bir gazeteye göre beyanda bulunan bir 
zat, mevkii, rütbesi ne olursa olsun adalet hu-

I zuruna gelip beyanda şahadette bulunmaya 

16 -^ 
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mecburdur. 44 senelik Cumhuriyet tarihimiz
de tek parti devrinde Cumhuriyetin yeni kurul
duğu zamanlarda biz bunun tatbikatını gör
dük. O zaman ki tâbiri ile Yüce Divana,, Yük
sek Divana zamanın Başvekili çağırılarak şa-
hidolarak dinlenmişti ve o da gelip şahadetini 
beyan etmiştir. Burada da bu hâdisede de çağ
rılıp bu zatın beyanına müracaat etmek, şaha
detini tevsik etmek lâzımdı. Bunu şunun için 
söylemiyorum, müdahale hakkımız olmadığını 
ve bugünkü haliyle de başka türlü bu dosyayı 
mütalâa etmek imkânına salıibolmadiiğımıza 
göre umarız ki, mahallî savcısı üzerinde mu
rakabe ve kontrol yetkisi bulunan Adalet Ba
kanlığı bu lâzimeye riayet etsin ve böyle nok
san tahkikata dayanan e w akı bize gönderme
miş bulunsun. 

Arkadaşlarım, bu hâdise yalnız bu safhası 
ile değil, iki ayrı safha daha geçirmiştir. Bu
nun bir kısmı Millet Meclisinde üye olan bir 
milletvekili hakkında da tetkik edilmiş, dos
ya gönderilmiş oradaki Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan öğrendiğimize göre; yanlış rakam 
ifade etmiyorsam, hatalı isem tashihini rica 
ediyorum; «24 üyeden 3 üye muhalif kalmış 
21 üye yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına mahal olmadığına» yolunda tanzim etti
ği raporunu Heyeti Umumiyeye sevk etmiş
tir. Ayrıca aym meseleden dolayı Yargıtay da 
işe el koymuştur. Yargıtayda üye olan bir zat 
hakkında da aynı mahiyette bir suç isnadedil-
mis ve orada başkanlardan kurulu bir heyet 
tarafından yapılan tahkikat neticesinde aley
hine, Yargıtay üyesinin aleyhine isnadolunan 
fiilin suç tenkil etmiyeceği beyanı ile hakkın
da adsmi takip karan, verilmiştir. Yani, Yar
gıtay peşinen bu dâvada hükmünü aşağı*, yuka
rı ihsas etmiş bulunmaktadır. Bu hali ile ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması Anaya
sanın ruhuna, metnine, lâfzına uygun değildir. 
Bu gelenek haline getirilirse, hiçbir arkada
şımız bu kabil isnattan kendini kurtaramaz. 
Yaran bana ne söyliyecekierini ben bugünden 
bilmem. Eğer birisi kalkar aleyhimizde her 
hangi bir şen'i iftira veya isnadda bulunur, 
buraya, gelir dosya böyle de söylenilmiştir, git 
de hesabını ver denirse, kimse burada ne ra
hat söz söylemek imkânına ne de hariçte şah
si emniyetini muhafaza imkânını bulamaz. Böy
le bir yol açılması tecviz edilmez. Yüksek Se-
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natodan raporun kabulünü ben bilhassa rica 
öderim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Acuner. 
EKREM AöüNES - (Tabiî üye) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; huzurunuza 
getirilmiş bulunan yasama dokunulmazlığı-
nıızm kaldırılması konusu görüşülürken ben 
öyle bir his içerisinde idim ki, millî menfaat
leri düşünerek söz almak istemiyordum. Fakat, 
kin. kusan zihniyet burada hortladığı andan 
itibaren söz almanın vazife olduğu kanaati
ne ermiş bulunuyorum. Susmayı tercih edi
yordum sebebi şu idi: Bir defa muhbir duru
muna düşmüş bir kuvvet komutanı var, bu 
kuvvet komutanı elbette ki burada dile getiri
lecektir. Fakat mensubolduğu şerefli Silâhlı 
Kuvvetlerimizin mânevi kişiliği burada renci
de edilir, diye düşünmüştüm. O anlayışı gör
medim. 

ikincisi muhterem, arkadaşlar, tartışılan 
konu süratle bu çatı dışına çıkmak istidadı
nı gösteriyor. Ordu kademelerinde sıra sıra tar
tışmalar olacak ve ordunun birliği ve beraber
liği bozulacaktır. 

Üçüncüsü şudur: Bir orgeneral çıkar da ih
bar yapar da, ispat edemezse, milletin ordu
ya, karşı güveni sarsılır bunu da düşünmeniz 
icabederdi. Fakat, bilâkis kiıi ve nefret isti
kametinde bir zihniyeti burada bâzı arkadaş
lar dile getirdi, Çok teessür duydum. Muhte
rem arkadaşlar mesele öyle bir istikamet aldı. 
ki başından da arz ettiğim gibi, bizde söyliye-
ceklerimizi söylemeliyiz ve millet huzurunda 
kimin haklı ve kimin haksız olduğu tesbit edil
melidir. Konuyu iki, kısma ayırarak mütalâa 
edeceğim. Yalnız şunu başta arzetmek iste
rim ki benim sözlerim ne Anayasa kuruluş
larının mânevi kişiliğini hedef alır ne de si
yasi partilerin mânevi kişiliğini hedef alır, yal
nız zihniyeti burada dile getiren arkadaşla
radır hitabım. Çünkü onlar, sebebiyet vermiş
lerdir. Haklı, cevabını alacaklardır. Ne diyor 
bir arkadaş buraya çıkıyor, Senatör Şeref Ka
yalar diyor M, «Bizim niyetimiz buraya üçte 
iki çoğunlukla gelip Anayasayı değiştirip si
ze buyurun demektir». Deliveli arkadaşımız ay
nı mânada konuşuyor. O halde cevabımızı arz 
edeyim, arkadaşlar. İnşallah buraya üçte iki 
çoğunlukla gelirsiniz, bütün maksatlarınızı 
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tahakkuk ettirmek için icabeden mücadeleyi 
yaparsınız biz de bu çatı altında bulunuyoruz 
mücadeleyi vicdan huzuru, gönül rahatlığı 
içerisinde kabul ediyoruz. Yalnız arkadaşlar
dan bir şey istiyorum, burada dile getiren ar
kadaşlardan. O da şu, muvaffak olur inşallah 
diyorum, ama kaybederse, kaybederse, bir da
ha milletimizin merhamet ve şevkat duygu
larına sığınmasınlar. Ve bunu kabul etsinler 
biz gönül rahatlığı içerisinde bu çatı altında 
isteniyorsa dışarıda, isteniyorsa bu çatıda ve 
dışarda mücadeleye hazırız, gönül rahatlığı 
içerisinde hazırız, viedan huzuru içerisinde ha
zırız. Tabiî üyelik Anayasaya daha diyemi
yor doğruyu; «anti demokratik bir müessese 
halindedir». Arkadaşlar bizi buraya getiren 
Anayasa terimi ile söyliyorum Anayasa ve hu
kuk dışı tutum ve davranışlariyle meşruluğu
nu yitirmiş bir iktidara karşı millî direnişin 
bir tezahürü olarak oturuyoruz burada. O 
Anayasa bu ve öbür, her iki Meclisi kurmuş 
siyasi partileri teşekkül ettirmiş ve hepimize 
hürriyet haklarını getirerek burada konuş
ma fırsatını vermiştir. Neden anti demokra
tik? Hiçbir ölçüde anti demokratik değildir. 
Çünkü o da bir oy ile buraya gelmiştir. % 68 
oyla gelmiştir ve millet bir görev tevdi etmiş
tir ve demiştir ki sen Anayasa düzenini mu
hafaza edeceksin siyasi partiler arasında ça
tışmalar olduğu zaman, tarafsız kuvvetini ko
yacak, Anayasa düzeninin uygulanmasını sağ
layacaksın. Bu görevi, ben sana bir oy ile ve
riyorum. Neden anti. demokratik? Soruyorum 
neden? ikincisini de arz edeyim: Arkadaş çıkı
yor burada diyor ki «Millet böyle istiyor» 
millet böyle istiyor diyemezsin sen, seçme
nim böyle istiyor diyebilirsin.. Seçmenin isti
yorsa hiçbir hakkımız yok bir şey demiyoruz 
ama bizde millet adına konuşuruz. Millet evet 
bizi burada istiyor. Şimdi esas konuya geçeyim 
arkadaşlar. 

Dosyanın tanzimi, buraya şevki siyasi mak
sadın açık, sarih kendisidir. Neden? Nedenleri 
var. Bir defa Dünya Gazetesinde yapılan neş
riyat dolayısiyle Hüsnü Özkan'ın çok tahrik 
edilerek yaptığı bir beyanat üzerine Tansel ga
zeteciler tarafından beyanat verilmeye zorla
nır, «bir beyanatım yoktur» diyor. Fakat zama
nın Millî Savunma Bakanı kendisiyle görüşü
yor ve bir itham ortaya atılıyor. Zaten seneler -

— 18 

6 . 3 . 1963 O : 1 

denberi tertiplenen bu siyasi oyun, nihayet 
Tansel'in şahsında kuvvetli bir mesnetmiş gibi 
ona yapışılarak takibata geçilmek ve hedefe 
varılmak isteniyor. Bu kimsenin gözünden kaç
maz. Sonra ne oluyor, bis çıkıp diyoruz ki «sa
yın general seninle adalet önünde hesaplaşırız 
ama üstündeki elbiseyi sıyır, buyur.» Bakıyor 
ki pabuç pahalı ben hayır, ben (Gürültüler) 
Tansel'in temsili şahsiyeti üzerine değil, (A. P. 
sıralarından, çok ayıp bir şey, sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ESREM ACUNER (Devamla) — Hakiki 

şahsiyeti üzerine söylüyorum. Başından izah 
attim. Bunu kullanmayın. Diyorum ki ben Tan-
"sel'in temsili şahsiyeti üzerinde konuşmuyorum, 
Tansel'in hakiki şahsiyeti üzerinde konuşuyo
rum, Hukukun karşısındaki şahsiyeti için ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Acuner bir hususu ha
tırlatmama müsaade eder misiniz bu kürsüye 
çıkıp kendisine görüşme imkânı bahşedilmemiş 
olan kişilerden bahsederken daha dikkatli ol
mamız, yani şahsınız için değil umumi, olarak, 
rica edeceğim. 

EKEEM ACUNER (Devamla) — Evet Sa
yın Tansel'de bilseydi ki itham ettiği kişileri 
Yüce Senatonun üyesidir, o da dikkatli olma
lıydı ve esasa istinadetmeliydi Sayın Başkanım. 
Tansel'e soruluyor, el altından görüşmeler olu
yor, bakılıyor ki bir esas yok, asıl yok, ne ya
palım kovuşturma devam edecek, o halde bir 
loru tevcih edelim geçmiş bir ihbarı esas ola
rak ortaya sürelim. 1962 senesinde, 1963 sene
sinde bir ihbar yapılmış, çamur atılmak isten
miş tabiî senatörlere. İltifat görmemiş, ademî 
takip kararına uğramış. Sayın General Tansel 
de bunu bir delil olarak ileri sürmüş, ithamı. 
Bakıyor ki sayın savcı bununla bir şey olacak 
gibi değil ne yapalım, bir soruşturma taktiği
ne giriliyor. Bu soruşturma taktiği de Sayın 
Tansel'i kenara çekip, eski muhbirle bizi karşı 
karşıya getiriyor. O halde bu siyasi maksat de
ğil de nedir? Daha bâzı noktalara temas ede
yim. Buraya çıkan arkadaşlar ufacık bir poli
tik nezakete de riayet etmiyor. Grup Başkanı 
olarak kürsüye geliyor ve diyor ki, arkadaşlar 
^en bu işin kaldırılması temayülünü size an
latmak istiyorum. Ama beni harcamazsınız her
halde. Grup başkanı olarak bir fikir söylüyo-
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ram. Su bir siyasi maksat değildir de nedir? ı 
Hiç olmazsa grup başkanı burada söz almaması 
ieabederdi, Ne hâdise ile ilgili, ne komisyonla 
ilgili idi. Aynı suçtan daha da çok itham edi
len Saym General Hüsnü Özkan, Millet Mecli
sinin komisyonlarında-25 e karşı beş oyla teşriî 
dokunulmazlığının kaldırılmamasına karar ve
riliyor. Burada aynı dosya üzerinde şiddetli 
bir İsrar ve bâzı hedeflere tevcihler var. Savcı 
bir esas bulamayınca soruşturmaya mahal yok- | 
tur kararı veremiyor. Ama basının, bâzı çevre- j 
lerin tazyiki altında benden gitsin dosya da 
nereye giderse gitsin, herkes ne yaparsa yapsın 
diye bir kısmını sorgu yargıçlığına bir kısmı
nı da buraya gönderiyor. Biz bu bütün görüş
lerden ve emarelerden anlıyoruz ki, dosya bu
raya siyasi maksatla gönderilmiştir. Dosyada 
hukukî bakımdan değerini bir kaç noktayı zik
retmek suretiyle izaha çalışacağım, ilk muhbir 
1963 senesindeki ihbarını, 21 Mayıs olaylarına 
iştirak etmiş tam bir suçlu olarak radyoevinde 
yakalanmak suretiyle bu ihbara girişmiştir ve 
diyor ki ben diyor, ihbarı yaparken buradan 
ihtilâli seyrettim. Adamlar ölüyor, toplar pat
lıyor, tüfekler patlıyor, korktum beraber çalış
tığım gençlik teşekkülleri de böyle bir ihtilâl 
yapar zan ve vehmine vararak size ihbar edi
yorum» diyor, ihbarın esası budur. Diğer tanık
lara geliyoruz. Soruluyor hepsine, dokümanla
rınız, delilleriniz var mıdır? Yoktur diyor. Siz 
kime göre bu hâdiseleri hikâye ediyorsunuz? 
E, işte ilk muhbirden bize intikal eden sözlere 
ve beyanlara müstenit, eliyor. Onlara sorulu- i 
yor, bir deliliniz var mı? Siz bunu biliyor mu
sunuz? Bilmiyorum. O halde dosyanın ciddi
liği bir defa bu bakımdan ortada? Arkadaşlar 
buraya çıkıyor, diyor ki, ihbarı yapan şahıs 
Tansel'dir, o halde çok ciddidir, çok itibarlı
dır, dosya, bu bakımdan ciddiyet kesbeder. Ma
dem ki ciddiyet kesbedecek Sayın Tansel elin
de ne varsa neyi yoksa niçin vermemiştir? Son
ra Tansel'in hakikî kişiliği kanun cnünds bü
tün vatandaşların eşitliği prensibine dayanmaz 
mı? Niçin gelipte savcılık «nünde kendi itiba
rını muhafaza edecek ölçüde birtalnm bilgileri 
varsa vermemiştir? O halde arkadaşlar, kısa 
olarak arz edeyim : Dosya gayriciddîdir. İçtü
züğün 140 ncı maddesi gereğince siyasi mak
satlar taşıyan gayriciddî olan bir dosya ile teş
rii masuniyet kaldırılamaz. Biz öyle düşünüyo-

I rua k i komisyon ciddî olarak meseleyi etüt et
miştir. Savcı son gayretlerini harcıyarak birta
kım delilleri ekle etmeye çalışmış, nihayet bu 
şekle getirebilmiş Parlâmentoya sunmuştur ve 
komisyon da bu dosya üzerinde karar verme 
hakkını muhafaza ederek buraya yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılmam asını esas ala
rak bir teklifle gelmiştir, O halde bâzı arka
daşlar buraya çıkıp bizden kararlarımızı sor-

J maktadır? İşte başında da arz ettiğim gibi 
| eğer bir şahsın kişiliğinde, ordunun mânevi 

şahsiyetini haleldar edici hareketler olmasaydı 
dosya ciddî olsaydı, siyasi maksatlar taşıma-
saydı ve bu çatının dışına intikal edecek oldu 
kademelerindeki tartışmalar, çatışmalar vâki 
olmıyacak olduğunu bilseydik biz size yardımcı 
olur, buyurun dosyamızdaki muhteviyata gö
re teşriî masuniyetimizi kaldırın derdik. Ama 
bu mülâhazaları düşünerek kararı sizlere bıra
kıyoruz saygılarımla. (C. H. P. ve M. B. G. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağıra. Komisyon üyesi
siniz fakat muhalefet şerhiniz var, efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabi, üye) — Söz isti
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yazılısınız Sayın Ataklı. Onun 
tertibi Başkanlıkça yapılmaktadır, efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Konuşmak 
hakkımız vardır. 

OSMAN MECDİ AOUN (Eise) — Saym 
Başkan, sayın senatörler; 5 tabiî senatörün bir 

| zümre hâkimiyeti kurmak ve bu suretle Devlet 
rejimini değiştirme iddiasından dolayı yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmiştir. 
Dosya Anayasa ve Adalet Komisyonuna gelmiş
tir. Bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda do
kunulmazlıklarının kaldırılmasına mahal olma
dığı bildirilmiştir. Bir kısım üye buna muhalif 
kalmıştır. Ben muhalif kalan üyelerden biri
yim. 

Geçen Perşembe günkü toplantımızda bu iş 
üzerinde âdeta kıyamet koptu. Ne olmuştur? 

] 5 tabiî senatörün yasama dokunulmazlığının kal-
I dınlması isteniyor. Ne sebeple? Bejimi devir

mek, bir zümre hâkimiyeti kurmak ve bu suretle 
vatana hiyanet fiilini işledikleri iddiası ile. Ya
sama dokunulmazlıklarını kaldırırsak ne olacak
tır? Yargı organı savunmalarını soracaktır. Ne
ticesi bu olacaktır. Yoksa biz bunları düşmana 
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teslim edecek değiliz. Eğer bu isnattan dolayı, 
ki bu isnat vatan hıyaneti fiilidir, rejimi yıkmak 
suçudur, Devlete karşı islenen ağır bir cürüm
dür. Eğer bu isnattan dolayı yasama dokunul
mazlığı kaldırılmazsa hiçbir isnattan dolayı kal
dırılamaz. Çünkü Türk Ceza Kanununda yazılı 
diğer bütün suç ve cezalar umumi- efkârı 
etkileme bakımından bundan hafiftir. Filhaki
ka bizzat kendimize kendi idealimize kargı suç 
işlemişlerdir. Bir zümre hâkimiyeti kurmak de
mek bizzat üyesi bulundukları ve üyesi bulun
makla şeref kaşandıkları Parlâmentoyu ortadan 
kaldıracakları iddia olunmuştur. Şu halde yar
gı organı huzuruna çıksınlar, savunma y;ıısınlar, 
bu suçu işlememiş iseler töhmetten kurtulsunlar, 
gelsinler. 

Bir cemiyetin kendisini muhafaza etmevi ar
zu etmesi onun en tabiî ve mâsun hakkıdır. Ha
va Kuvvetleri Komutanı gazetelerde bir açıkla
ma yapmıştır. MDO'nun Reisi şudur. Genel 
Sekreteri falandır, üyeleri şunlardır. Maksat
ları rejimi değiştirmektir. Bu açıklamayı Cum
huriyet Savcısı ihbar saymıştır, doğrudur. El
bette ihbar sayacaktır. Tahkikata başlamıştır. 
Bu da doğrudur. Tahkikata başlamasa idi di
yen bulunabilir mi? O saman savcı vazifesini 
yapmamış olurdu. Tahkikatın sonunda savcı 
hukuku âmme dâvasını açmak lüzumunu duy
muştur. 

Hukuku âmme dâvasını açmak lâzım mıdır 
değil midir? Bunun takdiri Cumhuriyet Savcısı-
nındır. Kanun böyle demiştir. Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun 148 nci maddesi bu vazife
yi'«mükellefiyettir» diyerek Cumhuriyet Savcı
sına vermiştir. Bundan başka aynı kanun 
Cumhuriyet Savcısının hukuku âmme dâvasını 
ne derece delil elde ettiği zaman açabileceğini 
de göstermiştir. Demiştir ki, maznun hakkında 
isnadolunan fiili işlediğine dair emare varsa dâ
vayı açar. Dikkat buyıırulnrsa kanun emare 
varsa müddeiumumi dâvayı açar diyor. Emare 
tâbiri kanunun kullandığı tâbirdir. Böyle ol
ması da lâzımdır. Bütün tatbikat böyledir. Cum
huriyet Savcısı hukuku âmme dâvasını emarele
re istinaden açar. Çünkü suçlular hakkında der
hal dâva açmakta içtimai fayda vardır. Onun 
için daha fazla delil toplamak işini son tahkika
ta veya ilk tahkikata bırakarak derhal dâva ika
me eder. Ama kanun hâkime de işaret vermiştir. 
Mahkûmiyet hükmünü kati delile istinaden ve

receksin, demiştir. Demek id, hukuku âmme dâ
vası emare ile açılır, mahkûmiyet hükmü kati 
delile istinaden verilir. Şu halde telâşa lüzum 
yoktur. Emare ile hüküm verilmiyor. 

Şimdi bu nazik iki ölçüden faydalanmak is
tiyorlar. Diyorlar ki, şahit Yasemin şöyle dedi, 
fakat böyle de dedi. Araçla mübayenet vardır. 
Böyle mübayenet ihtiva eden şahadete istmade-
dilebilir mi? Kati delil yok demek isterler. Bu 
fiilin işlendiğine şahadet eden Yaseminin ahlâkı 
fenadır, aile terbiyesi yoktur da derler. Nerede 
ise bu şahidi şöyle evlerden birine gönderecek
ler. 

Bir vakitler bir 9 subay meselesi olmuştur. 
ihbar eden deli muamelesi görmüştür. Akıl has
tanesine gönderilmiştir. Karaman'm koyunu son
ra çıkar oyunu. Anlaşıldı sonra, Şimdi Yasemin'e 
aynı cinsten başka bir akibet hasırlanıyor gali
ba. Halbuki şahit Yasemin o tarihte Tîp Fakül
tesinde öğrenci idi. Yüksek tahsili var. Evrak 
böyle gösteriyor. Demek münevver bir şahit. 
Delillerin kati olup olmadığı hüküm safhasında 
aranır, o safhada da değiliz. Hukuku âmme dâ
vasını ikame saf hâsındayız. Hukuku âmme dâva
sını açarken emareye istinadedilir. Sayın Özden 
bunu pekâlâ bilirler. Ama burada emarenin çok 
üstünde delil vardır, şahit vardır, bir zümre hâ
kimiyeti kuracaklardı diyor. 

Bir de Hava Kuvvetleri Komutanının'açıkla
ması vardır, yüksek komutandır, ciddidir. Hu
kuku âmme dâvasını açmak lâzımdır kanaatine 
varan Cumhuriyet Savcısı mahkûmiyet hükmü 
vermiyor. Yahut biz yasama dokunulmazlığını 
kaldırırsak mahkûmiyet hükmü vermiyoruz. Eğer 
şahit hâdisemizde olduğu gibi sanıklar zümre 
hâkimiyeti kuracaktı, rejimi değiştirecekti di
yorsa savcı bunu reddedemez. Bu reddedilebi
l i re ancak aleni muhakeme sırasında halk ef
kârı önünde olur. Ve açık sebep göstermek su
retiyle olur. Bu neticeye ancak Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun gösterdiği usullere ria
yet edilerek yapılan muhakeme sonunda varıla
bilir. Ve burada kanunen gizli olan hazırlık tah
kikatının delillerini aleni oturumlarda münaka
şa da edemeyiz. Bunun faydası yoktur. Çünkü 
delil ve emarelerin kıymetini takdir bize veril
memiştir. Bunların kıymetini takdir suçun su-
butuna yarayıp yaramadıklarını takdir etmek 
hakkı mahkemelere verilmiştir, kaza organına 
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verilmiştir. Burada delil ve emarelerin ceza dâ
vasını açmaya yeter veya yetmez olduğunu tar
tışmak, şahitlerin ifadelerini açıklıyarak müna
kaşa etmek, bu delile istinaden dâva açılmaz 
demek, bu delil ile' mahkûmiyet hükmü verilir 
veya verilmez demek, yargı organının vazifele
rine müdahale etmek demek olur. Bunu, Ana
yasa sarih surette men . etmiştir. Ama tabiî 
senatörler uğruna Anayasa hükümleri fe
da olsun diyemeyiz. Diyorlar ki, öyle 
ise Cumhuriyet Savcısı isterse biz hemen 
yasama dokunulmazlığını kaldırmak mecburi
yetinde miyiz? Kayır; bunu takdir etmek de 
bize ait bir meseledir. Yasama dokunulmazlığı
nı kaldırmamak, devre sonuna bırakmak başka 
şeydir, delilleri münakaşa ederek şu şahit böyle 
dedi, o şahit böyle dedi, deyip gizli tahkikat ev
rakının aleni tartışmasını yapmak başka şeydir. 
Demek ki, Cumhuriyet Savcısının talebi ile bağ
lı değiliz. Bunu söylemeye de lüzum yoktur. 
Peki tahkikat evrakını tartışmadan nasıl karar 
verilir? Tenevvür etmeden nasıl karar verelim? 
Çünkü yasama dokunulmazlığını kaldırdım de
mek bir karar, kaldırmadım demek o da bir ka
rar. Biz tahkikatsıs, tartışmasız bu kararı nasıl 
verebiliriz. Bu hususu İçtüzük düşünmüştür. Ve 
neleri arayacağımızı göstermiştir. İçtüzüğün 
139 ncu maddesinde bu gösterilmiş, ne denmiş : 
Talep ciddî olacak demiştir. Talep siyasi mahi
yette olmıyacak demiştir, üyenin şeref ve hay
siyeti mevzuühahis olacak demiştir. 

Bunları arıyacaksmız ve tartışabilirsiniz de
miştir. Talebin ciddî olmadığı hakkında dosya
nın dışından delil göstermek lâzımdır. Yoksa 
beraeti zimmet asıldır. Cumhuriyet Savcısı 
gayri ciddidir demek, hakaret teşkil eder. Bunu 
bir üye yapabilir, ne de içtüzük buna imkân ve
rir. Buradan hiçbir delile istinadetmeden Cum
huriyet Savcısı yerini muhafaza etmek için 
bu talebi yaptı demenin Kanuna, Anayasaya 
ne derece uygun olacağını düşünmek lazımdır. 
Ciddiyetsizliği gösteren her hangi bir hâl yok. 
Şahit vardır, evet diyor, suçu işlediler. Yüksek 
bir komutanın beyanatı vardır. Şu halde Cumhu
riyet Savcısı haklıdır. Savcı suçlu değil
dir. İhmali de yoktur. Vazifesini yapmış
tır. Bu kürsüden karşılık veremiyecek du
rumda olan şahit ve memurlar itham 
edilemez. Cumhuriyet Savcısına buradan hü-

I cum edilemez, Fakat bu yollardan işi karan
lık gösterip neticede ciddiyetsiz iş diyebilmek 
için yaparlar. Savcı ciddî değildir, tahkikat 
ciddî değildir, derler, dosyada kati delil yok
tur derler. Ama hep açıkta. Halbuki kanun 
emare ile hukukî âmme dâvası açılır der. Ema
reyi kâfi görüyoruz. Kendileri kâfi görmüyor
larsa kanunun tadilini teklif etsinler. Bu kendi
lerinin vazifesidir, savcının değildir. 

Şimdi sevk siyasi midir değil midir? Şimdi 
ona gelelim, onu ariyanın. Bunun için evvelâ su
çun nasıl meydana çıktığına bakalım. Bir sabah 
gazeteyi alanlar Hava Kuvvetleri Komutanının 
bir beyanını görmüşlerdir. Hava Kuvvetleri 
Komutanı siyaset adamı değildir. Askerdir. Şu 
halde ihbar siyasi değildir. İhbarın kaynağı 
siyasi değildir. Malûm beyanat üzerine de Cum
huriyet Savcısı tahkikata geçmiştir. Savcı da 
siyaset adamı değildir, yargı organına mensup
tur. Şu halde tahkikata başlama da siyasi değil
dir. Tahkikat sonunda bir karara varmıştır. 
Hukukî âmme dâvasını açmak lâzımdır, de
miştir. Bu onun takdirine ve vazifesine taallûk 
etmektedir. Şu halde bu da siyasi değildir. Gö
rülüyor ki, tahkikat safhalarının hiç birinde 
siyasi bir müdahale yoktur. 

Bir üye buyuruyor ki; Cumhuriyet Savcısı 
yerini muhafaza etmek için böyle yaptı. Arıya-
lım savcının böyle düşünmesi umuru batmadan, 
bunun delili zahirisi nedir? Yok. Göstermiyor. 
Açıktan söylüyor. Halbuki Cumhuriyet Savcı
larının tâyin ve nakilleri Adalet Bakanlığına,, 
binnetioe Hükümete de ait değildir. O halde sav
cının yerini muhafaza etmek endişesi de yoktur. 
Ve şu halele Yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması talebinde siyasette yoktur. 

Tüzüğün işaretlerinden birini teşkil eden 
üyelerin şeref ve haysiyeti meselesine gelince: 
Bunun da takdiri keza Yüce Senatoya aittir. 
Demek ki yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması için aranacak bu unsurlardır. Hiç biri 
bizzat dosya ile alakalı değildir. Dosyanın dı
şından delil göstermek lâzımdır. Bu da göste
rilememiştir. Savcıya yapılan hücumlar hemen 
hemen yersizdir. 

Perşembe günü bir de meşruiyetten bah
settiler, «eğer yasama dokunulmazlığımızı kal
dırırsanız meşruiyetinizi kaybedersiniz» dedi-

I 1er. Ve ilâve ettiler; yalnız seçilerek buraya gel-
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mek kâfi değildir, seçildikten sonra meşruiyeti 
muhafaza etmek lâzımdır. Bu da acayip bir 
tehdit. Kimden geliyor? Bir Tabiî Senatörden. 
Kimin meşruiyetini münakaşa ediyor? Milletin 
hakikî mümessillerinin meşruiyetini. Evvelâ şu
nu arz edeyim; Millet ne kadar meşru ve şeref
li varlık ise onların mümessilleri de o kadar 
meşrudur ve o kadar şereflidir. Milletin hakikî 
mümessillerinin meşruiyeti hiçbir suretle mü
nakaşa edilemez. Bunu ancak rejim düşmanları 
yapabilir. 

Sonra-kendilerine bakalım vaziyetleri ne
dir? Yani, bu münakaşayı açanların hukukî du
rumu nedir, kimi temsil ederler? Hiç kimseyi 
temsil etmezler, köksüz varlıklardır.» (Gürül
tüler, mahiyeti anlaşılmıyan sözler ve sıra ka
paklarına vurmalar.) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ana
yasa var, Hâkimiyeti Milliyeyi temsil ediyoruz. 
Siz neyi.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Anayasa, Anayasa (Gürültü
ler). 

O. MECDİ AGÜN (Devamla) — Otur, otur, 
cevap vereceğim, otur, otur yerine, otur. (Gü
rültüler) ve C. H. P. sıralarından «Anayasaya 
giriniz evvelâ» sesleri. 

BAŞKAN — Bağırmayın, efendim, bağır
mayın. (C. H. P. sıralarından kim getirdi?» ses
leri ve gürültüler). 

SAFFET URAL (Bursa) — Anayasaya gir, 
evvelâ. 

BAŞKAN — Anayasa ile gelmiştir, efendim. 
Tamam. 

O. MECDİ AGÜN (Devamla) — Ben onu 
bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Agun, Saym Agun... Bu
yurun. 

O. MECDî AGÜN (Devamla) — Ben onu 
bilirim, bağırmasmlar. 

BAŞKAN — Saym Agun, buyurun... (Gürül
tüler) 

O MECDİ ÂGUN (Devamla) — Sükûnet
le dinlesinler. 

Ben Senatörüm, hem de hakiki mümessiliyim, 
bu Milletin. Tamam. (Gürültüler ve mahiyeti an
laşılmıyan sözler.) Ne dedik, cevap veriyoruz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Biz, hâ
kimiyeti milliyeyi temsil ediyoruz. Bunu bilin. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, bir meseleyi 
halledelim... (Gürültüler) 

I O MECDİ AĞUN (Devamla) — Telâş et
meyin, kurtulamıyacaksınız, hiç telâş etmeyin. 
Hiç telâş etmeyin. İşte, görürsünüz sonra. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — iradei 
milliyenin hâkimiyeti milliyeye paralel olmadığı 
yerde meşruiyet yoktur, orada ihtilâl olur, ev
velâ bunu bilin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaman, Sayın Kara
man. (Gürültüler) 

Efendim, Cumhuriyet Senatomuzda hepini
zin malûmu bulunduğu veçhile Anayasa ile, 
Anayasanın öngördüğü seçim sistemi ile 150... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ama bu 
deliyi konuşturmayın lütfen... 

' BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
(Gürültüler) Sayın üyenin,.. Böyle bir hak kim
seye verilmemiştir efendim (Tabiî üyelerle 
A. P. sıraları arasında müdahaleler ve A. P. sı
ralarından «Nasıl söylersin» sesleri) 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Deli işte 
o, biliyorum... (Gürültüler) 
• SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ser
seri sensin, bir üyeye böyle hitabedemez, Sayın 
Başkan. 

1 (A. P. sıralarına doğru bir üyeye Mucip 
Ataklı) 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Eşekoğlu, 
eşek sensin.. Hayvanoğİu hayvan sensin. 

(Gürültüler ve Mucip Ataklı A. P. sırala
rına doğru yürüdü) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Elleme gelsin. (Tabiî üyeler sıralarından ve 
A. P. sıralarından birbirlerine doğru galiz kü
fürler) 

BAŞKAN — Sayın idareci üyeler... Saym 
Isıtan sen sebebiyet veriyorsun, hiç müdahale 
etme. Evet. Tamam. (Gürültüler) 

Sayın üyeler lütfen yerlerinizi alınız. (Gü
rültüler) 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Nereden 
anladın bunu, ben Anayasa ile. (Gürültüler) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Onbir oyla gel
din buraya. 

BAŞKAN — Efendim, izah edecek, müsaade 
buyurun efendim, rica ederim yani. (Gürül
tüler) Sayın Isıtan... 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Ne oluyor 
sana, ne oluyorsun. (C. H. P. sıralarından «dok
tora gönder bunu, in oradan be...» sesleri ve gü-

I rültüler) 
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BAŞKAN — Çok rica ederim, efendim, çok 
rica ederim. (C. H. P. sıralarından «Başkan, 
böyle Anayasayı çiğner tarzda konuşamaz.».' 

Canım, tavzih, eder Beyefendi, bir hatâ yap
mışsa düzelir efendim, kendisine sorarız ne 
demek istediğini... İllâ birbirimize geçmemiz mi 
lâzım? 

SAFFET URAL (Bursa) — Böyle anormal 
adamları kürsüye çıkarmayın. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Anormal 
sensin. 

BAŞKAN — Anormal denmez Sayın Ural, 
(Gürültüler) 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Senin sülâ
len anormaldir, sensin anormal, sensin anormal 
(C. H. P. sıralarından mahiyeti anlaşılmıyan mü
dahaleler. ) 

BAŞKAN — Sayın Agun, Sayın Agun... 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Susturur-

sanız devam edeyim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Bir maksadı var bu zatın, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Mete, yeter efendim, mü

dahaleniz, tavzih ettirelim, mesele hallolsun. 
BAŞKAN — Sayın Agun. 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Tamam, 

devam ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın A<nm, Cumhuriyet. Sena
tomuzda (Gürültüler ve mahiyeti anlaşılmıyan 
karşılıklı müdahaleler) 

SAFFET UEAL (Bursa) — Gayrimeşru bir 
teşekkül yoktur. 

• BAŞKAN — Sayın Ural... Anayasamızda 
Cumhuriyet Senatosunu terkibeden üç müessese 
vardır. Biri seçim yolu ile gelmiştir, biri tabiî 
üyelik müessesesidir, birisi de Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilmiş üyelerdir. Hepsini getiren 
kök ve menşe Anayasamızdır. Beyanınız bu şe
kilde değilse, bu şekilde tavzih etmenizi rica 
edeceğim. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Benden mi 
soruyorsun Sayın Başkan? (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler). 

BAŞKAN — Evet. Buyurun. 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Peki cevap 

verelim. Bize dün, Perşembe günkü konşmalar-
da dediler ki, «eğer bizim yasama dokunulmaz
lığımızı kaldırırsanız siz meşruiyetinizi kaybe
dersiniz.» Sayın özkaya'nm sözüdür bu. Zabıt

lara geçmiştir bu. (Şükran özkaya'nm mahiyeti 
anlaşılmıyan bir müdahalesi) 

BAŞKAN — öyle anlıyor efendim, müdaha
le buyurmayın (Gürültüler) niçin bunu söylü
yor, müsaade edin efendim. Bir dakika efendim. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şükran özkaya'nm beya
nını söylüyor efendim. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Ben cevap 
veriyorum efendim buna. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yani söylemesin mi, şimdi Şük
ran özkaya böyle demiştir demesin mi? Rica 
ederim efendim. (Şükran özkaya'nm mahiyeti 
anlaşılmıyan bir sözü ve gürültüler) 

O? MECDİ AGUN (Devamla) — Zabıtlarda
dır efendim. 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Ben öyle 
söylemedim. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Ben böyle 
anladım. Bakılır zabıtlara, bizim yasama doku
nulmazlığımızı kaldırırsanız meşruiyetinizi kay
bedersiniz, demiştir. Cevap veriyoruz efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tavzih etmedi 
Başkan, tavzih etmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ural, rica ederiz, izah 
ettiriyoruz efendim. (Gürültüler) Devam edin. 
(Karşılıklı müdahaleler) 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Niye alı
nıyorsunuz, cevap veriyoruz. 

BAŞKAN — Etti efendim, Sayın Şükran 
Özkaya'nm, gayrimeşru şekilde gelmiş olduğu
muz iddiası üzerine bu hususu söyledim, dedi. 

O. M2CBİ ASUN (Devamla) — Tamam, ta
mam, söz aynen böyledir. Bizim yasama doku
nulmazlığımızı kaldırırsanız meşruiyetinizi kay
bedersiniz... Meşruiyet için yalnız seçimle gel-
mekde kâfi değildir. Bunun devam etmesi lâ
zımdır. Bu karar verilirse meşruiyetiniz kay
bolur, diyor. Tamam. Cevap veriyorum. Bu 
hakkım. 

BAŞKAN — Tavzih ettiniz, buyurun efen
dim. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Çünkü ben 
hem oy kullanıyorum, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması için... Şu halde ben meşruiyetimi 
kayıp mı edeceğim? Mesele bu, mesele bu. Bu 
Jcadar, telâşa lüzum yok. Ben de soruyorum, bu 
münakaşayı açan kim? Kimi temsil ediyor diye 

23 — 



C. Senatosu B : 39 6 . 3 . 1968 O : 1 

sordum. Gelir buradan der ki; ben de filan şeyi 
temsil ediyorum. Buna kızmıya ne lüzum var. 
Sordum; kimi temsil ediyorsun sen? Benim 
meşruiyetimi münakaşa ediyorsun. (Gürültü
ler)... 

BAŞKAN — Anayasa müessesesidir, temsil 
meselesi yok. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Gel bura
dan cevap ver. Gel de buradan cevap ver bey, 
soruyorum; gel cevap ver. (Tabiî üyeler sıra
larından anlaşilmıyan müdahaleler ve gürül
tüler).. Soruyorum, gel de cevap ver. Kürsü 
hürdür. 

BAŞKAN — Efendim söz vereceğim, Tabiî 
üyelerden istirham ederim. Sırada Sayın O'Kan, 
Sayın arkadaşlarımız var. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Soruyo
rum ben, kürsü hürdür. Ben burada olmıyan-
lar hakkında konuşmuyorum. Konuştum, gelir 
cevap verirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Agun sizi biraz sükûne
te davet etsem. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Siz sükû
neti temin edin karşı tarafta ondan sonra... 

BAŞKAN — Temin etmek gayreti içinde
yiz, yalnız siz sakin olun. Konuşmanızı istir
ham edeyim; sakin olun, havamız yumuşasm, 
fikirlerimiz daha rahat anlaşılır, reaksiyonlar 
oluyor, tek cümle dahi konuşulmadan kelime 
üzerine hassasiyet gösteriliyor. Lütfen ağır 
ağır konuşun. Buyurun efendim devam edin. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Sinirlerine 
hâkim olsunlar, mesele yok. Soruyorum kimi 
temsil edersiniz? Benim kanaatimce hiç kimse
yi, Benim kanaatim böyle. (Tabiî senatörlerin 
sıralarından gürültüler..) 

BAŞKAN — Kanaatini söylüyor, Sayın Yıl
dız müdahale etmeyin. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Gelir ce
vap verir. Ben filancayı temsil ediyorum der. 
Serbesttir beyim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Akıllı 
adam böyle söylemez. Kanaatimce deli bu. 

BAŞKAN — E... canım öyle hitabedilmez 
Sayın Yıldız. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Benim 
meşruiyetimi münakaşa ederken nasıl oluyor
du? 

SAFFET UEAL (Bursa) — Milletin irade
si var ondan evvel. (Gürültüler, A. P. sırala
rından o ne karışıyor sesleri.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın UraL 
O MECDİ AGUN (Devamla) — Buraya na

sıl gelmişlerdir? (Millî birlik sıralarından gü
rültüler ve halk oyuyla sesleri, nasıl böyle ko
nuşursun sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim ne ile gelmişlerdir, 
tabiî Anayasa ile gelmişlerdir, diyeceklerdir 
efendim... Pek tabiî Anayasa Hükmüyle gelmiş
lerdir. (Gürültüler.) 

Müsaade edin beyefendi, Sayın Ural... Muh
terem arkadaşlar böyle bir müzakere olamaz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Böyle Başkan 
da olamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Sayın Ural'm «böyle Başkan da olmaz» şek
lindeki beyanına bir ihtar cezası veriyorum. 
Devam ediniz efendim. 

SAFFET UEAL (Bursa) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin efendim... 
O. MECDİ AGUN (Rize) — Buraya nasıl 

gelmişler?... 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

ihtilâlle geldik... 

BAŞKAN — Yapmayın çok rica ederim bey
efendiler. Çok rica ederim, bir mesele mi var. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Gelir bu
radan söylersin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Agun, Parlâmentonun 
kuruluşunda böyle düzenli seçim yolu, tabiî 
üyelik müessesesi ile gelmiş arkadaşlarımızın, 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı ile gelmiş arka
daşlarımızın gelişleri malûmdur. Lütfen bunla
rı izah etmekten içtinabediıı. (Gürültüler) Ma
lûmunuzdur efendim içtinabedin. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Kürsü 
hürdür, ben konuşurum. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Nasıl gel

mişlerdir? Bir referandumun sonunda yüzde 
88 rey aldık, dediler. Nedir bu yüzde 68 rey? 
Benim düşünceme göre şudur: Millet biran ev
vel askerî idareden sivil idareye geçmek için 
bu reyi Anayasaya vermişlerdir. Kendinize gü
veniyorsanız gidersiniz, seçime katılırsınız gelir
siniz, beyim. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kendi 
görüşlerini ifade ediyor. Görüşlerini ifade et
meye imkân vermiyecek misiniz? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ama Anaya
sayı inkâr edercesine. 

BAŞKAN — İnkâr yok, kendi görüşü efen
dim. 

O. MECD1 AGUN (Devamla) — Türk hu
kukundan biran evvel silinmeleri medeni Türk 
hukuku için şarttır. 

EMANULLAH ÇELEBİ (Tabiî üye) — Di
le kolay. Sen söyledin diye silinecek değiliz. 
Sen silinirsin, ama biz kolay kolay silinmeyiz. 

BAŞKAN — Emanullah Bey, lütfen müda
halede bulunmayın efendim. 

O. MEÖDİ AGUN (Devamla) — Rahmetli 
Gümüşpala kendilerine sükût durmalarını ih
tar etmişti. Ne kadar akıllı bir ihtardı. 

SAFFET URAL (Bursa) — Korkmayın... 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Karşılık 

veririm, benim karşılığım da çok sert olacak
tır, haber vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Agun devam edin siz, 
SAFFET ÜRAL (Devamla) — Yerinde 

dur. 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Ben ye

rimde duruyorum, sen rahat durmuyorsun. 
Varlıklarının esası olmıyan kimseler neşruiyet 
meselelerini ortaya atmamak ve tartışmaya 
sebebiyet vermemelidir. Ben de rahmetli Gü
müşpala'nm ihtarını hatırlatıyorum, sükût dur
sunlar, zamanı gelince buradan kendilerini 
göndereceğiz. Biz bunu, Türk hukukunu böyle 
geri bir müesseseden kurtarmak için yapaca
ğız. 

EMANULLAH ÇELEBİ (Tabiî üye) — 
Gücünüz yetmiyecektir... 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Ama bu
nu kendileri düşünsün, kendi kendilerine yap
sınlar... 

SAFFET UR AL (Bursa) — Kendin yap.., 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ural çok rica ederim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Cart, kaba 

kâğıt. 
SAFF7T URAL (Bursa) — Başkan böyle 

gayrinıeşru şeyleri nasıl söyler? 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Hukuktan 

nasibin yok;. (Gürültüler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Evet senin 
var. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Ben ta
biî senatörlüğün Anayasada yazılı olduğunu 
biliyorum. Kanunda yazılıdır. Fakat bu mües
seseler hukukda yazılı değildir, ideal hukuk-
da yazılı değildir. Anayasanın üstünde hukuk 
kaideleri vardır. Bu ideal hukuk kaidesidir. 
Bu itibarla, medeni hukukunu, Türk hukuku
nu bu müesseseden temiziiyeceğiz. Bunun için 
söylüyorum. İşte bu kadar (Gürültüler) 

Kürsüden inmeden bir.hususa daha cevap 
vereceğim. Kimden bahsettiler, arz edeyim. 

Biz kendilerini hususi bir mahkemeye sevk 
etmiyeceğiz. öyle zannediyorlarsa aldanıyor
lar. (Tabiî üye sıralarından kahkahalar) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Elin
de var mı gücün, bir defa dene. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş... Sayın özgü-
nes... 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Biz sizi 
medeni bir mahkemeye göndereceğiz. Korkma
yın diyorum ( Şiddetli gürültüler) Türk Mille
tine bağlı, müstakil ve teminatlı bir mahkeme
ye göndereceğiz, korkmayın. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — O 
mahkeme, medeni mahkemedir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hangi suç
tan dolayı? Mahkemeyi suçlu duruma soku
yor. 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Cevap ver
meye değmez. Cevap vermiyorum. Kendi adı
ma konuşuyorum, Türk Milleti adına konuşu
yorum. Ben Türk Milletinin mümessiliyim, ha
kiki temsilcisiyim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Türk 
Milleti sana mı kaldı? 

SAFFET URAL (Bursa) — Sen bir dü
düksün . (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Agun acaba bitmedi mi 
daha görüşmeleriniz. (G. H. P. sıralarından 
bunlar sapık fikirlerdir.) 

O. MECDİ AGUN (Devamla) — Ne demek 
istiyorsun. Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. Efen
dim müdahale etmeyiniz. Konuşandan çok mü
dahale oluyor. 
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O. MECDİ AGUN (Devamla) — Tamam 
böyle diyeceksiniz işte. (C. H. P. sıralarından 
Anayasayı değiştireceksiniz sesleri gürültü
ler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Herze söylü
yor, herze. 
BAŞKAN — Sayın üye herze söylemez. En az 

sizin kadar şerefli bir üye konuşuyor. (Gürül
tüler) 

RİFAT ÖZTÜREÇİNE (İstanbul) — Mille
ti temsil etmiyenler ancak böyle konuşur. (A. 
P. sıralarından gürültüler, içtüzüğü tatbik edi
niz Sayın Başkan, lütfen tatbik ediniz sesleri 
herze ne demek sesleri gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
O. MECDİ AGUN (Devamla) — Biz şunu 

bildirelim ki gidecekleri mahkeme hususi bir 
mahkeme değildir. Hâkimleri hususi kimselere 
bağlı değildir. Türk Milletine bağlı, müstakil, 
teminatlı hâkim huzuruna çıkacaklardır. Orada 
kendilerine işkence de edilmiyecektir. Bu ka
dar çok korkmalarına lüzum yok. Saygılarım
la. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Feragat ettiniz. 
Sayın Tığlı (vazgeçti sesleri) 
MUSTAFA TIĞLI (İsparta) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, senatörlük ha
yatım devam ettiği müddetçe şu kürsüden gay
ri samimî olarak konuştuğumu inşallah muh
terem arkadaşlarım görmiyeceklerdir. Eğer 
şahsi kanaatlerinize uygun gelmiyen konuş
malarım olursa bunları samimiyetime bağla
dığımı kabul ederek, bağışlamanızı rica ederim. 
Arkadaşlarım türlü vesilelerle bugünkü ikti
darın meşruiyeti üzerinde gerek C. H. P. mu
hitinden olsun, gerek muhterem tabiî senatör 
arkadaşlardan olsun sarih olarak olmasa bile 
ima yoliyle bu noktaya temas etmekten geri 
kalınmamaktadır. Bu yolu bıraksak çok iyi 
olacaktır. Şimdi her iki tarafın mukabil ha
reketlerini ortaya koyacağım. 

Sayın Şükran Özkaya Beyefendi konuşma
larında hakikaten hiçte mevzu ile alâkası ol
madığı halde sırf teşriî masuniyetin kaldırılma
sı lâzımdır veya değildir üzerinde konuşulma
sı gerektiği halde meşru olarak gelmek baş
ka, geldikten sonra meşruiyeti muhafaza et-
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mek başka iştir dediler. Şimdi samimî olarak 
düşünelim, bunun mânası nedir? Elbette bunun 
delâlet ettiği bir mâna var. Eğer siz bizim do
kunulmazlığımızı kaldırırsanız meşruiyetinizi 
yok etme yolunda adım atmış olursunuz demek, 
gayri meşru olursunuz demek değil midir? 
Bu budur. Samimî olalım. Bakın arkadaşımızı 
tenkidedeceğim. Ama Tabiî Senatör Sayın Şük
ran Beyefendinin bu sözü hatadır. Bir defa 
Anayasa müessesesi olarak ve halk oyuna arz 
edilmek suretiyle kanunlaşan Anayasanın bir 
müessesi olan Meclisler hiçbir zaman meşrui
yetini kaybedemez. Hattâ onun meşruiyetini 
kaybetmesi kendi iktidarı dâhilinde dahi de
ğildir, Bu mümkün değildir. Bir defa bu meş
ruiyet meselesini ele almamak lâzımdır. Bura
da söz alan Sayın Mecdi Agun arkadaşım yine 
hiç münasebeti olmadığı halde bir Anayasa mü
essesesi olması itibariyle artık münakaşa mev
zuu olmaması lâzımgelen tabiî senetörlerin tem
sil kabiliyetinden mahrum olduklarını iddia 
etmesi de hatadır, iddia edilmesi de hatadır, 
böyle konuşma olamaz sevgili arkadaşlarım. 
Bu Senatonun büyük bir vakar ve ciddiyeti 
vardır. Bir Anayasa müessesesi olan tabiî se
natörlerin halkoyuna sunulmuş olmasına rağ
men meşruiyetini kabul etmezsek Meclisleri 
kuran hükmünün de gayri meşru olduğunu 
iddia etmek lâzımgelir. O halde biz de gayri 
meşru oluruz. Çünkü Anayasa yalnız tabiî se
natörlüğü yapmış değil ki, senatörlük müesse
sesini tesis eden, Büyük Millet Meclisini tesis 
eden bu müessesedir. Binaenaleyh, Anayasa
da hangi hüküm varsa Anayasa hangi müesse
seyi kurmuşsa halk oyundan çıktıktan sonra 
hepsinin meşruiyetini yani münakaşa etmek 
hatadır. Ama tabiî senatörlüğü istemiyebilir-
siniz, zamanı gelirse halk o temayülde olursa 
o hükmü kaldırabilirsin. Anayasayı tadil.tek
lifini getirebilirsiniz ama getirinceye kadar 
meşru olarak görmeye ve hürmet etmeye mec
buruz. Mesele bu. Ve esasen şu hâdiseyle de 
münasebeti yoktur. 

Sevgili arkadaşlar şimdi mevzua dönüyorum. 
Sayın Şükran Özkaya Beyefendinin konuşmala
rında çok beğendiğim ve âdeta bu noktaya te
mas etmezse diye üzüldüğüm titrediğim bir nok
taya temas etmesiyle son derece müsterih ol
muştum. Oda benim gibi savcıyı itham etti. 
Savcıyı delil toplamamak, ihmal suçuyla, hat-
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tâ suiistimal suçuyla tehdidetti. Ve hattâ ben
den bir adım aşarak bir gün bunun hesabını 
savcı verecektir, dedi. Bunun mânası üzerin
de derin derin düşündüm. Neden savcı suiisti
mal vazifesini hesabını verecek kadar bir gü
nâh içindedir? Bunun mânası açık. Savcı Sa
yın irfan Tansel'in o vahîm beyanatının tes-
biti yoluna gitmediği için bizim ebediyen it
ham altında kalmamıza sebeboldu, onun için 
hesap soracağım demek ister, başka mânası 
olamaz. O halde bunun taşıdığı mâna bizi mah
kemeye verin, savcının bizim hukukumuzu mü
dafaa etmiyen pozisyonunu mahkemede bera-
kis etmek imkânını bulacağız, demek çıkmaz 
mı? Bir taraftan savcının vazifesini suiistimal 
et, diğer taraftan savcının vazifesini suiistimali
nin sağladığı delil yokluğuna dayanılarak teşriî 
masuniyetimizi kaldırmayın diye müdafaada 
bulun. Bu tezattır arkadaşlar. Savcı delil top
lamamak suretiyle vazifesini suiistimal etmiş 
ve bundan dolayı ithama müstahak kılınmış 
ise savcının ihmaline dayanarak teşriî masu
niyetimize dokunmayın demek onların hakkı 
olamaz. Hattâ müteşekkir olmaları lâzımdır. 
Şikâyetçiler ise savcının Sayın irfan Tansel'in 
ithamını tesbit etmemek suretiyle efkârı umu-
miyede kendilerini ebediyen itham edecek ve 
ebediyen suçlu mevkiinde bırakacak bir şaibe
den kurtulmamalanna sebeljolmuşsa savcının 
ihmali bunun önüne geçecek tek yol mahkeme
de, Sayın irfan Tansell iddiasını, ispat etmek 
mevkiine sokmak olacaktır. O halde niye sav
cıyı itham ederken onun ihmalinin sağladığı de
lil yokluğuna dayanarak teşriî masuniyetinin 
kaldırılması aleyhinde konuşuyorlar? Bu te
zat; Sayın Şükran Özkaya'dan bu derin teza
dı beklemezdim. Savcıyı itham etmenin asaleti 
yanında onun ihmalinin bir neticesi olarak de
lil yokluğuna dayanarak teşriî masuniyetimizi 
kaldırmayın şeklinde beyanınızı teessürle kar
şılarım. 

Sayın Cizrelioğlu arkadaşımızın burada teş
riî masuniyetinin kaldırılması lâzımgeldiği üze
rinde ciıyandığı tek nokta vardır. Gerek Ada
let ve Anayasa Komisyonu gerekse Senatomuz 
dosya muhteviyatı ile mukayyettir dediler. 
Evet ben de kabul ediyorum, ama şu mukayettir 
lâfı ne demektir. Dosya mükemmel ise mukayyet
tir. Dosya nakıs ise, dosyadan zabıtlar çalmmış-
sa, dosyadan şahit ifadeleri yırtılmış atılmışsa 

I veya aşikâr olan deliller dinlenmemişse hattâ bu 
. dâvanın mevzuu olarak tek delili Sayın Kuman
dan irfan Tansel'in ifadesi ve iddiası olduğuna 
göre bu tek delilin dinlenmesinden sarfınazar 
edilmişse ortada dosya var mı ki muhtevası ile 
mukayyet olayım. Dosyaya mukayyet olma na
zariyesi dosyanın mükemmel olarak hazırlanmış 
olması şartı ile mütalâa edilebilir. Hakikaten 
leh ve aleyhte olarak deliller toplanır ondan 
sonra artık Senato ve Adalet Komisyonunun bir 
diyeceği kalmaz. Toplanmış olan delilleri ihti
va eden dosya üzerinde lehte ve aleyhte kanaa
tini bildirir, ama dosyanın delilleri toplanma-
mışsa ortada dosya yok demektir. Nakıs dosya 
var demektir. Tasavvur ediniz burada Sayın 
Tansel'in ifadesinin alınmamasından ibaret olan 
hâdiseye mütenazır olarak, sanık aleyhine tesbit 
edilmiş olan ve sureti matbuata intikal ettiril
miş olan bir zabtın yırtılmış olması da müm
kündür. O zaman ne yapacaksınız? Savcı sabit 
olacak delilleri yok edecek şahitlerin ifadelerini 
veya isimlerini tâyin edecek, ondan sonra Sena
to veya komisyon onun oyuncağı imiş gibi size 
dosyayı gösteriyorum siz dosya muhteviyatı ile 
mukayyetsiniz ona göre karar vermeye mecbur
sunuz diyebilecek midir? 

Hangi hukuk bunu müdafaa eder, hangi akıl 
bunu terviceder, mesele bu. Ben zatıâlinize şöy
le bir kaideyi veya mantığın neticesini izhar et
mek istiyorum, hiçbir müessese tasavvur oluna
maz ki, başka bir müessesenin suiistimalinin tas
dik ve hücceti mahiyetinde olsun. Ben savcının 
suiistimalinin tasdiki için mi vaz'edildim. Suiis
timal açık, aşikâr. Bunu tabiî Senatörler dahi 
iddia ediyor. Zannediyorum ki, Cizrelioğlu Be
yefendi böyle bir şey diyemedi, ama mecbur 
olursa söylemeye mecburdur. Savcının suiistima
linde ihtilâfyok. Bir dâva olur koca bir kuman
dan itham eder, kurulmuş olan şu müesseseyi 
yıkma yolunda ihtilâl cemiyetleri kurdular der, 
dosyalar bu boydur, der. Altı kırmızı, mavi çizili 
ifade zabıtları vardır, der. Hükümet istediği za
man teslime amadeyim der ve bunu savcı ye
gâne mesnet ittihaz ederek tahkikata geçer ve 
bunu da dinlemez, tesbit etmez. O halde suiisti
mal açıktır. Suiistimal ile muallel olan dosya ile 
mukayyet olacağımız iddiası aklın ve mantığın 
kabul etmiyeceği bir iddiadır. Buna hukuk de
nemez. Benim iddiam bu. Eğer savcı iyi - kötü 

I Sayın Tansel'in ifadesini alsaydı ne delilleri var-
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s-a sorsaydı, vereceği cevap üzerinde dosyaya 
mukayyet olmak kadar tabiî birşey olmaz. Ama 
olmamış tek delil alamamış almadığı halde gön
dermiştir. O halde bu dosyayı iadeden başka 
mantık dışı birşey var mıdır?.. Esasen dosya 
nakıs ise dahi iade edilmez. Nakıs veya hileli 
dosyanın muhteviyatına Senato mukayyettir di
ye ne bir kanun hükmü vardır ne de mantıki bir 
netice çıkarmak mümkündür. Benim iddiam bu. 
Onun için Sayın Senatör arkadaşlarımızı itham 
etmek asla benim aklımdan geçmez. 

Ben bu kadar dürüst düşünebiliyorum. Ne 
bileyim onların suçlu olacağını? Dedikodu var. 
Dedikoduya göre hüküm verilmez. Belki bekle
diğimizden çok daha masum insanlardır. Bun
dan bir kastım emin olunuz, yoktur. Onun 
için ilk teklifim olarak ve Adalet Komisyonun
da oya arz edilmiş olan takririmin mündereca-
tını burada sadakatle iddia ediyorum ki, teşriî 
masuniyetinin kaldırılıp kaldırılmaması bahis 
konusu olmadan, savcının dayandığı tek nok
ta, Sayın İrfan Tansei'in ifadesi alınmadan bu 
dosya hakkında bir karar verilmesi vicdanen, 
dahi mümkün olmadığından, hukukan değil, 
vicdanen dahi mümkün olmadığından dosyanın 
berai ikmal iadesine karar vermekte hiçbir hu
kukî sakınca yoktur. Ama «biz adliyeye müda
hale edemeyiz» deniyor. Bu müdahale değildir, 
arkadaşlar. Ben böyle derim, vicdanımı kulla
nırım, iddia ederim, Savcı ister dinler, isterse' 
dinlemez. Dinlediği takdirde, ister ademî takip 
karan verir, isterse vermez; onun bileceği şey. 
Müesseselerin birbirine müdahalesi, birinin di
ğerinin vazifesini yapmaya kalkması halinde 
bahis konusu olur. Ben, savcı yerine geçip şa
hit dinliyeceğim ki, savcının, adliyenin hizme
tine müdahale etmiş olayını. Bsn aşikâr olarak 
dinlemediğim bir delili, dinlememiş olmam se
bebiyle bir karar vermek imkânından mahrum 
olduğum için iade ediyorum, gereğini sen dü
şün, diyeceğiz. O ister dinler, ister dinlemez. 
Dinlerse, isterse ademî takip kararı verir, is
terse buraya tekrar dosyayı iade eder. Bu yine 
onun bileceği birşey. Binaenaleyh burada mü
dahale neresindedir? Müdahale yoktur. O yine 
vazifesinde muhayyer ve muhtar kalacaktır. 
Ama, İçtüzüğün 140 ncı maddesinde delilleri 
takdir etmek, hattâ takdirin d<? ötesinde bir 
takdir salâhiyetini Senatoya vermek suretiyle, 
sadece bu hâdiseye münhasır olmak üzere biz 

delilleri takdir etme hakkı ve salâhiyetini haiz 
bulunuyoruz. Nasıl ki aleyhine olarak tesbit 
edilmiş olan bir delilin siyasi maksatlarla te
sis edildiği kanaati hâkim olursa, delil olma
sına rağmen masuniyetinin kaldırılmamasma 
karar vermek yetkisini haiz isek, aşikâr olarak 
bir delili yok etmek veya toplamamak sadedin
de olan bir savcıya da dosyasını iade etmek 
bunun tabiî bir neticesi olur. Aksi halde bir 
senatörün lehine olsun, aleyhine olsun savcıya 
büyük bir hakkı ihtiyar tanımak, hattâ suiisti
mal kapısını açmak, Senatonun da elini kolunu 
bağlayıp savcılık müessesesinin oyuncağı hali
ne getirmek demek olur. Benim iddiam bu. 

Sevgili arkadaşlar, muhterem senatörler, 
takririmi geçen celse vermiştim. Hayır bunda
dır, selâmet bundadır. Esasen tabiî senatör
lerin müdafaası da zımnen bu istikamettedir. 
Savcıyı itham eden ve Sayın Tansel'i dinleme
diği için vazifesini suiistimal etmiştir, bunun 
hesabını er geç savcı verecektir, diyen tabiî 
senatörler zımnen Sayın İrfan Tansei'in dinlen
mesini istiyorlar demektir. Dinlenmediği için 
müteessirdirler demektir. Bir taraftan dinlen
mezken ve onu dinlemiyen savcıyı itham eder
ken, diğer taraftan savcının ihmalinin sağladı
ğı delil yokluğuna dayanarak teşriî masuniye
tinin kaldırılmaması yolundaki bir talebin ve 
bir iddianın bir çelişme ve bir tezat olduğunda 
şüphe yoktur. Ben bu müdafaada bu kadar ağır 
bir çelişmeyi dinlemek istemezdim. Ya savcı it
ham edilmiyecekti veya itham edildikten sonra 
bu, ya masuniyetimizi kaldırın biz mahkeme
de kendimizi müdafaa edeceğiz denecek veya 
Sayın İrfan Tansei'in dinlenmesi için dosyanın 
iadesi yolunda oy verilecekti. Bunun başka 
çıkar yolu yoktur sayın senatörler. Hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sezai O'Kan, buyurun. 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; huzurunuzda İçtüzü
ğün 142 nci maddesinin şahsıma tanıdığı savun
ma hakkını kullanmak maksadiyle söz almış 
değilim. 

Hayatta attığım ve atacağım adımların fikrî 
ve vicdani sorumluluklarını müdrik bir kimse 
olarak, hareketlerimden dolayı hiçbir zaman 
kendimi savunmak ihtiyacını hissetmedim. An
cak, belirecek yanlış takdir sonu ithamlara 
mâruz kalmam halinde, savunmanın yegâne te-
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minatı, müessesesi Hukuk Devleti anlayışı ola
caktır. 

Sayın senatörler; bugün, demokrasiye gö
nül vermiş, demokrasimizi ihya ve yürütmek 
için bu uğurda mücadeleyi Tanrı emri gibi ka
bul ederek çalışmış, çırpınmış, insafsız ve hattâ 
amansız davranışlar karşısında dahi yılmamış 
mücahitlerin karşılaştığı ve içinde bulunduğu j 
hazin tablonun panoramik bir şekilde seyrini j 
takibedeceksihiz. i 

Şunu ifade etmek isterim ki, mâruzâtım ? 
üzüntümüzün şiddetinde sizleri sıkacak bir ka- j 
rakter taşımıyacaktır. 

Sayın senatörler; malûmları olduğu gibi | 
Anayasanın 79 ncu maddesinin son fıkrası, üye- j 
lerin dokunulmazlık işlemlerinin hazırlanma- ] 
smda, siyasi parti gruplarının konuyu görüş- ; 
meşine ve karar almasına imkân vermemekte
dir. Bu bakımdan haklı olarak Sayın Genel 
Kurul üyelerinin, evvelki tatbikatlarda Ana- , 
yasa ve Adalet Komisyonunun kararını benim- j 
siyerek oylarını kullanmaları bir usul haline ' 
gelmiş idi. Bu defa müzakere açıldığına göre, 
mevcut tatbikatın değişik bir seyir, takibede- r 

c-eği anlaşılmıştır. Bunun için ben, tetkik im- I 
kânını bulamadığınız dosya muhteviyatını siz- ! 
lerin huzurunuza kısa pasajlar açmak suretiyle | 
getirmeye çalışacağım. Yalnız peşinen arz et- j 
mek isterim ki, gruplarda görüşülemiyecek bu j 
konunun, Adalet PaVtisi Grup Başkanı tara- i 
fından eleştirilmesi Adalet Partisi Grupu için i 
olduğu kadar, Sayın Şeref Kayalar'm özel, J 
durumu bakımından da kendisi için bir talih- j 
sizlik olmuştur. 

Sayın senatörler; benim meseleyi takdim 
tarzım diğer sayın konuşmacılardan biraz fark
lı olacaktır. 

Ben MDOr ile ilgili bu konu içerisine ken
dim girerek nasıl muttali oldumsa, sizleri de 
aynı istikamette, aynı safhalardan geçirmek 
suretiyle bu dosya içerisine götürmeye çalışa
cağım. 

Bir gün Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanına gelen kâğıtlar içerisinde benim de 
dokunulmazlığımın kaldırılmasının istendiği 
hakkındaki kâğıdı görünce, hiç ilgi ve bilgim 
olmıyan MDO hakkında Adalet Bakanından 
yazılı olarak bâzı sorular sormak suretiyle ken
dimi oriyante etmek istedim. 
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Şimdi sizlere ilk yazılı soru önergemi ve 
aldığım cevapları arz etmekle konuya girmeye 
çalışacağım. 

Evet, gelen kâğıtlarda., benim de MDO ile 
ilgili gözükmem ve dokunulmazlık meselemin 
konu olmasını öğrendikten sonra Adalet Ba
kanından ilk defa sorduğum yazılı soru öner
gemi arz ediyorum : 

11 Kasım 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim.' 

Sesai O'Kan 
Tabiî Senatör 

7. MDO Patenti altında demokratik re
jimi devirme ve diktaya gitme faaliyetlerinin 
mevcudiyetini iddia" eden ilk muhbirin ifşaatı 
!ha,ngi tarihte hangi sorumlu makama yapılmış
tır? 

2. Rejim ile ilgili MDO denilen tehlikeli 
olayı ilk defa öğrenen sorumlu makamlar ne 
gibi idarî ve hukukî işlemde bulunmuşlardır? 

3. idarî ve hukukî bir işlemde "bulunmaları 
gerektiğine göre elde edilen kanaat ve netice
si ne olmuştur? 

4. Ciddiyet derecesi ne olursa olsun mahi
yet itibariyle yapılan ihbar, Anayasa düzenimiz 
ve onun hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmaz 
bir önem taşıdığına göre zamanında her hangi 
bi? işleme tâbi tutulmamış ise sorumluları hak
kında Cumhuriyet Savcılığı kamu yararına tah
kikat ve dâva açmış mıdır? 

Açmamış ise Adalet Bakanlığınız ihbarı alan 
ve vazifesini zamanında yapmamış sorumlular 
için Cumhuriyet Savcılığına bir talimat vermiş 
midir veya vermeyi düşünmekte midir? 

Şimdi sorulu önergeme Adalet Bakanından 
verilen cevabı arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alınan 14 . 11 . 1967 gün ve 
8656/05830-778 sayılı yazılarına : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Sezai O'Kan tarafından Bakanlığımıza yönel
tilen 11 Kasım 1987 günlü yazılı soru önergesi
nin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

MDO ile ilgili olarak, ilk defa 28 - 29 
Ocak 1284 gecesi (Büyük Türk Milleti) başlığı-
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nı ve (MDO) rumuzunu taşıyan daktilo ile 
yazılmış ve teksir edilmiş beyannamelerin An
kara'da muhtelif semtlere dağıtılması mezkûr 
beyannamelerin suç konusu ihtiva etmesi sebe
biyle bu, yer Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
soruşturmaya başlanılmıştır. 

Ancak devamlı yapılan araştırmalara rağ
men, beyannameleri yazan, çoğaltan ve dağıtan
ların tesbiti mümkün olamamış ve neticede, Ba
sın Kanununun 35 nci maddesine tevfikan vâki 
zamanaşımı sebebiyle 18 . 7 . 1966 tarihinde, 
966/301-190 sayı ile takipsizlik karan veriL 
mistir. 

Bundan başka, 22 Şubat tarihli gazetelerde 
ve özellikle aynı tarihli Dünya Gazetesinde; bir 
basm toplantısı ile ilgili olarak yer alan bâzı 
haber ve ibareler, Ankara Cumhuriyet Savcı
lığınca ihbar telâkki olunarak, aynı tarihte 
O. M. U. K. nıın 153 ncü maddesi gereğince ha
zırlık soruşturmasına tevessül olunmuştur. 

İntacedilen tahkikat sonunda; demokrasi 
prensiplerine aykırı olarak, Devletin tek bir 
fert veya zümre tarafından idare edilmesini he
def tutan cemiyet kurmak ve bu cemiyetin faa
liyetlerini tanzim, sevk ve idare etmek ve bu 
cemiyete girmek suçlarından haklarında» 

Bu noktayı bilhassa tashih etmek isterim. 
lütfen hafızalarımıza yerleştirelim. 

«...kâfi delil ve emare elde edilen...» 
Sayın Tansel'in basm toplantısı münasebetiy

le bu konuda yapmış olduğu açıklama ve onu 
mütaakıp savcılığın giriştiği takibat içerisinde 
demek ki, gerekli delil ve emareler mevcut de
ğil. Bu dosyada görülemiyen emare ve deliller 
o zaman tahkikatın açılması için kâfi delil gö
rülmüş. 

Diğer hususlar sizleri ilgilendirmediği için 
o pasajları da atlamak suretiyle okumaya de
vam edelim: «önergede bahis konusu edilen ve 
mahiyeti itibariyle, halen hazırlık ve ilk so
ruşturma safhalarında bulunması sebebiyle, tah
kikatları gizli cereyan eden olay hakkında Ba 
kanlığımıza da intikal etmiş başkaca bir malû
mat mevcut bulunmamaktadır» 

Denilmek suretiyle madde madde istirham 
ettiğim sorularıma verilen cevaplar bundan iba
rettir. Bunun üzerine tatmin edilmediğim için 
ikinci sorumu tevcih ettim. Bunun da 1 nci 
maddesinin (a) fıkrasına kadar olan kısmı ela 
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sizi meşgul etmemek için atlıyorum. Ve (a) 
fıkrasından itibaren esas sorularıma giriyo
rum: 

a) Suç vasıtası olan MDO beyanname
lerinin dağıtıldığı bildirilen 28 - 29 Ocak 1964 
gününden 3 sene sonra 22 Şubat 1967 tarihinde 
basın toplantısı ile bilgilerini gayrimesul bir 
muhatap bularak açıklıyan muhbir Hs.va Kuv
vetleri Komutanı irfan Tansel midir? 

b) 22 Şubat tarihli Dünya Gazetesinde 
açıklanıp MDO hakkında ihbar telâkki edi
len haberler üzerine Cumhuriyet Savcılığı tev
siki gereken hususlar için hangi makam veya 
kişilerden talepte bulunmuştur? * 

Eğer bu hususun açıklanmasında sakınca 
görüyorsanız bunun hukukî sebebi nedir? 

Bundan evvelki sorumda bu soruma cevap 
alamadığım için bu şekilde sebebini sormak ih
tiyacını hissettim. 

c) Üç sene suçu ve suçluları gizledikten 
sonra bir basın toplantısında yaptığı açıklama 
ile «kâfi delil ve emareler» bulunduğu kabul 
edilen bilgilerini gayriciddî bir davranışla orta
ya koyan muhbir hakkında Cumhuriyet Savcı
lığınca soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış 
ise Adalet Bakanı olarak Cumhuriyet Savcılığı
na tahkikat açılması için bir talimat verdiniz 
mi veya vermeyi düşünüyor musunuz? 

2. — Anayasa ve Cumhuriyet Senatosu iç
tüzüğünün tanıdığı yetki muvacehesinde istir
ham ettiğim sorularımın madde madde cevap
landırılmasında mahzur mütalâa ediliyor ise 
hukukî gerekçesi nedir? 

Adalet Bakanlığından gelen cevabı yine baş
langıçtaki tarih ve sayıların bir tarafa bıraka
rak birinci maddeden itibaren sorularıma ver
dikleri cevapları arz edeceğim. 

a) Söz konusu MDO ile ilgili tahkikat, 
evvelce ifade edildiği gibi halen hazırlık ve ilk 
soruşturma safhasındadır. Usul hükümlerine 
göre gizli cereyan etmekte bulunan tahkikatta 
muhbirin kim olduğunu, Adalet Bakanının açık
lamasına kanuni mesağ bulunmadığı düşünül
mektedir. 

b) Yukarıdaki mülâhazalarımız, bu parag
raftaki soruya da cevap teşkil etmektedir. 

c) Olayın muhbiri hakkında mahallî Cum
huriyet Savcılığı tarafından her hangi bir so
ruşturmaya tevessül olunmadığı anlaşılmakta
dır. 
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Diğer taraftan, C. M. U. K. nun 148 nci mad

desinin Bakanlığa tanıdığı yetki dışında, Ada
let Bakanı da dâhil olmak üzere hiçbir organ, 
makam veya kişinin, tahkikat açması için Cum
huriyet savcılarına emir ve talimat vermesine, 
usul hükümleri asla müsait bulunmamaktadır. 

Ben de esasen sorumu tevcih ederken ken
dilerine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
148 nci maddesine göre bir işlem yapılıp ya
pılmadığını sormuş idim. Bu maddeyi.ya ben 
veya Bakanlık demek yanlış değerlendirmiş bu
lunuyor. 

Tahnıin ve takdir ederim ki, sormuş oldu
ğum soruları ciddî bulmuşsunuzdur. Fakat ve
rilen cevaplar da o derece kaçamaklıdır. 

Nedense Adalet Bakam bir türlü sorduğum 
v soru önergelerine verdiği cevaplarda General 

Tansel'in ismini telâffuz etmek istememiştir. 
Halbuki Adalet Bakanlığı bu konu üzerinde 
18 . 7 . 1966 tarihinde 966/301 - 190 sayı ile ta
kipsizlik kararı alındığını bildiği gibi, ikinci ta--
kibatm da 22 Şubat 1967 tarihinde General ir
fan Tansel'in basın toplantısındaki beyanları
nın ihbar telâkki edildiği için açıldığını, yani 
bu defaki muhbirin General Tansel olduğunu 
pekâlâ biliyor. Nitekim, biraz sonra arz edece
ğim veçhile, Cumhuriyet Savcısının Adalet Ba
kanlığına ve Adalet Bakanlığının da Genelkur
may Başkanlığına yazdığı tezkerelerde bu du
rumu açıkça göreceğiz. 

Evet Sayın senatörler; gelelim şimdi Cum
huriyet Savcısının hakkımızdaki fezlekesine: 

Sayın senatörler, Cumhuriyet Savcısı fezle
kesinde, tanıkların ismi sıralandıktan sonra, 
suçun mahiyeti yanına yazıldıktan sonra 
suçun tarihi de «1962 ve müteakip yıllar» di
ye kaydedildikten sonra metne şöyle giriyor: 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral irfan 
Tansel tarafından yapılan basın toplantısını. 
22 Şubat 1967 tarihli gazetelerde yayınlaman 
şekilde, bahusus aynı tarihli Dünya Gazetesinin 
7 nci sayfa ve 2 nci sütununda yayınlanan kıs
mında ihtilâlci faaliyet gösterdiği iddia olunan 
Millî Devrim Ordusu Teşkilâtı için «..'. haliha
zırda MDO ihtilâl Teşkilâtının Genel Sekreteri 
Hüsnü Özkan'dır. Başkanı ise Mucip Ataklı'dır. 
Bu Teşkilât Millî Devrim Derneği içinde bir 
organdır.» şeklindeki ibareler ihbar telâkki edi
lerek savcılığınızca girişilen hazırlık soruştur
masında...» 

Görülüyor İd, buraya kadar okuduğum fez
lekenin 1 nci bölümünde savcı doğrudan doğ
ruya Sayın General irfan Tansel'in basın top
lantısında ortaya atmış olduğu iddialara fez
lekesini istinadettirmektedir. 

General irfan Tansel'in bilâhara arz edece
ğim direkt olarak İfadesine müracaat edilmiş
tir. Bu kadar ileri iddialarda bulunan Sayın 
General irfan Tansel Cumhuriyet Savcılığına 
Genelkurmay aracılığı ile Adalet Bakanlığı 
vasıtasiyle gönderdiği cevapta diyor ki; MDO 
hakkındaki bilgilerim ilişik 7 sayfada gösteril-
miştir. 07 sayfalı yazı okunduğunda görüyoruz 
ki, 1962 senesinde 21 Mayıs olayları münasebe
tiyle Eadyoevinde suçüstü yakalanmış, kişisel 
karakter yapısı itibariyle cidden üzüntü duyu
lacak bedbaht bir kızın kendisini suçluluktan 
uzaklaştırabilmek için örfi İdarenin Ankara 
Merkez Kumandanlığında ilgili sorumlu bir is
tihbarat subayına vermiş olduğu ve teyple tes-
bit edilen ipe sapa gelmez ifadelerinden başka 
birşey değildir. Ve bunu bilâhara arz etmeye 
devam etmek üzere tekrar fezlekedeki bir pa-
saiı okumak isterim. 

Sayın savcı buyuruyorlar ki, «Yasemin Or
hun'un beyanına göre Millî Devrim Ordusu Teş-
Mlâ+mm basında bulunan birlikçilerden halen 
Tıbiî Senatör Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, 
SuDhi Karaman, Sezai O'Kan, M. Şükrü Özka-
va ve Milletvekili Hüsnü Özkan.» 

Bu nokta üzerinde bilhassa durmak istiyo
rum. Savcı, bakınız, Yasemin Orhon'un beyanı
na göre, demek suretiyle fezlekeyi yalnız ve yal
nız lv>ı k^ir. ^^T'^o',," old"*'*". îf?de i^prisİT1^ bı,T-
duğu ve kendi kendine çıkarttığı mânalara göre 
hazırlamıştır. Şimdi ben bizim Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun Sayın sözcüsüne müsaade
lerinizle buradan bir soru sormak istiyorum. 
Dosyayı enine boyuna tetkik eden Anayasa ve 
Adalet Komisyonumuzun; gerek Alt Komisyonu, 
gerek Genel Kurul tam Komisyonu bu kızın ge
rek 1962 yi tokibeden ve Merkez Kumandanlı
ğında teyple tesbit edilen yaptığı açıklamada, 
gerek İrfan Tansel'in açıklamış olduğu, daha 
doğrusu ihbar telâkki edilen beyanlarını 
mütaakıp malzeme olarak savcılığın ihti
yaç duyup da müracaat ettiği Tansel'
in gönderdiği Yasemin ismindeki bu kı
zın ifadesinde ve savcının da aynı mal
zeme üzerinde, aynı kişi üzerinde ifade zap-
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tını tesbit ettikten sonra, elimizde bulunan dos
yadaki ve bütün bu dosyaya tek mesnet teşkil 
eden ifadesinin içerisinde Sezai O''kan ismine te
sadüf edilmiş midir, edilmemiş midir? zannedi
yorum ki, Sayın Komisyon Sözcüsünün verece
ği cevap; ne ilk muhbir Yasemin'in, ne de İrfan 
Tansel'in bilâhara ihbar telâkki edilen beyan
larından sonra ifadesine müracaat edilen Savcı
lıkta tesbit edilmiş ifade zaptında Sezai O'kan 
ismine tesadüf edilmemektedir. Dosyanın da 
ciddiyeti üzerinde bu noktanın sizi düşündüre
ceğini tahmin ederim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Sav
cısının Adalet Bakanına yazdığı 23 . 2 . 1967 
gün ve 967/80 sayılı yazıyla, bu yazı üzerine 
Bakanlığın Genelkurmay Başkanlığının yaz
dığı tezkereyi ve alman cevabı okuyup biraz 
eleştirelim. 

Sayın Cumhuriyet Savcısı Adalet Bakanlığı
na biraz evvel arz ettiğim tarih ve sayı ile şu 
yazıyı yazmıştır. 

ADALET BAKANLIĞINA 

Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel ta
rafından yapılan basın toplantısının 22 Şubat 
1S67 tarihli gazetelerde yayınlanan seklide ve 
bahusus aynı tarihli Dünya Gazetesinin 7 nci 
sayfa 2 nci sütununda yayınlanan kısmında 
ihtilâlci faaliyet gösterdiği iddia olunan MDO 
Teşkilâtı için «hali hazırda MDO ihtilâl Teşki
lâtının Genel Sekreteri Hüsnü Özkan'dır, Baş
kam ise Mucip Ataklı'dır. Bu Teşkilât MDO 
(Millî Devrim Demeği) içinde bir organdır:». 
şeklindeki ibareler mevcut bulunmaktadır. Söz 
konusu edilen ibareler Millî Devrim Ordusu 
adında sfizli bir teşkilât bulunduğu ve bu teşki
lâtın ihtilâlci faaliyetler gösterdiği noktasından 
memu: iyetimizce ihbar telâkki edilerek gerekli 
soruşturmaya başlanılmıştır. Bu itibarla, Huva 
Kuvvetleri Kumandanlığı nezdinde gereken te-
şebbüsata geçilerek» 

Sayın TıŞ-lı'nın üzerinde ısrarla durduğu, 
onun da iç âlemini, onun da hem hukuk anla
yışını hem vicdanını tırrnalıyan mesele burada 
kendisini göstermeye başlıyor. 

«Bu itibarla, Hava Kuvvetleri Kumandan
lığı nezdinde gereken teşebbüsata geçilerek 
MDO isimli gizli teşkilâtın halen faaliyette 
olup olmadığı, teşkilâtın mahiyeti ve şekli ve 

bu teşkilâtın ihtilâlci mahiyette faaliyet göste
rip göstermediği yolunda soruşturmaya esas 
olabilecek delil ve vesikalar mevcutsa memuri
yetimize intikalinin temini hususunda delâlet
lerinizi arz ederim. 

Cumhuriyet Savcısı 
Fazıl Alp 

Sayın senatörler, Cumhuriyet Savcılığının ya
zısını arz etmiş bulunuyorum. Hava Kuvvetleri 
Kumandanından görüyorsunuz neler sormuyor 
neler; MDO isimli gizli teşkilâtın halen faaliyet 
halinde olup olmadığı, bu teşkilâtın mahiyeti, 
şekli, bu teşkilâtın ihtilâlci mahiyette halen faa
liyette bulunup bulunmadığı vesaire, vesaire... 

Bunları, Savcı General Tansel'in gazetelere 
intikal eden beyanları içerisindeki sosyal bün
yemizde atom bombası gibi tesir icra eden it
hamlarına istinadettirerek sorduğunda şüphe 
yoktur. Ne hazindir ki, Cumhuriyet Savcısı, ka
nunların kendisine tanıdığı en tabiî hak ve yet
kisini kullanarak bu suallerini General Tansel'
in ifadesine müracaat ederek bizzat kendisine 
sormamıştır. Acaba Cumhuriyet Savcısı nasıl 
bir hukuki kanaat ile General Tansel'i, doku
nulmazlık zırhı içinde görmüş de böyle hareket 
etmiştir?.. Bu suali sormak insanın kendi kendi
ne de olsa muhakkak aklına geliyor. Demokra
tik Hukuk Devletimize vücut veren bugünkü 
Anayasa muvacehesinde, Cumhuriyet Savcısı
nın bu tutumu vehimden başka izahı olmıyan 
bir davranıştır. Maalesef Adalet Bakanlığı da 
Cumhuriyet Savcısının bu davranışını, aynı 
zihniyet içerisinde olsa gerek ki, benimseyerek, 
Hava Kuvvetleri Komutanının iddia ve itham
larına ait bilgi ve malzemeyi Genel Kurmay 
Başkanlığı aracılığı ile General Tansel'den rica 
etmeyi uygun bulmuştur. 

Sayın senatörler; şimdi size Adalet Bakanlı
ğının Genel Kurmay Başkanlığına yazdığı 
28 . 2 . 1967 gün ve 6710 sayılı yazısına veri
len cevabı okuyacağım. 

Evet, Adalet Bakanlığı 28 . 2 . 1967 gün 
ve 6710 sayılı yazısı ile Genel Kurmay Başkan
lığına bir yazı yazmak suretiyle Hava Kuvvet
leri Kumandanından MDO hakkındaki bilgi
lerini rica ediyor. Bu ricası üzerine Hava Kuv
vetleri Kumandanının bilgisine müracaat eden 
Genel Kurmay Başkanlığı elde ettiği bilgiyi bir 
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yazı ile Adalet Bakanlığına cevaben takdim 
ediyor. 

Genel Kurmay Başkanlığının 8 . 3 . 1967 ta
rih ve 3531 - 67 - 479 sayılı yazıları şeyledir : 

«Adalet Bakanlığına 

MDO hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlı
ğından alman bâzı bilgiler 7 sayfalık ek halin
de Yüksek Makamınıza sunulmuştur. 

ilgililere intikaline aracılığınızı rica ederim. 
Gnk. Bşk. Org. 

Cemal Tural 

Genel Kurmay Başkanının göndermiş olduğu 
bu yazının ilişiği 7 sayfadır. 7 sayfada 1962 se
nesinde bir teyp bandında tesbit edilmiş Yase
min ismindeki kızın hezeyanlarından başka bir 
şey değildir. Bu 7 sayfalık yazı içerisinde Sa
yın General Tansel'in bir tek şahsi mütalâası 
ve ilâve edeceği bir malzemesi yoktur. Sayın 
arkadaşlar. Onun için daha evvel takipsizlik ka
rarı alınmış, kendisini suçluluk kompleksinden, 
fobisinden kurtarabilmek için bâzı ifşaatlarda 
bulunmuş bir kız dönüp dolaşıyor, dönüp dola
şıyor ve hepinizi günlerce ve saatlerce, kamu 
oyunu da dâhil olmak üzere, etkiliyen ve hele 
biz gibi ilgilileri çok ve çok müteessir eHen bir 
hâdiseyi devam ettirip geliyor. Kimmiş bu? 
Teşhisi koyarken dahi o kıza acıyorum. Evet, o 
bedbaht Yasemin ismindeki kız ve onun hezeyan
ları... Bîaîzeme olarak kim bunu değerlendiri
yor? Evet Sayın General Tansel malzeme ola
rak değerlendiriyor ve bir basın toplantısında 
bunu efkârı umumiye açıklıyor ve takibata da 
yalnız ve yalnız kızın hezeyanları olan bu 7 
sayfalık yazıları ile kuvvet vermeye çalışılıyor. 
Anlaşılması güç. İzahı dahi güç. 

Sayın Senatörler; müşterek sorumluluğunu 
idrak ettiğimiz şu Yüce Senatonun hukuk ve 
adalet dolu. mümtaz kubbesinde ayrıca bir mâna 
taşıyacak ve hepimizi düşündürecek bir soru
yu dile getirmekten kendimi alamıyacağım. 
Acaba basın toplantısı yapan Sayın General 
Tansel olmayıp da, aynı şiddette ithamlar sa
vuran bir teğmen olsaydı, bu defa da Cumhu
riyet Savcısı ve Adalet Bakanlığı, Genel Kurmay 
Başkanlığı aracılığı ile ihbarı yapan teğmenin 
ifadesine aynı yoldan mı müracaat edecekti? 
Bilmiyorum, bu sualime «evet» cevabım içimiz
den verecek bir arkadaş çıkar mı? Zannetmem. 

I Görülüyor ki ihbar gayri ciddî takibedilen yoi 
gayriciddî, gayretler isfoatsız ve neticesi boş. 
Böylece General Tansel tarafından sosyal bün
yemizde patlatılan atom bombası değil, makam 
ve sorumluluğu ile bağdaşmaz bir mantar taban
cası hafifliğinde ibret verici davranışın tecellisi 
olmuştur. 

Sayın senatörler; Arz etmeye çalıştığım ko
nunun her yönünü Anayasa ve içtüzük hüküm
lerine göre incelemiş ve karar almış alt komis
yon ile Anayasa ve Adalet Komisyonunun ra
porlarına temas etmiyeceğim. Çünkü Komisyo
nun sayın sözcüsü ve diğer konuşmacılar gayet 
güzel bir şekilde Komisyonun hukukî görüşle
rini ortaya getirmişlerdir. Ben ayrıca bu tek
nik konulara girerek sizleri meşgul etmek is
temiyorum. Hazırlıklarım vardır fakat şu anda 
ihtiyaç duymuyorum. 

Sayın senatörler; biri birimizi her vesile 
. ile iyi anlamak mecburiyetindeyiz. İnsanlık çün
kü bunu icabettiriyor, üzerine titrediğimiz re
jimin kaderi bunu icabettiriyor. Biz, Türk Mil
letini her yönü ile mesut edeceğine inandığımız 
ve yaratıcılarından olduğumuz'için de hayatta 
başlıca grurunmz olan bugünkü Anayasa dü
zenine gönül vermiş ve bu çatı altında bera
ber hizmet imkânını yaratmak için birçok mü-. 
cadelelerden başarı ile çıkmış arkadaşlarınızız. 
Bugün demokratik düzeni torpillemek ve dik
taya götürmek heveslileri olarak huzurunuzda, 
gayriciddî bir dosya muhteviyatı ile de olsa, 
itham edilen bizlerin, demokrasi yollarındaki 
nice barajları yıkarak Meclislerin kapılarını 
açtığımızı her insaf ve izan sahibi bilmekte
dir. Bununla beraber, yarın maalesef bası ka
lemlerin gazetelerinde neler yazacaklarını ve 
hattâ manşetlerini şimdiden görür gibi olu
yorum ve onlara diyorum ki; hayır, bizler 
müdafaa durum unda çırpmmıyoruz, Bizlere ya
kıştırılmak istenilen insafsız isnat ve iftiralar 
karşısında haklılığın verdiği hukuk gücüne ve 
vicdanlarımızın sesine dayanarak ithamları 

\ reddediyoruz. Mânevi d eğerlerimize kimsenin 
| gölge düşürmeye, hukuk Devleti anlamı içeri

sinde, hakkı yoktur diye haykırıyoruz. Hepsi 
bu kadar. 

Sayın senatürler; mevzuubahis dosya ciddi
yetten ve hukukî mesnetten mahrum buiundu-

j ğu için, Anayasa ve Adalet Komisyonunuzun 
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vermiş olduğu karara rağmen, sizlerin Anaya
sa ve İçtüzük'ün âmir hükümleri karşısında 
suçluluğa davet etmiş olmanın vicdani sıkın
tısını duymamış olsam, dokunulmazlığımın kal
dırılmasını bilhassa rica edeceğim. Bu arzumu 
açıkça izhar etmeyişim, her hangi şahsi bir kuş
kumdan değil, sizlerin Anayasa muvacehesinde, 
sorumluluk duygularınıza bir saygısızlıkta 
bulunmuş olmak istemeyişindendir. Zira, şe
refli ve âdil olduğunda hiçbir zaman te-
reddüdetmediğim bağımsız Türk mahkeme
lerinin ve mümtaz Türk hâkiminin karşısında 
bana müteveccih yersiz, mesnetsiz ve insafsız 
olduğu, olduğu kadar, bayağı ithamları ve 
onun yaratıcılarım Türk kamu oyu önünde 
nasıl perişan edeceğimden asla şüphem yoktur. 
O zaman «ölesiye Senatör» diye, ahlâk ve vic
dan seviyesinin çok altında bir tutumla bizlere 
izafe edilen yakıştırma hüviyetin, şeref ve hay
siyet halamından ölümsüzlüğünü de ispat et
menin bir ve bir daha fırsatını bulmuş olacak
tım. 

Sayın senatörler; tabiat kanunlarına göre 
hayat katarı istasyon yapa yapa yoluna devam 
edegelmektedir. Yolcuları olan cümlemizin bi
letleri gidiş ve dönüş değildir. Hangimizi han
gi istasyonda bırakacağı da bilinmemektedir, 
Elbette bir gün ben de, bu katarın yolcusu ola
rak, faniler arasına karışmış olacağım. Lâkin 
Büyük Türk Milleti o zaman demokrasiye ve 
insanlığa hizmet etmiş şerefli insanlar olarak 
bizleri anacaktır. Tarih bunu bizler için böy
le yazacaktır. Çünkü Türk milletinin vefasından 
şüphemiz yoktur. Anayasadaki bizim bağlı bulun
duğumuz müesseseyi yadırgayanlar, aslında, 
dünün siyasi mirasçılarından olup bizi sevemi-
yenlerdir, sevme hassasından mahrum, olanlar
dır. Bilmiyorlar ki, o miras kendilerine ve bu
günkü hizmetlerine vücut veren Anayasa'da 
mahkûm edilmiş bir mirastır. Bunun içindir ki, 
Anayasayı yadırgayanlar, evvelâ kendi şahsi
yetlerine karşı saygıda kusur işlediklerini idrak 
etmek mecburiyetindedirler. Hele gayriciddî 
bir dosyayı fırsat bilerek, dolaylı yollardan 
da olsa, bizleri demokrasiye ve vatana ihanetle 
suçlama gayretlerine girişenlerin, vatan ihanet
leri her yönü ile tescil edilmiş olanların yakın
larından bulunmaları, insafın ötesinde hem ha
zin, hem de cidden esef ve ibret verici bir dav

ranıştır. Bu konu üzerinde daha fazla durma
yı ahlâk anlayışımla bağdaştıramadığım için 
kesi};crum. Daha objektif eleştirmeyi tarih esa
sen yapacaktır. Tesellimiz yalnız bu değil, aynı 
zamanda vicdanlarımızın şasidir. 

Sayın senatörler; bugün, toplumun ve onun 
parçaları olan her birimizin devam edegelmek-
te olan ıztıraplarımızm birçok jönü olduğunu 
biliyoruz. Fakat ben şu kanaatteyim ki, ahlâk 
anlayışımız ve değerlendirmelerimizdcki hata
ların payı bunda büyüktür. Ahlâk restorasyo-

• nunda artık çoğunlukla vicdan ve kafa yapıla
rındaki çöküntüleri tedavi etmenin yolunu bul
mak mecburiyetindeyiz. Aksi halde bu mânevi 
hastalık Aziz Türk Milletimizin yarınları için 
ciddî bir problem olarak devam edecektir. 

Sayın senatörler; mâruzâtıma son verirken, 
.tarihin akışı içerisinde cereyan etmiş ibret ve
rici bir hâdiseyi nakletmeden geçemiyeceğim. 
Böylece, bizlere karşı mevcut bâzı kompleksle
rin teşhisine de, bir açıdan olsun yardım et
miş olacağımı umuyorum. Uzun yüz yıllar ev
vel Moğolistan'da küçük bir çocuk sokakta ye
re çömelmiş olarak elinde bir çomakla bir şeyler 
karıştırıyormuş. O sırada yanından geçen bir 
falcı çocuğa yaklaşarak avucunu eline alır ve 
falına bakar. Biiâhara çocuğa der ki: Evlâdım, 
ayağa kalk, sen ileride büyük bir adam ola
caksın, o zaman ben sana müracaat edersem 
bana ne yaparsın, diye sorar. Çocuk düşünme
den derhal cevap verir, seni yok ederim, der. 
Dehşete kapılan falcı çocuğa tekrar sorar: Ben 
sana fenalık etmedim, istikbaldeki iyi günleri
ni müjdeliyorum, benim için neden böyle dü
şünüyorsun, der. Çocuk; evet, evet ama, sen 
bir defa beni ne ile oynadığımı gördün, der. 

işte sayın senatörler; bizim çilemiz, bu zih
niyette olanların devam ettirmek istedikleri çi
ledir. 

Sizlere tekrar ediyor ve diyorum ki, doku
nulmazlığımın kaldırılması halinde, hukuk an
layışınız ve sorumluluk duygularınız sizi ra
hatsız etmiyecek ise lütfen kararınızı bu isti
kamette veriniz. Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

I 
! BAŞKAN — Komisyon Başkanlığından iki 

tezkere gelmiştir efendim, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı rnaddeleri-
1 nin yürürlükten kaldırılması ve 308 sayılı Miî-
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letvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulması kabul edilen Geçici Komisyo
na, komisyonumuzdan aşağıda adları yazılı 
üyeler katılacaktır. 

Saygı ile arz olunur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Ziya Önder 

A. P. 
Hüseyin Avni Göktürk (Niğde), 
Eşref Ayhan (Ordu), 
Ziya önder (Sivas), 
Cahit Ortaç (Bursa), 
Ali Altuntaş (Tokat). 
C. H. P. 
Muhittin Kılıç (Konya), 
G. P. 
Ahmet Onar (Konya), 
Millî Birlik 
Refet Aksoyoğlu, 
Kontenjan Grupu 
Osman Koksal, 

Yüksek Başkanlığa 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddele
rinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere kurulması kabul edilen Geçici Ko-
miyona, komiyonumuzdan aşağıda adları yazı
lı üyeler katılacaktır. 

Arz olunur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
O. Saim Sarıgöllü 

O. Saim Sarıgöllü (Aydın), 
A. Nusret Tuna (Kastamonu), 
Refet Rendeci (Samsun), 
Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ), 
Sedad Çumralı (Konya), 
Sezai O'Kan (Tabiî Üye), 
Ekrem Özden (İstanbul), 
O. Mecdi Agun (Rize), 
Rifat Öçten (Sivas). 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Burada bir 
usulsüzlük vardır, şimdiye kadar komisyonla
rın kendi aralarında komisyon üyelerini seçe

bilmeleri ancak toplanıp karar vermekle müm
kündür. Ben bu komisyonun âzasıyım. Şimdi 
dinlediğim Başkanlık yazısiyle seçilme ne za
man olmuştur, ne zaman toplamlmıştır. Ve böy
le bir şeyin Umumi Heyetin tasvibi alınmadan 
yapılması mümkün değildir. Yani Heyeti Umu-
miyenin tasvibine sunulmadan nasıl olabilir? 

BAŞKAN — Tasvibe değil, bilgiye sundum 
efendim, Başkanlıktan tezkere geldi. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Bilgilerinize sundum efendim. Başkanlıktan 
gönderilmiştir bir tezkeredir o kadar. Komis
yonun ' hizmetleri hakkında benim bir bilgim 
yok. Başkanlıktan gelen bir tezkeredir. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Sayın Başkanın 
bu meseledeki isticalini takdirle karşıladığımı 
arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takrirler var efendim kifayet 
hakkında, bir de görüşmelerin 10 dakika ile 
kısıtlanması hakkında takrir var. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Samsun 

Enver Işıklar 

BAŞKAN — Kifayet üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye? 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) Aleyhinde. 
BAŞKAN — Yalnız oylarken İçtüzüğümü

zün 142 nci maddesi terşiî masuniyetiyle il
gili. 

MUCİP ATAKLI — (Tabiî Üye) — Konuş
ma hakkım mahfuzsa vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Hakkınız mahfuz efendim, onu 
zikredeceğim. O, İçtüzüğün âmir hükmü. Konu 
üzerinde 16 sayın üye konuşmuş, daha 17 sayın 
üye söz almış durumdadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kifa
yet takririnin aleyhinde evvelâ ben söz iste
dim. 

BAŞKAN — Kifayet takririnin aleyhinde 
buyurun Sayın Ege. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, konunun 
ehemmiyetine binaen ve sayın komisyondan 
takdim olunan raporun çok kısa ve gerekli bil
giyi verecek durumda olmaması dolayısiyle,, her 
muhterem üye gibi, bendeniz de kürsüde mese
lenin lehinde ve aleyhinde ilgililerin izahları 
ile birlikte konuşmaları dinlemek ve vicdani ka
naatimi bir noktaya eriştirmek, oyumu ona 
göre kullanmak için bekliyorum. Ancak, 
maalesef Perşembe günü yapılan müzakere ve 
bugünkü yapılan müzakerelerde elektrikli bir 
havanın, atışma, sataşma, hattâ kavgaya gide
cek halde devam etmesi hakikaten vicdani ka
naatlerini edinememiş, bu dosya üzerinde ve 
dosyayı ifade eden rapor üzerinde ne tarzda 
oyunu kullanacağını tesbit edememiş olan ar
kadaşları mepkut bırakmıştır.. Böyle karşılıklı 
çekişmelerin, hattâ, maalesef hakarete varan 
karşılıklı ithamların cereyan ettiği müzakere
nin daha sihirlerin yatışmadan, mantığın avdet 
etmesine saman kalmadan yeterliğe gidilmesi 
ve yeterbğm oylanmasından sonra gerekli oy-
îamaya germek bence verilecek oyların vicda
ni, dürüst bir muhakemenin neticesine varıl
mış oylar olacağı kanaatini uyandırmamakta
dır, Ben burada yapılan konuşmalar içinde sa
dece Sayın O'Ean'ın konuşmasını huzur ile din-
liyebildinı; sonuna kadar. Konuşmaları içeri
sin ele iştirak ettiğim, veya etmediğim husus
lar olacak, gayet tabiî arkadaşlar. Bunu nor
mal karşılamamış icabeder. Bu kürsüden kar-
şıbkb. fikir7-:? ifada edilecektir. O kadar kar-
?ıbkb. fikirle;: bu kürsüye getirilecektir M. si
yah, beyaz gibi tezat teşkil, edebilecektir. Biz
den beklenilen, bizim yapmamız gereken şey; 
buna rağmen meseleleri sonuna kadar .sükû
netle meseleleri takibetmek, dinlemektir. Ama, 
bunu yapabilmek için da kürsüye çıkan arka-
da'danmmn fikirlerini ifade ederken etrafı 
heyecanlandırmamaları, tahrike götürücü bâzı 
boyarlarda bulunmamaları şarttır. Eğer taraf
lar - ki. burada taraf elması lâzım değil, icabet-
mez. Ama bir taraflar yaratılmak istenmekte
dir - taraflar olsa idi ve bunlar peşin hüküm
lü bulunsa idi Sayın O'Kan'm konuşmasına kar-
?•:>. da .itirazlar olurdu veya şu, bu arkadaşımı-
zm burada gayet rahat, sakin, kimseyi itham 
etmiyen tesyif etmiyen konuşmalar yaptığı 
za:::an dinlendiği gibi dinlenebilirdi. Ama bu 
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konuşmalar, buradaki beyanlar maalesef böy
le olmamıştır. Bu bakımdan konuşmaların ye
terlik ile sona erdirilmesini ben fay dalı gör
müyorum. Bu bakımdan konuşmalar devam 
etmelidir. Mevzu daha aydınlanmalıdır. Bu 
konuda başka üye arkadaşlarımın da, şahsan 
benim de görüşlerim vardır, müsaade edilirse 
ifade etmek istiyorum. Bu bakımdan yeterlik 
önergesinin kabul edilmemesini istirham ediyo
rum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komis3/on Başkanından bir hu
susu öğrenmek istiyoruz. Başkanlığımıza inti
kal eden bir beyana göre Sayın Altan'm ver
dikleri bir takrir dolayısiyle komisyonumu
zun takriri geri almak hususunda bir muta
bakatı var mıdır? Yani geri almak komisyon 
için her zaman mümkündür. Diğer takrirler de 
vardır, Sayın Tığlı'nm Cumhuriyet Savcılığı
na havalesi, ki biz bunu mümkün görmüyoruz. 
Fakat bir raporun komisyona havalesi, geri is
tenmesi hakkı, her zaman mümkündür. Böyle 
bir şey varsa kifayeti müzakere takririni oy
lamadan meseleyi halletmiş olalım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Efendim Komisyonumuz, Umumi He
yetin ıttılaına arz edilmiş raporu karara bağ
lamıştır. Fakat komisyon Umumi Heyetiniz 
adına vazife görmektedir. Eğer Umumi He
yet komisyona iadesine karar veriyorsa bu
na bir diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim. Kifayet takriri 
aleyhinde konuşuldu, bu takriri oylarımza 
arz etmeden evvel içtüzüğün 142 nci madde
sinde bahis konusu bulunan ve kendisi ile ili
şiği bahis konusu Sayın Mucip Ataklı'ya sa
vunmasını yapmak üzere söz vermek zaru
reti bahis konusudur. Bu kayıt ve şartla tak
riri oylannıza arz edeceğim. Başka da görüş
mek istiyen? Yoktur. Kabul edenler... («Neyi, 
neyi» sesleri) 

Kifayet takririni efendim. 

RİFAT ÖZTÜBEÇİNE (İstanbul) — Ko
misyona iadeyi oylaymız efendim. 

BAŞKAN — Komisyona iadesi kifayetten 
sonradır efendim. Yani müzakereler yeterli gö
rülsün ki verilmiş olan takrirleri oylarınıza 
arz etmek imkânına sahibolayım, Takrirler bu
rada.. 



C. Senatosu B : 39 

Efendim, Komisyon Genel Kurula niyabe-
ten vazife görmekteyim, onun kararına muta
vaat edeceğim, resen alamam, diyor. O bakım
dan kifayeti oylıyacağım.. Sayın Öztürkçine, 
lütfen sizde hizmetimize yardımcı olunuz. Ki
fayeti oylanmadan takrir oylanmaz efendim, 
müzakere devam eder, söz almışlara söz veri
lir. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Efendim sayma mecbu
riyeti hâsıl olmuştur. Kabul edenler lütfen işa
ret etsinler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Rendeci? Vazgeçtiniz. Sayın Delive-
ii? Buyurun. Bir dakikanızı rica edeyim efen
dim bir önerge daha vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Masuniyetle ilgili müzakereler geçen bir

leşimden beri devam etmektedir, üyelerin ko
nuşma zamanının 10 dakika ile tahdit olunma
sını arz ve teklif ederim. 

Rifat Öztürkçine 
istanbul 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. «üyelerin» derken savun
masını yapacaklar ile ilgili değil bu karar. Oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayuı De-
liveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Aziz ar
kadaşlarım, daha evvelce de konuşmamda arz 
ettiğim gibi hiçbir zaman siyasi "bir maksadın, 
bir öç almanın, bir intikamın peşinde değiliz ve 
değilim. Benini tamamiyle buradaki hukukî gö
rüşüm, tabiî senatörlük sıfatlarının ölünceye ka
dar devam etmiş bulunma?! sebebiyle bunlar as
kıda kalamaz, noktai nazarmdayım. Eğer 65 
yaşma kadar yapmış bulunsalar; farzımuhal, bu 
Anayasanın içinde tabiî senatörlerin bu sıfatları 
65 yaşma kadar, 70 yaşına kadar devam edecek 
diye bir kayıt bulunmuş olsaydı ben bu kaydın, 
neticesine dağin talikini veya dokunulmazlığın 
kaldırılmamasını isterdim. Yalnız tabiî senatör
lük sıfatının devam etmesine gelince diyorum ki, 
bu sıfatları devam ettiği müddetçe bunlarla ilgi
li gelen dâvalar, bunu da bırakın bir tarafa, hat
tâ cezai mahiyeti itibariyle, bünyesi itibariyle 
trafik suçu olsa, hakaret suçu olsa ne olacak? 
.2 - 3 ay, hattâ geçenlerde de bir misal göster
dim, iki kişi kavga edecek birisi Tabiî Senatör, 

diğeri değil. D o ğ u d a n mahkemeye giderek mah
kûm olacak, Tabiî S t a t o r a mahkemeye sevi: 
cdemiyeceğis. Benim, noktai nazarım bura.ladır. 
B-j. itibarla ben dolmmıkıiaidıki.armm kaldırıl
ması lehindeyim. Burada bir arkadaşını siyahi 
maksattan bahsettiler. Arkadaşlar göriiyorm-
nuz şimdi, şurada siyasi maksat olsa bizim veri
len takrirlerin leh ve alsyklncbki oylamada biz
den birçok arkadaşların noktai nazarları birbi
rine aykırı... Binaenaleyh, siyasi bir maksat olsa, 
aym. maksadın içinde her haldü A. ?. Cirupunıı 
veya muayyen arkadaşları toplamak mümkün 
olacaktır. Bu itibarla bizim siyasi bir maksadı
mız da yoktur. Bir arkadaşım dedi ki, öbür ta
rafta Sayın Hüsnü Özkan'ın dokunulmashğ: kal
dırılmadı, Arkadaşlar bu hiçbir aaman için em-

I sal olmaz, Onlar kaldmmıyabilir. Fakat arz et
tiğimiz gibi, işin ciddiyeti, suç mahiyeti, sıfat
larının devamı gibi sebepler dolayısıyla biz kal
dırabiliriz. O hiçbir saman için aleyhte bir de
lil olmaz. 

Burada bi. meyden bcemıe _ ~ , 3 m 
Savcı'nm Tarsel m ıc° i r ~ --"^-t > „ .-
ği yolundaki > «--1 - k> \ * t ^ < m, ' - o 
şeyi gördük. £.„ •* c.ılc' y+e T" "V n *-
lirken ifadesi a^nr- \ •>!> ' a" > \ ' ~~e~mn 
o zaman hiçbir] AZ - - _ ^ • , c \ „m 
hükmü verilir'-en ıCad ,ı a' u • 1 < '' " "> j2-
gâne şahidin ifadesine r. ^ r o a , " m ^ z~-
man, hiç kinme kıkn: 1 > « ı T < "" " 
Ama hiçbir z ^ r n ımn 3a1 r JI m.. ~ ^ ey. b" nca 
ifadesini almadın, s1; demli 11 m* m c^ I 1 ^3 
muaheze etmıye hakkımız yo^tıu. SavoA lütem-
ği delilleri toplar. Dâva açmak için kendisini ik
na edecek delili, emareyi arkadaşlarım isah et
tiler, muttali olur ise dâvayı açar. O bakımdan 
savcı, bilâhara dâvayı açtıktan sonra hiç kork
mayın, Tansel değil, bu memlekette ifadosi alın-
mıyacak inşaallah insanlara bir daha rastlama
yız. Onun için bilâhara Sayın Tansel de mahke
meye gider, ifadesini verir, bildikleri varsa, dos
ya ve dâva aydınlanır. Hükmünü verecek mah
keme de delillerini takdir eder ve ona göre hük
münü tesis eder, lehte ve aleyhte. Arkadaşlar, 
aleyhte olur. Bsraat eder gelirseniz evralâ bu 
kürsüye çıkıp tebrik edecek ben olacağım. Yani 
böyle bir kinin, maksadın içinde olmadığımı izah 
için. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
I Sayın Ekrem Acıuıer dediler ki, oğer biz ordu 
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kademelerinde bir çatışma olmasa, biz de kendi-
miz isteriz. Emin olun isnat ciddî olsun, gayri-
ciddi olsun bir dâva dolayısiyle bir insan aley
hinde bir isnat "yapıldığı saman mahkemeye gi
den adama hiç kimse haksız gitti demez , arka
daşlar. Gitmeyene belki gitmedi diyebilirler. Bu 
itibarla mahkemeye gitmekten korkmaya lüzum 
yok. Yine mahkemenin delillerini takdir ede
cek - bundan evvel gayet güsel cevap verdiler -
ben buralara temas etmek istemiyorum. Bu iti
barla seve seve gönül ister İd, arkadaşlar bura
ya gelsinler ve desinler ki, mahkemeye gidiyo
ruz. Bir noktaya sözlerimi bitirirken temas et
mek isterim. Sayın Sezai O'Kan'in hakikaten 
ilk ifadesinde ismi yoktur. Teypte de yoktur ve 
yalnız Sayın Sezai O'Kan için dokunulmazlığı
nın kaldırılmaması için reyimi kullanacağım. 
Bu kadar samimî fikrimiz vardır, noktai naza
rımız budur. Bizim gibi sis de gidin... 

KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — 
Grup adına mı konuşuyorsun? 

MUSTAFA DELİVELî (Devamla) — Şah
sım adına konuşuyorum. Benim noktai nazarım, 
belki cümle düşüklüğü olur, sisin kadar bu cüm
leleri yan yana getiremiyoruz, Sayın Karaveli-
oğlu. O itibarla mazur görün. Binaenaleyh, mah
kemelere gitmek için biz de gittik ve buralardan 
dokunulmazlığımızın kaldırılmasını istedik. Al
nımızın akı ile gittik ve beraet ettik geldik. Al-
lathan temennim, sizin de gitmeniz beraet edip 
yüz akı ile buraya dönmenizdir. 

Saygılarımla. 
SUPHî GÜRSOYTRAK (Tabu üye) — Sa

yın Başkan zatıâlinizden bir sorum var, konuş
macının ifadelerinde... 

BAŞKAN — Böyle bir konumuz yok. Açık
lama... Bakan değil. 

SüPHi GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Zatı
âlinizden bir sorum var. Sayın konuşmacı Türk 
mahkemelerinde ifadesi alman almmıyan? Bâzı 
Türk vatandaşları hakkında idam hükmü verildi 
dediler. Bu beyan Bağımsız Türk mahkemeleri 
için ağır bir ithamdır. Bu hususun açıklanma
sını ve zabta geçmesini rica ederim. Bilelim böy
le bir haksızlık olmuşsa düzeltelim. 

BAŞKAN — Gerekli ve yetkili organlar bu
nu bir ihbar kabul ederler efendim. Biz düzel
temeyiz, icra organı var, onlar düzeltsinler. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Bize ne za
man sıra gelecek?.. 

BAŞKAN — Efendim iki şahsa, bir de sa
vunmasını yapacak arkadaşa söz veriyorum, 
dikkat ederseniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben mev
zua şuradan girmek istiyorum. Elimizde mevcut 
bir Anayasa var, Anayasanın 79 ncu maddesi, 
yasama dokunulmazlığının nasıl kaldırılabilece
ğini ifade etmektedir. Bu madde dikkatle okun
duğu zaman burada tabiî senatörlerin dokunul
mazlıklarının nasıl kalkacağına ait hiçbir ka
yıt yoktur. O kadar yoktur ki, meselâ, bu mad
denin bir yerinde, oy ve sözlerinden Mecliste 
(pardon), seçimlerden önce veya seçimlerden 
sonra, bir suç işlediği ileri sürülen bir Meclis 
üyesi... Seçimlerden evvel ve seçimlerden sonra, 
denildiğine göre ancak seçimlere iştirak edenler 
hakkında bir beyan... Onun dışında seçimlerle 
gelmiyen tabiî senatörler hakkında burada bir 
beyana rastlıyamıyoruz. Burada Kurucu Meclis 
zabıtlarını karıştırdığımız zaman Kurucu Meclis 
zabıtlarında bu mevzu ile ilgili olarak Sayın Fey
yaz Koksal ve Sayın Abdullah ipşiroğlu bir 
önerge vermişler, bu önergenin bir fıkra ola
rak bu 79 ncu maddeye eklenmesinin icabettiği-
ni ifade etmişlerdir. Bu reddedilmiş. Ancak Millî 
Birlik Komitesinde, Millî Birlik üyelerinin yap
mış oldukları müzakerede, mevcut yasama doku
nulmazlığı ile ilgili madde üzerinde yapmış ol
dukları müzakerelerde Sayın Ataklı Mucip, Sa
yın Gürsoytrak Suphi, Sayın Tunçkanat Hay
dar - vakit dar olduğu için bunları okumuyo
rum - kendilerinin bu maddenin şümulünün dı
şında asla görmediklerini gayet bariz olarak biz
zat ifade etmişlerdir. Demek ki arkadaşlar o za
man Kurucu Mecliste vuzuha varmıyan bu mad
deyi zabıtlardan tetkik ettiğimiz zaman görüyo
ruz ki, Millî Birlik Kurulu üyeleri kendileri vu
zuha kavuşturmuşlar ve kendilerinin de Cumhu
riyet Senatosu üyesi oldukları için seçimle ge
lenlerle, Cumhurbaşkanı Kontenjanından gelen
lerden farksız olduklarını bizzat kendi ifadeleri 
ile zabıtlara geçirmişler ve zabıtlarda var bu. 
Şimdi bu bir. 

ikincisi, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü ha
sırlanırken Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
139 ncu maddesinden başlayıp 144 ncü maddesi
ne kadar devam eden Cumhuriyet Senatosu üye-
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lerine ait hükümler vardır ki, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması diye gayet sarih olan hü
kümlerdir. Bunlar dokunulmazlığın nasıl kaldı
rılacağını, dosyaların nasıl tetkik edileceğini, 
dokunulmazlık üzerinde nasıl söz alınacağını ve 
nasıl konuşulacağını ve hattâ 144 ncü maddede, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üye
lerinden her hangi birisi karar tarihinden bağlı
yarak bir hafta içerisinde bu kararın Anayasa
ya ve içtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasiyle 
Anayasa Mahkemesine başvurur, diye oraya ka
dar götürmektedir. Şimdi bütün bunlar güzel ar
kadaşlar. Burada ben şahsan bir vuzuhsuzluğun 
içerisindeyim. Şu bakımdan muhterem arkadaş
larım. Bu müzakerelerin yanlış bir seyir içinde 
devam etmesindendir. Bu seyir içine girmemi
zin sebebi de, arkadaşlarım beni bağışlasınlar, 
ben dikkat ederim, muhterem tabiî senatör ar
kadaşlarımızın hakkında her hangi bir şeyi bu 
kürsüye geldiği zaman nedense bir acul davra
nışın, bir ataklığın içerisine girilir. Yani, Cum
huriyet Senatosuna seçimle gelmiş veya Anaya
sa müessesesinin kendilerini bu Senatoya getir
diği kişilerin birbirinden farklı olmıyacaklarım 
henüz kabul etmemişiz gibi bir hava ve endişa 
kafamızda devamlı olarak esmektedir. Hâdise
lerin büyümesinde de bu böyledir. Bir üyenin 
bir üyeye, farzımuhal Halk Partisinden bir üye 
ile, Adalet Partisinden veyahut da diğer grup
lardan bir üye arasında geçen hâdiselerdeki dav
ranışlarla, bir tabiî senatörle diğer bir arkada
şın arasında geçen hâdisenin Anayasa, bilmem 
millî bütünlük, daha ötesi Cumhuriyetin var 
olup olmaması, Parlâmentonun devam edip et
memesi gibi hususlara kadar yürütülmesinin ben 
çok yanlış, çok yetersiz olduğuna inanıyorum. 
Şurada her şeyden önce hepmizin şu büyük mü
essesenin birer üyesi olduğumuzu idrak etmemiz 
ve bu idrak içerisinde birbirimize karşı hürmet
kar olmamız lâzımdır. Bir taraf bir tarafa teca
vüz ettiği saman, bilirkişi bir kişiye tecavüz et
tiği zaman elbette karşıdakiler de izzeti nefis 
sahibidir, en az o çıkışı yapan kişi kadar onun 
da haysiyeti, şerefi vardır, insan kendi şerefine 
haysiyetine düşkün ise, karşısındakinin haysiyet 
ve şerefi ile oynamaması lâzımdır. Bunu niye söy
lüyorum? izah edeceğim. Muhterem arkadaşla
rım, ben mesele ile hiç alâkadar olamadım. Büt
çe çalışmalarının içerisindeyim. Ne nereden gel
di, ne ne oldu bilmiyorum. Geldim Senatoya, Se-
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natoda elime 1110 sayılı tutanak geçti ve tetkik 
ettim burada bir yasama dokunulmazlığının kal
dırılması vardır. Ben arkadaşlarımı dikkatle 
dinlemeye niyetliyim, istiyorum ki, konuşsun 
arkadaşlarım ve bir vicdanî kanaata varayım, 
oyumu kullanabilmek için. 

Şimdi benim üzerimde ilk menfî tesir Sa
yın Şükran özkaya'nm konuşmasiyle başladı. 
Saym Şükran özkaya Anayasa ve İçtüzükte 
gayet sarih olarak dokunulmazlığın kaldırıl
ması için takibedilen yol parti grupların bu 
mevzulardaki tutumu sarih olarak ifade edilmiş 
olmasına rağmen ve bu mevzuda kendisi de ilgili 
olduğu için tamamen tarafsız olması tamamen 
hâdiseleri objektif olarak ortaya koyması lâzım-
gelirken öyle noktalara geldik ki, bunlara te
mas edildi, arkadaşlar değindiler ben değinmi-
yeceğim, yer yer âdeta karşısındakini bir kitle 
olarak Adalet Partisi sanki böyle bir kararın 
içinde ille bu arkadaşların dokunulmazlığı kal
dırılacaktır ve bu kararı tatbik etmek için gel
miş, bunu elde etmenin çabası içindedir gibi ko
nuşmaları beni cidden çok fena yaraladı muhte
rem arkadaşlarım. Artık birbirimizi biraz tanıya
lım biraz öğrenelim, muhterem arkadaşlarım. 
A. P. iktidar partisidir, efendim işte böyle mev
zularda, bilhassa Millî Birlik G-rupuna ait olan 
meselelerde bir hissin, bir şunun veya bunun 
tesiri altındadır gibi tümü ile bir grupu bu 
zihniyetle görür, bu anlayışla temaşa ederseniz 
ve bu anlayışın sisin meralinizde yarattığı is
yanı yersiz, hakaretâmiz sözlerle cümlesine ifa
de ederseniz elbette o kütlenin içerisinde bu
lunan ve hiç de böyle düşunmiyen arkadaşları 
da yaralamış ve onların da mukabelesine mâ
ruz kalmış olacaksınız. Bunu gayet tabiî karşı
lamanız lâzım. Hele böyle meselelerde muhte
rem diğer grupdaki arkadaşlarımızın, meseleyi 
yatıştırmaları lâzımgeldiği halde onlar da san
ki bir tarafmış gibi harekete geçerlerse, olmaz 
muhterem arkadaşlarım. Bunun içinden çıka
mayız. Muhakkak ki, meclislerde atışmalar, 
kavgalar oluyor. Oluyor. Bu olmuyor demiyo
rum;. Ama böyle bir şey olduğu zaman hepimiz 
bunu önlemiye çalışacağız. Balanız nereden gi
riyorum buraya muhterem arkadaşlar. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsebbibi 
kim? 
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BAŞKAN — Saym Ege, müddetiniz bitmiş
tir. 

İSKENDER OENÂ? EGE (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, beni gayet iyi tanır
sınız. Muhterem arkadaşlarını, ben mevzua gir
mek istemiyorum, biraz önce tu rada konudan 
bir arkadaşım efendim, doğru konuştu, eğri ko
nuştu gibi şahsi fikirlerini ifade ederken ko-
nuştururnıaması için Başkan ikaz edilebilir. 
Ama küfürler, delisin bilmem nesin, susun bu
sun dur şeklinde hitabedemeyiz bir üyeye, bu
na hakkımız yok muhterem arkadaşlar. Sizin 
ölçülerinizle, benim ölçümde öyle görüyoruz di
ye. Yarın başkasının ölçüsünde de bizi öyle gö
rürler. Bu budur. Benim ifade etmek istediğim 
bu. Sonra soruyorum muhterem arkadaşların:, 
kürsüye çıkan arkadaşlar, grup adına mı konu
şuyor, şu adma mı, bu adına mı? Hayır arka
daşlar, burada herkes kendi adına konuşuyor. 
Burada konuşan arkadaşlar kendi vicdanı ka-
naatlarmı ve kendi hukukî tecrübî görüşlerini 
ifade etmektedirler. Bunun dışında hattâ sa
yın Grup Başkanı olmasına rağmen Saynı Şe
ref Kayalar 'm fikirleri dahi şahsına aittir. Gru
ba aidolamaz, olursa İçtüzüğe aykırı olur. Bu
nu sizler de biliyorsunuz. Şimdi ben muhterem 
arkadaşımın burada çıkıpta kendi müdafaasını 
yaparken veyahutta izahını diyelim, müdafaa 
demiyelim, izahını yaparken, «efendim siz bu
na karar vermişsiniz, bir kaba kuvvet olarak 
bunu önlemek istiyorsunuz); gibi bir söz söyle
diği zaman derhal... 

BAŞKAN — Sayın Ege, çoktan müddetiniz 
dolmuştur. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Muhterem Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — 10 dakika ile karar aldık. Lüt
fen... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Arkadaşlarım lûtfensinler de iki dakika daha 
konuşalım. 

BAŞKAN — Karar aldık efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

İhtarda bulun efendim, ben de sözümü topar-
hyayını. Yani böyle makasla kesilir gibi kesil
mez. 

BAŞKAN — Daha evvel hatırlattım, galiba 
duymadınız sis. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ka
yır hatırlatmadınız, yahut ben duymadım, özür 

| dilerim. Devam edeyim, müsaadenizle efendim. 
| Efendim, ben şimdi arkadaşımın bu konuşma-
\ smdan sonra şuna baktım, bu raporun altındaki 
j imzalara baktım. 12 üye iştirak etmiş bu konıis-
ı yona ve 8 üye kabul etmiş, 4 üye muhalefet şsr-
j hi kullanmış. Ve bu 8 üyenin içerisinde B3.5-
| kanlık vazifesini gören bir arkadaş, yine bu se-
• kiz üye içerisinde raporun sözcülüğünü ya-
i pan arkadaş ve yine partimizin sık sık eıînp 
\ söz söyleyen, konuşan, bilmem, herkes tarafm-
j dan tanınan bir arkadaşı lehte oy kullanmış. 
I Demekld, böyle bir kararın, böyle bir peşin 
i hükmün içinde değiliz. 
j Böyle bir hükme girmemişiz. 

i Bendeniz şu teklifi yapacağım. Ben bu ra-
j poru kifayetsiz buluyorum muhterem arka-
| duşlarım. Ve bir yerinde zaten sonunda deni-
| yorduki, raporun, bu, üyelik sıfatının sona ere-
\ ceği zamana bırakılması... Yani kovuşturma ve 
I yargılamanın üyelik sıfatının sona ermesi.,. 
I Muhterem arkadaşlarım, bu ne. saman sona 
1 edecektir? Bunlar bizim için meçhuldür ve ra

por yetersizdir. Lütfetsin sayın Komisyon, bu 
raporu geri alsın ve rapor üzerinde biraz daha 

\ çalışsınlar. Bu arada arkadaşlar da sinirlerine 
hâkim olarak meseleleri daha objektif düşünür 

I bir hale gelsinler. Burada birbirimize hiç de 
i hakaret etmeden, birbirimizi hiç de kırmadan 

pekâlâ müspet yollara girebiliriz. Ben bu ka
naatteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İM takrir vardır. Efendim, bu 
konu bitinceye kadar birleşimin devamı hak
kında... Saym Ataklı müddetle mukayyet bu
lunmadığı cihetle karara göre hareket etmemiz 
lâzımdır, eğer devamına karar verilirse.., 

Başkanlığa 
Mevzuun sonu alınıncaya kadar çalışma sü

resinin devamını arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

Başkanlığa 
Konu bitene kadar, aralıksız devamı arz ve 

teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Saym Kadri Kaplan ve Sa
yın Mehmet Ünaldı tarafından verilmiş her iki 
takrir de aynı mahiyettedir. 
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Görüşülmekte bulunan konunun bitimine de
ğin birleşimin devamı istenmektedir. Takrir
ler üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? Bu
yurun Sayın Alpaslan. Takririn aleyhinde. 

FEHMÎ ALPASLAN (Ar tv in)" - - Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını, filvaki müza
kerelerin basan hissi cepheler o intikal etmmi i 
sebebiyle hisleri rencide olan a rkadaş l a r ına 
daha fazla bu his baskısı altında tutmamış 
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Temeli hukuk elan, insan hak ve hürriyetle
rine saygdı bir rejimde ve hele bu rejimi faşist 
bir zihniyetin tasallutundan kurtarıp yeniden 
kuran insanlara isnat ve iftiralarda bulunurken 
rok dikkatli olmak gerekir. 

insaf ve ahlâk kurallarını çiğniyerek, his ve 
kkıle dolu şuursus bir saldırıyı plânlıyaıdarın, 
bu tars bir taktiğin tarih boyunca, uygulayan
lara eşref getirmediğini, basit emellerini gerçek
leştirmeye imkân vermediğini unutmuş olmala
rım haklı damara Tanrı'nın bahşetmiş olduğu 
bir lütuf saymaktayım, Ve bu lûtfa sığınarak 
tarihe gereken belgeleri bırakmak için burada 
ses almış bulunmaktayım. 

Sayın senatörler, çok acık bir haksızlığın bir 
belgesi olduğunu gezleri intikam ateşiyle yanan 
: auarızlarımm dahi inkâr edemeyecekleri bir dos
ya muhteviyatı karşısında bası kişiler bu kür
süyü işgal ederek gerçekleri tahrife yeltenmemiş 
olsalardı yine söz almıyaeaktım. 
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Şimdi iki birleşimden beri devam eden ve çe
şitli fikirlerin beyan edildiği bu kürsülerden 
hakkımızda yine hislerine dayanarak ithamlar
da bulunanlara cevap vermek mecburiyetidir 
ki, beni bu kürsüye çıkardı. 

Asla kendini savunmak için değil, şahsi hırs
larım, menfaatlerini, her çeşit ahlâki ve hukukî 
kuralların üstünde gören ve bu kürsüden buldu
ğu her fırsatı da yeni bir saldırı vasıtası sayan 
kişilere ve müfterilere hak ettikleri cevabı ver
mek için konuşacağım. 

Sayın senatörler: Şimdi O. Savcısının id
diasına ve soruşturmaya mesnet yaptığı ihba
rın yapılışını ve mahiyetini birlikte eleştirelim. 

22 Şubat 1967 tarihli gazetelerde, Hv. K. E. 
İrfan Tansel'in, lâf olarak büyük iddialar taşı
yan bir açıklaması çıkıyor. 

Bu açıklama 21 Şubat 1967 tarihli gazete
lerde yayınlanan eski Kurmay Başkanı Saym 
H. Özkan'a cevap mahiyetini taşımaktadır. 

irfan Tansel, bu cevabında bizce malûm se
beplerden ötürü şahsımı ve Saym İnönü'yü de 
itham cüretinde bulunuyor. 

Açıklamanın mizanseni basit, fakat dikkatli 
gözlerden kaçmıyacak derecede de bir politik 
kurnazlığın eseridir. 

Şimdi izah edeceğim mizanseni dikkatle di le
yecek olanlar bu politik kurnazlığı ikrar etmese
ler de içten benimsiyeceklerdir. 

Saym Özkan'ın, açıklamasını mütaakıp game
te muhabirleri, Eava Kuvvetleri Karargâhına gi
derek irfan Tansel'in yapılan iddialara k a m ce
vabını almak isterler. 

İrfan Tansel zayıf bir ihtimal olarak ya as
kerliğin gereğini düşünerek vej/a vereceği ceva
bın kendisini daha müşkül bir duruma sokacağı
nı tahmin ederek gazetecileri kabul etmez, me
sainin bitimi ile onlara görünmeden evine gider. 

işte bu arada önemli bir olay cereyan eder. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Topaloğiu, Hava 
Kuvvetleri İL m ziyaret eder, bir sûre görü
şür ayrılırken de gazetecilere İrfan Tansel'i 
himaye eden bir demeç verir. 

Gazetecilere demeç vermemekte direnen ir
fan Tansel, bundan sonra evine gelen gazetecile
re bir basın toplantısı yaparak benden evvel 
konuşan arkadaşım Saym Hüsnü Özkan'ın, te
ferruatı ile açıkladığı iddia ve iftiraları yapar. 

Polisiye zekâsı ile zaman zaman Ora -yv. po
litikaya iten ve Ordunun sorumlu kirile: kıi 

27 Mayısa ve 27 Mayısçılara karşı göstermeye 
çalışan Sayın Topaloğiu'mm bu olaydan kendi 
sihniyetindeldler iğin yararlanmaman:nı düşün
mek fazla safdillik clur. Bu mizansenin 2ayın 
Topaloğiu geçici de oba evvelâ bizi kamu oyun
da rejime karşı tertipler yapmakla suçlayan 
Tansel'in saflığını istismar etmiş, ikinci olara": 
da, iddialarda bulunan bir Kumandanı, içinden 
çıkmaya mümkün clmıyan bir iftira çıkmazına 
sdkmugtur. 

Zahiren politik bir başarı gibi görünen bu 
tertip, aslında 27 Mayısa k a m olanların gerçek 
yüzlerini teşhis ve tescil bakımından £7 Lfayıs 
cephesine çok şeyler kazandırmıştır. 

Politikayı tezvir ve iftira ile donatıkmş icr-
T, hiçbir zaman dcVam-i i r»1 A? c n TT-T -n"! o -• ipler manzuması sayanla' 

lı başarıların sahibi olamamış, adaletin pençesin
den sıyrıisalar bile. tarihin değişmez hükmü olan 
mahkûmiyetten kurtulamamışlardır. 

basili Gencim -,/,<- ^ i ^ j i T ı ^ ^ a 
pılmış olan a ç ı l a m a / . 1 c >" 1 ^ e <~ ̂  
ğuşturmaya ^ ~ n- " " " ^ ." V -> ^ d ^ 
tirmedsn önce i ı,cx ." ~ £!a ' ' ı r n o ,m y~ 
ni İrfan Tansel m ne dememi sek.aı L ^ ı .a ^.la
yı faydalı bulmaktayım. 

Muhbir şunları şöyllhyor : 
İ. 11 1er ve ordudaki diğer ihtilâlci grup

ların ihtilal hazırlıkları var. Bunların kendi el 
yazılan ile hasırladıkları dosyalar bendedir. 

Hükümetlerde bu dosyalardan yek. 
2. Bunlar dış kaynaklardan besleniyorlar. 

Ama nereden beslendiklerini bilmem. Çünkü dış 
memleketler kendilerini belli etmez. 

3. Bir Güvenlik Kurulu toplantısında Baş
bakan inönü'ye, bu dosyaları göndermeyi teklif 
ettim, reddetti, 

4. MDO gizli teşkilâtı vardır. Bu bir ihti
lâl teşkilâtıdır. Şenel Sekreteri H. öskan, Ge
nel Başkanı da Tabiî Senatör M. Ataklı'dır. 
27 Mayıs M D. D. E£. D; 0= mm örtüşüdür, 

İşte muhbir, lâf olarak böylesine büyük id
dialarla ortaya çıkıyor. Ertesi gün ben basm 
yolu ile kendisine cevap verdim. 

Bahsim ve Derneğim adına hesaplaşmaya 
hazır olduğum cevabını verdim. 

Bu tartışmalar üzerine Savcılık, bu iddiaları 
ele alarak kokuşturmaya geçiyor. 

Şimdi Savcının tutumunu ve hareket tar
zını inceliydim. 
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Gizli olan ilk tahkikat hazırlığını yapan 

savcı dokunulmazlığı olmıyan bir kısım vatan
daşın, evlerine başlan yaptırarak yorgan ve dö
şeklerinin içine varıncaya kadar aratıyor, 20 ye 
yakın vatandaşı da celbederek ifadesini alıyor. 
Bilâhara bunları sorgu yargıçlığına havale edi
yor, sorguya çekme orada da tamamlanıyor vs 
halen bu dosyalar ,rafta, karar için bir ilhanı 
veya vahiy beklemektedirler. 

Tahkikatın müştemilatı nedir? Baskın ara
masında ne bulunmuştur? 

Tahkikatın dayanağını, Başbakanlığın Par
lâmentoya sevk etmiş olduğu dosya içerisinde
ki tanık olarak gösterilen bâzı kişilerin ifade
leri teşkil etmektedir. 

Baskın aramasında ise hayalî ihbarın mahsu
lü olan faziletsizlik bulunmuştur. 

Savcı dosyayı hazırlarken, muhbir kuman
dandan yazılı olarak M D O hakkındaki ih
barının istinadettiği delilleri istemiş, her neden
se çağırıp ifadesini almaya lüzum görmemiş. 
istenir ve lüzum görülürse her şeyi açıklamaya 
hazır olduğunu beyan eden muhbir kumandan 
ise, istenmiş ve lüzum görülmüş olmasına rağ
men ne tahkikatın açılmasına imkân verecek 
delilleri ibraz edebilmiş ve ne de savcıya gidip 
ifade verebilmiştir. Çünkü olmıyan bir sevi ib
raz, bir iftirayı ispat mümkün değildir, arka
daşlar. 

Savcının yazılı talebi üzerine, Genelkurmay 
Başkanlığı kanalı ile gönderilen delil ise, 7 dak
tilo sayfasına yakın Yasemin Orhon ismindeki 
bir tıp fakültesi öğrencisinin 5 Haziran 1983 
günü Merkez K. lığında alman ifadesi olmuş
tur. 

Yani savcı bu dosyayı tekemmül ettirirken, 
tek bir kaynağa, Yasemin Orhon'un ifadesine 
dayanmıştır. Tanık olarak gösterdiği kişilerin 
ise ifadeleri, ya Yasemin Orhon:u sorguya çeken 
veya ondan duyduklarını anlatan, başka bir r-ey 
bilmediklerini beyandan ibarettir. 

Durum böyle olunca, Yasemin Orhon'un ih
barını incelemek zaruretini duymamız gereki
yor. Bu zaruret de dosya muhteviyatının ve ya
pılan işlemlerin kuvvst veya sa'fı hakkında bir 
sonuca varmanın gereği olarak incelemeye bizi 
zorlamaktadır. 

21 Mayıs 1963 gecesi bilâhara örfi idare 
Mahkemesi tarafından müebbet hapse mahkûm 
edilen Albay Yaşar Başaran ile birlikte Ankara 
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Radyo Evinde yakalanan fakat başkatürlü bir 
muameleye tâbi tutulan Yasemin Orhon, yaka
landıktan sonra Millî Emniyete götürülüyor. 
Burada şu hususa bilhassa dikkat etmenizi rica 
ediyorum. 

Bir ihtilâl teşebbüsünün en kritik yerinde 
yakalanan bir kimsenin, kendisi ile birlikte ya
kalanan Albay Başaran'm müebbet hapse mah
kûm edilmesine rağmen, 21 Mayısla ilgili ola
rak soruşturmaya tabi tutulmamasını çok dik
katle tetkik etmek gerekmektedir. 21 Mayısçı-
ların tamamen karşısında bulunan benim gibi 
insanların karşısına o ekipten bir kişiyi ithamcı 
olarak çıkarmak ancak bir siyasi tertibin eseri 
olabilir. Bunu başka türlü ifade etmek ve ka
bul. etmek mümkün değildir. 

Bugün tartışmasını yaptığımız dokunulmaz
lığımızla ilgili olan iddiaları 21 Mayıs 1963 ge
cesi, Radyoevinde yakalanan, durumunu açık
ladığım Yasemin Orhon'un kendi ifadesinden 
dinliydim. 

Radyoevinde yakalandıktan sonra Millî Em
niyete götürülen Yasemin Orhon orada Alb. Ali 
Kural tarafından sorguya çekiliyor. Yasemin 
Orhon bu olayı şöyle anlatıyor : 

«Alb. Ali Kural ifademi aldı. Bu teyp ban
dında tesbit edildiği şekilde ona da her şeyi an
lattım. Çünkü beni çok sıkıştırdı, doğruyu söy
lemezsem seni 21 Mayısçılara dâhil edeceğiz, de
di. Bunları not olarak aldı ve bunları Merkez 
Komutanlığına ve polise anlatma dedi.» 

Bu hususta fazla bir şey söylemeden, yapılan 
psikolojik tazyik ve telkini dikkatlerinize sun
makla yetineceğim. 

Yasemin Orhon Millî Emniyette ifade verdik
ten iki gün sonra Merkez Komutanlığına çağı
rılıyor. Ve gene kendi ifadesine göre : 

«iki gün sonra beni Merkez Komutanlığın
dan istediler. Orada bir hayli sıkıştırarak şimdi 
bant fotokopisinde okuduğumuz banttaki şekil
de şifahi olarak ifademi aldılar. Ben bu şekilde 
konuşurken ifademin banda alındığını bilmiyor
dum.» 

Bundan sonra da Mamak'taki Askerî Mahke
meye götürülen Yasemin Orhon, adlî amirlikte 
de ifade vermiştir. 

Bütün bu tertiplere rağmen muhbirin iddia
larının mücerret, gayriciddî, isnat kabiliyetin- -
den yoksun ve böyle bir gizli teşkilâtla ilgimiz 
bulunmadığı kesinlikle ortaya çıktığından Örfi 
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idare Mahkemesince hakkımızda hiçbir işleme 
lüzum görülmemiş ve zamanın Hükümeti tara
fından da aynı sebepler dolayısiyle bir soruştur
maya geçilmemiştir. 

5 Haziran 1963 tarihiıide Yasemin Orhon'un 
yapmış olduğu ihbar karşısında, arz ettiğim şe
kilde yapılan muamelelerden Cumhuriyet Savcı
lığının ve dosyanın Parlâmentoya kadar gön
derilmesini uygun gören Adalet Bakanlığının 
haberdar olmaması mümkün değildir. O tarihte 
ciddiyetten, isnat kabiliyetinden yoksun olan bu 
iddialar için Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafın
dan dahi bir işleme lüzum görülmemiş olması 
karsısında aynı basit ve yeniden bir şey ilâve 
edilmemiş iddiaların tekrar ele alınmış ve ko
kuşturmaya geçilmiş olmasını Devlet idaresi an-
layışiyle bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi, 
demokratik hukuk devleti kavramı ile de bağ
daştırmak mümkün değildir. 

Sayın savcı ve Adalet Bakanlığı 1963 iddia
ları ve delillerine yeni olumlu neler eklemişler
dir ki, o zaman hiçbir işleme lüzum görülmiyen 
bu ihbarın benzerini bir kumandanın yapması 
üzerine buna tehalükle sarılmak lüzumunu duy
muşlardır. 

İhbar j^apanm mevkii, ihbarın ciddiyeti için 
bir kıstas ise bunu hukuk anlayışı ile bağdaş
tırmak mümkün değildir. Özellikle lâyık olsun 
veya, olmasın, muteber mevkileri işgal edenler, o 
mevkiin sorumluluğuna daha fazla saygılı olmak 
sorundadır, şahsi hesaplarını, kin ve nefretlerini 
başkalarım suçlamada kullanırken daha ciddî ol
maya mecburdurlar. 

Savcı, İrfan Tansel'in ihbarına istinaden dos
yamızı hazırlarken daha ziyade politik neden
lerden ötürü bâzı önemli hususları unutmuş ve
ya kasten ihmal etmiş görülmektedir. 

Bunlardan bir tanesi, dosyada delil olarak ib
raz etmiş olduğu Yasemin Orhon'un biçare bel
gesindeki Eminsu hakkındaki iddası. İkincisi, 
bizzat Yasemin Orhon'un durumu. Üçüncüsü ise, 
Yargıtaym talebine karşı verdikleri cevaptır. 
4 ncüsü, irfan Tansel'in ihbarının mahiyeti. 

Şimdi bunları birer birer ve kısaca eleştire
lim. 

Muhbir Yasemin Orhon ifade verirken, Emin
su hakkında da şu iddiada bulunuyor. 

«Eminsularm çok dikkatli çalışan bir teşki
lâtı var, ismi'yok. Bu teşkilâta girmedim, çok 
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fazla bilgim yok, yalnız şimdi istanbul'a giden 
bir arkadaşım, yani Br. Metin Yüsen'in bir ak
rabası var. Rüzgârlı sokakta Tan Manbaasımn 
sahibi ile Kristal Ayna Fabrikası Yenimahalle 
yolundaki fabrikanın sahibi Sekip Kristal, bun
lardan duydum. 

Eminsuların İstanbul teşkilâtının başında 
Fahrettin Önder Paşa vardır. 

Tuğ. iken Devlet Şûrası kararı ile Tümgene
ral oldu. Burada da Albay Naci Eminsu vardı. 
O da İstanbul'a gitti. Bunlar irtibatlarını Mas 
otobüsleri ile yaparlar. 

" *"-~-~~'*^,!m 
Yasemin Orhon'a Eminsunun gayesi soruluyor. 

Cevap olarak. Onların gayesi İhtilâl yapıp Ordu
ya dönmektir. 

Ordu ile irtibatları var mı? Diye sorulduğun
da, evet varmış, fakat, ben iyi biliyorum diye 
cevap vermiş. 

G-örülüyor ki, Yasemin Orhon Eminsu için de 
ihtilâl hazırlıyor ihbarında bulunmuştur. 

Bu durum karşısında savcının, hakkımızdaki 
mesnetsiz ihbar gibi, Eminsu hakkındaki ihbarı 
da dikkate alması gerekirdi. 

Böyle bir işleme geçilmemiştir. 
Bunun üzerinde durulmamasmm nedenini 

anlamak bizce mümkün görülmemekle beraber, 
şu kanaate varmak mümkündür.. 

Ya savcı da bâzı muarızlarımız gibi kendisi
ne intikal eden olayların önemini tabiî senatör
lerin şahıslarının mevcudiyetine bina etmek şev
ki tabiîsindedir, 

Veya memuriyet gereğini yapmamaktadır. 
Her iki ihtimalde de demokratik rejime ve hu
kuk devleti anlayışına karşı bir suikast içerisin
de bulunuyor. 

Savcı, Yasemin Orhon'un bir 21 Mayıs sanı
ğı ve kendisinin beyanında da belirtiği gibi, giz
li bir MDO teşkilâtı var ise OIVJ.VL da üyesi ola
rak sanık olduğunu unutarak karşımıza tanık 
olarak çıkarmış bulunmaktadır. Böylesine bir 
zühul içerisinde bulunan savcının iddiasının 
mesnedi olamaz. 

Diğer önemli bir husus ise, Yargıtay'ın tale
bine karşı savcının vermiş olduğu cevaptır. Bu 
cevabı okumadan evvel ?}u hususu açıklamak is
terim. 
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•n..„^__, ı-.-c]-^ — : : ^nı-~— jy-^aj-j dikkate 
r1" *"k b]r 1 , ' ıM: ı - '"? ekin delillerini 
i" n f1 1,"' k"»r "•" ^ ' • r"1 muhbir irfan 
--,, ^ ı . j . !«• -j n " w! T ı jı^.r Yasemin Qr-
hon'u da çağırarak ifadesini alıver. ¥ e bu ara
da dosyada bulunan tanıkların da ifadesine 
müracaat ediliyor. 

'Eundan sonra yine aynı suçtan, aynı iddi
alarla hakkında dâva acılan Yargıtay üyele
rinden yüksek dereceli bir memur için de 
Ya~*£'itava müracaat ediyor, Yarçıtay muhake
meyi yUrüt-ürken elindeki bu kifayetsiz dosya 
karT.sınia Ec/veıkktan tekrar soruyor, eliniz
de ba^jka debiler var m*, bunları bize gönde
rin? Bunun tarik ve numara!?! arkadaşlarım 
a'ukknb-ı İ3İn yamanır .-sı almrmak bakımından 
tekrar etmLycrum. Ve savcı oevpn veriyor, eli-
mis^e baaka delil yoktur. Bunun ürerine mah
keme, Yaıvrıtey o arkada? hakkında men'i mu
hakeme kararı alıyor. 

"• T T TI - - ^ v r a \" i l ler ce-
) >-Î n s^n h s 7 "»da tanzim 

c ^ 1 ^ - e •> b u -
j ıf + j ' i r iv ki v inr-ebet-

--11 ^ o o c11 ^ * sa T iTi v fesini 
v - ~ k i - 1 1 ık, "i den 

ı , " T jj^Tn'f 1x ^u k°dar 
t- 7 > " " ' n û ı i, r t n me-

^ i Te p ' i i ' ° "• •» \ d a ot Ba^ v bğı-
~ ı e ' J. T " o^1 bT Co. \ ile 

v,n JI " i, i •>*> * 'cabcttij.li]! sollerdiniz 
ı •* u d ık T^ v "• a ve 1dan 

ı ı i1 rıoi j - 0,^3 
Ç,md,. .,ın^axa Cunıh«nyv,t Sazcılığı, 

7 . 7 . 1C67 tarih ve 1987/32 sayılı yasılan ile 
başka- deliller elde edilmediği cevabını Yargı-
taya. veriyor, Yargıtaym isteği üzerine. 

6 . 3 . 1968 0 : 1 

Bu cevaba ve dosyadaki delillerle bir şahsın 
j sualanamıyacağını takdir etmesine rağmen, 

her no ssbsptense aynı suçla itham edilen biz
ler için de 12 . 7 . 1967 tarihini taşıyan dosyayı 

I Adalet Bakanlığına gönderiyor. 
i Yani yedinci ayın yedisinde. Yargıtayın 
| sorduğu suale elimde başka deliller yoktur, 
| diyor. Elindeki bu perişan dosyayı beş gün 
t sonra tekrar Adalet Bakanlığına gönderiyor. 
j Adalet Bakanlığının böyle bir dosyayı Par

lâmentoya sevk etmeden evvel, Anayasa, tü-
j 'zük ve yürülükteki kanunlara uygun olup ol

madığını tetkikle görevli olmalıdır. 

j Tetkik etmiş olsaydı, tahmin ederim ki, her-
i kesin ciddiyetten uzak olarak kabul ettiği bu 

dosyayı buraya kadar göndermezdi. Tetkik et
memiş, ise, görevini yapmamış yalnız postacı
lıkla yetinmiştir. Durum böyle olunca arkadaş-

I 1ar bâzı arkadaşlarımın iddialarını varit P:ÖF-
inek mümkün değildir, dosya tekemmül 

I etmemiştir, iddialarını varit görmek müm-
\ kim değildir. Çünkü arz ettiğim ig-
| lemler dolayısiyle dosyanın tekemmülü için çe-
| gitli faaliyetler gösterilmiş, tahkikatın açılma-
I sına lüzurn gören savcı, elinde dosyada ibraz 
| ettiği İrfan Tansei'in vermiş olduğu, Yasemin 
I Orhon'a atfen vermiş olduğu delilden başka 
; mevcut bir delil yoktur. Onun için arkadasları-
1 mısın, dosyanın tekemmül etmesi halinde kara-
l ra gidebiliriz, şeklindeki iddiaları hak kazana-
l m az. 
| Sayın senatörler; dokunulmazlığımızın kal-
l dırılması talebiyle sevk edilmiş olan bu dosya 
! muhteviyatı neresinden ele alınırsa alınsın bir 
; perişanlık içerisindedir, mışlı, mücerret iddia-
i lardân öteye bir mâna taşımaz bir siyasî ter-
| tip eseridir. 
i Komisyonlarda lehte ve aleyhte konuşan ve 
| karar veren üyelerin hemen büyük ekseriyeti 
İ müşterek bir kanaat ifade etmektedirler. O ka-
I naat de dosyanın ciddiyetten, hukukî mesnet-
\ ten yoksun oluşudur. 

I Böyle bir dosya ile dokunulmazlık kaldırı-
| lamaz. Yarım asra yaklaşan. Cumhuriyet tari-
I hinde buna benzer bir dosyanın Parlâmentoya 
; gönderildiği görülmemiştir. 

; Bizim alnımız ak, vicdanımız temizdir. İd-
I dialarda bir nebzecik ciddiyet olsaydı bâzı ar-
• kadarlarımızın Anayasa ve tüzük hükümlerine 
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rağmen izhar ettikleri arzularını yerine getirir, i 
onları vicdan azabından kurtarırdık. 

Biz, demokrasinin kurtarıcısı ve yeniden 
kurucusu olarak getirdiğimiz Anayasaya ihanet 
edemeyiz. 

Biz konuşmak mecburiyetini şunu biliniz ki, 
Anayasayı benimsememiş olanları benimseme
lerini ikaz etmek için duyduk. 

Kimseye minnetimiz yok, kimseden ihsan 
istemiyoruz. Siyasî oyunlara alet olmak niye
tinde olmadığımız için, Anayasayı vicdanları
mızda duyarak sonuna kadar mücadeleye ka
rarlıyız. 

Sayın senatörler; söze başlarken, kendimi 
savunmak için değil, hak edenlere gereken ce
vabı vermek ve tarihe bir belge bırakmak için 
konuşmak zorunluğunda bırakıldığımı beyan 
etmiştim. 

Şimdi de bu görevimi yapmaya çalışacağım. 
İrfan Tansel, daha evvel arz ettiğim gibi, 

lâf olarak büyük iddialar ortaya atmış, ihtilâl 
hazırlıklarından, ihtilâl dosyalarından bahset
miş ve kamu oyunu endişeye sevk etmiştir. 

Aradan bir sene geçmesine ve açıklamayı 
savcılığın ihbar telâkki ederek soruşturmaya 
başlamasına ve talepte bulunulmasına rağmen 
iddialarını ispat edecek olumlu bir harekette 
bulunmamıştır. 

Büyük mevkiler her şeyden evvel basiret ve 
ciddiyet ister, iftiranın ömrü kısadır. 

Hesabı sorulduğu zaman, müfteri manen çok 
şey kaybeder. 

Biz kurduğumuz rejimin yaşıyabilmesi için 
en yakın arkadaşlarımızın karşısına dikilmiş, 
ihtilâl yönetimi dâhil bugüne kadar, demokra
sinin devamını sağlamış, faşist bir idareyi yık
mış bir ekibin mensuplarıyız. İhtilâllerin dos
yalarla hazırlanmıyacağını bilecek tecrübele
rin ekibiyiz. Bunu İrfan Tansel çok kimseden 
daha iyi bilir. 

Bilmesine rağmen hayalî iddialarla ortaya 
çıkarak, vaktiyle yapamadığı faaliyetler dola-
yısiyle duyduğu iç ezikliğini tedaviye çalışmak 
yolunu bulur, iftira etmek kolaydır, ispat et
mek ise güçtür, iddialarını ispata yarıyacak 
hiçbir delili olmadığı için güçtür. Bâzı kimse
lerin bu gecekondu dosyanın sefil haline rağ
men komisyon raporuna, büyük bir kumanda
nın iddiasının yeter olması gereği ile muhale
fet etmesi, zavallı bir çabanın, hukuk anlayışın- | 
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dan yoksunluğun, zimmet suçundan Yüksek 
Adalet Divanında yargılanmış olmanın, mara-
zi bir hastalığa müptelâ bir insanın, malûl man
tığının bir sonucudur. Bunu asla yadırgamıyo
ruz. 

Çünkü bu tip insanlar, enkaz üzerinde öten 
baykuşlar gibi, her fırsatı ganimet bilerek bi
ze ve 27 Mayısın eserine saldırmayı itiyat ha
line getirmişlerdir. 

Muteber mevkileri işgal eden kişilerin, ih
barlarının itibar gördüğü rejimin adı demok
rasi değildir. Bu zihniyette olanlar bu gerçe
ği iyice kavramaya mecbur olduklarını bilmeli
dirler. 

irfan Tansel'in bir Millî Güvenlik Kurulu 
toplantısında, 11 lerin ihtilâl dosyasını vermek 
istediği zaman Başbakan İnönü «Gönderme, 
iade ederim» iddiası da gerçeğe uymaz. Ger
çek yön şudur: 

Sayın inönü bir nizam ve Devlet adamı ola-^ 
rak Hava Kuvvetleri Kumandanının talebini, 
hiyerarşiye uymak kaydı ile kendisine ulaştır
ması gereğini hatırlatarak reddetmiştir. Yani 
demiştir ki, dosyayı Genelkurmay Başkanına 
ver, o bana göndersin. 

En yüksek askerî makamlardan birini işgal 
etmiş olan bir kumandanın Silâhlı Kuvvetler 
zirve bağlantısının Genelkurmay Başkanı ile 
Başbakan arasında olduğunu bilmemesi kana
atimizce mümkün olamaz. 

Şu halde Başbakanın isteği ve uygun em
rine göre hareket etmemesinin, irfan Tansel 
için bir sebebi olsa gerek. 

ihtilâl teşebbüslerinin dış kaynaktan bes
lendiğini iddia eden Hava Kuvvetleri Kuman
danı, üzülerek ifade etmek isterim ki, bulundu
ğu makamın sorumluluğuna karşı saygılı dav
ranmamıştır. 1961 Haziran olaylarında emekli
ye sevk edilirken bu işleme karşı gelerek Tan
sel'in yerinde bırakılmasını temin nedenimiz de 
hakkında söylenen ve yapılan bir sol ideoloji
nin temsilciliği vardı. O günkü olayları bütü
nüyle bilen bir insanın bu insafsız iddiasını 
tavsif edecek kelime bulamıyor ve bunu vicdan 
sahiplerinin insafına terk ediyorum. 

irfan Tansel'in M. D. O. hakkındaki iddia
ları ise diğerleri kadar ciddiyetten uzaktır, ib
raz ettiği belge zavallı bir kızın tazyik ve tel
kin altında bulunduğu müşkül durumdan kur
tulması için can kaygusu ile sarıldığı bir ihbar 
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simidinin delik deşik tecellisinden ibarettir. Ay
rıca bu konuda savcılığın talebine rağmen baş
ka deliller ibraz edememiş olması ve delil ola
rak Yasemin Orhon'un ihbarına sığınması çok 
hafif bir davranıştır. 

Ayrıca iddia ettiği gibi bu belgelere sahi-
bolması ve bunları bağlı bulunduğu Genelkur
may Başkanlığına ve hükümetlere ibraz etme
miş olması, üzerinde durulması gereken husus
lardır. Bu husus iki ihtimale bağlanabilir. Ya 
elinde iddia ettiği belgeler yoktur, mevcudiye
tinden bahsederek siyasî şantaj yapılmaktadır. 
Yahut vardır, ama, muhteviyatı iddialarının 
delili değildir. 

Her iki ihtimal de demokrasiye ve hukuk 
devletine inançsızlığın açık delilleridir. Bunla
ra sığınarak rejimin savunucusu rolünde gö
rünmek hayalden öteye bir mâna taşıyamaz ve 
fikirlerini demokrasi telâkkisini yakından bi
lenleri ancak güldürür. 

Sayın senatörler; 
Demokratik rejimin faziletine inanmış ve 

bu uğurda 27 Mayıs ihtilâlinden bugüne kadar 
rejime karşı girişilen her yıkıcı faaliyetin kar
şısında bulunmuş şerefli bir ekibin mensubu 
olarak, savcının ve müfterilerin iddialarını şid
detle reddediyorum. 

Hakkımızda tertibedilen dosyanın muhteva
sı, her vicdan ve ahlâk sahibi insanın hak ve 
adalet duygularını isyan ettirecek bir peri-

, sanlık ve siyaset skandali niteliğindedir. 
1961 seçimlerinden sonra demokratik düze

ne geçerken, ihtilâli benimsiyen güçlerle, ihtilâ
le karşıt güçlerin anlaşmazlığı yurdumuzda 
siyasî ortamın devamlı bir karışıklık içerisin
de bulunmasına sebebolmuştur. 

Bu anlaşmazlıklar 22 Şubat, 21 Mayıs gibi 
askerî ayaklanmalara mesnet teşkil ettiği gibi 
21 Ekim 1961 protokolünün Parlâmentonun 
toplanmasını hedef tutan kararlarına da mües
sir olmuştur. 

Özellikle 27 Mayıs Cephesi karşısında bulu
nan Siyasi güçler, bu çeşit olayları, siyasî çı
karları için bir vasıta olarak kullanmayı âdet 
haline getirmişler ve Anayasa dışı tutumları
nın sebebolduğu her olayın arkasından bir 27 
Mayıs ihtilâlcinin bulunduğu vehmi ile hareket 
etmişlerdir. 

M. D. O. ile ilgimiz işte, böyle bir vehmin 
eseridir. 
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Bu vehim ile hareket edenler satılmış, muh
birlerin isnat, iftira ve tezvirlerine dayanarak, 
emirlerindeki adalet cihazlarını da baskı altın
da tutarak hakkımızda koğuşturma açılması 
için hiçbir fırsat kaçırmamıştırlar. 

«iftira et tutmaz ise izi kalır.» kaidesini si
yasetlerinin kuralı yapanların, huzurunuzda bu
lunan dosya ile «Adalet Mülkün Temelidir» 
prensibini nasıl kundakladıklarını biraz sonra 
yapacağım açıklamalarla vicdanı olanların id
raklerine sunacağım. 

Atatürk devrimlerini ve ondan ilham alına
rak gerçekleştirilen 27 Mayısın getirdiklerini 
korumak elbette ki, 27 Mayısı yapanların hak
kı ve görevidir. 

27 Mayıs 1960 ihtilâlini başarmış olan ekibi
mizi sağduyu ve mantık kurallarının gereği ola
rak tek gayesi vardır. 

Bu gaye meydana gejirmiş oldukları eserin 
yaşatılmasıdır. 

Eserimiz 1961 Anayasasının kurduğu düzen, 
ve bunu sembolize eden 2 nci Cumhuriyettir. 
Bu düzenin hedefine ulaşması 27 Mayıs ihtilâli
nin ve onun ekibinin, başarısının tarihî tescili 
olacaktır. 

Durum böyle olunca 27 Mayıs ihtilâlinin ge
tirdiği düzenin yıkılmasına bu ihtilâli yapmış 
olan ekibin yardımcı olabilmesi akıl ve mantı
ğın gereği olamaz. 

Bundan dolayıdır ki, muhbirlerin iddiaları 
ve bu iddialara müstenit Cumhuriyet Savcısı
nın fezlekesi adalet duygusunu yok eden, akıl 
ve mantıkla bağdaşamıyan tarihî bir belge ola
rak gelecek nesillere intikal edecektir. 

Bu dosya bir siyasî skandal dosyasıdır. 
Bu dosya 27 Mayısın faziletine ve onun eki

bine indirilmek istenen darbenin zavallı bir te-
cellisidir. 

Bu dosya Türk politika hayatının sefil bir 
belgesidir. 

Bu dosya adalet tarihimizin kara bir leke
sidir. 

Nihayet bu dosya siyasî bir tedhiş dosya
sıdır. 

Evet sayın senatörler, nitelikleri bunlar olan 
dosyada gösteriyor ki, biz 27 Mayısçılar her 
hal ve kârda eserimizi sonuna kadar korumak 
mecburiyeti ile hâlâ karşıkarşıya bulunuyoruz. 

Bu eseri yıkmaya ister silâhlı teşebbüsler, 
I isterse sandıktan çıkmayı bu saldırıya gerekçe 
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sayanların çoğunluk teşebbüsü cüret etsin dai
ma bizi karşısında bulacaklardır. 

Nitekim, Haziran 1961 olayı, 21 Ekim pro
tokolü, 22 Şubat ve 21 Mayıs nasıl ki bizi kar
şısında buldu ise, bundan sonra da Anayasaya 
uzanan her el, iftira eden her dil gene bizimle 
karşılaşmaya mecbur olacaktır. 

Hakkımız olan 27 Mayısı ve eserini koruma 
görevini yaparken, dayandığımız 1931 Anaya
sası olmuştur. Bundan sonra da tek dayandığı
mız Anayasamız ve bu Anayasaya inanmanın 
fazileti içinde bulunan Atatürk kuşaklarının 
imanlı destekleri olacaktır. 

Sayın senatörler; 
M D O nun başı olmakla itham edilen ben, 

1962 yılında M D O rumuzu ile dağıtılan be
yannamelerin muhteviyatını herkes gibi gaze
telerden öğrendim. O tarihlerde SDK. Genç Ke
malistler, Milliyetçi Mukaddesatçı Kuvvetler, 
2 nci Kuvayı Milliyeciler gibi adları altında 
gazete sütunlarını işgal eden beyannamelere 
raslamak ahvali adiyeden olmuştur. 

demokratik düzene inançsızlığı yüzünden baş
ka tertipleri denediğine şahidolduk ve bunları 
da tesirsiz kıldık. 

Demokratik rejim düşmanlığı ve ihtilâl tah
rikçiliği ile bizi itham edenlere bu kürsüden 
artık şu hususları beyan ederek bâzı gerçekleri 
tarihe tescil ettirmek zamanı gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
1961 Haziranında hakkındaki karara inki-

yat etmesine rağmen Tansel'in yerinden alın
ması hususundaki işleme karşı açmış olduğum 
mücadelenin esasını hak ve hukuk, yerine iade 
edilmesine rehberlik eden de demokratik reji
mi? inancım olmuştur. 

22 Şubat 1962 olaylarının muhtemel vuku
undan henüz sorumlu kişilerin haberi yok iken, 
olayın kaçınılmaz olduğunu tesbit ve teşhis 
ederek gereken tedbirlerin alınmasında ve al-
dınlmasmda, diğer arkadaşlarımızla sarf etti
ğimiz çabanın temelinde demokratik rejim 
inancı yatar. Biz bu inançla mücadeleye devam 
ederken, Tanseî, bir zamanlar 22 Şubat çılarm 
lideri görünmekten haz duymuş, bilâhara onla
rı terk etmiş, harekât gecesi de ne olur ne ol
maz düşüncesiyle, kuvvetlerinin harekâtını ku-
mandasız karargâhı bırakarak Başkentten uzak
laşmıştır. 

Huzurunuzdaki ciddiyetten çok uzak, kin 
ya p-arasla mülemma şu dosya yüzünden 21 
l^kim 1981 protokolü ile, Parlâmentonun top
lanmaması karan, karsısında, tek başıma bu
na eng^l olmanın çaresini bulmanın bugün 
şerefini mi yoksa vebalini mi taşımam gerek
tiği tereddüdü içerisindeyim. 

Bahsettiğim tarihte bu karara tam bir in-
kiya'Ia uyan ve bu protokolü hazırlananların 
liderliğini kabul eden Tansel ne hazindir ki 
bugün beni demokratik rejimi yıkmak için 
tertipler almakla itham cüretinde bulunmak
tadır. 

?A Mayıs 1963 olayında da şahsıma karşı 
duyduğu iğbirarın etkisinden kurtulamıyarak 
beni ve bana yakın arkadaşımı bu harekâtın 
i<-::,.'de gösterme çabasını sarf etmiş, bütün 
gayretlerine rağmen Örfi idare Mahkemesinin 
lehimisdeki karan, ile arzu ettiği sonuca ula
şamamıştır. 

Bu noktaya gelmişken 21 Mayıs'taki duru-
m-j-muz hakkında zihinlerde şüphe yaratmak 

Şimdiye kadar 27 Mayıs devriminin aleyhin
de cereyan eden her teşebbüsün karşısında bu
lundum. Politika oyunlarına aklım ermez, da
ima açık kartla oynarım. Üslûbum da mizacım 
gibi serttir. Bu yüzdendir ki, muarrızlarımın 
daima baş hedefi oldum ve her türlü tezvir ve 
iftiralar ile karşılaştım, halen de karşılaşmak
tayım. 
ssrl 

Nitekim M D O beyannamelerinin gazete 
sütunlarına intikalinden hemen sonra yağma 
devrindeki menfaatlerini bizim yüzümüzden 
kaybettikleri konusunda olanlar korku ve en
dişeye kapılanlar gazete sütunlarını ve Parlâ
mento kürsülerini işgal ederek bu beyannamele
ri üzerime yıkmaya çalıştılar. En ağır ve insaf
sızca manşetlerle saldırıya geçtiler. Bu sefil sal
dırılar karşısında hukuk devletinin gerekleri
ni yapmasını Cumhuriyet Savcısından ben de 
beklerdim, bugüne kadar da böyle bir vazife 
şuuruna şahidolmadım. 

Ne hazindir ki, demokratik rejimin gerçek-
leşmesindeki mücadelemize şahidolan, elinden 
tutup bugünkü mevkiine çıkmasına vesile oldu
ğumuz bir kimse tarafından demokratik düzeni 
yıkmakla itham ediliyoruz. 

Gene ne hazindir ki, bu ulvî mücadelemizde 
bugün bizi itham eden kimsenin zaman zaman 
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maksadiyle gerçekleri tahrif eden hatiplere de 
cevabını vermeden geçemiyeceğim. 

Örfi idare Savcılığı benim ve arkadaşım 
Sayın Kadri Kaplan'ın 21 Mayıs olayını ev
velce bildikleri halde ihbar etmediler şeklin
deki iddiası ile hakkımızda gereğinin yapılma
sı talebinde bulunmuştur. 

Bu iddia aynı iddialarla sevk edilen diğer 
bâzı kişilerin muhakemesi neticesinde varit 
görülmedi ve Örfi idare Adlî Amirliğince ge
reken kanuni muamele yapılarak hakkımızda 
bir işlem yapılmaması kararı yazılı olarak bi
ze gönderildi. 

Şimdi şu hususları arz etmek isterim. 
Örfi idare Mahkemesi Savcılığının bu id

diası karşısında biz iki arkadaş Türk mahke
melerinin kudsiyetine ve iddianın ciddiyetine 
inanarak hakkımızda gereken işlemin yapıl
ması için Adalet Bakanlığına gerekli müracaa
tı yaptık. 9 . 1 . 1964 tarihli 26 ncı Birleşimin 
Tutanak Dergisinde, Adalet Bakanlığından şun
ları sorduk. 

C. Senatosu Başkanlığına, 1 numaralı Sıkı 
Yönetim Mahkemesince alınan nihai kararda 
şahsıma da bilgisi olup, ilgili makamları ha
berdar etmeme şeklinde ifade edilen bir suç 
isnadedilmiş ve gereken kovuşturma için adlî 
amirliğe tezkere yazılmıştır. 

Aradan geçen iki aya yakın bir zamanda 
bu hususta bir iş'ar vâki olmadığına göre umu
mi efkâr önünde müşkül durumda bulunduğum 
aşikârdır. Bu sebeple sorularımın Adalet Ba
kanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Sorular şunlar: 
1. Mahkemenin zan ve teklifi yerinde gö

rülerek adlî amirlikçe ilgili Bakanlığa müra
caat edilmiş midir? Edilmişse bu Bakanlıkta ne 
gibi bir muamele cereyan etmiş ve etmekte
dir. Adlî Amirlikçe müracaatta bulunmadıy
sa sebebi nedir? 

2. Adlî Amirlik kovuşturma lüzumuna 
kaani değilse bu hususun açıklanmasında bir 
sakınca var mıdır? 

Aynı soruya arkadaşım Sayın Kadri Kap
lan da tevcih etmişlerdi. Bunun üzerine o za
manki Adalet Bakanı Sayın Sedat Çumralı'nm 
cevabını arz ediyorum. 

«Sayın arkadaşlarımın soru önergelerini 
tekrar edecek değilim. Okunmuş ve dinlenmiş-
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tir. Her ikisine de birlikte cevabımı arz eedi-
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Sayın 
Mucip Ataklı ve Sayın Kadri Kaplan'ın öner
gelerinde bahis konusu edilen hususlarla ilgili 
olarak Bakanlığımıza bugüne kadar intikâl et
miş bir bilgi ve Bakanlığımızca da yapılan ve 
yapılmakta olan her hangi bir muamele olma
dığı gibi Ankara Cumhuriyet Savcılığında da 
bu konuda yapılmış ve yapılmakta olan bir tah
kikat mevcut değildir. Keza, Adlî" Amirlik ta
rafından bu hususta başkaca Bakanlığa mü
racaat olup, olmadığı ve olmuşsa sebebinin ne 
olduğu da Bakanlığımızca da bilinmemektedir. 

Bu, böyle bir ağır ithamın ciddiyetine ina
nan bizler için yapılması gereken bir vazife 
idi, bunu yaptık. Biz bugün aynı şekilde hare
ket etmiyorsak sebebi gayet açıktır, arkadaş
lar. Bu kadar süflî bir dosya için ben ciddiyet 
telâkki ederek bâzı arkadaşlarımızın hüsnüni
yetle söyledikleri siyasi oyunlarına âlet ola
mam. 

Şimdi Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâ
hından aldığımız kararı tescil ettirmek üzere 
kısaca arz edeceğim. Çünkü, bu konulara temas 
etmiyecektik, biz.- Bâzı arkadaşlarımız bu dos
ya ile 21 Mayısın ilgisini bağlayıp bizi daha 
fazla suçlamak yoluna teşebbüs ettikleri için 
bu konuya temas zaruretini duyduk. Ve arz ede
ceğim karar da gösterecek ki şimdiki iddialar 
kadar o iddiaların da ne kadar delilsiz ve cid
diyetten uzak olduğu için bu karara varmış ol-" 
dukları açık olarak görülmektedir. 

Sıkıyönetim Karargâhı Kumandanlığı, bir 
numaralı Askerî Mahkeme Savcılığı, Mamak 
- Ankara. Tarih: 7 Mart 1964. Sayı : 964/12, 
esas numarası 964/3, karar numarası 964/1. 

Fazla zamanınızı almamak için gerekçeleri
ni okumadan karar kısmını arz ediyorum. Hü
lâsa olarak, her iki sanığın katıldıkları top
lantılarda yapılması tasavvur olunan ihtilâl 
metotlarının görüşüldüğü hususunu mübeyyin 
delillerin bulunmamasına, aksine olarak 5 Ey
lül 1963 tarih ve esas 1 karar sayılı hükümde 
de kabul edildiği veçhile siyasi bir cemiyet 
kurma hüviyetini taşıyan toplantılar olduğu 
katiyetle anlaşıldığına binaen cürüm teşkil 
etmiyen bu fiillerden dolayı haklarında as
kerî mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanununun 105 nci maddesi gereğince ko-
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vuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Tur
gut Akan, Binbaşı, Sıkıyönetim 1 Nolu Askerî 
Mahkeme Savcısı. 

Sayın arkadaşlarım, ayrıca ben o mahkeme
ye tanık olarak gittim. Sanıkların* avukatlığı
nı yapan ve bu kürsüden 21 Mayıs olayını bu 
dosya için bir gerekçe gibi göstermeye çalışan 
Senatör Deliveli oradaki tanıklık ifademi ve 
onlarla birlik olup olmadığımı gayet iyi bi
lir. Bilir ama, içindeki kin gerçekleri açıkla
ma ahlâkiliğini ona bahsedemez. 

Ben ne 22 Şubatçılarla, ne de 21 Mayısçılar-
la birlik olmadım. Daima karşılarında bulun
dum, bir' hata yapmamaları için gereken uyar
maları yaptım. 

Onların karşısında bulunan bir kişinin ya
pacakları işin gününü bilmesi ve kestirmesi 
mümkün değildir. Bu mümkün dahi olsa ben 
bir muhbir değil, ihtilâlciyim. Kendim gere
ken tedbirleri almaya çalışır ve aldırırım, muh
birlik zilletini asla irtikâp etmem. 

Asıl mümib. mesele, 21 Mayıs olayının tarih. 
teki yeri ve bu yerde kimlerin, nasıl bir sıfat
la yer alacağıdır. 

Yalnız şu kadarını arz edeyim ki, elbetteki 
tarih 21 Mayıs olayının bilinmiyen yönleri
ni de açıklıyacak ve bu olayda da rejimin le
hindeki rolümüzü ve büyük rolleri olanları 
Başta (28 nci Tüm. K. Em. Gnl. Nuri Hazer ol
mak üzere) tesbit edecek, gnl. Tansel'in yine 
21 Mayısçılarla anlaşma içinde olduğunu, fa
kat neticeyi ümitli görmeyince onlara yüz çe
virdiğini ve elindeki kuvvetleri kullanmakta
ki dirayeti yüzünden Hükümet kuvvetlerine 
zayiat verdirme hatasının vahametini tescil 
ve tesbit edecektir. Tarihin hükmü şaşmaz ar
kadaşlar. Kim ne yaparsa yapsın, mevkiinin 
isterse bütün imkânlarını istismar etsin, ger
çekleri hiçbir zaman örtemez, kimseninde gü
cü bunu örtmeyede yetemez. 

Sayın senatörler; 
Gerek Millî Birlik idaresi devresinde, ge

rek Karma hükümetler idaresi devrelerinde gi
dişattan memnunluk duymıyanların lideri ol
mak hevesi ve bu gayesine ulaşmak için sarf 
ettiğim gayrete mâni oluşumdur ki, İrfan Tan-
sel'i her fırsatı şahsıma bir taarruz ve iftira 
vesilesi olarak kullanmak hastalığına müpte
lâ kılmıştır. 
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Bunları açıklamaktaki maksadım, demok-
| ratik rejimin temelinde harcı, yapısında tuğ

lası bulunmıyan elinden tutup tesadüflerin yük-
I seltmesine terkettiğimiz bir kimsenin içinde bu-
i lunduğu ruh halini belirtmek içindir. 
| Böyle bir ruh hali içinde bulunan bir in-
| sandan başka türlü hareket etmesi beklene-
| mez ve böyle bir ruh hali içindeki kimsenin id-
| dialariyle karşılanan dosyadan ise, hakkımız

da peşin hükümlü olanlar için de hayal kırık-
I lığı doğar. 
! Şayet ben muhabirlerin iddia ettikleri dü-
f şüncelerin sahibi olsaydım, yukarıda açıkladı-
| ğım olaylar esnasında, şahsıma yapılan telkin 

ve tazyiklere de kapılarak müfterilerin iddia 
I ettikleri hususları engelsiz olarak kesinlikle 
| gerçekleştirebilirdim. 

Bu yola gitmeyişimin tek sebebi demokra-
| tik rejime olan inancımdır. 

Elbetteki tarih bu söylediklerimi de tesbit 
! edecektir. 

Sayın senatörler; 
Dokunulmazlığımın kaldırılıp, kaldırılma

ması benim için bir mâna taşımaz. 
| Yalnız şu hususu sarahatle bildirmeliyim ki 

benim burada yapmaya mecbur olduğum ko
nuşma, yürürlükteki Anayasaya içten inanma-

s mış olanları, hukuk dışı tutum içerisinden kur
tarmak maksadına dayanmaktadır. 

Hakkımızda şimdiye kadar söylenmiş olan 
her şey yalandır; maksatlıdır, çıkarlarının kar-

j şısmda bulunduğum insanların iğrenç vs âdi if
tiralarından ibarettir. 

! - Nitekim bu dosya &ı böyle bir zihniyetin 
i eseridir. 

Bv. kadar ciddiyetten uzak bir dosya muhte
viyatı karşısında Sayın E? yalar'm «Dokımul-

! ms eliğinizin kaldırılma sini kendiniz isteyiniz» 
i tarzındaki teklifim olumlu olarak karşılamak 

Aiîpyasa ve hukuk devleti usancımızla bağdaşa
maz. Hislerin akıl ve mantığı aştığı anlarda 
branşlarında bilgilerine güvendiğimiz kişilerin 

I ne hale düştüklerini çok gördük. Onun için his
lerimize hitabeden böylesine bir siyasi oyuna 
âlet olmıyacak ve vicdanlarımız için bir tahfif 
sebebi vermiyeceğiz. 

Hem neden bu hususta telkinler ve tavsiye
ler yapılıyor? Dokunulmazlığımızın kaldırılması 
için hiçbir desteğe ihtiyaç yok. Oylarınızla bunu 

j halledebilecek güçtesiniz. 

50 — 
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Ne yapalım kaldırmıyacaktık, ama siz iste
diniz, demek durumuna düşürnıiyeceğiz sizi. 
Hem İçtüzüğümüz, bir üye dokunulmazlığının 
kaldırılmasını istiyemez, diyor. 

Biz Anayasaya, tüzüğe ve kanunlara saygılı 
insanlarız, bunun içinde bu oyuna evet demiye-
ceğiz. 

Yalnız şunu da ilâve etmek isterim ki, iddia
ların ciddiyetine inansaydık, bundan evvel yap
tığımız gibi Sayın Kayalar'm ve onun gibi düşü
nenlerin, içlerini kemiren hissiyatlarına emin 
olsunlar ki, onların ikazlarına yer vermeden ge
rektiği şekilde cevap verirdik. Şimdi- de gerekli 
olanı yapıyoruz. 

Kin ve intikamın pençesinden kurtulamıyan-
lar Türk Milletinin kaderiyle kumar oynamak
tadırlar. 

Bu rejimin ve Anayasa düzeninin gerçek sa
hipleri olarak, bu tip kumarbazların karşısında 
olarak eserimizin tahribedilmesine imkân vermi-
yen mücadelemize devam edeceğiz. 

Bu kürsüden komisyon raporu hakkında ya
pılmakta olan konuşmalar, plânlı olarak yürü
tülmek istenen bir siyasi oyunun son perdesini 
açıklamaktadır. 

Bilhassa bâzı A. P. li üyeler tarafından grup 
adına söz almak temayülü, A. P. Grup Başkanı
nın, Anayasa ve tüzük hükümlerine rağmen söz 
alıp hissî ve indî mütalâalar beyan etmesi, gru-
punu bir siyasi baskı altında bulundurmasından 
başka bir anlam taşıyamaz. Sayın Kayalar'ın bu 
kürsüden konuşması elbette ki, hakkıdır. 

Ama, Grupunun Başkanı olduğu müddetçe 
bu çeşit konularda daha dikkatli davranması en 
azından bir siyasi nezaket kaidesidir. Tüzüğe ve 
Anayasaya saygının bir gereğidir. 

Sayın senatörler, 
Şimdi de Anayasa ve İçtüzüğümüzün yasama 

dokunulmazlığı hakkımdaki hükümlerini göz
den geçirelim ve bu hükümleri durumumuza tat
bik edelim. 

Dokunulmazlık müessesesi, yasama görevi 
yapan parlâmento üyelerinin rahat, serbest ve 
huzur içerisinde çalışmasını, muarızlarının tez
vir, iftira ve tertiplerinden mâsun olarak faali
yet göstermelerini sağlamak maksadını güder. 
Bu maksatla İçtüzüğün 140 ncü maddesi tedvin 
edilmiş ve bu madde, bir üyenin yasama doku
nulmazlığının kaldırılması için isnadedilen su
çun ciddî olmasını, siyasi maksatlara dayanma

masını, kamu oyunu etkilemesini ve üyenin şeref 
ve haysiyetinin korunmasının dikkate alınması 
gerektiğini âmir bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar yaptığım açıklamalar hakkı
mızda isnadedilen suçun ciddiyetten çok uzak 
olduğunu açıkça göstermiştir. 

Ayrıca alt komisyon ve Anayasa Komisyo
nunda dahi karar aleyhinde bulunanlar dahi 
dosyanın ciddiyetten çok uzak olduğunu beyan 
etmişlerdir. Komisyon raporuna muhalefet eden
lerin serd ettikleri hususlar ise, bu dosyanın cid
diyetinden daha az ciddî ve hukuk kurallarına 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine tamamen ay
kırıdır. 

1962 yılında cereyan eden ve bizimle de ya
kın ve uzak bir ilgisi bulunduğu ispatlanmamış 
olan bir olaym, kamu oyunu etkilemekte devam 
ettiğini iddia etmek ise asla mantıkla bağdaşa
maz. Bu olaym konuyu etkilediği iddiası varit 
ise, bu bizi ilgilendirmez. Bu olayı böylesine hak-
sıs, mesnetsiz, gayriciddî iddialarla bize yükle
meye çalışan muarızlarımızın ve onların kontro-
lundaki basın organlarının ahlâk kurallarını 
hiçe sayan, siyasi çıkar için şeref ve haysiyetlere 
saldıran tutumlarında aramak gerekir. 

İçtüzüğün, sıraladığı vasıflara uymıyan hak
kımızdaki suç isnadını havi bu dosya hakkında 
aleyhimizde bir tutum içerisinde bulunanların, 
siyasi maksatla hareket ettiklerini, kanun, tüzük 
hükümlerini ve hukuk kurallarını çiğnedikleri
ni, kin ve nefretle dolu olduklarını ifade etmek 
en tabiî hakkımız olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Montesque, «Bir tek kişiye tevcih edilen ada

letsizlik umuma yöneltilen bir tehdittir» der. 
Her rejimin de temeli adalet olduğuna göre sa
yın savcının ve özellikle Adalet Bakanlığının 
isnad kabiliyetinden yoksun, suç unsurlarından 
mahrum, ciddiyetten çok uzak iddialarla hakkı
mızda kovuşturma talebinde bulunmasını hukuk 
devleti gereği ile bağdaştırmak bizce mümkün 
görülmemektedir. Faşist ve komünist rejimlerin 
usullerini, bu usulleri uygulamak hevesinde bu
lunan bir iktidarı yıkmış kişilere karşı kullan
mak çok zavallı bir davranıştır. 

Siyasi oyunlarla, iftira tertip ve tezvir ile 
muarızlarını yıldırmak, kamu oyunda onları kü
çültmek için girişilen bu küçük tertipler şimdiye 
kadar hiç kimseye yararlı olmamıştır, bundan 
sonra da yararlı olmıyacaktır. 
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Ben ihtilâlden gelmiş bir kimseyim. 
İhtilâlin nasıl yapılacağını, ihtilâllere nasıl 

engel olacağını gayet iyi bilirim. 
Gizli bildiriler gibi basit tertiplerin adamı 

olmadığım gibi, zor karşısında inançlarını inkâr 
eden bir kervanın yolcusu da değilim. Demin 
söylediğim gibi. 

Demokratik rejimin temelinde harcı, yapı
sında tuğlası foulunmıyan, tesadüflerin mevki 
sahibi yaptığı kimselerin hakkımızdaki iftira ve 
isnatları, bana ancak şeref verir. İftira ve isnat
larını ispatlıyamıyanlar ve bu âdi ve her çeşit 
delilden yoksun dosya muhteviyatı için kin ve 
nefretlerinin zebunu olarak hareket edenler için 
ise ne demek gerektiğini sağduyu ve vicdan sa
hiplerinin takdirlerine terk ediyorum, 

Hukuk dışı davranışlar memlekete huşur de
ğil, felâket getirir. 

Dâvaya ve kurduğumuz rejime inancımız, bu 
uğurdaki mücadelelerimiz şeref ve faziletimizin 
inkâr edilmez belgeleri olarak gelecek nesillere 
intikal edecektir. Kimsenin* bunları ters çevir
meye gücü yetmiye çektir. 

Ne şekilde hareket edilirse edilsin Yüce Türk 
milletinin tasvip ve takdirleri ile kurduğumuz re
jimin ve onun Anayasasının yıkılmıyacak olan 
gücü ile hakkımızı alacak, haksızlığı bir kere 
daha mahkûm ettireceğiz. Takdir sizlerindir, 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutturuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayetini 

saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Eifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye? Buyurun Sayın Mete. 

MUSLİHİTTİM YILMAZ METE (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, konu başlangıçta ay
dınlığa kavuşmuştur. Dosyayı Başkanlık vaz'et-
tiği zaman komisyon meseleyi anlattığı zaman 
esasen dokunulmazlığın kaldırılmasını icabetti-
ren bir hal olmadığını görmüştük. Birçok arka
daşlarımız hissî birtakım sebeplerle bu dosyada 
ismi geçen beş arkadaşımızın dokunulmazlığı
nın kaldırılması ve bunların mahkemeye sevk 
edilmeleri hakkında konuştular. Bu, tamamen 
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hissî idi. Dokunulmazlık müessesesi ile ilgisi 
olmıyan beyanlar - di. Müsaade buyurun, biraz 
da dokunulmazlık müessesi niçin konulmuştur, 
kalkması lâzım gelir mi? Meselâ arkadaşlarımız
dan birkaçı şöyle beyanda bulundular, dediler 
ki, biz olsaydık kendilerinin yerinde biz ister
dik, dokunulmazlığımızın kalkmasını, hâkim hu
zuruna giderdik. Niçin korkuyorlar? 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz İçtüzü
ğümüzde madde var. Dokunulmazlığı kaldırıl
ması istenilen bir üyenin, dokunulmazlığım kal
dırılsın şeklindeki beyanı Meclislerce... 

BAŞKAN — Sayın Mete, meselenin esasını 
görüşeceksiniz, eğer Clenei Kurul imkân verirse,. 
Kifayet hakkında efendim. 

MUSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
— Müsaade ederseniz mucip sebebini söylüyo
rum. 

Bu şekildeki beyan kaale alınmaz, diye İçtü
züğümüzde madde var. Binaenaleyh, dokunul
mazlık müessesesi niçin konulmuştur, kaldırıl
ması lâzım mıdır, değil midir? Bu konuda zan
nediyorum birkaç kişi kaldı, fikirlerimizi açık
lamamıza fırsat veriniz ve bu kifayeti müzakere 
takririnin aleyhinde oylarınızı kullanınız. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — İki kişi kalsaydı kifayeti oya 
arz etmezdim. Daha 12 kişi vardır, efendim. 

Kifayet aleyhinde konuşuldu, takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Takrirler var, efendim. 
Sayın Tığlı'nm ve Sayın Altan'm. 

Saym Başkanlığa 
Adı geçen tabiî üyeler aleyhine beyanatta 

bulunulup, yayınlanan iddiaların ihbar sayılma
sına rağmen muhbirin dinlenmemiş olması sebe
biyle tekemmül etmemiş olan dosyanın savcılığa 
iadesine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Mustafa Tığlı 

BAŞKAN — Efendim bu takriri oya arz et
meme imkân yoktur. Ancak komisyona iadesine 
mütedair takriri okutup onu oylatacağım, bunu 
da Komisyona ekler göndeririz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 5 

tabiî üye hakkında Anayasa ve Adalet Komis-
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yonu raporu İçtüzüğün 140 ncı maddesinde ta-
dadedilen unsurlar yönünden inceleme yapıldı
ğını belirtmediği gibi gerekçeden de mahrum 
olması bakımından Komisyona iadesine karar 
verilmesini arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde buyurun Sa
yın Türkmen. 

* SALİH TÜRKMEN (Ağrı) - - Muhterem ar
kadaşlar, bu takrir Anayasaya aykırıdır, oyla-
namaz. Çünkü; Anayasanın koyduğu hüküm bu
dur. Dokunulmazlığının kalkması istenen bir şa
hıs hakkında dosya komisyona gelir, komisyon 
Umumi Heyet namına mevcut delilleri tetkik 
eder ve kararını verir. Şimdi bâzı arkadaşlar, 
bilhassa Mustafa Tığlı arkadaşım diyor ki ko
misyon.. (O değil sesleri) 

BAŞKAN — O takriri oya arz etmiyorum 
efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Komisyon 
iade için bağlı değildir diyor. Komisyon bunu 
iade edebilir ve savcıya adeta tetkikat da yap
tırabilir. Hattâ bir kısmı da diyorlar ki, komis
yon dosya ile bağlıdır ama, dosyonm tamam ol
ması şartı ile. öyle değil arkadaşlar. Komisyon 
önüne gelen dosyanın içinde bulunan delillerle 
mukayyettir. Yani delil ne ise ona göre karar 
verir. Komisyon delil toplıyamaz. Komisyon o 
vakit vazifesinin dışma çıkar. Komisyon bir tah
kikat komisyonu değildir. Komisyon bir kimse
yi suçlu yapmak için delil toplıyamaz. Bu bi
zim yetkimizin dışındadır. Mevcut delillerle ka
rar verir. Bu neye benzer arkadaşlar, Temyiz 
Mahkemesine bir karar geldiği vakit, karar nok-
sansa ancak bozar. Ama, şu tetkik ile, şu delili 
de ben toplıyayım diyemez. Binaenaleyh, bura
daki bağlılık, başka delil toplıyamaz bununla 
bağlıdır. Ama, buradaki komisyon Temyiz Mah
kemesi rolünde de değildir. Çünkü Temyiz Mah
kemesi bidayet mahkemesini murakabe eder. 
Onun tahkikatının doğru yapılıp yapılmadığını, 
iyi tahkikat yapmasını emredebilir. Ama, bizim 
komisyonumuz, müddeiumumiye yeniden tahki
kat yap delil topla diyemez. Ancak mevcut de
lillere göre dokunulmazlığı kaldırmıya lüzum 
yoktur diye karar verebilir ve dosya burada 
biter. Ama savcılık başka deliller varsa, yeni
den istiyebilir. Ama, yeniden bunu komisyona j 
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göndermek hakikaten yetkimiz haricine çıkmak
tır. Bu kötü bir çığır açar. Buna müsaade et
memenizi rica ederim. Delil noksansa, haddi
zatında delilin noksan olduğu da doğru değil
dir. Müddeiumumi delil toplamış, başka delil 
bulamamış, müddeiumuminin haddizatında Ha
va Kuvvetleri Kumandanının ifadesini almak 
mecburiyeti de yoktur. Çünkü sormuş o da de
miş ki delil budur, göndermiş. Binaenaleyh, 
müddeiumuminin toplıyacağı başka delil kalma
mıştır. Bu delillerle de bir dokunulmazlık kal
dırılamaz, ama müddeiumumi demiş ki, ben 
yapamam komisyona göndermiş. Komisyon da 
diyor ki bu delillerle dokunulmazlık kaldırıla
maz, iş bitmiştir, rica ederim hukukî olarak bu
nu yeniden göndermek, arkadaşları bir itham 
altında uzun müddet bırakmak veya yeniden de
lil toplamak için bir yol açmaktır. Buna imkân 
yoktur. Binaenaleyh mevcut delillere göre ko
misyonun verdiği karar bizim namımızadır ve 
hakikaten dokunulmazlığın kaldırılmasına hiç 
sebebolmadığma göre, artık bu dosyayı iade et
mek için bir sebep yoktur. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı'nm takririninin oya 
arzının mümkün olamıyacağmı Başkanlık ifade 
etti. 

Sayın Altan'm takriri, Sayın Türkmen'in be
yanında Anayasaya aykırıdır deyimi oldu zan
nediyorum, Tığlı'ya ait takrir olsa gerekir. Ge
nel Kurulumuz, daima kendi adına niyabeten 
görev ifa etmekte bulunan komisyonlara gelmiş 
bulunan dosyaları iade etmiştir. Bu bakımdan 
takririn oylanmasında Başkanlık bir sakınca 
mütalâa etmemektedir. Oylarınızla meseleyi hal
ledersiniz. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler Efendim tered
düt vâki olmuştur iki divan üyesi arasında. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —- Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim oylama sı
rasındayız. Lütfen takriri kabul edenler ayağa 
kalksınlar.... Kabul etmiyenler.... Efendim 56 
ademi kabule karşılık 57 kabulde ittifak vardır. 
Fakat bir oy oynamakta olması hasebiyle Baş
kanlık Divanını teşkil eden arkadaşlar tekrar 
oylamanın yenilenmesine ihtiyaç duymuşlardır. 
Tekrar kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.... 
Muhterem arkadaşlar kalkma yarım olmasın 
tereddüt oluyor. Kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... 
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Komisyona iade edilmesine mütedair olan 
takrir 56 ademi kabule karşı 64 oyla kabul edil
miştir. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek bir hu

sus bulunmadığı cihetle 7 . 3 . 1968 Perşembe 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

(Kapanma saati : 20,22) 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayrı llumcuoğlu'nun Çorlu ve Tekirdağ müf
tülerine dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin yazılı cevabı. (7/425) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

25 . 1 . 1968 
Tekirdağ Senatörü 

Hayri Mumcuoğlu 

1. Vaızlarmda ve özel sohbetlerinde dini 
siyasete âlet ettiği ve örneğin, Hazreti Mu-
hammed'in «Kırata binerek Bedir Gazvesine 
Ramazanın 17 sinde» gittiğini bildirecek kadar 
tarihî gerçekleri de tahrif ettiği ve bâzı 
Müslüman Türkleri tekfire kadar cüret eylediği 
Tekirdağ, İstanbul ve Ankara gazetelerinde 
yayınlanan haberlerden öğrenilen Çorlu Müf
tüsü Burhaneddiıı Babayakalı, 

2. Birçok özel imalâthaneler dışında Tekel 
İdaresinin de büyük bir şarap fabrikasının 
bulunduğu Tekirdağ ilimizde bağcılığın ge
liştirilmesine çalışılırken ve Tekirdağ halkı
nın üçte birine yakın önemli bir kısmının ge
çimini sağlıyan bu konuya önemli şekilde Te
kirdağ ekonomisinde yer verilmişken «şarap 
fabrikaları için üzüm yetiştirmek haramdır, 
keza bankalara faiz için para yatırmak gü
nahtır» şeklinde vaızlarmda telkinatta bu
lunduğu mahallî gazeteler neşriyatından öğ
renilen Tekirdağ Müftüsü Ali Arsan, 

Haklarında, Diyanet İşleri Başkanlığınca 
ne gibi işlemlerde bulunulmuş olduğunun ve 

adlar: geçenlerin bulundukları yerlerde hiz
mette devamlarının doğurduğu ve bundan son
ra da yaratacağı derkâr olan sakıncaların gi
derilmesi için her hangi bir idari tedbir dü
şünülüp düşünülmediğinin? 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 4 . 3 . 1968 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

Özîük İşleri 
Müdürlüğü 123 - 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26 . 1 . 1968 tarihli, Kanunlar Müdür

lüğünün 8912 - 71425/6383 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun Çorlu ve Tekirdağ müf
tülerine dair yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği önergesine cavaptır. 

1. Çorlu Müftüsü Burhaneddin Babayakalı 
hakkında vâki şikâyetleri yerinde tahkik et
mek üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca iki 
müfettiş görevlendirilmiş olup, müfettişle
rin yaptıkları tahkikat sonucu sözü edilen 
Müftünün dinî konular çerçevesinde konuştuğu 
ve dini siyasete alet eder mahiyette bir mev'ıza-
da bulunmadığı tahkikat dosyalarının tet
kikinden anlaşılmıştır. 

2. Tekirdağ Müftüsü M. Ali Arsan hak
kında vâki şikâyetler üzerine gerekli tetkikat 
ve tahkikatın yapılması için Diyanet İşleri 
Başkanlığınca iki müfettiş vazifelendirilerek 
Tekirdağ'a gönderilmiştir. 
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Adı geçen Müftü hakkında yapılan tahki
kat neticesinde tanzim olunan 2 . 2 . 1963 ta
rihli rapora göre Müftü M. Ali Arsan'in 
«Üzümlerin Şarap Fabrikasına satılmaları ko
nusunda her hangi bir (konuşma yapmadığı ve 
keza bankalara para yatırmanın ve faiz al
manın haramiığı mevzuunda bir bayanda bu
lunmadığı» anlaşılmıştır. 

Mumaileyh hakkında ayrıca adliyeye inti
kal etmiş bir tahkikat konusu da mevcudo-
lup, neticesine göre muamele ifa , oluna
caktır. 

Bu tahkikatın sonucuna müessiriyeti nazara 
alınarak gereken idari tedbir alınacaktır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

2. ;— Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâ
eddin Çetin'in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avusturya Hükümeti arasında hayvan re 
maddeleri ihracı hususunda 1966 - 1,967 senele
rinde bir anlaşma yapılıp yapılmadığına dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahari D ağ dm'in yazılı 
cevabı. (7/436) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Tarım Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyıı-
rulmasmı saygılarımla rica ederim, 

Alâeddin Çetin 
Çorum Senatörü 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avus
turya Hükümeti arasında hayvan ve mad
deleri ihracı hususunda 1988 - 1987 Sekslerin
de yapılmış bir anlaşma var mıdır? Varsa ma
hiyeti nedir? 

2. Mümkün ise buna ait ya lp ık l a r ın bi
rer suretinin gönderilmesi. 

T. ü, 
Tarım Bakanlığı 5 . 3 . 1968 

Veteriner İş. Gn. Md. 
Şb. Md. S. 2. D. 94 

Konu : Senatör Alâeddin Çetin'in 
vasılı i?oru önergesi h. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 2 . 3 . 1968 gün ve 8994/7/436 - 38 
sayılı yazıları cevabıdır : 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâeddin 
Çetin'in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Avusturya Hükümeti arasında hayvan ve 
maddeleri ihracı hususunda 1966 - 1967 senele
rinde bir anlaşma yapılıp yapılmadığına dair 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
tetkik edildi. 

Konuya ait cevaplarımız aşağıdadır : 
1. Ticaret Bakanlığından alman 17 Ağustos 

1967 gün ve 16036 sayılı yazıda, Trakya men
şeli olmak kaydiyle Avusturya'ya et ve canlı 
hayvan ihracının mümkün olacağı bildirilmekte 
ve kenu üzer'nde Bakanlığımızın müt&lâiası so
rulmaktadır. 

Bıı yazıya verilen 28 Eylül 1967 tarih ve 
869/91085 sayılı cevapta ise, Trakya bölgesi 
menşeli olmak.şartiyle Avusturya'ya canlı hay
van, et, sakatat ve et konserveleri ihracında 
bir sakınca olmadığı, karşı tarafın istediği 
teknik şartların tamamen yerina getirileceği 
hattâ bu maksatla Edirne'de bir tahaffuzhane 
kurulduğu belirtilmiştir. 

2. Ancak, bu yazışmalar neticesi iki Hü
kümet arasında bir ticari anlaşma yapıldığına 
dair Ticaret Bakanlığından bir bilgi Bakanlı
ğımıza intikal etmemiştir. 

Yukarıda bahis konusu edilen yazışmaların 
birer suretleri ekte sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi asygı ile arz 
ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Bağdaş 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 17 . 7 , 1987 

Dış Ticaret Dairesi 
7) /"> 60>3 

Şube remsi ve No. : 322. 2. 2 

Tarım Bakanlığına 

Viyana. Ticaret Müşavirliğimizden alman 
28 . 7 . 1987 tarih ve 53/690 - 112 - 120 sayılı 
yakıda, Trakya bölgesi Şap hastalığından ta
mamen arı olduğu için bu bölge menşeli at ve 
canlı hayvanlarının Avusturya'ya ihracına 
imkân verilmesi hususunda yapılagelen çalış
malara değinmekte ve Avusturya Tarım Ba
kanlığı nezdindeki teşebbüslerin sonucunda, yal-

j nız Trakya menşeli olmak kaydiyle, 
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1. Koşumluk ve kesimlik atların, 

2. Kesimlik sığırların, 

3. Kesimlik danaların, 

4. Kesimlik keçi, koyun ve oğlakların, 

5. At, sığır, dana, koyun, keçi, kuzu 
ve oğlak etlerinin taze ve dondurulmuş ola
rak ve aynı zamanda bu hayvanların saka
tatlarının, 

6. Sığır, dana, koyun veya keçi etlerin
den mamul , konservelerin bundan böyle 
Avusturya'ya ihracının mümkün olacağı bildi
rilmektedir. 

Mezkûr yazıya ek olarak, tekrar iade edil
mek kaydiyle, gönderilen metinlerin, Avustur
ya'ya müteveccih, canlı hayvan, et, sakatat ve 
et konserveleri ihracı mevzunda, ihracatçı fir
malarımız tarafından yerine getirilmesi iste
nilen hususları ihtiva etmekte olduğundan, 
tetkik edilerek konu hakkındaki mütalâanızın 
Bakanlığımıza bildirilmesine müsaadeleri arz 
ve rica olunur. 

Ticaret Bakanı A. 
Sadun Etensel 

Dış Ticaret Dairesi 
Başkanı 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 28 . 9 . 1967 
Veteriner İşleri 

Genel Müdürlüğü 
S. 2. D. 051 

869/91085 
Konu : Avusturya'ya hayvan ve et ih
racı h. 

Ticaret Bakanlığına 
(Dış Ticaret Dairesi Reisliğine) 

İlgi : 17 Ağustos 1967 gün ve 322 - 2 2- 5 / 
16036 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Trakya bölgesi menşeli olmak şartiyle, Avus
turya'ya müteveccih canlı hayvan, et, sakatat 
ve et konserveleri ihracı konusu ile ilgili me
tinler tetkik ve ilişikte iade edilmektedir. 

Metinlerde belirtilen hususat Bakanlığı
mızca eksiksiz yerine getirilecektir. 

Bunlara ilâveten, Edirne ilimizin Karaağaç 
İstasyonunda inşası tamamlanmakta olan hay
van tahaffuzhanesi önümüzdeki Ekim ayının 
sonlarına .doğru faaliyete geçecektir. 

Bu bakımdan, Avusturya'ya sevkiyat vâki 
olduğu takdirde gerekli sağlık muayeneleri 
için endişeye artık mahal kalmamaktadır. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile rica ederim,» 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 
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GÜNDEMİ 
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5 . 3 . 1968 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı bağdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, dış ülkelerde yasıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, açılacak ilköğretmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/453) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/454) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'mn lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan, Mehmet Şükran' özkaya'nm ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/608) (S. Sayısı : 1110) [Dağıtma tarihi : 
27 . 2 . 1968] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/516) (S. Sayısı : 1111) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

3. — Mehmedoğlu Murat Çalışkan'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân komisyonu raporunun Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/302; 
C. Senatosu 2/236) (S. Sayısı : 1113) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 3 . 1968] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/380; Cumhuri-

(Devamı arkada) 



yet Senatosu 1/871) (S. Sayısı : 1103) [Dağıt
ma tarihi : 23 . 2 . 1968] 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi Kuruluş kadroları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/398; Cumhuriyet Senatosu 1/873) (S. Sa
yısı : 1104) [Dağıtma tarihi 23 . 2 . 1968] 

X 3.— İşçilerin İyonizan Radyasyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal 

işleri komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/342; Cumhuriyet Senatosu 1/840) (S. Sayısı : 
1106) [Dağıtma tarihi : 27 .2 .1968] 

4. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/387; Cumhuri
yet Senatosu 1/872) (S. Sayısı : 1108) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

5. — 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/295; 
Cumhuriyet Senatosu 2/238) (S. Sayısı : 1114) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 
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