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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Vehbi Er-
sü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22.5.1965 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 2538 sayılı kararın Genel Ku
ruldu görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu ile Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 
3 Nisan 1968 Çarşamba günü saat 15 te Birleşik 
Toplantı yapacağı bildirildi. 

istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nm 449, 489, 
Tabiî üye Kâmil Karavelioğlu'nun 479, 
Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in 491 sayılı so

rusunun cevaplandırılması ilgili bakanların; 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 432, 
İstanbul Üyesi Ekrem özdenin, 463, 465, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm 453, 454, 
Tabiî Üye Suphi Karaman'm 490 sayılı soru

sunun cevaplandırılması, soru sahiplerinin ve 
ilgili bakanların bu Birleşimde hazır bulunma
maları sebebiyle, gelecek birleşime bırakıldı. 

istanbul Belediyesince 6188 sayılı Kanun 

hükümlerine tevfikan Güzel Konutlar Yapı Koo
peratifine tahsis olunan arsanın müddet bakı
mından istirdadı gerekirken bahsi geçen kanu
nun 12 nci maddesinin ihlâl olunarak süre tem
didi yapıldığına ve bu yüzden belediyenin bü
yük zarara uğratıldığına dair iddialar hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu, verilen önerge uyarınca, Komisyonca 
geri alındı. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sadi 
Koçaş'm, istanbul köprüsü inşası konusunda 
Senato araştırması istiyen önergesi üzerinde 
konuşuldu ve araştırma isteği reddolundu. 

4 Nisan 1963 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,50 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sim Âtalay Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahif Allan 

SORU 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hü

seyin Atmaca'nın, öğretmen dernek ve teşek

küllerine yapılan yardımlara dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil-
mistir. (7/446) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPOR 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 

Alâeddin Çetinin yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/663) (S. Sayısı : 119) 
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BİRİITCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca' S. Ü.) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bckata'mn; 
özel idareler, belediyeler ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarına verilecek % 10 ve % 15 
avanslarla ilgili kanunların Meclislerden önce
likle çıkarılması hususunda Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlarının alâka gös
termeleri rıcrektiğinc dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Bekata, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile özel idare vs 
belediyeler personeline Devlet momurları gibi 
avans verilmesi konusunda söz istemektedir. 
Sayın Bekata buyurun, kısa olmak kayıt ve 
şartı ile. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; bil'ndiği gibi 
bu ayın ortalarına doğru Millet Meclisi ve 
Yüce Senato tatile girecektir. Devlet memurla
rına avans vermek ve fakat bu avansın ve
rilmesi sırasında ve bunu takibeden saman içer
sinde İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile özel 

1. — Özel Yüksek Okullar Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, komisyonun süresinin bir ay 
daha uzatılması hakkındaki tezkeresi. (10/1-1) 

BAŞKAN — Yüksek Genel Kurulun daha 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, 47 ne. Bir-
bşimi açıyorum. 

idarelerde ve beled'yelerde çalışan memur ve 
ücretlilere bu avans, çeşitli mülâhazalarla, ve
rilmemiş idi. Tatile girmeden önce bu tasar
ruflarda bulunmak üzere bâzı teklif ve tasa
rıların da mevcudoldıığu öğrenilmiş bulun
maktadır. Yüce Senato ve Millet Meclisi ta
tile g'tmeden önce bunlara kanun olma imkâ
nını verirse, bir büyük kütleyi temsil eden 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri memurları, özel 
idarelerde ve belediyelerde çalışan ücretli ve 
aylıklı memurlar da diğer Devlet memurları 
gibi bu imkândan faydalanmış ve bir tefrik or
tadan kalkmış olacaktır. Senato ve M ilet Mec
lisi Başkanlarımızın bu konuyu öncelik ve 
ivedilikle çıkarmalan için meseleyi Mecliste 
ve Senatoda müzakere imkânına kavuşturma
larını rica etmek için söz aldım. Bunun ya
pılması ortalıktaki geniş ölçüde bir rahatsız
lığı g'derecek, ferahlık yaratacaktır. Teşek
kür ederim. 

önce kurmuş bulunduğu bir araştırma komisyo
nunun görevini yerine getirebilmesi için zama
na ihtiyacı olduğu yolundaki bir önergesi var
dır, okutuyorum : 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

5. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları 
Araştırma Komisyonu 

2 . 4 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okullar 
Araştırma Komisyonu olarak yapılmakta olan 
araştırma henüz sonuçlandırılmamıştır. 

Verilen süre 6 . 4 . 1968 te sona ermektedir. 
Araştırmayı tamamlamak ve raporu hazırla
mak üzere sürenin bitimi tarihinden itibaren 
bir ay daha uzatılması hususunda gereken işle

min yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Refik Ulusoy 
Cumhuriyet Senatosu 
Özel Yüksek Okullar 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı Y. 

BAŞKAN — Önerge okundu. Önerge üze
rinde söz istiyen?.. Yok. 6 . 4 . 1968 tarihinden 
itibaren başlamak üzere bir aylık süre veril
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'ye izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/670) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 

Cenap Ege'nin, hastalığına binaen, 28 Mart 1968 
tarihinden itibaren 18 gün müddetle izinli 
sayılması Başkanlık Divanının 1 Nisan 1968 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağnn 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege'ye 
28 . 3 . 1968 tarihinden başlamak üzere 18 gün 
izin verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemle ilişkin bir önerge vardır okutuyo
rum. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yasama Meclislerinin dış, münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/565, 619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) S. 
Sayısı : 1118) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum; 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
1118 sıra sayılı kanun teklifinin gündemde 
mevcut d"ğer işlere takdimen, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu 

BanJkanı 
Saim Sarıgöllü 

Kanunun ismi : 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 

düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/243) 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun teklifinin 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz edivorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Yasama organları adına takibedecek bir 

sayın yetkili üye yoksa mecburen bunu bir 
birleşim tehir edeceğim. Yasama organları adı
na Meclis yahut Cumhuriyet Senatosu Başkan-
vekilleri yetkili olarak bulunan kimse? İçtü
zük gereğince, tıpkı Hükümet gibi, Burada da 
kanun teklifi ile ilgili yasama organlarının 
başkanvekilleri başkanları yahut başkan ta-
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rafından yetkili kılınacak idare âmirleri olma
sı gerekir. Halen böyle bir temsilci bulunmama
sı sebebiyle içtüzük gereğince bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tı?. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Alâeddin Çetin'in yasama dokunulmazlığımı 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/663) (S. S\ayısı : 1119) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan 1119 Sıra Sayılı Ra

por talebedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

Konu: Senatör Alâeddin Çetin ve mil
letvekili Celâl Sungur'un yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkın
da 

BAŞKAN — Çorum üyesi Sayın Alâeddin 
Çetin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Ancak basımı ve dağıtı
mından itibaren üzerinden 48 saat geçmediği 
için gündeme alınmamıştır. Gündeme alınması 
hususunda bir önerge vardır ve bu önerge 
okunmuştur. 

Önerge üzerinde söz istiyen? Yok. Sayın 
Yıldız, buyurunuz. Hangi hususta Sayın Yıl
dız? Önerge üzerinde? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Alınma
ması.... 

BAŞKAN — Gündeme alınması önergesi 
üzerinde söz alıyorsunuz, tabiî ki alınmaması
nı istiyeceksiniz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; henüz üzerinden ye
ter bir süre geçmediği halde ivedilikle günde
me alınmasının bir gerekçesini ben düşüne-

(1) 1119 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

medim. Esasen bu pek ivedi de bir iş değildir. 
Gündemde araştırma konusu da vardır. Bir 
önerge verildi. Fakat bir eksiklik yüzünden 
yahut temsil eden bir kimse bulunmadığı için 
kabul edilmedi, yahut uygulanmadı. Bu da, ge
reksiz şekilde sanırım, henüz yeter zaman geç
mediğinden, yeteri kadar zaman geçsin, o za
man rahatlıkla bunu konuşuruz. Dağıtılmıştır 
ama, belki pek çok üyeler de henüz almadı, 
Sayın Alâeddin Çetin'in dokunulmazlığına iliş
kin raporu. Onun için ivedilikle gündeme alın
ması için bir gerekçe görmüyorum. îzin verirse
niz gündemi değiştirmiyelim olduğu gibi gün
dem uygulansın. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Önergenin 
lehinde sö^ istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Tığlı. 
Buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, müdafaasını yapacak arkadaş ta yok
tur. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın arka
daşımız Çorum Senatörü Alâeddin Çetin'in do
kunulmazlığının kaldırılması yolunda Adalet 
ve Anayasa Komisyonundan çıkan kararın 
Meclis Umumi Heyetinde müzakere edilip ne
ticeye acele olarak bağlanmasını gerektiren 
özel sebepler vardır. Malûm olduğu üzere suç 
ortağı olan Adolf Slavik Askerî Mahkemede 
mevkuf bulunmaktadır. Yani, mahkeme cere
yan halindedir. Sanıklardan birinin muhake
mesinin mevkufen görülmekte olduğu bir dâva
da diğer suç ortağı olarak isnadolunan, fakat 
şahsan bu kanaatte olmamakla beraber, kendi 
şeref ve haysiyetinin biran evvel kurtulması 
ve temize çıkması için kendisinin de arzusuyla 
dokunulmazlığının kaldırılması yolunda verilen 
kararın gecikmiş olması, hem mahkemenin uza
masına ve hem de beraet edecek diğer sanıkla
rın aleyhine bir netice doğurduğu gibi seçim 
sathı mailine girildiği şu sırada her vatandaş 
gibi o da tekrar adaylığını koymak hakkını 
haiz olduğu düşünülürse bu arkadaşımızın bu 
ağır itham altında bu hakkını kullanmasının 
da zorunluğu her halde takdirlerinizden uzak 
kalmıyacaktır. Kaldı ki, bu mevzu kendi aley
hinde olarak çıkmış ve dokunulmazlığının kal
dırılması gibi bir işlem yapılmış olduğuna gö-
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re, acele bu kararın alınması da onun ve âmme
nin, bilhassa Yüce Senatonun şerefi ve hay
siyeti ile ilgilidir. Kamu oyuna yaptığı etkiler 
düşünülürse kamu oyunun hele bu seçim sathı 
mailinde böyle bir etki ile seçime girmesin'n 
de isabetli olmıyacağını her halde takdir buyu
rursunuz. 

Savmla^mla arz ederim. 
BAŞKAN — Önerge okunmuş bulunmakta

dır. içtüzük hükümlerine göre ivedilik ve önce
lik için esaslı bir sebebin bulunması zarureti 
vardır. Ancak İçtüzüğümüzde gündeme alınması 
için gerekli ve esaslı bir gerekçenin mevcudiye
ti şartı yoktur. Ben ayrı ayrı oylıyacağım. 

Evvelâ gündeme alınmasını oylıyacağım, on
dan sonra, öncelikle görüşülmesi hususunda ise 
İçtüzüğün emrettiği esaslı sebebin bulunup, bu
lunmamasını Yüksek Heyetiniz araştıracaktır. 

Bir diğer muhterem arkadaşımızın da işaret 
ettiği gibi, İçtüzük de yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması istenilen üyelere savunma hak
kını vermektedir. Başkanlık bu imkânı her halü
kârda eğer bulunmadı ise, görüşmeler devam 
ederse arkadaşımıza bulunma fırsatını vermek 
üzere konuyu bitirmez, gelecek birleşime bıra
kır. Bu İçtüzük hükmünü Başkanlık olarak ye
rin» getirmek kararında olduğumu da ifade ede
yim. 

Bu mâruzâtımın ışığı altında önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Gündeme alınması kabul 
edilmiştir. 

Önergenin kabul ettiği gündeme alınması 
yanında diğer işlerden önce görüşülmesi hususu 
vardır. İçtüzük, diğer işlerden önce görüşülmesi 
hususunda önergede esaslı bir sebebin yazılma
sını emreder. Bu yoktur. Ama, komisyon adma 
Sayın Tığlı esaslı bir sebep mevcudiyetini ifade 
etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Öncelikle görüşül
mesi hususu kabul edilmiştir. 

Komisyonun raporunu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

29 . 3 . 1968 
Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, millî müdafaaya hıyanet suçun
dan sanık Avusturya tebaalı Adolf Slavik ile te
mas etmek fiili isnadolunan Cumhuriyet Senato

su Çorum Üyesi Alâeddin Çetin'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında, Başbakan
lığın 15 Şubat 1968 tarihli ve 6/2-1791 sayılı 
tezkerelerine bağlı muameleli dosya, Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, İçtü
züğün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen 
usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak, 
Komisyonumuzun 29 Mart 1968 tarihli Birleşi
minde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
nilen Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâed
din Çetin'e isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine 
göre, dosya münderecatı muvacehesinde Alt Ko
misyon tarafından dokunulmazlığın kaldırılma
sına mahal olmadığına karar verilmiş bulunma
sına rağmen; Sayın Üye Alâeddin Çetin, Parlâ
mentonun ve kendisinin şeref ve haysiyetinin 
muhafazasını temin maksadiyle yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasını talebetmiş; ve Ko
misyonumuzca, Anayasanın 68 ve 79 ncu mad
deleri ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri 
uyarınca, Parlâmento ve adı geçen üyenin şe
ref ve haysiyetinin korunması mülâhazası ile is
nadolunan fiil münasebetiyle kamu oyunda ya
ratılan etki de göz önünde bulundurularak, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına mevcu
dun ittifakı ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 
Bu Raporda Sözcü 

Sakarya 
M. Tığlı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Hatay 
M. Deliveli 

Rize 
0. M. Agun 

R. 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 
Konya 

S. Çumralı 
Samsun 

R. Rendeci 
Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Öçten 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen Sa
yın Üye? Sayın Alpaslan, buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh
terem arkadaşlarım, yıllardır aynı çatı altında 
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beraber çalıştığımız Alaeddin Çetin arkadaşımız 
çok ağır bir suçun isnat ve ithamı altonda bulun
maktadır. Gazetelerden öğrendiğimize göre 
Avusturya tebaalı Adolf Slâvik ile birlikte mem
leketin yüksek menfaatlerine taallûk eden bâzı 
bilgileri alıp ona vermek gibi bir nevi casusluk 
suçuyla itham ediliyor. Bendeniz bu haberi oku
duğum vakit âdeta donakalmıştım. Bir Parlâ
mento üyesinin böyle bir mevzua yalnız adının 
karıştırılmasının dahi ağırlığını vicdanımda his
settim ve şahsan böyle bir hâdisenin mümkün 
olabileceği ihtimalini de uzak gördüm. Yani bir 
ecnebi bâzı malûmat toplıyacak ve bunu Türk 
Milletinin Heyeti Umumiyesinin bildiğinden 
fazla bir şey bilmesi bahis konusu olmıyan bir 
Parlâmento üyesinden alacak. Neye yanyacak? 
Bu hakikaten üzerinde dikkatle durduğum bir 
konu oldu. Ama ne olursa olsun, bir Parlâmento 
üyesinin adının Türkiye'de bâzı işlerin peşinde 
koştuğu anlaşılan bir ecnebi ile birlikte mesele
leri takibetmiş olmasından doğan böyle bir va
ziyet karşısında da müteessir olmamak elden 
gelmez. 

Şimdi Sayın Alaeddin Çetin arkadaşımızın 
dokunulmazlığının kaldırılması meselesi; eğer 
anahatlariyle mütalâa edilecek olursa, bu işin 
çok daha derinlerine girmek suretiyle bâzı neti
celer almak ve ondan sonra ancak mevzuun üze
rinde kesin karara varmak lâzımgelir düşüncesi 
esas olmakla beraber, arkadaşımız da kendisi
nin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiştir. 
Hakikaten bu kadar ağır bir suç altında bir in
sanın daha fazla ezilmesine mahal bırakmamak 
ve onun bu arzusuna iltihak etmek, zannediyo
rum ki, bizim de suçun mahiyeti itibariyle 
icra ettiği tesir düşünülürse, herbirimizin ayn 
ayrı vazifesi olmak lâzımdır. Bilhassa arkadaşı
mızın bu dönemde müddeti bitmekte ve ken
disi yeniden belki de seçim şansını arama mev
kiinde bulunmaktadır. Böylesine kritik bir za
manda casusluk suçu gibi gayet ağır bir suçla 
arkadaşımızın mânevi baskı altında bulundurul
ması arkadaşlarımızın hiçbirisinin rıza göster-
miyeceği bir haldir. O itibarla Sayın Başkanve-
kili arkadaşımızın kendisi olmadan, savunması 
alınmadan bu işe karar vermek mümkün değil
dir yolundaki mütalâası, filvaki tüzük hüküm

lerine göre doğru; ama bu talep bizzat kendisi 
tarafından geldiği komisyon raporundan da 
açık açık anlaşılmakta. Burada onun görüşüne 
ve kanaatine aykırı bir tutuma girme bahis ko
nusu olmıyacağma göre, bu arkadaşımıza son 
bir arkadaşlık vazifesini yapmak suretiyle ken
disini eğer suçlu ise biran evvel adaletin pençe
sine teslim etmek gibi bir büyük vazifeyi ifa 
ederiz. Suçlu değilse hiç olmazsa masumiyetini 
ispat edebilecek bir imkânı kendisine hemen 
vermeliyiz. Zira seçimlerin arifesinde belki de 
bâzı rekabet duygulariyle bir parlâmento üye
sinin zedelenmesi ihtimali vardır. Bilhassa se
çim badiresini geçirmiş olan arkadaşlarımız çok 
iyi bilirler ki, ne kadar iyi düşüncelerle düşü
nürsek düşünelim, bâzı insanlar olmamış, olması 
mümkün olmıyan meseleleri dahi mevzuubahset-
mek suretiyle kullanma istidadını gösterebilir
ler. O halde yıllardır arkadaşlık yaptığımız bir 
değerli Parlâmento üyesinin kendi arzusuna 
da uygun olarak isnadedilen suçun da mahiyet 
ve vasfı dikkate alınmak suretiyle, hiç vakit ge
çirilmeden, dokunulmazlığının kaldırılması lü
zumunu yüksek takdir ve tasviplerine arz ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Muhterem arkadaşlarım, daha önce de ifade 

ettiğim gibi, yasama dokunulmazlığı gibi önem
li bir konuda sayın üye İçtüzüğün 142 nci mad
desi gereğince bulunup kendisini savunma ve
yahut bir arkadaşı vasıtasiyle savundurma hak
kına sahiptir. Burada bulunup söz almaması 
şüphesiz ki, işlemi durdurmaz. Gündemde olmı
yan bir konu gündeme alınır. Muhterem arka
daşımız bulunmaz ise yasama dokunulmazlığı üç 
defa kaldırılmış bir insan ve onun ezgisini çek
miş bir parlâmento üyesi olarak Anayasanın em
rettiği savunma hakkını görmezlikten gelemem. 
Bu sebeple rapor üzerinde görüşme bitmiştir. 
Arkadaşımız bulunup sözle savunma hakkını ya
pıp yapmamakta serbesttir. Ama kendisine bir 
imkân ve savunma hakkını kullanma yolunu 
açmak üzere bu birleşimde oylarınıza arz etmi-
yeceğim, gelecek birleşimde görüşme yapılmak
sızın münhasıran arkadaşımızın bulunma im
kânını sağlamak ve orada görüşme yapılmamak-
sızın oylamak üzere gelecek birleşime bırakıyo
rum. 
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5. — CUMHURİYET £ 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
özdilek ve 13 arkadaşının, Devrimlere ve Anaya
saya karşı son zamanlarda vukubulan cereyanlar 
hakkında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/17) 

BAŞKAN — Önergeleri daha önce okunmuş 
bulunmaktadır. Şimdi önergeyi yeniden okuta
cak önerge sahiplerinden birine ve Hükümete 
söz verdikten sonra Araştırma Komisyonu kuru
lup kurulmaması hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet dönemi boyunca, Devletimizin 

anafelsefesine, siyasal temellerine ve devrimlere, 
bugünkü kadar açıktan bir saldırının yöneltil
diği görülmemiştir. 

Camilerden Meclis kürsülerine, bir sürü der
gi ve gazeteden gizli dağıtılan sayısız bildirilere 
ve kapalı toplantılardan sokak gösterilerine de
ğin, her araçtan yararlanarak, sürdürülen yay
gın bir kampanya karşısındayız. 

Cumhuriyete, devrimlere, Anayasaya ve Dev
let kurumlarına yapılan en yıpratıcı saldırılan 
dahi görmezlikten gelen ve gözler önünde sürüp 
giden sayısız olaylar karşısında da, «delil gös
terin» diyerek, insanı dehşete düşüren bir gaf
let içinde bulunan Hükümetin tutumu, bu yıkıcı 
kampanyayı cesaretlendirmede ve kışkırtmada
dır. Hükümetler, hiçbir dönemde, rejim düşman-
lanna, bu ölçüde, cesaret vermemiş ve iktidan 
tutan organlar da bu kadar açıktan, lâik Cum
huriyet düşmanlığı, yapmamışlardır. 

Son İstanbul mitingi ve Bursa toplantılan 
ile, Cumhuriyetimize açıktan meydan okuyan 
bir kampanya başlatılmıştır. Bütün çabalara 
karşın, kimsenin uyarmayı başaramadığı Hükü
meti, Meclislerin harekete getirmesi ivedilik ka
zanmıştır. 

Bütün geri kalmış ülkelerde, iç ve dış tertip-
çilerin sahneye kovduğu bu tip olavlann sayısız 
örnekleriyle karşılaşmış bir milletin kutsal ve 
ulusal duygu simsarlan ile, iç ve dış çıkar çev
relerinin, birçok sâf insanları kandırarak ve 
zayıf ahlâklılan satınalarak, gerçek yurtsever
lerin hayatlanna kıymaya vanncaya değin, sa
yısız cinayetlerin işlendiği ülkelerden biriyiz. 

Bugünkü kampanyanın vahametini ve onu 
yürütenlerin amaçlarını belli etmesi bakımm-

NATOSU ARAŞTIRMASI 

dan, kesin kanılara vardıracak nitelikteki bâzı 
belirtileri, Cumhuriyet Senatosunun değerlen
dirmesine sunmak isteriz. 

Aşağıdaki sözler, miting ve toplantılarda 
coşkun şekilde alkışlanmışlardır : «1924 te ku
rulan Cumhuriyetin meşru olmadığı» «tarihimiz
de vatan haini padişahlar bulunmadığı sadece 
onlan vatan haini gösteren hainlerin bulundu
ğu» «Abdülhâmit'in övülmesi» egemenlik ulu
sun değil, müslümanlanndır» (ümmetçiliğin sa
vunulması) «Müslümanlıkta din işleri ile dünya 
işleri birdir» (Lâikliğin açıkça reddi) «Anaya
saya, masonlarla komünistler ve dönmelerin 
evet dedirttikleri» (Anayasa düşmanlığı) 

«Bugünkü rejime karşı şüphe besleme hakkı
nı bizden esirgiyenler var. Bugünkü düzen meş
ru mudur?» «Asıl uygarlığın Suudi Arabistan'
da bulunduğu, diğerlerinin sadece teknikten 
ibaret olduğu» «Onuncu yıl marşının bir Fran
sız operasından kopya edildiği» «Bizim safımız
da görünmiyenler toz gibi dağılmaya mahkûm
durlar» 

«Profesörlerin komünistleri destekledikleri, 
gençliğin biolojik duygulardan başka bir şey 
düşünmedikleri ve öğretmenlerin sapıttıkları» 
gibi nice hezeyanlar ve : 

«Bugünkü havanın muhtacoldukları şekilde 
estiğini» «din esasına göre mahkemeler kurul
masını» «amaca ulaşmak için millî cephenin ku
rulmuş bulunduğunu, yurt yüzeyinde mevzie 
^irdiklerini ve yurdun her tarafında hir Fetih 
Ordusu gibi sefere çıkacaklarını» «bir federasyon 
halinde örgütlenerek harekete geçeceklerini» 
tehditler halinde söylemektedirler. 

Bâzı Devlet memurları da, bu toplantılara 
katılıp, siyasal nitelikte ve rejim aleyhinde ko
nuşmalar yapmaktadırlar. Bu ortaçağ karanlığı 
özlemcileri, camileri de en yoğun şekilde kullan
maktadırlar. 

Hepimizin saygı duyduğumuz dürüst din 
adamları, mektup ve telgraflarla üzüntülerini 
bildiren din görevlileri ve yeter bilgisi bulunmı-
yan sâf müslümanları da etkileme eğilimi gös
teren bu kampanya çok tehlikeli hal almıştır. 

Cumhuriyetin en yüce kurumları olan Mec
lisler, kendilerini de hedef alan bu saldırıya se
yirci kalmalan düşünülemez elbette. 
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Tartışmaların sokağa taşmamasını ve gere
ğini yapmaktan kaçınmakla birlikte, Meclis 
kürsülerinin bütün tartışmalara açık tutuldu
ğunu söyliyen iktidarın, bu durumu ciddilikle 
ele alması gerekir. 

Demokratik rejime güveni sarsan ve «Tür
kiye nereye gidiyor?» sorusunu yaygınlaştıran 
bu duruma daha fazla seyirci kalınamaz. 

Yapılan suçlamalar, yöneltilen saldınlar, 
haber verilen cepheleşme ve fetih orduları, bu 
hareketleri destekliyen iç ve dış güçleri ve 
tüm olarak Cumhuriyete yönelen tehikelerin 
meydana çıkarılması ve bunlann gerektirdiği 
tedbirlerin alınması son derece ivedilik kazan
mıştır. 

Bu amaçla bir Senato araştırmasının yapıl
masını önemle rica ederiz. 

Saygılanmla. 
NOT : imzalar 4 ncü sayfadadır. 
Tabiî senatörler (14 kişi) 
Fahri ösdilek ve onüç (13) arkadaşı. 
Tabiî Senatör Tabiî Senatör 
Ahmet Yıldız M. Suphi Gürsoytrak 
Tabiî Senatör Tabiî Üye 
Fahri özdilek Sami Küçük 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat Mucip Ataklı 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Selâha+tin özgür Suphi Karaman 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler Kadri Kaplan 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Şükran özkaya Sezai O'Kan 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Kâmil Karavelioğlu 

(Ankara'da yok) 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden kim ko

nuşacak efendim? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben konu

şacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
gerekçesini ve amacını önergemizde açıkça be
lirttiğimiz bir Senato*araştırması isteminde bu
lunduk. önergemizde de açıkladığımız üzere, 
olayları ve yüzeye çıkan belirtilerini objektif 
bir değerlendirmeden geçiren herkes yurt yüze
yinde şimdiye değin eşine raslanma^ıs verici 
bir kampanyanın plânlı şekilde yürütülmekte 

olduğunu görür. Kampanyayı düzenliyenler ve 
yürütenler hiçbir şüpheye yer bırakmıyacak 
şekilde ve kendilerinden başka hiçbir kuvvet 
tanımıyan bir pervasızlıkla niyetlerini ve 
amaçlanın açıklamışlar ve bu amaçlan benim-
semiyenlere de meydan okumaktadırlar. Bâzı 
din görevlilerini de haçlı seferlerinin kışkırtıcı 
papazı gibi kullanarak açılan kampanyaya ci
hat adı takmak suretiyle saf Müslümanlan bu 
kampanyanın arkasındaki güçleri ve onlann 
gerçek amaçlanın bilmiyenleri de bu sapıklığa 
alet etmektedirler. Geçmiş gerici ayaklanma
larda ve Kurtuluş Savaşında bizde ve en ilginç
leri de Arap ülkelerinde olmak üzere emper
yalistlerin az gelişmiş ülkelerde yürüttükleri 
bu tip kampanyaların çirkinlikleri insanlık ta
rihinin utanç sayfalanın doldurmaktadır. 

Almanyadaki nurculuk enstitüsünü komü
nistlerin ve Beyrut'taki Hizbüttahrir başka
nını batılı kapitalistlerin desteklemelerine iliş
kin bilgileri sizin değerlendirmenize buradan 
bir kaç kez sunmuştum. Bu uyarma sonunda 
bizlere saldıranların bilinen kimlikleri dâva
nın doğruluğunu yanılmaz şekilde ortaya koy
muştur. Esasen böyle kimseler bulunmasa, sa-
tmalınıp, kullanılacak insanlar olmasa ve bu 
gibi şeytan ruhluların saf insanları kandırmak
taki marifetlerine- güvenilmese kapitalistlerin, 
kapitalistinden komünistine değin bütün hırıs-
tiyan emparyalistler işlerini güçlerini bırakıpta 
müslüman mezhepleri ile uğraşırlar mı idi, bu 
kadar verimli bir alan bulmasalardı? Bizim 
içimizdekiler de arkalarında başka güçler bu
lunmasa ve gönüllerini çıkarlarının emrine ver
meselerdi, bir sürü dinsel sapıklığı icadeder-
ler mi idi? Hangi gerçek müslüman ve yüreğin
de Türklük aşkı yatan insan nurcu olabilir? 
Bir müslüman, gerçek bir müslüman ve gerçek, 
bir Türk Nurcu olabilir mi? Konuyu sadece 
bir gericilik sorunu olarak ele almak hatâ olur. 
Esas sorun, gericilikle işbirliği halinde politik 
bir taktiğin uygulanması ve gerici eğlimin de 
politikacının âleti olmasıdır. Bunların tümü de 
yabancı güçlerin de emrine girerek kişisel çıkar
ları için Türkiyeyi ortaçağ ülkesi haline sokmak 
istiyenlerin amaçlanna hizmette birleşmektedir
ler. Biz de gerçekleri bilmiyen kişileri, kişilerin 
davranışlariyle değil, onunla ilgili değiliz. Ger
çekleri bilmiyen saf insanların davranışlariyle 
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değil, onların arkasındaki politik amaçlarla, 
olaylara tutumu ile cesaret veren Hükümeti eleş
tireceğiz. Az gelişmiş ülkelerdeki uyanığı atom 
bombasından da daha tehlikeli sayan ve sosyal 
reformları önlemede her türlü aracı kullanan 
emperyalist üstlerin yöntem ve tetkikleri bizim 
inanç ve geleneklerimize uydurularak kullanıl
maktadırlar. Türkiyede, Yabancı malı düşün ve 
yöntemlere müslüman Türk kiyafeti giydiril
mektedir. Sömürülen ve norlamn ulusların kur
tuluş savaşlarına önderlik eden Atatürk'e bes
lenen hınç ve sosyal hukuk devleti felsefesine 
göre Türkiye'yi 20 nci yüz yılın uygarlık dü
zeyine çıkarmayı amaç edinen 27 Mayıs Ana
yasasına karşı duyulan düşmanlığı içimizden çı
kanlarla desteklemenin daha başarılı olacağı
na inanan iç ve dış çevreler, bugünkü kampan
yayı bütün güçleriyle desteklemektedirler. Bu 
Anayasaya göre Türkiye uyanırsa, bu çıkar 
çevrelerinin çıkarları sarsılacağı iç ve dış kay-
gısmdadırlar Napolyon'un «Çin uyanmasın» 
öğüdünün emperyalistler tarafından bugünkü 
az gelişmiş ülkelerde uygulanmasına tanık ol
maktayız, dünyanın her yerinde, Atatürk ve 27 
Mayıs düşmanlığını yürüten kişilerin mezhep 
ve amaçları bu kampanyaya kuvvet vermekte
dir. Bugün sürüp giden olaylar şu gerçeği 
açığa çıkarmıştır ki, çeşitli partilerden insanlar 
ve bâzı dış güçler gericiliği en verimli bir konu 
sayarak, bu alanda yarışa çıkmış bulunuyor
lar. Bunların ayrı partisi var, partileri de kul
lanırlar ve bu yarışta, geri kalan öbürünü suç
luyor. Yarışta umudu olan bu kampanyayı övü
yor. 

Bu dıştan destekli partilerarası koalisyona 
Hükümet de cesaret veriyor. Gericilik ve din 
sömürmesi kavramlarında açıklığa varamayışı-
mız da bu konuların ticaretini yapanların işle
rini kolaylaştırmaktadır. Bu- kavramlar üzerin
de biraz durmak isterim, önce gericiliğin din ile 
hiçbir ilgisi olmadığını en büyük düzen deği
şikliğini getiren ve koyduğu kuralların dahi 
zamanla değişeceğini bildiren ve bu amaçla da 
içtihat kapısını açan Müslümanlığın en ilerici 
bir din olduğunu belirtmek isteriz.. O halele ge
rici ve hattâ tutucu olan bir kimse Hazreti Mu
hammet'in yolunda değil, ancak Kureyş'lilerm 
yolunda olabilir. Gerçek bir Müslüman ne gerici 
olur, ne de tutucu. Gerici sosyal politik ve eko
nomik konularda geçerliğini yitirmiş ve hiçbir 
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uygar ülkede uyguianmıyan sistem ve yöntem
leri Türkiye'de uygulamak istiyenlerdir. Ge
riciler bunlardır. Türk ulusu hiçbir zaman ge
rici olmamıştır ve değildir. Onu ancak çıkar
ları için bu eğilimlerin etkisinde kemirmek isti-
yenler gerici gösterir veya gericiliklerine bil
medikleri için amaçlarını birçok kimseleri alet 
etmek isterler. Din sömürmesi ile ibâdet etmek, 
ya da bu yüce kurumu desteklemek değildir. 
Tersine dinin politik çîkarlara alet edilmesidir. 
Kişi ile tanrısı arasındaki bir hesaplaşmada 
önemli olan konuları politik yarışmaya alet et
mektir. Bunun için aptestsiz namaz kılmalar 
gösteriş için aynı namazı birkaç kez kılmalar ve 
hiç gereği yokken politik konularda dinî karış
tırmak Müslümanlık değil ancak din sömürme-
sidir. Bu arada lâiklik konusu da incelenmedi
ği için sömürülür. Anayasamız kesinlikle bunu 
hükme bağlamıştır. Hiçbir zaman lâiklik bir din 
düşmanlığı değildir. Tersine din ile dünya, dev
let işlerini ayırmak ve dinî politikaya karıştır
mamaktır. Bunun için komisyonda uzun uzun 
anlatmıştım. Âyetler ve hadislerde lâikliğin 
destekçisi olarak okumuştum, burada vaktinizi 
alınıyorum. O halde bugünkü devlet düzeninde 
lâiklik dine karşı değil dine hizmettir. Dinî bâ
zı kirli çıkarların emrinden kurtarıp onu kendi 
yüce kurumu içinde gelişmesi yolunda serbest 
bırakmaktır. Onun için lâiklik savunulunca di
ne karşıymış gibi bir tutum da bu sömürücüle
rin oyunudur. 

Bu konuda asıl yadırgadığımız ve anlama
dığımız husus, hükümetin tutumudur. Bu tu
tum anlaşılmaz bir haldedir. Son zamanlarda 
Hükümette bâzı kımıldamalar gördük, bunu 
umutla bekliyoruz. Fakat henüz yeter bir kı
mıldama göremiyoruz. Bütün uyarmalara kargı 
delil gösterin diyen ve ifade edilen kaygılara 
karşı inançlara baskı yapıyorsunuz diyen ve 
ifade edilen kaygılara katılmadığını açıkça her 
zaman söyliyen Sayın Başbakana gerekçede 
verdiğimiz belirtilerlen birkaç tane daha bura
da arz etmek suretiyle belirtilerin artık yanıl-
maz halde olduğunu göstermek istiyoruz. Kon
ya'nın Piyerlermiti, bir müftüsü var. Piyerler-
mit gibi dolaşır. Marifetlerini biliyorsunuz, he
nüz bir soruşturmaya uğramadığını öğrendik. 
Elmalı, Osmaniye, Kayseri ve Pozantı olayları
nın çirkinliklerini hepiniz okudunuz. Beşiktaş'-
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m Tuzbaba Camii îmamı gerici yayınları alıp 
bunları alın diye propaganda yapıyor mimbsr-
de. Tekirdağ ve Vezirköprü müftülerinin mari
fetleri ve daha nice din görevlileriyle rejim ve 
Anayasa düşmanlığını meslek edinmiş dernek
lerin çalışmaları. Batakhanede yakalanınca in
celeme yapıyorum diyerek yutturmaya kalkışan 
ve ahlâk ile ilgili hikâyeleri, söylemekten dahi 
çekindiğim birisi, süper mürşit diye Türkiye'yi 
baştan aşağı dolanıyor. Atatürk'e, Cumhuriyete 
ve devri?nlere düşmanlığın liderliğini yaptığını 
övünerek söylüyor. İktidarın gölgesindeki bir 
gazetede baş kösede de oturuyor. Miting ve 
toplantılarda 1924 te kurulan Cumhuriyetin 
meşru olmadığını, 1924 ü de niye aldıklarını da 
anlamıyorum, belki halifeye bağlıyorlar; bil
mem, «Hain padişah yoktur, ancak vardır di
yen» hain padişah vardır diyen bâzı hainler 
vardır» deniyor. Yüce Kurulunuz bilir ki 16 Ka
sım 1922 de T. B. M. M. Vahdettin'in vatan 
haini olduğunu kabul etmiş ve Vahdettin de 
düşmana sığınmıştır. O halde bu deyimler, Baş
kanı olan Atatürk dâhil, T. B. M. M. ne büyük 
bir hakarete yelteniliyor. Bu en ahlâksın: saldırı 
dahi işittiğime göre bir kovuşturmaya uğrama
mış. Abdülhamid'in övülmesi ve egemenliğin 
milletin değil, müslümanlarm olduğu iddiasını, 

hargi müslümanla bölüşeceğimiz belli değil. 
Bugürrkü düzenin de meşru olmadığı, yani bu
günkü düzen de meşru değilmiş, din ile dünya 
işlerinin ayrılamıyacağı iddiası ile, demin be
lirttiğimiz gibi, lâiklik düşmanlığı, Suudi Ara
bistan uygarlığının uygulanmasını istiyor. Suu
di Arabistan dostumuzdur, bir şey demeyiz 
ama, her halde özenilecek de bir uygarlığı yok
tur. 

Profesörlere, öğretmenlere ve Türk gençli
ğine çirkince saldırılar. Sonra millî cephenin 
kurulmuş olduğunu, yurt yüzeyinde mevzie gir
diklerini ve fetih ordusu halinde cihad açtıkla
rını ve onların sözüne inanmıyanların toz gibi 
dağılacaklarını söylerler. Bu millî cephe deyi
mini Sayın Başbakan da kullandı, bağlantısını 
bilmiyoruz, ama kötü bir raslantı. Aynı zamana 
ve aynı ada aklımız takılıyor. Toplantılarda bu 
hezeyanlar alkılanjyor. Toplantılardakilerin ro
zetlerini de görenler durumdan daha büyük 
kaygı duyarlar. Kendisini bir tarih uzmanı diye 
sayan birisi, büyük şehirlerimizin birinin halke-

vinde hem sınırda Yıldırım Bayazıt ve Kanuni 
Sultan Süleyman'ı överken, Tanzimatm ve bü
tün yenilik hareketlerinin önderlerini birer belâ 
olarak tanıtıyor. İslâmlıkta özgürlük yoktur, 
Atatürk'e züppe diyecek kadar da sapıtır bu. 
Tarihimizin bütün ünlü İnsilerini yerer ve ya-
bancı sömürmesine en ganiş fırsatları veren Ab-
dülhamit'i de göklere çıkarır, Türk tarihinin de 
onunla başladığını söyler. Bu sözleri kimler söy
letiyor ve söyliyenler cesareti nereden alıyor? 
Tahtı için her şeye katlanan bir padişahı, bi
rinci Türk olarak tanıtanın amacı nedir? İşte 
bunu da bilmiyorum, sonucu ne oldu? 

Bu noktada bir şeye dokunmak isterim. Biz 
bunları söylerken belki Senato araştırması ya
pılması, bu olayların bir kısmı yargı organına 
intikal ettiği için yersiz görülebilir ve belki bu 
kürsüden konuşulması yerilebilir. Ama biz ki
şilerle ilgili özel olaylarla konuşmuyoruz. Tür
kiye'de sürüp giden bir olayın tümünü Mecli
sin, Senatonun huzuruna getirmiş bulunuyoruz. 
Onun için Anayasanın ilgili maddesine karşı bir 
tutum içinde olmadığımızı biz de bilerek konu
şuyoruz. Onun için yargıya gitti, mahkemeye 
gitti, bu konular burada konuşulamaz değil, 
tersine Senato soruşturması bütün Türkiye'de 
sürüp giden büyük bir olayın ne olduğunu mey
dana çıkarmak, bunun arkasındaki güçler ne
dir, bunun amacı nedir, kişileri karıştırmadan, 
kişiler hakkında ayrıca yargı organı uğraşsın, 
meydana çıkarsın, zaten Senato araştırması bel
ki yargıya da sonunda hizmet edebilir, ama bir 
teorik engel bulup bu kadar önemli konuyu 
bâzı ön yargılı yorumlarla önlemeyi hatalı sa
yarız. Bütün bu açık beyan, hareket ve eyleme
lere karşı hâlâ delil istiyen Sayın Demirel'in 
sabrı tüketen ve Türkiye nereye gidiyor dedir
ten tutumuna Meclisler seyirci kalamazlar. 
Böyle acı şakalara dayanacak halimiz kal
madı. Biz bunu şaka sayıyoruz, çünkü bütün 
bunlar varken hâlâ delil yoktur, demeyi şaka 
sayıyoruz. Bu gibi ağır günahlara Meclisler or
tak edilemez. Biz bu günaha katılmıyacağımızı 
bildirirken, katılmak istemiyecek ve olaylar 
hakkında yeter bilgisi olmıyan kimseleri de 
uyarmak istiyoruz. Kara bir ihtilâlin hazırlan
makta olduğunu, Devlet kadrolarının da buna 
göre allak bullak edildiğini belirtmiştik. Geçici 
bir ihtilâlin karşısında, ilerici güçlerin hareket
siz kalarak bir haysiyetsizliğe düşmiyeceklerini 
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ve bugünkü gidişin ortamı patlamalara elveriş
li hale getirdiğini birçok örnekler de vererek 
anlatmıştık. Birçok kez yaptığımız bu uyarma
lara karşı, tepkilerle karşılaştık ve iktidarın 
koltuğunda yaşayan ve bir kez olsun doğruyu 
savunmamaya yemin etmiş görünen gazetelerin 
sınır tanımayan saldırılarına hedef olduk. Fa
kat, durum değişmedi, gittikçe de kötüleşti. 
Cumhuriyetin 45 nci ve Atatürk'ün ölümünün 
29 ncu yılında ve Cumhuriyetin ilânından son
ra doğan bir Başbakan iktidar döneminde 
31 Mart öncesi olaylarını yaşamak büyük bir 
talihsizliktir. Gerçekten, bugünkü söz ve eylem
lerin tıpkısı Patrona Halil, Kabakçı Mustafa 
ve 31 Mart öncesi döneminde görülmüştür. Ben
zer sözler ve hareketler yine benzer karşılıklar 
göreceğini bilmeyen akılsızların, da ergeç akıl
ları başlarına gelecektir, elbette. Fakat, bâzı 
kusursuzlar, kandırılmışlar, saf insanlar da bun
dan zarar görür. Asıl zarar da çok çile çekmiş 
olumsuz ve az gelişmişlikten henüz kurtulama
mış yurdumuz görür. Bizim asıl üzüntümüz ve 
kaygımız bundandır. Yoksa kimi kara ruhlula
rın, miğdesinden dışarıya bağlananların ve kişi
sel hınçları için yurdunu ateşe atmaktan dâhi çe
kinmeyen siyasal urların başarı sağlıyacağı gibi 
bir kaygımız yoktur. Bizde onlar gibi düşün
se idik, onlardaki yürek bizde olsa idi, hiçbir 
uyarmaya kalkışmadan, duruma seyirci kalarak, 
onların son perişanlıklarını görme arzusu ile 
susardık. Ama, bundan 'yurt zarar göreceği için, 
bu sabrı gösteremeyiz. Millî Eğitim konusu 
üzerinde açtığımız genel görüşmede, iki yıl önce, 
bütün yakındığımız durumun o günkü belirtile
rine dikkati çekmiş ve kaygılandığımız gelişme
leri de belirtmiştik. Olaylardan bizi haklı çıkar
mış olmasa üzüntümüzü artırmıştır. Karşılaştığı
mız durumun iktidarı da aşan bir halde olduğrı-
TLVL, birçok A.P. İlleri ~ rahatsız ettiğini ve di
ğer yandan da A. P. içinden bu duruma destekçi 
olanların, bu partiyi kullanmaktaki amaçları
na değinmiştik. 

Fakat, bütün bu gerçeklere karşı, tüm yıkı
cıların İktidar Partisini bas destek saydıklarını 
da belirtmiştik. Bu gibilerin partiyi tutması ve 
onun gölgesine sığınarak, onu da içine alan tüm 
bir yıkımı hazırlamadaki yöntemlere ve kullan
dıkları araçlara dikkatlerinizi çekmiştik. Bu in
sanların A. P. ye dost olmadıklarını da belirt

miştik. A. P. gençlik kolları Başkanının son ba
sın toplantısı bizi büyük ölçüde doğruladı. Ama 
burada bir kaygımız daha uyandı. C. K. M. P. 
gençleri, bunu A. P. yaptı, diyor. A. P. nindir 
bunlar diyor. A. P. nin Gençlik Kolu Başkanı 
ki, bunu takdirle karşılıyoruz, bunu C. K. M. P. 
li yapıyor dedi. Ve arkadaşımızın dediği gibi, 
galiba bizim üzerimizde kalacak, bütün parti
ler çekilecek bunun içinden. Ama, belli ki, par
tiler içinden, ben bir partiyi demiyorum, parti
ler içinden bunu sömürmek üzere yarışa ge
çenler vardır. Bu kürsüye gelip, biz yepyeni bir 
partiyiz, siyasal kaktım, ya da gerici, çıkarcı, 
yabancı, işbirlikçilerle ilgimiz yoktur, hiçbir 
sözcümüz, bu konuları benimsemez demek, yet
mez. Çünkü, bu gibi yıkıcıların etkilerinden 
iktidar partisinin birçok elemanları yararlan
makta. Fakat, tepki yapan tutumlarına sahip 
çıkmamakta ve el altından da onları okşamak 
gibi ciddî sayılnııyacak bir davranış göstermek-
mektedir. Çünkü, eğer bu kimseler o desteği 
gormeselerdi, bugünkü gazeteler de bu heze
yanları yapacak güçte olmazdı. Böyle kötülük
leri yapanlar, onların savunucuları ve kışkır
tıcıları parti örgütünde yerleşmiş, onu tutan ga
zetelere çöreklenmiş, ya da onunla işbirliği ha
linde bulunmaktadırlar. Cesaretleri buradan ge
liyor. iktidara da düşmanlık eden bu gibi kim
selere karşı Hükümetin tutumu akılla bağ
daşamaz. Kendisine düşman, çünkü. Kendisini 
de aşan bir plân içinde hareket edenlerle, oy 
hatırı için işbirliği yapılamaz. Koynunda yılan 
besliyenlerin, o yılanın kendilerini de sokabi
leceğini, oy hırsının yarattığı körlükle anla
mamalarını, çok sakıncalı buluruz. Bütün olay
lara oy açısından bakan ve dünyayı bir sandıktan 
ibaret sayan Hükümetin tutumu ve bu dar görüşü 
biz çok yadırgıyoruz. Tehlikeyi artırır halde
dir. Her şeyin oy sandığında bitmediğini ve oy 
kazanmaktan da daha önemli işlerin bulundu
ğunu anlıyamıyan bir Hükümet de Devleti yöne
temez, elbette. Belirttiğimiz türden fesatçıların 
yalanlarla ve uydurmalarla halkı ve hattâ 
hükümetleri dahi yanılttıklarına ilişkin birçok 
geçmiş örneklerimiz vardır. Kuran'm yırtıldığı 
ve bir din görevlisi adayının öldürüldüğü ya
lanma dayanan bir propaganda ile, protestolar 
düzenlendi ve karışıklıklar çıkarılmaya çalışıl
dı. Fakat, hepsinin yalan olduğu meydana çıktı. 
Bu fesatçılar ve onların yöneticilerinin yola ge-
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leceği umulamaz elbette. Bu gibilerin oyun- | 
larına General Alenini' yi Ali Bey diye ingiliz
ler yutturarak, sempatik göstermişlerdir. Onun 
için bu oyunu dışarıdan da, içeriden de başarılı 
şekilde uygularlar. Fesatçılar ve onları duzel-
temiyeceğimizi, onların zaten yola gelemiyece-
ğini belirttik. I 

Esas sorun: Bunların amaçlarını bilmiyen, 
saf ve cahil halkı bu dolandırıcıların ellerinden 
kurtarmaktır. Bunların amaçlarını a,nlıyan ger
çek müslümanlar, aydın din adamları ve sonra
dan uyanmış birçok yurttaşın mektup ve telg
raflarını alıyoruz. Bize destek olan bu gibi yurt 
severlere şükranlarımızı sunmayı ödev sayarız. 

Sayın arkadaşlar; toplumdaki fesatçılığın 
ve yıkıcılığın yarattığı bunalım çok artmıştır, 
bugün. Şahlanan nedir, onu kimler şahlandırı
yor? Sorularını soranların sabırları taşmakta
dır. Sayın Başbakan, toplumdaki rahatsızlığa. 
ters bir tanımlama koyuyor. Seziyor, fakat ters 
bir tanımlama koyuyor Yangından alarm ça
nını çalanı suçlu sayan bu davranışı kınıyoruz. 
Nöbetçiyi dövecek, yangını haber veriyor, diye. 
Ortamı, toplumsal patlamalara hazırlayıp, yeni 
kurtarıcıların özlenilir hale gelmesine yardım 
ettikten sonra, ihtilâl korkusunu yaşamak akıl
cı bir tutum değildir, elbette. Hükümet, çık
maza giden bir yolda, geçici nefes almalarla 
avunur haldedir. Akılcı tutum ise, çıkmaz yolun 
geçici ferahlıkları yerine gerçek çıkar yolun ge
çici güçlüklerine katlanmaktır. Ne denli önemli 
olursa olsun, oya etkisi oldu mu bir olay kar
şısında Hükümetin kesin tutumunu göremiyo
ruz. Bizim önergemiz çözümler de hep bu ni
telikte olmaktadır. Hükümetten bir anlayış gör
memekle birlikte, uyarmalarımıza ve önerileri
mize ara vermemeyi görevlerimizin gereği sa
yıyoruz. Yanlışların kurallaştırılmak ve doğru
ların yanlış diye kabul ettirilmek istendiği bu
günkü gidişte, birbirleri ile bağdaşamaması ge
rekenleri anlaşılmaz bir işbirliği halinde görü
yoruz. Ne cehennemde birleşirler, ne cennette. 
Fakat, bakıyoruz, mitingde birleşmişler. Ümmet
çilerle kendilerine milliyetçi diyenler; bunlarla 
Türklük düşmanı Saidi Nursiciler; milliyetçi ile 
Türklük düşmanlığını ilân etmiş Saidî Nursici
ler; mukaddesatçılarla Hıristiyanla birlikte 
Müslüman Türk'ü sömürme komüsyoncuları; ] 
tam bağımsızlığı savunur görünenlerle, ulu ha- İ 

I kançılar; dinimizin yasakladığı her işi yapan
larla kadını dahi perde arkasına sokmak istiyen-
ler; tefeciler ve bütün ahlâk kurallarını çiğni-
yen süper müfritçiler birlik halinde görünü
yorlar. Hükümet de bu çelişmeye uymada geri 
kalmıyor. Birinci Cumhuriyeti ve hattâ bugün
kü düzeni yani, kendi temelini meşru saymıyan-
ların sırtını sıvazlar ve en aşırılarını korurken 
bu gibilerin kötülüklerini dile getirmeye çalı
şanları da suçlamaya kalkışır. 

Benden evvel Hükümetin dâvası bu. Sosyal 
konulara dokunan ve Anayasa felsefesini an
latan öğretmen politika yapıyor, dürüst dav
ranan memura sürgün ve baskı politikası uygu
larken, Mmi memurların - diğer taraftan -
yıkıcıların toplantılarına, Cumhuriyet düşman-
lariyle birlikte bulunarak siyasi konuşmalar 
yapmalarına ses çıkarmaz. Bir taraftan sos
yal konuyu anlatıyor diye politika yapıyor 
adam sürülüyor, öbür tarafta adam kalkıyor, 
Cumhuriyete sövüyor, bayındırlık müdürü, bil
miyorum bir şey yaptılar mı ona? Bu nasıl 
Hükümettir? Kendi temeline yapılan saldırıya 
karşı dahi ses çıkarmaz. Anlaşılmaz bir durum 
karşısındayız. Bu kör döğüşü süremez. Eğer, 
Hükümet bir tedbir alırsa memnun olurum. Bu 
kör dövüşü sürülemez ve sürdürülmemelidir de. 
Türkiye'nin entellektüel sağlamlığı büyük teh
likelere gebe hale gelmiştir. Hükümet, bugün 
açıktan savaşma halinde olan iki zihniyetten 
hangisinden yana olduğunu bütün eylemlerin
de belli etmelidir. Bir yanda şeriatçı, Halifeci, 
Suudî - Arabistan medeniyetçisi, devrim düş
manı ve islâmın şekil kısmından başka hiçbir 
gereğini yapmıyan ulu hakancılar. Diğer yan
da, ulusal iradeye dayanan hak ve özgürlükle
re saygılı, akılcılığı ve islâmm ahlâkı esas 
alan felsefesine dayanan Atatürk'çüler karşı 
karşıya gelmişlerdir. Ulu hakancılar şaha kalk
mak istiyor. Atatürk'çüler uyarıyor ve aklını
zı başınıza alın, diyor. Ulu hakancıların, disip
linli, plânlı ve her yerde aynı sloganları kul
lanarak, Hükümeti de kendilerine dokunamaz 
ve hattâ isteklerine uygun bir hale getirmele
ri çok ilginçtir. Nerede ise bunlardan korku
yor. Hükümet, bu durumdan kurtulup, hangi 
zihniyetten yana olduğunu kesinlikle belli etme-

| lidir. Atatürklülerden yana olan Hükümeti 
İ desteklemek görevimizdir ve onun yolundan ay-
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rılan Hükümete karşı da, o Yüce Önderin va
siyetini uygulamak gerekir. Oy tutkusu için
de kalarak böyle bir kesinliğe ulaşamıyan Hü
kümeti suçlamakta kınanmamalıyız. Sandık 
manisine tutulup ulusun kaderi üzerinde kumar 
oynanamaz. Hiç kimse bir Kurtuluş Savaşı ile 
kurulan, yaşatılması için bunca kanlar dökü
len ve ihtilâl yapılan Cumhuriyeti oy pazarı
na düşüremez. Hainlerin, kandırılmışların ve 
dış güçlerle onların maşalarının elinde Cumhu
riyetimiz bir orta malı haline sokulamaz. Cum
huriyetimizin öyle güçlü sahipleri, öyle inan
mış savunucuları ve yürekli ülkücü evlâtları 
vardır ki, şahlandıkları zaman yaratılan aydın
lıkta bütün kara ruhlular ve komplocular gö
rünmez hale gelirler. Fakat bundan şüphemiz 
yoktur. Fakat bunun böyle olduğunu göster-
me zorunluğunun bir kez daha yaratılmaması 
için uyarmalarda bulunuyoruz. Bunun böyle 
olabileceğini biliyoruz. Ama böyle bir şey yap
ma durumunda Cumhuriyetin güçleri kalmasın. 

Sayın arkadaşlar, bugün durum çok ciddî
dir. Siyasal çekişmeler, seçim yarışmaları, ki
şisel kaygılar, ya da kimi ön yargılarla yanlış 
bir tutuma itilmemeliyiz. Hükümet Devlet yö
netiminin ciddîliğini ve karşılaştığımız duru
mun gerçekliğini kavramış görünmüyor. Sa
yın Cumhurbaşkanının gerçekleri yansıtan 
haklı uyarmasını dinliyen her sağduyunun 
bayram sevinci arttı. Fakat onun arkasından 
Sayın Başbakanı dinliyenler de şaşkınlığa uğ
radı. Birbirinin tersi kanılara sahiptirler. 
Acaba neden bu çelişme? Nedenlerini bilemiyo
ruz. Ama yadırgadığımız bir haldir. Kendini 
tehlikeli bir umursamamazlığa kaptırmıyan ve 
olaylar hakkında azıcık bilgisi olanlar Sayın 
Başbakanın konuşmasından kaygılanmıştır. Bu 
tutumdan ötürü ve besledikleri diğer bâzı 
umutlarla azıtanlar açıktan açığa Cumhuriyete 
ve devrimlere meydan okuyorlar. Çok kuvvetli 
oldukları ve devrimci kadronun daha çok küçük 
bulunduğu dönemlerde bile her baş kaldırdıkça 
ezildiklerini bile bile nasıl oluyor da bugün bu 
ölçüde azıtabiliyorlar? Bunun üzerine dikkatle 
eğilmeliyiz. Bu gerici anlayışın iktidarı da aştı
ğını, rengi, amacı ve mezhepleri bağdaşamaz 
halde olanların karma bir hareketi olduğunu ve 
arkasında da bâzı güçlerin bulunduğunu bir
kaç kez ifade etmiştik. Bu uyarmaların Hükü

met üzerinde bir etkisini görmedik. Anayasanın 
dönmelerin ve masonların malı olduğunu söyli-
yenleri, Cumhuriyetimizin temelinin ve bugünkü 
düzenin meşru olmadığını iddia edenleri Cum
huriyetin Başbakanı nasıl olur da Meclis kür
süsünden savunur? İyi değildir, ama, alet ola
rak kullanmak üzere şimdilik tutalım diye
rek; iyi değildir ama alet olarak şimdilik kulla
nalım diyerek Adalet Partisini desteklemeyi 
öğütliyen bir kimsenin Süper Mürşit adiyle yü
rüttüğü gerici kampanyaya Hükümet nasıl göz 
yumar? Her gün Cumhuriyet ve devrim düş
manlığı ile sayfalarını dolduran bir sürü gazete 
ve dergiye reklâm yolu ile Devletin milyonlarını 
aktaran Hükümet hangi amaca hizmet eder? 
"Böyle Hükümete güven beslemiyorsak haksız 
deliliz. Bakın ilânlara, bu he*eva"ları vn.van 
"•az '̂teier ne kadar alıyor? Reklâmlara... r-anla-
•n. tabiî İlân Kurumu verir. Reklâmları Devlet 
kurumları verdi"! için Hükümetin etkisi ile 
alır. Zaten Sanayi Bakanı da acıkca bunu söy-
!edi. Her demokraside itibarda olan ve bizim 
Anayasamızın da ona acık olduğuna en yüce 
organca karar verilen sosvalist.ii.S-e karsı bü+ün 
antenlerini açan ve sosyalistlerin, felsefesini ne
feslerini dinlediğini sövliven Savın teinleri Ba
kacı gerici ayaklanmasında soluğunu yutmuşa 
benziyor. 

Sosyalistlere antenleri arık: ama. gericilikte 
kabandı antenler. Sosyalistler irin Devlet fifü-
oünü kötü ve kullan dışını dinliyemez çünkü. be
kinmeden söyliven bir Bakan f!n.-m.h«rj.vet düş
manlarına karsı nasıl s" sahili**? Ist^hnl mitin-
""inde yarnlan Onmhnrivet di^m^nlıSı^a karsı 
nasıl olur da Hükümet sevirci kalfb^lir? Bas-
ianor*ta. uzun süre seyirci kalmıştı. Bursa top
lantısında da savcının Adalet B^kanlifrmdan 
hiçbir uyarma dahi çelmeden kendili «-in*1'°n ha
rekete geçtiğini gazetelerde okuduk. Kendisi 
söviedi. İstanbul mitineınde hareketsiz kalan 
Hükümet. Bursa olayında gönülsüz denecek bir 
ilrti gösterir halde görünmektedir. Nedenini 
bilmiyoruz. Orada da gönülsüz p-örünüvor. Ra
por istemiş gönderilmemiş Adalet Bakanına?.. 
Öbürü de istemiş. Fakat harekete geçin, bu he
zeyanların suçlularını bulun dememiş; Adalet 
Bakanı, savcıya. Halbuki di£er birçok davlar
da bu emri hemen vermiştir. Tutumu bu olan 
Hükümeti kendi basma bırakmak ve tutumuna 
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seyirci kalmak yasama organlarına yakışmaz I 
kanısındayız. 

Sayın arkadaşlar, gerçek Müslümanlığın ve 
milliyetçiliğin reddettiği yolda oldukları halde 
kendilerine milliyetçi, mukaddesatçı adı takıp 
iç ve dış çıkarların hizmetine girenleri kul
lanarak geri kalmış ülkelerde emperyalistlerin 
başarı ile oynayageldikleri oyunları îkinci Cum
huriyet Türkiyesinde sahneye koymaya çalışan
ların ellerine düşen bâzı saf müslümanları ve 
bu giH sahtecileri bilmiyen milliyetçileri sap
tırıldıkları yoldan kurtarmak için, Senato 
araştırmasının çok uyarıcı olacağı inancında
yız. Çünkü bunların eline düşenlerin büyük 
çoğunluğu amaçlarını bilmiyor. Bu suretle bir
çok yalanlar ve sahteciler de meydana çıkacak
tır. Kutsal inanç ve ulusal duygu simsarlarının 
uydurmryacakları yalan yoktur. Daha geçen
lerde bir ulu hakancı subaylar bizimledir, diye
rek, koskoca bir yalanla kendi cephesine kuv
vet asısına yeltenmiştir. Son zamanlarında çı
karcılarla ortaklık kuran yeniçerilerin onlar
la olduğu doğrudur. Yeniçerilerin yeniliklere 
ve devrimlere karşı kullandıkları da doğrudur, 
son zamanlarda. Fakat, Nizamı Ceditten bu ya
na, devrimci gidişin ön safmdaki yerinden hiç 
ayrılmıyan ve sapıklığa yeltenenlere de ders
lerini vermekte kusur etmiyen ve bugün de 
Cumhuriyetimizin ve devrimlerimizin en güçlü 
bekçisi olan Orduyu dahi lekelemekten çekin-
miyenler, subayla, politikacı imamı camide kav
ga eder hale getirmişlerdir. Okudunuz gazete
de, politikacı imamla, subay camide bu yüzden 
kavga etmişlerdir. Bu durumda çok sakıncalı 
bir mantıkla da karşılaşmış bulunuyoruz. Ko
münistlere karşı, gericilerle bir denge kurmaya 
dayanan bu mantık, komüniste karşı, nurcu, Sü
leymancı filâncıyı savunan bu mantık, bir kö
tülüğü, başka bir kötülükle karşılamak gibi akıl 
dışı bir yolu seçer. Birçok kezler bunu savu
nurlar. Sömürgecilerin kullandığı bir mantıktır, 
bu. Böl ve yönelt taktiğinin gereği olan bu oyu
nu kendi ülkesinde uygulamak istiyen ulusal 
Hükümetle, emperyalisti ayıramıyan az geliş
miş bir kafaya sahip değilse yabancı amaçla
rına alet oluyor, demektir. 

Sayın arkadaşlarım, belirttiğimiz çirkin olay
larda en kuvvetli kozlar, dinden sağlanmakta. 
Ve Diyanet işleri örgütü de bu amaçla kullanıl
maktadır. iyi bir müslüman ve Devletin en yü- | 

I ce kurumlarında şerefle hizmette bulunan eski 
bir başkan, iktidar değişmesi ile derhal yerin
den atıldı. Geniş propagandaları ve reklâmları 
yapılan diğer iki başkan da kısa süreler içinde 
yerlerinden atıldılar. İki - üç sene içinde üçü 
gitti. Şimdi bir genç vekil vardır. Tanımam, 
özelliğini bilmem. Bu durum hastalığın tepe
lerdeki belirtileri. Görüyorsunuz ki, tepede be-
ğendirilemiyor. Üç tanesi arka arkaya ayrıldı. 
Nurculuktan ceza görmüş, bu sapıklıktan mah
kemede bulunan ve diğer başka yerlerdeki gö
revlerinden atılmış olanları kilit yerlere yer
leştiren, bu atanmayı bozmak istiyen Sayın Hak-
ses'e zorunlu izin verdiren, bir başkanvekili ise 
baş tacı edilmektedir. Hepsi gider o, orada du
rur. Yüksek öğrenimi olmadığı halde, istanbul 
Müftülüğüne atanır. 5439 sayılı yasa ile, baş
kanlığın kuruluş ve görevlerine ilişkin yasaya 
aykırı olarak üç yıla yaklaşan bir süre geçici 
görevle başkanvekilliği yapan bu zat için. hiç 
bulunmaz bir nimettir, o yalnız başkanvekilliği 
yapar üç yıldan beri ve kanunlara aykırı ola
rak. Bu kimse için, «Ona dokunan bakan altın
dan kalkamayacağı bir yük altına girer.» dedir
ten güç nereden geliyor acaba? Hepsi gidiyor, 
başkanların. Bundaki bu güç nereden geliyor? 
Diyanet işleri konusunu ileride kürsüye getire
ceğimiz için bunun üzerinde daha ayrıntılı şe
kilde durup bu yüce kurulun gölgesinde oyna
nan fecaatleri belirteceğiz. Fakat simdi sadece 
bu fecaati dikkatlerinize sunmak için bu kadar 
değindik. 

Din yolunda işlenen cinayetlere doğru tanım
lama koymalıyız. Saf insanları, karanlıklara 
bırakılmış kafaları ve öcülerle doldurulmuş yü
rekleri politika canavarlarının elinden kurtar
malıyız. Şahlanış mitingindeki şehitler ve haç 
toplantısındaki, Bursa tertibindeki ve 163 ncü 
maddeye göre mahkemeye düşen insanların ga
zetelerdeki resimlerini gördük, hepiniz gördü
nüz. Devleti yönetenlerin günahları bu yüzler
de okunuyor. Zavallı adamlar Atatürk'e ve tüm 
aydınlığa küstürülmüşlerdir, farkında olma
dan. Başka hiçbir marifeti olmıyan politikacı
ların kurbanı olan bu insanlar ceza görüyor. 
Gerçekte bilgili, iyi iş yapabilir hiçbir politi
kacı, bu oyuna girmiyor. Başka marifeti olmı
yan, dolandırıcı bir politikacı bunların günahı
na giriyor. Fakat asıl günahkârlara kimse do-

I kunmuyor. O zavallı adam, bilmiyor ne yaptı-
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ğmı, Atatürk'e ve Cumhuriyete küstürülüyor. 
Küstüren rahat rahat onun sırtından geçiniyor. 
Dinin hiçbir gereğini yapmıyan düzenbazların, 
insanları kandırmalarına ve Türkiyeyi kendi 
oyunlarına sahne yapmalarına fırsat verilme
melidir. Bu düzenbazlar birçok dernekleri de 
kullanmaktadırlar. Bulursunuz mübarekleri o 
derneklerde. En yeni örneği Din Görevlileri 
Yardımlaşma Federasyonun son bildirisi. Bil
diriyi okudunuzsa, dikkat edin. Hiç bir siyasal 
kişi ve örgütün destekçisi olmadığını söyliyen 
bu federasyonun bildirisinde, itikadımıza zıt 
olan sosyalizm, komünizm ve benzeri, sapıklı
ğında şüphe olmıyan akımlara karşı uyarmayı 
ödev sayıyoruz, diyorlar. 

Komünizmi, anladım; bütün sapıkları, anla
dım. Sosyalizmin de itikadına aykırı bir sapık
lık olduğunu söylüyor. Sosyalizmin sapıklık 
olduğu fetvasını dünyada ilk kez veren bu fe
derasyonumuzla övünebiliriz. Siyasal yönden, 
sosyalist olan, liberalist olan olur. Birbirini ye
rerler. Buna bir şey diyemeyiz, demokrasinin 
de gereğidir. Fakat, dinsel eylemlerle ilgili ve 
tarafsız olduğunu söyliyen bir federasyonun sos
yalizmi sapıklık sayması anlaşılır bir şey değil
dir. Belli İd bir oyunun aletidir. Yoksa bir par
ti bunu söylerse iyi, bir lâf yok. Elbette parti
ler ayrı ayrı felsefeyi savunacaklar. Ama, ta
rafsız olduğunu söyliyen bir derneğin, bir fede
rasyonun dünyanın hiçbir yerinde varılmıyan 
yargıya varması her halde bir anlam taşır. Sos
yalizmi sapıklık sayan bu federasyon İslâmlığa 
tam aykırı olan emperyalizmi ve onun aleti olan 
kapitalizme değinmiyor. Asla, o iyi, mübarek 
o emperyalizm, sosyalizm fena. İslâm dinini var
lıklıların emrine sokan bu ve benzeri kuruluşlar 
bir kez olsun ulusal dâvalara, sosyal tedbirlere 
dokunmaz. Yoksulun, sömürülenin ve horlanmı
şın korunmasından sos etmezler. Ve bunlar 
Müslüman derneği oluyor. Bunları kurtaracak 
tedbirlere de değinmezler. Ezileni kurtaracak 
tedbirlere dokunmazlar. Bu çilelerin, hallerin 
kader sayılmasını telisin ederek, insanları uyut
mak istiyenler Müslüman olamazlar. Tersine 
Müslüman bunun aksini yapar. Kııreyş ağası
nın ve sömürücüsünün elinden, yoksulun ve edi
lenin kurtarılmasının da önderliğini yapan Has
reti Muhammed'in yolu değildir, bu. Onun yo
lunda değillerdir, bu gibiler. Miting ve toplantı
ların kimlerin tertipleri oldukları ve buralarda 

kimlerin dâvalarının savunulduğu ve konuşu
lanların arkalarmdakilerin yüzleri sırıtırcasma 
meydana çıkmıştır. Bu federasyon da ona bir 
fetva vermiştir. 31 Martçıları, sarayın destek
lemesi rolünü bugünkü Hükümete yaptırmak 
istiyenlere karşı herkesten önce sağduyulu Ada
let Partililerin savaşması gerekir. Her şeyden 
önce iktidar partisinin sağduyularına düşer, bu. 
Hükümeti, 31 Martı sarayın desteklemesi gibi 
bir göreve itmek isterler. Şeytanın rolünü be
nimsemiş olanlardan yüce dinimizi korumak, 
politika görevimiz olmaktan başka, gerçek Müs
lüman olmanın da bir gereğidir. Halkın uyan
masına karşı olan Abdülhamit'çiler, çünkü o da 
öyle söylemişti, aman halk uyanmasın, bunu yö
netenleyiz, diye; halkın uyanmasına karsı olan 
Abdülhamit'çiler, iblis yaratılışlı din oyuncuları 
ve dış emperyalistlerle onların içimizdeki maşa
larının tasallutundan dinimizi ve toplumumuzu 
kurtarmakta Senato araştırmasının yardımı bü
yük olabilir. Türkiye'ye çok yazık oluyor, bu 
durum içinde. Buna seyirci kalınması büyük 
bir vebaldir, kanısındayız. 

Arkadaşlarını, bugünkü durum büyük ivedi
likle harekete geçmemizi gerektirmektedir. Bü
tün yıkıcı ve karıştırıcılar sahnededir. En aşırı 
sağdan, en aşırı sola değin, bütün sapıklıklar 
seferber olmuşlardır. Herkes bugünkü ortamı 
felsefesine de uygun bulmaktadır. Güzeldir, be
nim, istediğim gibi olacak. Hükümet ise şaşır
mış ve kime yarıyacağı belli olmıyan bir tutum
da. Aşırıcıların pervasızca meydan okuduğu bir 
ortamda, Hükümetin bu tutumu umutları kır
maktadır. Böyle bir Hükümet örneği gösterile
mez. Her uygar ülkede uygulanan yöntemleri 
reddeden, dünyanın yöneldiği ılımlı, akılcı sola 
ateş püsküren, fakat, sağın azgınlıklarına ses 
çıkarmıyan Hükümetimiz bütün sapıkları cesa
retlendirmektedir. 

Arkadaşlarım, sağ sol tehlikesi üzerinde yan
lış kanılarda bulunmıyalım. Her illisinin de bir 
defa aşırısı fenadır, açıkça. Bugün solun Türki
ye'de, komünizmin Türkiye'de başarı şansı yok
tur. Evvelâ halka sempatik gösterilemez, toplu
mun en dinamik güçleri bunu tutmaz. Ama el
bette o da kötüdür. Aşırı sağın kötülüklerine 
alet olacak insanların sayısı çok fazladır. Ve 
bunlar örgütlenmiş, açıktan meydan okuyorlar. 
Hükümete arz ettiğim gibi, solun en ılımlısına da 
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bağırıp çağırıp; sağa gelince, aman dokunma
yın buna diye susar. Bu durumda tehlikenin 
büyüğüne yanlış tanımlama koymıyalım. Ve ta
rihimiz boyunca bütün kötülükleri de bu herif
lerden aldık. Hiçbir iş yaptırmazlar. Biz onla
rın büyük bir güc sağlıyacağma inanmıyoruz. 
Ama her iyi tedbirleri önlemede başarılıdırlar. 
Oy mekanizması ile önlüyorlar. Aşırı sol ise 
zaten dünyada itibarını yitirmiş, artık komünist 
ülkeler bile bu eski katı felsefeyi reddetmiştir, 
bu dönemde. Türkiye'de o aşırılığa sapacak akıl
sızların sayısı çok azdır. Ama, bu kara ruhlu
ların kandıracağı insanlar, bilmediği için, kan
dıracağı insanların sayısı daha çoktur. Onun 
için büyük tehlikeyi aşırı sağda görüyoruz. Bu 
ortamda bu yurdun gerçek sahipleri nerededir, 
Türkiye nereye götürülüyor, bu çileli ulusun ger
çek evlâtları daha ne duruyor? Soruları yaygın
laşmaktadır. Bu yurdun öz evlâtları arasında 
en seçkinlerinden olan sayın senatörlere biz de 
çağrıda bulunuyoruz. Durmayın, el koyun, ger
çekleri meydana çıkarın, yıkıcıların umutlarını 
söndürün, ulusumuzun umudunu bu yüce kuru
ma çevirin. Bu görev herkesten önce iktidar 
partisi üyelerine düşer. Onları da aşan bir komp
lonun bulunduğu, bütün belirtileri ile meydana 
çıkmıştır, arık. Gerçeğin meydana çıkarılmasın
dan kaçınma, şüpheleri daha da artırır. Biz ko
nuştuktan sonra alışkın olduğumuz üzere Hükü
met bütün söylentilerimizi reddederek; mutlu 
bir toplum olduğumuzu, söyliyecektir belki. Hep 
öyle söylemiş. Miting ve toplantılardan başka 
her gün yurdun her köşesinde ve başhcası da 
camilerde olmak üzere söylenen sözlerin ve ik
tidarın da gölgesine sığınarak yapılan yıkıcılık
ları birkaç yolunu sapıtmış, ya da kendini bil
mezin marifeti sayılması istenebilecektir belki. 
Dünyayı sarmış, Türkiye'nin her tarafında var 
ama, birkaç soysuzmuş, birkaç sapıkmış. Acaba 
kaç anlamı, kaç yüzbin geliyor? Böyle bir ha
fife almayı Hükümete yakıştırmayız. Fakat, şim
diye değin Hükümetin olumlu bir tutumuna ta
nık olmadığımız için böyle bir şüpheyi ifade 
ediyoruz. 

Millî Eğitim üzerine açılan genel görüşmede, 
bir yıl önce, birimizin ak dediğine öbürü kara, 
dedi. öbürünün ak dediğine berisi kara, dedi. 
Biz de kürsüye gelerek dedik ki, olaylar herke
sin gözü önünde sürüp gitmektedir. Sanıkları 
ve yapanları biliniyor. O halde birimiz yalan 

i söylüyoruz, yanlış söylüyoruz. Hesaplaşma yap
mak gerekir, dedik. Kim söylüyor, kim burada 
yanlış söylemişse meydana çıksın. Hükümet ki
min yanlış söylediğini ortaya çıkaracak bu he
saplaşmaya yanaşmadı. Bugünkü durumda ise 
kaçınılacak bir şey yoktur. Tarihimizdeki bü
yük gerici olayların öncesindeki belirtiler bu
günkü kadar çok değildi, hiçbir zaman. Hükü
met daha fazlasını bekliyorsa bekliye kalır kay-
gısmdayız. Evet daha fazlasını bekliyorsa bek-
leye kalır kaygısmdayız. Cumhuriyetin gerçek 
sahipleri onu her zaman koruma gücündedir-
ler. Gerekirse de bu görevlerini herkese kar
şı yapmışlardır, büyük atalarının vasiyetlerine 

I uymuşlardır. Fakat bu görevi kendi inisiyatif -
I leri ile değil, de Hükümetin yönetiminde yap

malarını istiyoruz. Bugünkü çabalarımızın ger
çek amacı budur. Yoksa nasıl olsa bu görevi 
yaparlar. Ama kendi inisiyatifleri ile değil, Hü
kümetin yönetiminde yapmalarını istiyoruz. Bu
nu sağlamak için ise gerekli bilgilerin elde edil
mesi ve çare olacak çözümlerin bulunabilmesi 
için Cumhuriyet Senatosu araştırmasının önemli 
katkısı olacağı inancı ile önergemizi sunduk. 
Sorumluluğumuzun gereğini yaptığımız inancın
dayız. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Millî Birlik Grupu adına hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına kim konuşacak 
efendim? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Seyfi öz-
türk, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri, Sayın 
Fahri özdilek ve 13 arkadaşı tarafından 
Yüksek Başkanlığa tevdi edilen önergeyi 
ve bu önerge üzerinde serd olunan fikir 
ve mütalâaları yakından ve ciddî bir alâka 
ile tetkik ve taMbetmiş bulunuyorum. Derhal 
ifade etmeliyim M, konuştuğumuz mevzuu; 
Anayasa ve kanunların dışında bir mecraya it
mek ve hukuk dışı bir zemin üzerinde münaka
şaya tabi tutmak esaslı mahzurlar tevlideder. 
Bu itibarla hükümet olarak bilhassa bu nokta
ya Yüce Heyetin dikkat nazarlarını çekmek is
terim. 
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Muhterem arkadaşlarım; hâdiselerin tahlili
ni yaparken yapabileceğim kadarını, burada de
ğerlendirmeye tabi tutmalıyız. Yani Anayasa
lım kuvvetler ayrılığı prensibine göre teşriî or-
ganm vasıfc hudut ve şümulü içinde kalmamız, 
onun dışındaki kuruluşların ve organların vazi
fe ve salâhiyet noktalarına tecavüz etmemiz ge
rekir, Bunun içindir ki, biz Hükümet olmanın 
mesuliyeti altında, vereceğimin cevaplarda Şa
yi n Yıldız kadar sorumsuz değiliz. Bu nokta 
üzerinde titizlikle ve itina ile durmak suretiy
le ancak bu mesuliyetimizin ağırlığı ölçüsünde 
cevap a^ma ve malûmat isaline yardımcı ola
cağım. 

Bir kere, önerge şu hususları ihtiva etmek
tedir. Birinci kısmında, malûm olduğu üzere, 
iddia "?. itham vc.v. İddia memlekette birtakım 
aşıcı, Cumhuriyete müteveccih, devrimlere mü
teveccih faaliyet"erin son zamanlarda kesif bir 
mahiyet aldığı ve hemen arkasından da bunlar 
karsısmda hükümetin gereken alâkayı göster
mediği, bunların hattâ bir ölçüde teşvik edil
diği nckSasm&a bir itham ve bir bühtanla karşı 
kar ayayız. Sayın önerce sahipleri cereyan eden 
bâz: hâdiselerden kendi gaynresmî kaynakla-
rırdaıı istihcaî ettikleri bilgileri ortaya koy
mak suretiyle bahis etmekte ve netice olarak 
da Cumhuriyete yönelen tehlikelerin meydana 
çıkarılması ve bunların gerektirdiği tedbirlerin 
abııma^ için bir Senato araştırılması gerekti
ğini beyan etmektedirler. 

\r~ 

'. ı' - \ 
:~ra ' ı* - i 

• 1 ' 

V 

1 i 

v l:ad°""arr" : meseleleri gayet 
~" -f oİT"! ilinde değerlendir-
•*>;rır- Tıukiye 3â milyon insanın 

ı-_rf , T̂pT, Vî-r ve hürriyetlerin 
":"1 ~ ' ' ' " h"r , :V:n.n, vicdan hürriyeti-

- v 7 - -i ı \ . ilkedir, Türkiye'de hâkim 
ı ı ' n ~ı\ <" - "Oc-c' atik hukuk devleti 
, v : ~*^\\? : ve kpr/m hâkimiyeti vardır. 
h- v k' , rA i \" .e ^okt-T. Bu kanunlar organ-
"* 1 t ' : : , v ı >ler tahmil etmiş, salâhiyet-
;-,--•- ,- ,j. ••-> -r». fiş- ı- /e o hudut içinde 
' n°'r .rı- ~.:i "iyi önliyeceğini Anayasa hü-
• ' " r ; ^ tC3^'t ^-üistir. Binaenaleyhı birta-
— n^^^v • :ic:i --ure'-ek hükümeti kendi ic-

i*3ûk-i'^" «ı? drında t^ri i Meclisi teşrii 
-v?fl r" - " » j f ^ ı dı^ınd? Anayasanın çizdi-
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için de onu mahkûm etmek en basit mânasiyle 
haksızlıktır, insafsızlıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok defalar tek
rar edilmiş olmasına rağmen sayın önerge sa
hiplerini bir kez daha tatmin etmek mümkün 
olabilir mi ümidi içinde şunu beyan etmek 
isterim k i Cumhuriyet Hükümetinin Başbaka
nı, Hükümeti ve onu iktidarda bulunduran 
Adalet Partisi Seçim Beyannamesi, Hükümet 
programı ve onun mesul idarecileri, mensupla
rı kesin olarak her zaman, her yerde her zaman 
şunu söylemişlerdir : Demokratik hukuk dü
zeninin tahribine müteveccih hareketler, kim
den ve nereden gelirse gelsin, biz bunun karşı
sındayız. Yıkıcı ve tahripkâr her hareketin kar
şısındayız. Bizim inancımız bu, ifade ettiğimiz 
şeyler bunlar. Bunu her vedle ile söyledik. 
Lütfedip bizim bu sözlerimize atfı nazar etme
lerini arkadaşlarımızın iyi niyetinden bekleriz. 
Tekrar kürsüye gelmektedir ve kürsüde Hükü
met, Hükümet Başkanı ve Adalet Partisi ikti
darı itham edilmektedir. İtham etmek istiyor
larsa lütfen bu sağlam zemin üzerinde itham 
yapamıyacaklarına göre, başka zemin arasın
lar, bulabilirlerse onu söylesinler. Cumhuri
yet Hükümeti Anayasanın ve kanunların ken
disine vermiş olduğu yetkileri kanun dışı fiil 
ve hareketler karşısında kemali ile ve hihaldan 
kullanmıştır. Şunu sarahatle ifade etmek iste
rim ki, kanunu ihlâl eden fiiller ne kadar mev
cutsa, Türkiye'de bunların hepsi takibedilmiş-
tir ve takibolunmaktadır. Hiç kimsenin tav
siyesine, telkinine lüzum ve hacet kalmaksızın 
kanunların tatbikatında büyük hassasiyet 
gösteren Hükümetimiz, tefriksiz tatbikinde 
hassasiyet gösteren Hükümetimiz bu kanunsuz 
fiillerin tamamını takibetmiştir ve etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların bir 
kısmı mahkemelerde derdesti niyettir. Sayın 
Yıldız benim konuşmalarıma peşin ambargo 
koyduğu için bu noktayı tekrar belirtmek is
terim, elbette cevabımız da Anayasanın 132 nci 
maddesi karşılarına çıkacaktır. Çünkü bizim 
sorumluluğumuz, Sayın Yıldız'm sorumluğun
dan farklıdır. Anayasanın 132 nci maddesi gö
rülmekte olan bir dâva hakkında Yasama Mec
lislerinde her hangi bir şekilde müzakere ya-
pılamıyacağı, beyanda bulunamıyacağmı âmir
dir. Binaenaleyh, bu kanun emrinin, bu Ana
yasa emrinin icabı olarak mahkemeye intikal 
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etmiş olan, derdestirüyet olan, görülmekte 
bulunan meseleleri, hadiseleri burada izah et
memize, üzerinde fikir ve mütalâa beyan et
memize kanunen imkân yoktur. Kesin Anaya
sa hükmü bunu menetmiştir. 

Savcılıkta hazırlık tahkikatı safhasında bu
lunan hâdiselere gelince : 

Muhterem senatörler, bu konu da Kurucu 
Mecliste enine boyuna tartışılmıştır. Bunlan 
niçin söylüyorum? Evvelâ müzakereleri bir hu
kukî zemine istinadettiremezsek hissî cephe
den hırslı ve hınçlı bir politika içinde karşı
lıklı mübarese ve münakaşa haline dökersek 
bundan memleket hayrına bir netice istihsal 
edemeyiz. Ve üstelik Yüce Senatonun zabıtları
nı Anayasa ve kanun dışı birtakım beyanlarla 
doldurmuş oluruz. Evvelâ hukukî zeminimizi 
tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Onun için, bun
ları ifade ediyorum. Savcılıkta bulunan dosya
lar hakkında bu Meclislerde her hangibir be
yanda bulunulabilir mi? Kurucu Mecliste bu da 
enine boyuna tartışılmıştır. Görülmekte olan dâ
va mefhumunun içine hazırlık tahkikatının da 
bulunması lâzımgeldiği noktai nazarı bizzat 
Komisyon Sözcüsü tarafından beyan edilmiştir. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Nurettin Ardıçoğlu 
adli muamelenin hazırlıkla başladığını ve hazır
lık tahkikatının selâmetle ve selabetle yürtülme-
si lâzımgeldiği, bu itibarla teşriî organlarda 
savcılığa intikâl eden dosyalar içinde bir müna
kaşa, bir münazara yapılamaması hususunu, 
metinde bulunmamakla beraber zabıtlara b*yan 
etmek suretiyle tatbikata ışık tutmuştur. Bu gö
rüşe ittibâ etmek lâzım mıdır, değil midir? ko
nusuna değinmeden şunu ifade etmek istiyorum 
ki, tahkikat safhasında bulunan, doğrudan doğ
ruya yargıcın huzuruna intikal ederek derdesti 
rüyet bulunan, muhakemesi icra edilen mesele
lerde son derece hassas olmak, hâlen mahkûm 
olmamış insanların, mazlum mevkiinde bulunan 
insanların hakkına ve hukukuna ve kürsüler
den şu veya bu şekilde tesir icra etmemek bizim 
samimi inancmuzdır. Aksine davranışlar kaza 
organlarını zedeliyebileceği gibi, kuvvetler ay
rılığa prensibini, de geniş ölçüde tahribeder. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa ve kanun
lar muvacehesinde cereyan ettiği beyan olunan 
hâdiseler karşısında Hükümetin, fonksiyonu ne
dir? Evvelâ bunu tesbit edelim. Ve ondan sonra 

da vazifesi olduğu halde Hükümet ne yapma
mıştır, neyi yapmamıştır; bunlan ortaya koya
lım. itham etmek kolaydır. Biraz evvel Sayın 
arkadaşımız konuşmasında bunlar hakkında Hü
kümetin hiçbir takibatı 'yoktur, dedi. Biraz 
sonra vesikaları okuyacağım. Herşey hakkında 
Hükümetin takibatı vardır. Kendiliğinden Cum
huriyet savcıları harekete geçmiştir, dedi. Bu
nu bir tariz vesilesi yaptı, tenkid vasıtası yaptı. 
Ceza Muhakemeleri usulü Kanununun 153 ncü 
maddesi sarihtir, «savcılar kendiliğinden hare
kete geçer.» İşte bunları söylemem lâzım. Bun
lan bilmeden meseleleri tahlil ve münakaşa 
ederseniz netice daima yanlış ve hatalı olur. 
Onun için müsaadenizle Anayasayı ve hukuk 
düzenimizin mer'i hükümlerini bu vesile ile bir 
kere daha arkadaşlanmıza hatırlatmakta esas
lı faydalar görmekteyim. 

Evvelâ Anayasayı alalım, önergede muhte
rem arkadaşlanmız basın - yayın yolu ile, der
gi çıkartma yolu ile, kapalı toplantılarda bildi
ri neşretme yolu ile bu faaliyetlerin yaygın se
kile geldiği, kampanyanın yürütüldüğü iddia 
ediliyor. Şüphesiz icraya müteveccih bu töhme
ti hakiki sebebine irca etmek lâzım. Yani arka
daşlarımız Hükümetin ne yapmasını istiyorlar? 
Bunu söylemeleri lâzımdır. Matbaalan daha ba
sım, yayın haline gelmeden, eser henüz dizgi ha
linde iken arayacağız, bunlann neşrini mi men 
edeceğiz. Toplantı yapılmadan evvel niçin top
lantı yapıyorsunuz diye mi soracağız. Konuş
macıların konuşmalarını alıp sansür edeceğiz de 
Ondan sonra mı toplantıya müsaade edeceğiz? 
Bunlan mı istiyorlar, arkadaşlar? («Hayır ha
yır» sesleri) 

O halde, müsaade ederseniz Anayasa hüküm
lerini okuyalım: (Millî Birlik Orupu sıraların
dan «biliyoruz, biliyoruz» sesleri) 

Bilmeniz kâfi değil, riayet etmeniz mühim. 
Çok kere müellifin, eserinden davacı olduğu gö
rülmüştür. Biraz evvel sayın Yıldız'ı dinleyin
ce gördüm ki o da Anayasadan şikâyetçi. Ba
sın hürdür sansür edilemez. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Biz hür de
ğildir demedik ki. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Hepsinin cevabını vereceğim, sayın 
Yıldız. Hiçbir eksiği kalmaz. Bizim cevap ver-
miyecek kadar kanşık ve karanlık işimiz yok-
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tur. Her işimizin hesabını verecek durumdayız. 
Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerin top
latılması bu tedbirlerin uygulanacağını kanu
nun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde 
ve ancak hâkim kararı ile olabilir? Türk hâki
mine inanmıyor musunuz? Ben de size sorayım. 
Türk hâkimine inanıyorsanız, bu iş hâkim ka
rarı ile olacak. Gazete ve dergi çıkarma hakkı... 
Gazete ve dergi çıkarılması önceden izin alma 
ve malî teminat yatırma şartına bağlanmaz. Ki
tap ve broşür yayını izine tâbi tutulamaz, san
sür edilemez herkes önceden izin almaksızın si
lâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyü
şü yapma hakkına sahiptir. Herkes önceden 
izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 
Bunlar Anayasa hükümleri... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Bun
ların aksi iddia edilmedi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz ha
tibe efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Şimdi sabrederseniz bir noktaya ge
leceğim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, sayın Yıl
dız görüşlerini tam bir serbesti içinde ifade 
etti ve hiçbir şekilde müdahale olmadı. Siz de 
lütfedin sayın Bakan görüşlerini aynı serbesti 
içinde ifade etsin. Siz de müdahale etmeyin. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu Anayasa hükümleri şu gerçeği 
ortaya koyuyor. Bizim hukuk sistemimizde ka
nunsuz fiiller ika edilmeden icranın müdahale 
hakkı yoktur. İşte bunu koyuyor. Demindenbe-
ri okuduğum bunun için, Toplanacak, izne tâbi 
değildir. Neşredecek, izne tâbi değildir. Dernek 
kuracak, müsaadeye tâbi değildir. Ancak fiil ve 
hareket suç teşkil ederse icranın vazifesi ondan 
sonra başlıyor. Anayasa düzenimiz böyle. 

Zabıta ne yapacak? Şikâyet konusu miting
ler ve toplantılar... Zabıtanın vazifesi bu top
lantılarda fiilî çatışmaları önlemek, nizamı te
sis etmek, toplantıda ayrıca kanunu ihlâl eden 
fiiller varsa delilleri ile onları tesbit etmek ve 
Cumhuriyet Savcısına tevdi etmektir. Bunun 
dışında bir muamele yapılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 137 
nci maddesine göre savcılar teminat altında va
zife görürler. Savcı kendisins intikal etrai] olan 
bu hazırlık evrakını, delillerini inceler, tetkik 

eder, yeni deliller toplar, tevsii tahkikat kararı 
verir, deliller toplar ve nihayet takdirini kulla
narak bağımsız Türk hâkimine tevdi eder. Cari 
muamelelerin işleyiş tarzı budur. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 153 ncü maddesinin 
Cumhuriyet savcıları ihbar veya her hangi bir 
suretle bir suçun işlendiği zehabını verecek bir 
hale muttali olur olmaz, hukuk âmme dâvaları
nı açmaya mahal olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin hakikatini araştırmaya mec
bur bulunmaktadırlar. Demek te} kanunlarımız 
bu vazifeyi savcılara tahmil etmiştir. Bir yer
den emir almalarına, talimat almalarına lüzum 
yoktur. Esasen icra, Cumhuriyet savcılarına fa
lan dâvayı açmayın, filân hakkında takibat 
yapmayın, tarzında bir emir veremez ve bir tel
kinde bulunamaz. Ancak deliller olmasına rağ
men dâva açılmamış ise, o zaman Adliye Vekili
miz usulüne tevfikan dâva açtırabilir. Kaldı ki, 
kanuna karşı olan, kanunu ihlâl eden fiillerin 
kâffesi hakkında hazırlık tahkikatında bulu
nanlar tabiatiyle takibolunmaktadır, dâva açıl
mıştır ve bağımsız hâkimin huzuruna gitmiştir. 
Bunları niçin söylüyorum? Sayın arkadaşımız 
gerçek aydınları, gerçek cumhuriyetçileri biraz 
evvel bir cihada çağırdı. Birtakım tehlikelerden 
bahsetti, patlamadan bahsetti ve icranın bütün 
bu meseleler karşısında seyirci kaldığını söyle
di. Bunların ne kadar hırslı ve hissî bir politi
kanın tezahürü olduğunu ifade etmek için bu 
misalleri arz ediyorum. Bizi hukukîlik zemini
nin haricine çıkaramazsınız, bizi şahsi ve keyfî 
bir idareye götüremezsiniz. Biz, keyfî idareler
le mücadele ederek buraya geldik. Kanunlar ne 
diyorsa onu yaparız. Kanunlar kâfi değilse yeni 
tedbirler gelir. Bu da kanunla olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar, mesele
leri endişe ile karşılıyorsunuz, bu kadar mese
leleri biliyorsunuz; bu takriri getireceğinize ka
nun teklif ederdiniz. Görüşürdük, burada... 
(C. H. P. sıralarından «Hükümet getirsin» se
si) 

Hükümet getirecek. Hükümet Temel Hak ve 
Hürriyetleri Koruma Kanununu programına al
mıştır ve hazırlık safhasında iken muhterem 
arkadaşlarım karşısına çıktılar, hürriyetler el
den gidiyor, faşist idare kuruluyor, Anayasa 
çiğneniyor, diys yurdun dört bir tarafında ha
rekete geçtiler. Elimizde vesikalar var. Temel 
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hak ve hürriyetlerin korunmasını istemezsiniz. 
Kanunların şu ve bu şekilde objektif tatbikine 
karşısınız. O halde ne istiyorsunuz? Kaos mu, 
anarşi mi? Bizi burada bulamıyacaksınız. Biz 
meşruiyetimizi kanunlardan, millet iradesinden, 
kanunların tatbikinden alan bir iktidarız. 

Muhterem arkadaşlarım ne olacak bu dosya
lar? Anayasanın 19 ncu maddesinin 2 nci fık
rası, Sayın Yıldız'ın biraz evvelki beyanlarının 
tamamını bu madde metinleri karşılamaktadır. 
Hiç kimse Devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve hu
kukî temel düzenini kısmen de olsa din kural
larına dayandırma veya siyasi, veya şahsi çıkar, 
veya şahsi nüfuz sağlamak amacı ile, her ne su
rette olursa olsun, din ve dinî duygulan, yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan ve
ya başkasını bu yollara kışkırtanlar kanuna 
göre cezalandırılır. Fiili tarif etmiş, unsurlarını 
tâyin etmiş ve kanuna göre cezalandırılacağını 
da Anayasa hükme bağlamış. îcra cezalandırır 
demiyor. Bizim parlömanter sistemimizde suç
luya suçu ve verilecek cezayı teşrî organ, hükü
metler tesbit etmez; kanunlar çıkarılır, objek
tif unsurları bünyesine alır, suç ve suçluya ve
rilecek cezayı vicdani kanaatlerine göre objek
tif ölçüler içinde bağımsız Türk mahkemeleri 
tâyin eder. Ve herkes de bu karara razı olur. 

Ayrıca, Anayasanın 132 nci maddesinin ikin
ci fıkrası; hiç kimsenin mahkemelere şu veya 
bu şekilde tesir edemiyeceğine dair yine sarih 
ve kesin hükmü ihtiva etmektedir : 

«Hiçbir organ ve makam, merci veya kişi, 
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 
ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge 
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, önergede ileri sü
rülen iddialar ve önerge sahipleri adına konu
şan Sayın Sözcünün burada beyan ettiği husus
lar delilleriyle birlikte sübuta erdiği takdirde 
mer'i mevzuatımız içerisinde bunun yeri var
dır, Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi 
vardır, 6187 sayılı Kanun vardır, nihayet 677 
sayılı Kanun vardır. Diğer kanunlarımızda da 
muvazi hükümler vardır; bağımsız Türk mah
kemeleri vardır, teminatlı savcılar vardır; bun
lar tetkik eder, takibeder ve tamamen icranın, 
teşriî organın dışında muameleye kor. Bundan 
başka bir yol biliyorsa sayın arkadaşımız, der

hal gelir burada söyler; der ki, şunlar şunlar 
yapılmalı idi, o zaman bunlar meydana çıkmaz
dı. O zaman kendilerini de dinlemek fırsatını 
buluruz. Meseleler üzerinde Hükümet olarak 
gereken hassasiyet gösterilmemiştir iddiasını 
arkadaşımızın bir kanaati olarak değerlendir
mek icabeder. Kendisi bidayetten beri Hükü
mete müteveccih bu tarz iddialarını daima tek
rar edegelmiştir. Meseleler üzerinde Hükümet 
gereken hassasiyeti göstermiştir ve gösterme
ye devam edecektir. Nitekim misal olarak söy-
liyelim. Kendileri bahsettiler, Hizbüttahir'den. 
Hizbüttahir hakkında Hükümet ne yaptı, bil
miyoruz dediler. Sayın Yıldız'ın günlük gaze
te okumalarını tavsiye ederim. Aradıklarını 
orada bulacaklardır. 

Şark mitingleri meselesi. Bunun cevabını 
yine gazetelerde bulacaklardır. Ne işlem yapıl
dığını göreceklerdir. Resmî bilgi vermiyorum. 
Çünkü günlük gazeteleri okumıyan bir arkada
şa vereceğim malûmatın her hangi bir tesiri de 
olmıyacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bursa'da cereyan 
eden hâdise tahkik edilmiş ve halen tahkikat 
son safhadadır. Bunlar dört kategoride suç 
olarak tesbit edilmiş, Cumhuriyeti tahkir, Ku
rucu Meclisi tahkir, Hükümeti tahkir ve lâik
liğe aykırı hareket. Kanuni muamele devam et
mektedir. Tabiatı ile neticeyi takdir Türk hâ
kimine mevdudur. 

Sayın önerge sahipleri önergelerin bir ye
rinde soruyorlar: «Türkiye nereye gidiyor?» 
diye. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin ne
reye gittiği belli. Türkiye Büyük Atatürk'ün 
gösterdiği hedefe, ileri medeniyet seviyesine, 
ümrana gitmektedir. Bundan şüpheleri olmasın. 
Bunu ben söylemiyorum. Dünya milletleri ve 
devletleri Türkiye hakkındaki yazarları bu ka
naate sahiptirler ve Türkiye'nin hakikaten is
tikbalinin parlak olduğunda müttefiktirler. Ne 
hazindir ki, bu Mecliste bulunan sayın arka
daşımız bu kanaati paylaşmaktadır. Bizans'ın 
son günleri olarak görmektedir ve bir kurtarıcı 
aramaktadır. Bu kurtarıcı arama fikri Sayın 
Yıldız'ın fikri olarak 7 - 8 seneden beri dinle
yip, hayretle karşıladığımız bir fikirdir. Kendi 
kafasının içinde bir devlet şekli vardır, bir dü
zen şekli vardır, kendisine göre bir iradei mil
liye nazariyesi vardır. Ve bunların dışında da 
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bir kurtarıcı olmak hevesi vardır. Bu heves
ten kendisini kurtaramamıştır. Bu önerge ile 
ne yapılmak istendiği, sayın sözcüyü dinledik
ten sonra, vazıh şekilde meydana çıkmıştır. 
Snym sözcü sadece hâdiseleri bir açıdan değer
lendirmiş, sosyal hâdiseleri iyi bildiğini iddia 
ettiği halde, Türkiye'de cereyan eden hâdisele
rin bir kısmını maksatlı olarak görmemezlik-
tan gelmiştir. Osmaniye'de şu olay vardır, Bıır-
sa'da bu olay vardır, falan mitingde de şunlar 
olmuştur. Ama Türkiye'de olanlar sadece bun
lardan ibaret değildir. Tarafsız olması lâsım-
gelen sayın arkadaşımızın bu kürsüde cereyan 
eden bütün hâdiseleri bir objektif sadakati için
de dile getirmesini beklerdim. Başbakanlık 
Bütçesinin müzakeresi sırasında ileri sürdükle
ri ithamların bir tekrarını yaptılar. O zaman 
şikâyetleri ne ise hâdiselerin vukuundan sonra 
da şikâyetleri aynı mahiyettedir ve bir deği
şiklik olmamıştır. Demek oluyor ki, Sayın Yıl
dız hadiseler olsa da olmasa da, bu ruhi karar
lılığın içindedir ve kendisini bu ihtilâçtan kur-
teramamaktadır. Nitekim Başbakanlık Bütçe
sinin tenkidi vesilesiyle konuşan Sayın Yıldız, 
devrimciyim, lâikim der: fakat bugünkü din
sel sapıklıkları korur t : cümleler ve uydu
ruk mezheplerin temsilcilerine kapılarım açar, 
solculuğa hançer sallar. Bu mesele bir de gali
ba münakaşa ve çatışmaya sebebolmuştur. Sa-
yır. Yıldız; ben böyle bir şey söylemedim dedi dü-
ribr. konuşun Sayın Bakan dediler. Zabıtlar
da da bunlar mevcut. Ben o zaman kendisine 
zabıtlar şahittir, demiştim. Şimdi fırsat bulduk, 
r: oyluyoruz. Solculuğa hançer sallar sözü Sa
yın Yıldız'm içerisindeki bir hicrandır. Hükü
met hiçbir tarafa hançer sallamaz. Hükümet 
kanunlar neyi emrediyorsa onu yapar. Bunu 
bilmeniz ve inanmanız lâzım. 

Buradaki konuşmalarında Devlet düşman
larından bahsetmediler. Haysiyet ve şeref düş
manlarından bahsetmediler. Nisam ve itibar 
düşmanlarından bahsetmediler. Komünistler
den bahsetmediler. (A. P. sıralarından Nazım 
Hikmet'ten bahsetmediler, sesleri) Muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'nin problemleri bir tane 
değilki. Türkiye'de bir vatan hainini millî 
şair ilân edenlerden bahsetmediler,. Türkiye'
de Devlet itr arını her gün yıkmal: istiyen 
42 milletin temsilcisi önünde Cumhuriyet Hü

kümetinin bir bakanını yuhalıyanlardan bahset
mediler. 

VEHBİ ERSü (Tabiî üye) — O demokra
si. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Orası demokratik tabii... 

KÂMİL EÂRAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Siz hoş gördünüz ya,.. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Benim hoş görürlülüğüm kanunların 
tatbikatını önlemez. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul ve Ankara'
da mitingler yapıldı, madalyonun bir tarafında 
da bunlar var. Ama biz bu hâdiselerin ne tas-
vipçisiyiz, ne telkincisiyiz. Biz kanunsuz bütün 
fiillerin kargısında, kanunları bihakkın tatbik 
etmenin gayreti içerisinde olan bir iktidarız. 
meselenin esası budur. Bir başka miting var
dır. Arkadaşımız yine bunları gazetelerde oku
muştur. Bu mitingden afişler: «Sosyalist Tür
kiye» - «zorbalık yeter be...» - faşizm kahrola-
cak - sermaye uşakları» bunlar Hükümete mü
teveccih. Cumhuriyet Hükümetine, Türk mille
tinin iradesi ile gelenlere uşak ithamını yapa
biliyorlar. Bunları da görmeniz lâzım «Ünifor
masız faşizm» yani 1960 da Kurucu Meclisin 
Anayasasının getirdiği düzen, «Üniformasız fa
şist düzeni...» 

MUSTAFA DELÎVELİ (Hatay) — Onlar 
maaş aldılar. 

EADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sahte
kâr, bu sadece maaş işi değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, Sayın Karave-
lioğlu müdahale etmeyin. Sayın Deliveli müda
hale etmeyin, Sayın Kaplan lütfen... Yeriniz
den tahrik edici kelimeler lütfen kullanmayın. 
(Gurultular.) 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Ne var? 
BAŞKAN — Sayın Kaplan rica ederim. 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (De-

ıla) ._ Bir başka afişte sahte demokrasiden 
t:.o-ediliyor. Yani bugün Türkiye'de mevcudo-
lan demokrasi sahte demokrasi... Hakiki de
mokrasi, halk demokrasisi Kral Marks'm, Le-
nin'in getireceği demokrasi... Bunlar yazılıyor, 
söyleniyor. Daha feci olanları var muhterem 
arkadaşlarım. İstanbul mitinginde bir halk şa
iri çıkıyor, şunları söylüyor. 
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«Geliyoruz, geleceğiz yakındır, 
Bileyin baltaları a dostlar 
Yıkmak için geliyoruz yalandır.» 
Sayın Yıldız, yok mu bunlardan haberiniz? 

Bunların hepsinden haberiniz var. Ama şu hırs 
ve hissîlikteıı kendinizi kurtarsanız, meseleleri 
daha rahat görebileceksiniz. Sizin meseleleri 
görmenize mani olan bir hınç, bu hınç da Ada
let Partisini iş başına getiren büyük milletimi
ze müteveccih bir hınç. Milletten alamadınız in
tikamı, onu temsil edenlerden almak istiyorsu
nuz. Budar aslında. Devlete müteveccih hare
ketlerde sizden her hangi bir şey duymadım. 
burada. Takibettim. Anarşiyi teşvik edenler 
var. Bir siyasi partinin genel sekreteri çıkıyor 
diyor ki, «yeraltı faaliyetleri, sokak meşru 
olur» «şu olursa... Bu olursa...» Hiçbir sebep 
sokak ve yeraltı faaliyetlerini meşru göstere
mez. Eunu nasıl kabul ediyorsunuz? Cumhuri
yetin kurucusu ve koruyucusu olma inhisarı 
muayyen şahıslarda olduğuna göre, şimdi biz 
de soruyoruz, diyoruz ki, eğer Cumhuriyeti ko
ruyacaksanız, onu tahrip edici bu hareketler de 
var, bunlara ne yapıyorsunuz? Bir fikrî reak
siyonunuz yok mu? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) 
— Seçim Kanunu çıkarken söyledik. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu karşılıklı 
konuşmayın. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) 
— Kanaatlerimizi söyledik. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın ve mü
dahale etmeyin efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, sosyal hâdi
seler geriye gitmez, Türkiye'de Cumhuriyet ilân 
edildiği zaman 12 milyon insan vardı. Bugün 
hamdolsun 34 milyon. 22 milyon Cumhuriyet 
güneşi ile gözlerini bu toprağa açmıştır. Binaen
aleyh, Türkiye'yi Ortaçağın karanlığına itmek 
iddiası bir hayal olur. Hiç kimsenin gücü Tür
kiye'de ne kara ve ne de kızıl ihtilâl yapmaya 
muktedir değildir. (Adalet Partisi sıralarından 
«bravo sesleri» alkışlar) Arkadaşımız kara ih
tilâlden bahsetti, onun için söylüyorum. Kimse
nin gücü yetmez buna, Cumhuriyetin bekçileri 
vardır. Sayın Yıldız; yalnız sizin düşündüğünüz 
değildir. Türk Milleti Cumhuriyetin ebedî bek
çisidir, sen de onun içerisinde bir fertsin, böyle 
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kabul edeceksin. Eğer bir zümre, muayyen bir 
grup Cumhuriyetin bekçisiyiz, hamişiyiz, vasi
siyiz diye meydana çıkarlarsa bu memlekette 
meselelerin içerisinden çıkmak kolay olmaz. Ve 
aslında demokrasi, vesayet kabul etmez. Mille
tin vasiye ihtiyacı yok, millet rüştünü ispat et
miştir, millet kendi iradesi ile doğru yolu, sa
lim yolu bulmuştur ve yürümektedir. Millet 
iradesine inanacaksınız. Milleti seveceksiniz, 
Anayasa ve kanunlara hürmetkar olacaksınız. 
Her hastalığın tedavisinde şifalı tedbir barıda
dır, tavsiye ederim. (A.P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Bu sözlerimi niçin bu kısımda Sayın Yıldız'a 
tevcih ettim, bilecekler. 

Sandık meselesi, oy meselesi nedense Sayın 
Yıldız'ı rahatsız etmektedir. Demokraside oydan 
başka millet iradesinin izharına vasıta var mı
dır? Sokaklarda bağırmalar, alâyişler, nâsm 
velvele ile dolaşması tecemmu olur, kanunsuz ha
reket olur, ama bir fikrin, bir kanaatin izharı 
olmaz. Yeraltı, yerüstü birtakım derneklerin 
bildiri neşretmesi, gözlerimize arada bir mektup
lar gelir yahut, bildiriler neşredilir, elimize ge
çer. Bunlar hiçbir zaman milleti temsil eden, 
milletin arzusunu ortaya koyan hâdiseler olarak 
kabul edilemez. Siz bunlardan vazgeçin de yine 
şu sandık ve oy meselesine biraz teveccüh gös
terin. Bunun başka yolu yok. Keşke mümkün 
olsa da siz de sandıktan çıksanız. (A.P. sıraların
dan «bravo» sesleri ve alkışlar. Ve Millî Birlik 
Grupu sıralarından mahiyeti anlaşılmıyan bir 
söz.) 

Sayın Yıldız, İslâmcla abdest tazelemek var
dır, kendinize güveniyorsanız dört senede bir se
çime girin. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri ve 
sol ve orta sıralardan «Anayasa müessesesi» ses
leri) Anayasada bunun da yeri var, efendim 
Anayasanın 70 nci maddesi tabiî senatörlerin bir 
siyasi partiye girmeleri halinde tabiî senatörlük 
sıfatlarının sona ereceğini âmirdir. Siyasi par
tiye girmek iki şekilde olur. Bir; arkadaşlarımı
zın yaptığı gibi, imam nikâhı ile olur. Bir de, 
resmen giriş beyannamesine imza atmak suretiy
le olur. (Gülüşmeler) Yedi seneden beri bura
da C.H.P. ve sol partiler hesabına arkadaşları
mız bir gayretin içerisindedirler. Bunu efkârı 
umumiye bilmektedir, siz bilmeseniz bile, 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Anayasa partisindeniz, Hükümet nereden yana? 
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AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Birkaç par
tiye birden girilir mi? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De-
yamla) — Hükümet kimden yanadır şeklinde so
ruları oldu. Hükümet Anayasadan ve kanunlar
dan yanadır, milletten yanadır. Bunu progra
mımızda gayet sarih şekilde ifade etmişizdir. 
Lütfedip nazar atfederlerse bu görüşlerimizi 
orada da bulurlar. Ve bu görüşlerimiz sade
ce kâğıt üzerinde kalmamıştır, icraatımızın her 
noktasına hâkimdir. 

Reklâm meselesine temas ettiler. Sayın Baş
bakanımız basın toplantısında bu konuda ge
rekli cevabı vermişlerdi. Anlaşılıyor ki Sayın 
Yıldız arkadaşımız konuya agâh görünmüyor. 
440 sayılı Kanun, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kârlılık ve verimlilik esasına göre faaliyet 
göstermesini âmirdir. O teşekkülün kârlı ve 
verimli çalışmasını Hükümet değil, teşekkülün 
yönetim kurulu tesbit eder. Reklâm meselesi ta
mamen ticari mahiyette bir iştir? Ticari icap
lar ne yolda takdir edilmiş ise o yolda reklâm 
verilir. İcranın bu meseleleri her hangi bir şe
kilde takibetmesi, telkinde bulunması, emret
mesi veya sureti tevziine müdahale etmesi ne 
kanuni hakkıdır, ne vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yıldız İkinci 
Cumhuriyetten bahsetti. Bu nokta üzerinde 
durmak istiyorum. Kurucu Mecliste Anayasanın 
birinci maddesi müzakere edilirken, benim de 
bir maruzatım olmuştu. Bu İkinci Cumhuriyet 
fikrini reddeden bir konuşmam olmuştu. Tür
kiye'de bir tek Cumhuriyet vardır. Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyet, Bunu herkes bilmeli. 27 
Mayısta İkinci Cumhuriyet derseniz, o zaman 
Sayın Yıldız size sorarlar, Birinci Cumhuriyet ne 
oldu diye? 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — 1950 de intihar 
etti. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Cumhuriyeti yıkamazsınız. Gücünüz 
yetmez. (Tabiî üyeler sıralarından gürültüler) 
Birinci Cumhuriyeti yıkmaya kimsenin gücü yet
mez, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet o. Onun 
için kendinize şan ve şeref çıkarmak için, ta
rihi tahrif ederek, birtakım takma isimler koy-
mıyalım, Birinci Cumhuriyet vardır, yaşıyacak-
tır, ebediyete kadar da yaşıyacaktır. (Adalet 
Partisi sıralarından bravo sesleri) 

Türkiye'ye yazık oluyor dediler. Türkiye'ye 
hiçbir şey olmuyor sayın arkadaşlarım. Türki
ye'yi zavallı gören insanlara yazık oluyor. 

Sonra bir çağrıda bulundular, duruma el ko
yun, gerçekler meydana çıksın, aydınları, ileri
ci aydın, gerçek aydınları çağırıyoruz vazifeye, 
patlama olur, arkasından da, iktidarın koltuğun
da bâzı gazetelerden bahsettiler. Bu «patlama» 
sözü bir muhalefet liderinin sözüdür. Sayın Yıl
dız öyle anlaşılıyor ki bu sözü benimsemiş. Bu 
mu nizama inanç? Devlet nizamına inanç bu mu, 
Sayın Yıldız? Patlamadan bahsediyorsunuz. Kim 
yapacak patlamayı? Ne demek patlama? Ana
yasanın hâkim olduğu bir memlekette serbest 
seçimlerin bulunduğu bir memlekette iktidar
lara gelip, iktidarlardan gitmenin milletçe tâyin 
edileceği bir memlekette patlamadan bahsetmek 
bir eski alışkanlıktır. Kendinizi bu ruhî hasta
lıktan kurtarın. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabu Üye) — 
Başvekil bahsediyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Ve bu böyle devam ederse milletin 
sizin hakkınızda neler düşüneceğini de öğrenin. 
Milletin arzu ve iradesine karşı çıkmak demek, 
millete karşı çıkmak demektir. Siz nasıl bah
sedersiniz? Bir tarafta Türk Milleti ve Türk 
Milletine rağmen bâzı insanların ifade ve beyan
larından, patlamadan? Bunlar huzur getirmez, 
huzur götürür. Milletin huzuru ile oynamaya 
hakkınız yoktur. Millete huzuru çok görmeye 
hakkınız yoktur. Çok görmeyin millete huzuru. 
Türkiye istikrar içerisinde kalkmıyor. Herkes 
isi ile, gücü ile meşgul, yatırımlar yürüyor, 
Türk Devleti itibarla yükselmektedir. Bakın et
rafınıza. Okuyun Batıyı, okuyun başka memle
ketleri. Türk Devletini itibarlı görüyorlar ve 
Türk dostluğuna itimat ediyorlar. Dostluğu ara
nan bir Devlet olarak görüyorlar, bir millet ola
rak görüyorlar. Siz de bu gözle görmeye çalı
şın; asgari vatanperverlik budur. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Yalancı şa
hitliğe ihtiyacımız yok, görüyoruz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; Cumhuri
yet kurulduğundan bugüne ve Cumhuriyetten 
evvel irtica isnadı hemen hemen her devirde ve 
devrede belli siyasi mehafil tarafından, parti 
tarafından siyasi rekabet sebebiyle muhasım-
larına, rakiplerine, muhataplarına bu isnat 
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daima yapılagelmiştir. Hattâ bizzat Cumhuri
yeti kuran ve Cumhuriyetin kurulmasında eme
ği geçen insanların bulunduğu partilere dahi 
bu tarz isnadlar yapılmıştır. Hususiyle siyasi 
hayatımızda çok partili hayata girdiğimiz dev
rede C. H. P. kendi dışında bulunan partilere 
bu tarz isnatları yapmıştır. Kendileri iktidar
da olduğu zaman, irtica yoktur, ama kendile
ri iktidardan gider gitmez, Türkiye'de irtica 
ile beraber enflâsyon gelir, enflâsyonla bera
ber partizanlık gelir, partizanlıkla beraber pa
halılık gelir. Bunlar birbirini takibeder. Siya
si kaderde böyledir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hükü
metlerin tutumundan gelir. 

BAŞKAN — Sayın Hazardağlı müdahale 
etmeyiniz. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Gerçekler 
konuşuluyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Ama ne anlaşılmaz hikmettir ki, bu 
iddiayı yapanlar, bu iddiaya karşı serbest se
çimlerde milletten haklı cevabı alırlar. Bu id
dialar seçim sathı mailinde evvelâ Meclislerde 
yapılmıştır, umumi efkârda yayılmak istidadı 
gösteriyor. Birtakım isimsiz mektupcular ser
best kürsü sütunlarında mektuplar yazarlar, 
birtakım bildiriler neşredilir, cepheler kuru
lur, şimdi de Tabiî Senatör arkadaşlarımız me
seleyi bu yönden getirdiler, iktidarı ve Hükü
meti töhmet altında tutmak istiyen meseleler 
karşısında alâkasızdır, ilgisizdir, takibetme-
mektedir, göz yummaktadır, hattâ ve hattâ 
biraz daha öteye giderek teşvik etmektedir, gi
bi bir iddia ile buradan kıvılcım yakmak isti
yorlar. Ve bunu seçim sathı mailinde memle
kete yaymak ve böylece sol cereyanların ya
rattığı nefret hissine karşı dikkati bir başka 
sahaya çekmek hesabı içerisindedirler. Bu da 
gayet açıktır. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ata
türk'e Stalin diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, müdahale 
etmeyin lütfen. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bahsettiği
niz şahıs hakkında mahkûmiyet kararı vardır,, 
dosyalar vardır, takibat yapılmıştır. (Salim 
Hazerdağlı'nın anlaşılmıyan bir müdahalesi)., 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı lütfen müda
hale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunların hepsi dosyaları ile burada
dır. Onun için dosyaları bilmiyorsunuz, ulu 
orta konuşuyorsunuz. Ben size umumi hatla
rı ile ifade ediyorum. Kanunsuz her fiil, ka
nuni merciine yakalanıp tevdi edilmiştir ve 
edilmektedir. (Salim Hazerdağlı'nın anlaşıl
mıyan bir müdahalesi).. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı müdahale et
meye hakkınız yoktur. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Anayasa mâni olmasa daha detaylı 
malûmat verebilirim. Arzu ederseniz gelir ben
den malûmat alabilirsiniz. Anayasaya hürmet
kar olduğum için detayına inemiyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kürsüyü bu 
kadar işgal edip, sağa sola sataşmak Anayasa
ya hürmet midir? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; bağımsız 
Türk mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet 
Savcısının halen tahkik etmekte bulunduğu hâ
diseler hakkında almış olduğumuz malûmatı 
geçmiş yıllarla mukayese ederek sizlere arz et
mek istiyorum. 

1960 yılında Nurculuk faaliyeti 126, 1961 
yılında 143, 1962 de 80, 1963 te 103, 1964 te 
189, 1965 te 81, 1966 da 111, 1967 de 50 dir. 

Arapça tedrisat : 1960 da 18, 1961 de 25, 
1962 de 12, 1963 te 15, 1964 te 16, 1965 te 
13, 1966 da 6, 1967 de 4 tür. 

Tarikat faaliyetleri : 1960 da 9, 1961 de 
20, 1962 de 9, 1963 te 6, 1964 te 11, 1965 te 
11, 1966 da 8, 1967 de 6 dır. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor M, her 
devrede kanunsuz hareketler olmaktadır. Ve 
bunlar takibolunmaktadır. Hiç kimse biz ikti
darda iken bu fiiller olmaz, muhalefete geçin
ce oluyor tarzında bir düşünceye kapılmasın. 
Bu mukayeseyi 1946 ile 1950 ye götürdüğümüz 
zaman sizleri mahcup edecek rakamları bura
da dile getirmek mümkün olacaktır. 1946 ile 
1950 arası, Türkiye'de lâikliğe aykırı hare
ketlerin ve faaliyetlerin en fazla olduğu devre 
olarak yer almaktadır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Demok
rasiye ilk girdiğimiz içindir de onun için. 
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DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Hükümet yalnız bir cepheden, bir 
yönden gelen kanunsuz fiiller için değil, her 
yönden gelen kanunsuz fikirler için ciddî bir 
hassasiyetin içindedir. Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddelerine muhalefet suçla
rından derdest dâva adedi 35, hazırlık adedi 24, 
takipsizlik kararı 25. Derdest dâva adedi ba
sın dışında 53, sanık adedi 87, derdest hazır
lık safhasında 12, sanık adedi 17, takipsizlik 
kararı derdest 27, sanık adedi 33, neticelenen 
dâva 9, sanık adedi 12. 

Görülüyor ki, rejim için nasıl bir çalışma 
yapılmışsa, bir başka açıdan kanunsuz hare
ketler için de aynı hassasiyetler gösterilmek
tedir ve aynı çalışmalar yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı daha 
fazla uzatmak istemiyorum. Bu malûmatı biraz 
evvel arz ettiğim gibi mahkemelerin arşivleri
ne intikal etmiş dosyaların sayımından almış 
bulunmaktayız. Bunlar gösteriyor ki, Cumhu
riyetin kurulduğu günden bugüne kanunsuz 
hâdiseler olagelmektedir. Bunlar da takibedil-
mektedir. Eğer mevcut kanuni müeyyideler 
gayrikâfidir, cezalar azdır gibi bir düşüncenin 
içinde bulunan arkadaşlarımız varsa mesele 
bir tahkikat encümeni teşkili meselesi olamaz, 
sadece kanuni müeyyidelerin tebdili meselesi 
olur. Bu bir kanun mevzuudur. Teklif geldi
ği zaman üzerinde görüşme yapılır. 132 nci 
maddenin ikinci fıkrasına göre, böyle bir 
araştırma yapılması tamamen müstakil hüvi
yette bulunan yargı fonksiyonunun geniş öl
çüde zedelenmesine sebebolur. Çünkü mesele 
yargıya intikal etmiştir. Araştırma mahkeme 
dosyaları üzerinde olacaktır, savcılık dosyala
rı üzerinde olacaktır, ki buna teşriî organın 
Anayasa hükmü muvacehesinde hakkı yoktur. 

ikincisi; önergede hususiyle son satırında 
gerekli tedbirlerin alınmasından bahsediyor. 
«Cumhuriyete yönelen tehlikelerin meydana 
çıkarılması ve bunların gerektirdiği tedbirle
rin alınması.» 

Muhterem arkadaşlarım; teşriî organ ted
bir ittihaz ederken anket Parlömanter hüviyeti
nin dışına çıkamaz. Anayasanın 88 nci madde
sini burada dikkate almak mecburiyetindeyiz. 
Ne tedbiri? Bilgi alınmasıdır, aslında bu ted
bir de değildir. Tedbir tâbiri yanlış kullanıl
mıştır. Meclis tedbir alamaz, Teşriî Meclis 
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icraya istikamet veremez, şu tedbirleri alacak
sın, diyemez. Yargıya istikamet veremez, şu 
maznunları tevkif edeceksin, bunları salıvere
ceksin veya şunları böyle yapacaksın, şunlar 
hakkında dâva açılması lâzım, diyemez. Ana
yasa muvacehesinde ve bu düzen içerisinde 
mümkün değil. Binaenaleyh neyin tedbirini 
alacaklar? Arkadaşlarımız, bir heyet kurula
cak, tedbir alacak. Bu literatüre geçmiş bulu
nan ve arkadaşlarımızın dikkatle üzerinde dur
ması lâzımgelen tahkikat encümenleri mesele
sini ortaya koymaktadır. Muhterem arkadaş
larım, Yassıada kararlarından bir pasaj oku
yacağım : «Kısacası Tahkikat Komisyonu siya
si bir Meclisin Anayasa ile haiz olduğu yetki 
sahası ve yetkili olduğu hususlar dışında ba
his konusu olamaz. Hele Anayasanın kabul 
ettiği kuvvetler ayrılığı esasını ve aynı kapı
ya çıkan vazife ayrılığı prensibine hassaten 
kaza kuvvetinin ve görevinin ayrılığı ve istik
lâli düsturuna ayları olarak siyasi bir Mecli
sin diğer kuvvetlere, organlara ve bilhassa 
kaza mercilerine ait sahalarda tahkikat komis
yonu kurması asla düşünülemez.» Bu Yassıada 
kararının diğer kısımlarında bu tarzda bir ko
misyon teşkili, alınacak tedbirlerin gözden ge
çirilmesi ve tesbiti gibi bir vazifeyi Teşriî Mec
lise vermemektedir. Anayasamızın 132 nci mad
desinin 2 nci fıkrası da gayet sarihtir. 

İcraya taallûk eden mesele için burada ge
rekli izahatı, malûmatı vermiş bulunuyorum. 
Bir hissî sebebe, bir hesaba dayanmıyorsa se
çim sathı hailinde istismara müsaidolan bir ko
nuyu memleket huzurunu bozmak için bu kür
süye getirmekten öteye bir davranışı yoktur. 
Kendilerini temin ederim ki, meseleler üze
rinde her zaman olduğumuz gibi büyük bir has
sasiyet içerisindeyiz ve hassasiyetimiz devam et
mektedir. Eğer tatbikat konusu yapılmamış bir 
mesele var ise; failleri ile, delilleri ile intikal 
ettirirler ve neticesini alırlar. Yollar açıktır 
arkadaşlar, yollar tıkalı değil. Yeter ki iyi ni
yetle meselelerin takipçisi olalım. Yollar açık
tır, onun için bu tarzda heyetler kurarak siya
si spekülâsyonlar yaratma hevesinden vazgeçe
lim. 

Sayın Yıldız konuşmasında bir memurun 
bir siyasi toplantıdaki kanun dışı hareketin
den bahsetti. Ben arkadaşlarıma sordum, is
mini bilmiyoruz, dediler, ismini söylerlerse hu-
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susi olarak söylerlerse, bu bir şahsın itibar ve 
haysiyetini koruma meselesidir, takibederiz, 
tahkik ederiz. Takibat ve tahkikat suç işlediği
ni ortaya koyarsa, kanuni muamele yapılır. 
(C. H. P. sıralarından, gazetelerde var, sesleri) 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Bu önerge
nin Anayasa hükmü muvacehesinde oylanıp oy-
lanamıyacağı hususunu Yüksek Başkanlığa ve 
Yüce Senatoya mevdu bir keyfiyettir. Takdir 
hakkı sizlerindir. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (A. P. sıralarşndan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bekata. Sa
yın Hazer, Sayın Bekata şifahi olarak; Sa
yın Yıldız yazılı olarak söz istemişlerdir. Sa
yın Hazer içtüzüğün 135 nci maddesi sarih
tir. Ancak önerge sahibi ile Hükümet adına 
konuşacak bir Bakana söz verilir. Cumhuri
yet Senatosu araştırma talebi üzerine bir genel 
görüşme açma imkânı mevcut değildir. 

Sayın Yıldız, size de aynı şeyi söyliyeceğim. 
Çünkü söz istiyorsunuz. Başka mahiyette söz 
istemediğiniz için Sayın Hazer'e söylediğim 
sizin için de aynıdır. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Bekata siz 
niçin söz istiyorsunuz? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, C. H. 
P. sini hedef alarak sataşmada bulundular, 
onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bekata C. H. P. si Grup 
Başkanvekili olarak Sayın Devlet Bakanının 
kendi partisini, hiç ilişiği yok iken, burada 
ilzam edecek şekilde konuşmadan dolayı söz 
istiyorsa vereceğim. Yalnız o hususa mahsus 
ve münhasır olmak kayıt ve şartiyle. (A. P. sı
ralarından, sataşma nerede, sesleri ve gürültü
ler) Hiç ilgisi yokken Bakanın (Gürültüler, bil
meden söz veremezsiniz, sesleri) Usul şöyledir, 
şayet Başkan sataşmayı varit görmezse o za
man sayın üye direnirse mesele Genel Kurulun 
işari oylariyle halledilir, içtüzük takdir yet
kisini Başkana vermiştir. Direnme olursa ha
kemlik yetkisini Genel Kurula vermiştir. Baş
kan takdir yetkisini tam bir objektiflik için
de kullanarak sadece C. H. P. ile ilgisi olma
dığı halde Bakanın C. H. P. sini töhmet altın
da tutan beyanatından dolayı, sırf bu hususa 

mahsus olmak üzere, o partinin grup başkan-
vekilinin talebi üzerine, kendisine söz vermiş
tir. Buyurun iSayın Bekata. 

O. H. P. GRUP BAŞKANVEKİLİ HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Devlet Ba
kanı öztürk arkadaşımız biraz evvel Yüksek 
Huzurunuzdaki konuşmasında yeri ve münase
beti yok iken C. H. P. sini açıktan hedef alıp, 
hiç ilişiği bulunmıyan şöyle bir noktada; ken
dilerinin zamanında kendileri iktidarda bulu
nurlarsa irtica yoktur, başkası bulunursa var
dır, kendileri bulunursa enflâsyon yoktur, 
(Sağdan, doğru sesleri) Bakalım şimdi. Baş
kası olursa vardır gibi... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
Sayın Hazerdağlı rahat bırakın lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Devamla) — .... gibi sözler söylediler. 
Benim söz alışım buna inhisar ettiği için söylen
mesi mümkün birçok şeyleri bir yana bırakarak, 
sadece bu konuyu cevaplandırmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ihtilâlden sonra 
kurulan Meclis bâzı millî taahhütlerle beraber, 
aynı zamanda^ kuruldu. Bunun bir tanesini ha
tırlatıyorum. Sayın Adalet Partisinin rahmetli 
Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala Paşa bir yu
varlak masada Adalet Partisini temsilen geç
mişteki Demokrat Partiyi : 

1. İrticai tahrik etmekle, 
2. Enflâsyon yapmakla, 
3. Partizanlığı ileri hale götürerek vatan

daş arasına nifak sokmakla itham eden, müşte
rek deklârasyonu kendileri de imza etmek sure
tiyle Türk Devletinin bekasında irticaın, ekono
mik hayatta enflâsyonun, vatandaş eşitliğinde 
partizanlığın rolünün memleketleri ihtilâle ka
dar sürükliyebileceğini bu yuvarlak masada 
müşterek bir ahitname halinde - selâmetle cere
yan edebilmesi için bundan sonraki siyasi haya
tımızın - imza etmek faziletini göstermiştir. O 
Partiyi temsil eden rahmetli Gümüşpala Paşanın 
hâtırasını burada taziz ve imzasını inkâr edecek 
hiçbir Adalet Partilinin mevcut bulunmadığını 
düşünerek bu taahhütlerini kendilerine hatırla
tıyorum. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri) 

İki, C. H. P. devrinde, Atatürk'ün devrinde 
bu memleketin toprak altında aşın mânada sol
cu, aşırı mânada irticai körüklemeye müsait in-
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sanlar vardı, her devirde vardı. Fakat hiçbir 
devirde toprağın üzerinde sâf saf, ordu ordu 
birbirlerine hasım hale gelerek bugün bütün 
Türkiye'nin huzurunu bozacak bir mücadelenin 
bu ölçüde açığa çıktığı bir devir görülmemiştir. 
Şimdi.... 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Böyle 
Anayasa yoktu o zaman. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE-
KATA (Devamla) — Müsaade buyurun bir şeyi 
müştereken, ona buna töhmet itham etmekten 
ziyade, bu memleketin müşterek millî kaderini 
selâmete elbirliğiyle ulaştırmanın yolu senin za
manında bu vardı, benim zamanımda bu yoktu 
dâvasını bir yana bırakıp, bütçe münasebetiyle 
de arz ettiğim gibi, dumanla uğraşmayı bir ya
na atıp ateşe eğilmenin cesaretini gösterelim. 
Ateşi halledebilirsek duman, yani tezahür ken
diliğinden ortadan kalkacaktır. 

O halde sözümü şöylece bağlıyacağım. Hü
kümetin A. P. li arkadaşların bu konuyu buraya 
mesele olsun diye değil, iyi niyetle bu meseleye 
hangi dâvalar bulunabileceğini düşünmeye Hü
kümeti sevk etmek arzusunun ötesinde bir töh
meti kendilerine itham ve yakıştırmaya imkân 
olmıyan soru sahiplerinin hareketini ta efen
dim, sen hangi sandıktan çıktın da, imam nikâ
hı falan gibi bir Devlet Bakanının ağzından bu 
kürsünün üstünde söylenmiyecek sözleri bir ya
na bırakıp şu tarzdaki bir noktada birleşme za-
ruretindeyiz .0. H. P. sinin zamanında, Atatürk'
ün zamanında Halifeyi de istiyen, padişahı da 
istiyen, komünizmin en ileri mânada memlekette 
gerçekleşmesini, gelmesini istiyen insanlar var 
mı idi? Vardı. Ama onlar bugünkü gibi toprak 
üstünde hepimizin başımızı eğip düşünmeye 
mecbur olacağımız mânada ellerine yeşil bay
raklar alarak sokaklara dökülmüş mü idi? Sev
gili arkadaşlarım; ne için meseleleri inkâr isti
kametine gidip de ıslah etme istikametinde bir-
leşmiyoruz? Böyle olunca soru nereden gelirse 
gelsin, dâvada birleşmiş, meseleleri halletmekte 
elbirliği var iken, senin zamanında hırsızlık var 
idi, o halde benim zamanımda varsa bunu affet
me istikametine mi gidelim? Kötü ise hırsızlık 
beraber yok etmek istikametine gitmek varken 
bir devri öteki devre, müdafaası veya misali için 
yanyana getirmekte ne fayda vardır?. 

Sözüm şöylece bitecektir : Memlekette rahat
sızlık vardır arkadaşlar. Bunu hepimiz görüyo

ruz; evimizdeki çocuklarımızda görüyoruz, so
kaklardaki mitinglerde görüyoruz, hayatımızın 
umumi gidişinde görüyoruz. Bu rahatsızlıkları 
halletmekte birleşmenin iyi niyeti etrafında top
lanalım. Ama falan partiyi veya falan soru sahi
bini küçültücü veya onda mevcudolmıyan her 
hangi bir ard niyeti ona atfedici istikamette me
seleleri geçiştirme imkânı olmadığını bilelim. 
Arkadaşlarımı bu doğru yolda Hükümeti ikaz 
etme istikametinde memlekete getirebilecekleri 
fayda birleşmelerine davet eder. Bir taraftan 
geldi bu önerge, o halde onların şahıslarını ele 
alalım yolunu bir tarafa bırakıp; önergede isa
betli taraflar varsa bunları memleketin menfaa
ti, selâmeti istikametinde yormada birleşirsek, 
zannederim, daha doğru hareket etmiş oluruz. 
Bu yolda Yüce Senatonun ağır başlılığının ica-
bettirdiği temkin ve tedbirleri Hükümete aşıla
makta birleşmeye davet eder, hepinizi saygı ile 
selâmlarım teşekkür ederim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında Sayın 
Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben iki ba
kımdan istiyorum, biri usul bakımından, diğeri 
de solcu partilerle nikâhlandığınız gibi tâbir
ler... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Sayın Bakanın 
uzun konuşmasında hangi hususlarda size satış-
tığını ifade ederseniz, sataşma olup olmadığı 
hakkında takdir hakkımı kullanır, yahut bu 
kullanma aleyhinde siz kendi hakkınızı kulla
nırsınız. Lütfen. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Solcu par
tilerle imam nikâhı kıymışız. Sonra bizi kanun 
dışına itmek istiyor, kanun dışına biz çıkmayız. 
Türkiye'yi zavallı görmek istiyor. Türkiye'yi 
patlama noktasında görmek istiyor. Daha bu gi
bi bir sürü lâflarla suç isnadında bulundu. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Sayın Bakanın 
sizi doğrudan doğruya hedef alan Türkiye'yi za
vallı gösteriyor, demedi. Türkiye'yi zavallı gös
terenler vardır şeklinde umumi konuştu. Ancak, 
C. H. P. ile ve sol görüşle imam nikâhı tâbiri 
gerçekten konuşulmaması iktiza eden pek de 
tervici mümkün olmıyan bir tâbirdir. Zanneder
sem Bakan bu tâbiri geri alırlar. Ve mesele kal
maz. 
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Sayın Bakan bu tâbiri geri alıyorlar (A. P. 
sıralarından Bakan aldı mı sesleri) İmam nikâhı 
tâbirini Cumhuriyet Senatosunun ağır başlılığı 
ile telif edilir bir kelime olarak görmüyor ve 
geri alıyorsunuz. Her hangi şekilde anlaşılırsa 
anlaşılsın geri alıyorsunuz (Gürültüler) Sayın 
Bakan tasrih edin geri alıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Fikre iştirakim asıl hü
kümdür, elfaz mühim değildir, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorlar efendim bitti. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi usul hakkında. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bakanın 

konuşmasında tutumunuz hakkında. 
BAŞKAN — Benim Bakanın konuşması hak

kındaki usulî tutumum İçtüzüğe tam mânasiyle 
uygundur Sayın Yıldız. Bu sebeple söz verme
me imkân yoktur. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, bu konu hakkında Anayasa ve İçtüzük 
araştırma inceleme gerekirken Sayın Bakan is
tediğini söylemek, istediğinin tümünü söyliye-
cek kadar konuyu istediği yollarda suçlamaları 
da dâhil atlamasına fırsat verdiniz. 

BAŞKAN — İçtüzük öyle. Yani önerge sa
hiplerinden birisi ile Hükümet adına bir Bakan 
konuşur, der. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bir konu 
hakkında der, ama elli konu hakkında değil. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, araştırma önergesinin oylanabile
ceği hakkında ve tahkikat komisyonunun araş
tırma komisyonunun tahkikat komisyonu ile 
hiçbir ilişkisi olamıyacağı hakkında sadece usul 
yönünden söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Karaveli-
oğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Efendim usul hakkında İçtüzük 
sarihtir. 

Mümkün değil Sayın Karavelioğlu. Hayır 
efendim usul hakkında sarihtir, gündemle iliş
kin olur, müzakereye mahal olmadığına, Başka
nın tutumuna ait ancak mümkün, yoksa her 
hangi bir meselede usul veya usulsüzdür diye 
usule aykırı söz istenmez. Hangi konuların usu

le ait bir görüşme mevzuu olacağını içtüzük 
tasrih ve tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu hu
suslardan hiçbirini ifade etmiş değilsiniz. Bu 
sebeple usul hakkında söz veremiyeceğim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Esasen ifade ettiklerimiz usul hakkında. Ben 
Araştırma Komisyonu üyesiyim. Her şeyden ev
vel, bu komisyon, geçmiş Tahkikat Komisyo
nuna benzetilebilir mi? Bunun zerre kadar iliş
kisi yoktur. 

Sayın bakan miting ve meydanlarda yapılan 
sevimsiz demogojilerin bu kürsüden ifade edi-
lemiyeceğini bilmiyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu esas hak
kında konuşmaya döndünüz, mümkün değildir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Hayır Başkan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Karavelioğlu lüt
fen sivri kelimeler kullanmayın. Bir önerge var
dır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Araştırma Komisyonunun açık oyla oylan

masını arz ve teklif ederiz. 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Fahri Özdilek Mucip Ataklı 
Tabiî üye Tabiî Üye 

Kadri Kaplan Vehbi Ersü 
Tabiî üye Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak Kâmil Karavelioğlu 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Şükran Özkaya Sami Küçük 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün Sadi Koçaş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Koksal Âmil Artus 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hasan Kangal Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — içtüzüğün 135 nci maddesi sa
rihtir. Her nekadar içtüzüğün 107 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasında 10 dan fazla sayın üye 
her hangi bir konunun ilk görüşmesine başla
madan önce bir önerge ile açık oylama istiye-
bilir kaydı var ise de, 135 nci madde Cumhuri
yet Senatosu araştırması için kesin olarak açık 
oylama değil, veyahut takdirî bir oylama de
ğil, işari oyu tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple sarih olarak işari oyla meselenin hal
ledileceği tesbit edilmiş olduğuna göre talep 
üzerine işari oya gitmeye imkân görülmemek-
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tedir. Bu sebeple konuyu işari oylarınızla hal- j 
ledeceğiz. 

Şimdi önerge okunmuş önerge üzerinde öner
ge sahiplerinden Sayın Yıldız konuşmuş, içtü
zük gereğince ilgili Bakan da gerekli konuşma
yı yapmış bulunmaktadır, içtüzüğün 135 nci 
maddesi gereğince söz konusu edilen önerge 

7. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâ-
eddin Çetin'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/663) (S. Sayısı: 1119) (1) -

BAŞKAN — Biraz önce gündemde bulu
nan ve görüşülmesi tamamlanan Sayın Alâed-
din Çetin'in yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
dosya, sayın üye burada bulunmadığı için, iç
tüzüğün kendisine verdiği hakkı kullanmasını 
teminen gelecek birleşime bırakılmıştı. Ancak, 
sayın üye buraya gelmiş bulunmaktadır. Savun
ma hakkını isterse kullanır, isterse kullanmaz. 
Tam bir serbestiye sahiptir. Önergeyi bu sebep
le eğer savunma hakkını kullanıyorsa çağıra
cak savunmasını dinliyeceğiz, aksi takdirde 
hakkını kullanıp kullanmamakta serbest oldu
ğu ve bu imkân da kendisine tanındığı için ko
misyon raporunu oylıyacağım. Komisyon rapo
ru okunmuş bulunmaktadır, üzerinde görüşme
ler yapılmıştır. Sayın Alâeddin Çetin burada 
mı?.. (Burada) Savunma hakkınızı kullanacak 
mısınız? 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Kullana
cağım. 

BAŞKAN — Serbestsiniz, buyurun. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 

senatörler, aylardır matbuatla zaman zaman 
halk efkârına aksettirilen, birçok mahfillerde 
de fısıltılar halinde, dedikodular halinde devam 
ettirilen bir casusluk iddiası var ve iki parlâ
mento üyesi, birisi bendeniz, birisi de Millet 
Meclisinde Cedâl Sungur; Slavik ismindeki bir 
casus sanığına iştirakte bulunmak gibi, her za
man nefret ve şiddetle reddedeceğim bir iddia
yı ileri sürmüşlerdir. Bendeniz en kritik gün
lerde 1961 den beri politikanın en kritik gün-

(1) 1119 S. Sayılı basmayazı tutanağın sa
nandadır. 

üzerine Cumhuriyet Senatosu Araştırması için 
Komisyon kurulup kurulmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum, komisyon kurulmasını 
istiyenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... 24 oya karşı 56 oyla önerge kabuJ 
edilmemiştir. 

İŞLER (Devam) 

terinde bu kürsüde huzurunuza çıkarak en aller-
jik mevzuları, en tahammül edilemez mevzuları 
dahi bu kürsüden soğukkanlılıkla görüşmemiz
de hayır olduğunu, demokraside tezvire, iftira
ya, isnada maalesef müsait ortamlar bulundu
ğunu, bunun da ancak, soğukkanlılıkla, tesir 
altında kalmadan hâdiseleri ele aldığımız za
man önliyebileceğimizi arz etmiştim. Ne ga
riptir ki, kader en ağır bir istinat altında, bu
nun imtihanını vermeyi bana reva gördü. Ama 
ben Yüksek Parlâmentonun şerefini de, kendi 
şerefimi de bu kadar hayasızca yapılmış, bu ka
dar acemice yapılmış tertipleri ortaya koyarak 
koruyacağımı peşinen arz ediyorum ve o zaman 
bu kötü kaderin bana teveccühünden dolayı, 
bu ulvi vazifeyi başarabilirsem, ben o kadere 
müteşekkir kalacağım. Çünkü, göreceksiniz ki, 
burada bambaşka bir zaviyeden hareket eden 
naçiz arkadaşınız Türk Milletine yeni bir ka
zanç ufku sağladığı halde, gayet iyi İrsler için
de bulunduğu halde, akıl almadık bir anlayış
sızlıkla başka bir şekilde tefsir edilebilmiş, hâ
dise bu şekle getirilebilmiş ve maalesef demok
rasilerin ZP,'fi olan baskı gruplarının tesiri. 
ile, menfaat gruplarının tesiri ile, politikadaki 
mücadelenin bazen cok insafsızlığa varan dav
ranışlarının tesiri ile bir hâdisen :n, masumane 
davranışların, mertçe davranışların nasıl kö
tü şekilde tefsir edilip, nasıl hukukun bir zu
lüm halinde, bazen demokrasinin de bir zulüm 
halinde kullanılabileceğinin misalini görecek
siniz. 

Hâdise nedir arkadaşlar? Hâdise çok ağır. 
Vatan hiyaneti, casusluk. Peki, Türk Ceza Ka
nununun baş maddesi, prensibi, hukukçu deği
lim ama, benim bildiğim, hiç kimse kanunda 
yazılı olmıyan bir ceza ile tecziye edilemez, is
nat da yapılamaz. Şu halde, bu nasıl oluyor; 
hangi deliller var ki, bir parlâmento üyesi 
bu kadar ağır bir itham altında bulundurula-
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biliyor? Eğer, bu memlekette isnatlar bu ka
dar kolay olacaksa, bu isnadı yapmcfe neti
cesi şerefler ayak altında kalacaksa ve buna 
karşı ne bir tamir, ne de yapanların bu hare
ketini önliyecek bir şekil bulunmıyacaksa, ha
kikaten politika yapmak mümkün olmıyacak 
bir ortam içine girilecektir. Şimdi bu iddiala
rım büyük gibi görünüyor. Lütfederseniz hâdi
seyi mümkün olduğu kadar kısaca yüksek hu
zurlarınıza arz edeceğim. 

Türkiye'ye yerleşmiş zannettiğim bir Alman 
var. Bir hemşehrim beraber iş yapmak istemiş, 
onunla tanışmışlar, Ankara'ya gelmişler. Res
mî bir daireye satış yapmak için; galiba Millî 
Savunmaya mutfak levazımatı satmak için, ba
na da tanıştırmış. Demiş ki Meclisi gezmek is
tiyor, her parlömanterin yapacağı bir nezaket 
daveti olarak hay hay demişim, Meclisi gez
dirmişim, yemek yedirmişim, tanışma bundan 
i'baret. Arkasından aynı zat bir müddet sonra 
yine gelir, aynı zevatla ve bugün onu ihbar 
ettiği dosyada bildirilen fahrî ajanla gelir, o 
aramızda tercümanlık yapar, yemek yenir ve 
böylece bir dostluk başlar. Adam İstanbul'da 
87021/31349 sicilli ticarete kayıtlı, Marmara 
Ticaret diye bir ticarethane sahibi, ithalât, ihra
cat ve fabrika mümessilliği yapar ve kollektif 
ortaklık hainde 1960 - 1951 den beri Türkiye'
de benden evvel tanıştığı bâzı muhterem zevat 
ve milletvekili de var. Hakkında en kötü bir is
nat, etrafta yok, nazik ve kibar görünür ve si
ze tanıştırılır. Tanışma bu. Şimdi aradan za
man geçer. Siz bundan bir şüphe içinde değil
siniz. Bir gün bu haberleri alırsınız ve şaşar
sınız, nasıl olur? Nihayet kendinizden eminsi
niz, açıkça gazetelere beyanat verirsiniz; dersi
niz ki, benim konuşmam Türkiye ile yatırım 
mevsularmdadır, benim konuşmam ve temasla
rım, ticari mahiyettedir. Böyle bir şey benden 
de sadır olmaz, varsa böyle bir sey bu alçakça 
bir tertiptir, derim. Hrfldı olarak böyle söyle
rim. Şimdi dosya ortadadır, gelmiştir. Üç ta
ne, sonradan ittihat edilmiş, evrak vardır. Bü
tün isnatlar buna dayanmaktadır. Deniliyor ki, 
bu zat uzun zamandır takibediliyor, gazete ha
vadisi böyle, aşağı yukarı dosyalarda da bu id
dialar vardır. Ama hâdise bir şeyle, yapılan 
bir tertibatla ortaya çıkarıldığı ana kadar hiç
bir vaka, hâdise yok. 

Arkadaşlarımız bilmezler kısaca arz ede

yim. Bu casus sanığı olan Avusturya tebalı 
şahıs, kendi yanında vaktiyle lisan öğretmeni 
diye çalışan kâtip durumundaki Faruk tara
fından cürmümeşhut yapıldığı zaman, ne şekil
de bir ifade alındı ise, belki işi genişletmek için 
bajkalarmı Parlâmento üyelerini olaya sokmak 
gayesiyle, belki şu veya bu sebeple, belki ben 
bâzı ticari bilgiler, şunlar bunlar alıyordum 
evet; işte filân filân Parlâmento üyelerinden 
de istifade ediyordum, demiş olabilir. Ha., der
ler bu bir kötü şey de olabilir, adamın üzerine 
teyp konur, Ankara'ya getirilir, telefon ettiri
lir, biz çağrılırız; vazifeliler tertibat almıştır, 
dinlerler, teyp dosyada. İşte, hâdise ondan son
ra başlar. Çünkü, ele bir teyp geçmiştir, ele im
zasız bir yazı geçmiştir, bir makbuz geçmiştir, 
ha., derler, ama bunlarda ne var? Kıymetlen
dirmezler. Şimdi; dernek oluyor ki, bir sanık, 
ağır bir suç altında olan bir sanık, ilgili emni
yet memurları tarafından tazyik altında bir 
nevi suçlu yaratmak gibi iki parlömanter üye
yi, kontrola ve onlarla sanki bir suçu varsa 
meydana çıkarılmasına vasıta olarak kullanılı
yor. Kullanabilirler. Ama mühim olan o değil. 
Mühim olan buradaki kıymetlendirmedir. Bir 
Parlâmento üyesine bu kadar ağır bir isnat ya
pabilmek için elde delil bulunması, kuvvetli de
lil bulunması lâzımgelir. Bilhassa cezada kari
ne ile, ben şöyle anlıyorum, şu şekilde ima ile 
mima ile bu kadar ağır bir isnat yapılamaz, 
yapılmamak lâzımgelir. Ben yine bu kürsüde 
MİT Teşkilâtının, Millî İstihbarat Teşkilâtının 
takviye edilmesini, maddi ve mânevi tatmin 
edilmesini ve yüksek dereceli kültürlü eleman
larla teçhizini isterken, sanki birgün kaderin on
ları bana musallat edeceğini bilmiş gibi bir hal 
içersinde, ama teşkilâtın, milletime lüzumuna 
inandığım o teşkilâtın aslında kalitesinin yük
selmesini istiyen bir eda içinde bulunmuştum. 
Ne kadar haklı olduğumu şimdi görüyorum. 
Çünkü bunlar müspet mânada ve doğru olarak 
kıymetlendiribeydi, bugün ben bu kürsüde ol-
mıyacaktım, bu kadar mürekkep hareanmıya-
caktı, efkârı umumiye bu kadar dedikoduya 
maruz kalmayacaktı, beni sevenler ıstırap çek-
miyecekti, bendeniz de fuzulî yere bir çok na
zarlar altında üzüntüye kapılmayacaktım. 
Şimdi iddiayı arz ettim.. Adam casus sa
nığı, teyple bizler dinletiliyoruz, biz de iş-
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tirak haline giriyoruz. Ne oluyor?.. Askerî 
mahkemeye sevkedüiyor, savcı bakıyor, ilgili 
mercilere soruyor, ehli vukuflar teşekkül edi
yor, Bakanhklararası, bunlar da, suç yoktur, 
gizlilik yoktur, şu yoktur, vatana ihanet yoktur 
diyorlar. Çünkü malûmualiniz burada isnadedi-
len maddelerin kasdı, Devletin emniyetini alâ
kadar eden herhangi bir gizli bilginin, sırrın 
ifşasıdır. Veyahut herhangi bir askerî, yine giz
li bulunması lâzımgelen sırrın ifşasıdır. Orta
da bunlar var mı? Yoktur. İlgililer yok diyor, 
müddeiumumi bakıyor, o da yok diyor, âdemi 
takip kararı veriyor. Ondan sonra ne oluyor? 
Olur. Hukuktur bu, bir şey demiyoruz, mahke
menin kararına veyahut bu yollara şahsan itira
zım yok. Ama kötü bir kader bu, geliyor, geli
yor, geliyor uzuyor seçimlere rastlıyor. Ben, ta
biî başıma geleceği biliyormuşum gibi 31 Ağus-
tosda yaptığım basın toplantısında rica ediyo
rum, açık basın toplantım ortada, gazeteler or
tada, bir nüshası şimdi yanımda. Yok böyle bir 
şey diyorum. Varsa biran evvel gelsin, diyo
rum. Gazeteciler soruyorlar; «masuniyetinizin 
kalkmasını ister misiniz gelirse?» Hay, hay di
yorum. Var ise böyle bir suçlu, bu ben isem da
hi elbirliği ile yardımcı olalım, bulalım, bunu. 
Ama, bu yol kötü bir yol. Uluorta, ufak tefek 
bahanelerle Parlâmento üyelerine isnadetmek, 
hattâ vatandaşlara isnadlarda bulunmak, yarın 
matbuatımızı da kötü duruma düşürür, fikir 
hürriyetini de tehlikeye düşürür. Onun için so
ğukkanlı olalım, onun için lütfediniz, birbiri
mize yardımcı olalım. 

Bu memlekette demokrasiyi fazilet, iyi ah
lâk rejimi olmaktan çıkarmıyalım ve artık 
kafamıza şunlar yerleşsin. Bırakalım, Şarklı
lığı da, bu memlekette kanunen suç olmıyan 
hareketleri rahatça yapalım. Ve bu yüzden 
de birbirimizi hissî ve indî sebeplerle itham et~ 
miyelim. Aksi takdirde tezatlar doğuyor. Bir 
taraftan meşru, gayrimesru hareketler olduğu 
hissî olarak mütalâa edilebilecek kimseler mil
yonlara sahibolacak, o zaman öbür taraftan 
en temiz bir adam ufak bir zan altında, bütün 
hayatı faziletle geçmiş bir adamın o an için bi
ze mânası şu veya bu şekilde gelen bir jesti 
ve hareketinden dolayı, cemiyetimizde kanu
nen suç olmadığı halde, o fiilî bir suçmuş gibi 
takdim edilebilecek. Bu da kötü bir şey. Bu 
da Avrupai bir zihniyete, medeni bir zihniyete 

uymaz, ölçümüz tek, kanunen suçsa hay hay.. 
Kanunen suç değilse, üst tarafı demagoji. Bir
birimizi zedelemekten ve rejimi yıkmaktan baş
ka hiçbir şeye yaramaz. Bunları izah ettik. 
ilgili mercilere yine hulûs ile istirham ettik, 
varsa böyle bir hâdise hay hay... iftiraya ya
kın oturmuş olabilirim, suçsuz olduğuma ina
nıldığı halde benim hakkımda takibat icabede-
bilir. Bu yapılsın dedik, vicdanî vazifemizi 
yaptık. Ama formaliteler, hâdiseler ne ise, 
kader getirdi bunu benim seçimime. Tam şu
rada da müracaat müddetlerine birkaç gün 
kalmış, yakında, bir on, onbeş gün sonra yok
lamalar yapılacak. Şu anda getirildi. Su Ko
misyonu, büyük bir titizlikle hâdiseyi tetkik 
etti ve bir suç unsuru görmedi. Ben buna rağ
men aldığım bâzı havadisler tesiriyle, Yüksek 
Parlâmentonun şerefini düşündüm. Seçim sat
hı mailinde yapılabilecek, bilhassa rejim düş
manlarının yapabileceği Parlâmento ve demok
rasiye hücumları düşündüm. Yine her şeyi si
neye çektim. Dedim ki, benim bir istirhamım 
var, komisyondan; şerefimin ve haysiyetimin 
mevzubahsolması hasebiyle, bilhassa inandı
ğım demokrasinin ve çok hürmet ettiğim Parlâ
mentonun, altı yıldır, çatısı altında bulundu
ğum Parlâmentonun haysiyetinin korunması 
bakımından benim teşriî masuniyetimi kaldırı
nız. Ama benim de, bir talebim var, bu da 
benim hakkım. Ya suç varsa, delil varsa, de
lil deyiniz lütfen, ya da delil olmadığını belir
tiniz. Ama buna rağmen benim teşriî masuni
yetimi talebim üzerine kaldırınız, bunu da ta-
lebetmek benîm hakkım. Nitekim, yüksek hu
zurunuza gelen mazbatada belirtildiği gibi, Su 
Komisyonu, Alt Komisyon suç unsuru görmedi
ği halde, delil görmediği halde ve esas komis
yon da bu görüşte bulunduğu halde, benim 
talebim üzerine Parlâmentonun şeref ve hay
siyeti, benim şeref ve haysiyetimin düşünüle
rek kaldırılmasına karar verdi. Yalnız bu be
nim şahsan katlandığım bir usuldür. Ama bu
nun, âdet haline gelmesine şahsan muhalifim, 
Parlâmentonun istikbali bakımından da tehli
keli görürüm. Sebebi ise, gayet sarihtir, eğer 
ciddi bir sebebolmadan, yani esaslı delil ve ema
reler bulunmadan Parlâmento üyelerinin do
kunulmazlıkları kalkacaksa, artık dokunulmaz
lığın Türkiye'de kıymeti kalmaz. Milletvekili 
veya senatörün dokunulmazlığı şu veya bu şe-
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kilde, alelade hareket ve vakalar karşısında 
tevkif edilememesi, veyahutta takibat yapıla
maması mânasında değildir. Demokrasilerde 
malûmuâlinizdir ki, menfaat grupları teşekkül 
eder, ideolojiler cirit atar, iç dış menfaat 
grupları ideoloji grupları harekete geçer. Bun
ların en büyük hedefi Parlâmento üyeleridir 
Milletin hakkını koruyayım derken, Parlâmen
to üyesi birçok ideolojilerle çatışacaktır, birçok 
menfaat zümreleriyle çatışacaktır, icabında 
memleket hakkını korumak için bir Parlâmen
to üyesinin açtığı bir kampanya her hangi bir 
menfaat grupuna, her hangi bir büyük şirke
te, kartele ve tröste yüzlerce milyon kaybet-
tirebilir. O da onu yıkmak için, hele Türki
ye gibi matbuat hürriyetinin gayet hüsnüniyet
le geniş tutulduğu, ama buna mukabil isnadp 
uğrayan, tahkire uğrayan, şeref ve haysiyet? 
çiğnenen insanları koruyacak mevzuatın bulun
madığı bir demokratik sistemde, parlâmentoda 
artık fikir istiklâli kalmaz. Parlâmento üyesi 
korkar olduğu gün, Parlâmento üyesi fikirleri
ni serd ederken, acaba yarın benim seçimime 
şu veya bu şekilde tesir edilebilir mi, şu men
faat grupuna dokunursam acaba bana şunu ya
pabilir mi, karşıma şunu çıkarabilir mi, gaze
telerle bana şu ithamları yapabilir mi, beni 
icabında mahkemeye kadar sürükliyecek ter
tipler yapabilir mi, diye düşündüğü gün 
milletin hakkını bu kürsüden korumak imkân* 
kalmaz. Ve zaten tahmin ediyorum, bütün 
dünya demokrasilerinin za'fı da işte budur 
Yani, büyük menfaat gruplarının, ideolojilerin 
Parlâmento üyelerini şu veya bu şekilde teh-
didetmeleridir. Şimdi bu sebepledir ki, ben 
naçiz arkadaşınız bunun son kurbanı olayım 
ama, Parlâmentonun bu noktada, teşriî ma
suniyet noktası üzerinde bilhassa durmasını 
da istirham ediyorum. Aksi takdirde, tam se
çime sizin seçim yoklamalarınıza üç gün kala, 
nihayet milyonlarla menfaatine mâni olduğu
nuz bir grup veyahutta karşısında bulunduğu
nuz bir ideoloji, ne olacak, 50 000, 100 000, 
500 000, 1 000 000 bir insanı yıkmaya kâfi gel
dikten sonra harcanabilir. Bugünkü teknikler
le o kadar mükemmel bir itham yapılır ki, o 
kadar ar ve hicabı mucip bir suç size isnadedi-
lir M, bir an içinde allak - bullak olursunuz, 
tekzibinize imkân kalmaz, halk yıldırımla vu
rulmuşa döner, sizin seçiminiz baltalanır, ica

bında karşı tarafı mahkemeye verirsiniz haklı 
çıkarsınız veya siz mahkemeye gider haklı çı
karsınız, ama, bazan haklı olduğunuz halde 
çıkamıyabilirsiniz, adlî hata da olur; bu da 
mümkün. Ve fakat, burada yıkılan şalns de
ğildir, burada artık münevver ürkmüştür, bu
rada artık politikacı ürkmüştür, ondan sonra 
zümrelerin emrinde, milletin değil; bu tehdit 
zümrelerinin, baskı zümrelerinin emrinde Par
lâmento üyeleri olabilir. Allah benim memle
ketimi böyle bir kötü demokratik ortama düş
mekten korusun. İşte bunun içindir M, yük
sek huzurunuzda benim masuniyetimi kaldır
manızı talebelerken, sizlerin şerefi ve benim 
şerefimin korunması için icabında ben bir se
çimi de rahatça bu maksatla kaybetmeyi göze 
alırken, aynı şeyin usûl olmaması için de, ge
rekli tedbirlerin alınmasını memleketim selâ
meti ve demokrasinin selâmeti bakımından lü
zumlu görmekteyim. Yani, isnat ne olursa 
olsun öyle karine ile, ufak - tefek dedikodu 
ile burada bir Parlâmento üyesinin dokunul
mazlığının kalkmaması gerektir. 

Şimdi esas duruma geçip mukayese ediyo
rum, arz ettim. Bir teyp varmış, bir yazı 
varmış ve en çok demagojiye müsaidolan bir 
t>ara makbuzu varmış. Tamam, şu halde bu 
bir casusluk maksadiyle yapılmış, denmiş. Şim
di ben de size, onlarla kısaca esas hâdiseyi mu
kayese edeceğim. Türk Milletini, şahit göster
miştim burada, 500 000 Çorumlu hemşerimi 
de şahit göstermiştim, yine gösteriyorum ve 
icabederse bunu mahkemede tescil için sizlerin 
yüksek dikkat ve nazarları altında oraya da 
gideceğim. 

Şimdi efendim, arz ettim, bana takdim edi
len bu zat, Türkiye Cumhuriyetine vergi veren, 
onun kanunları çerçevesinde ticaret yapan bir 
insan olarak benim tarafımdan bilinmektedir. 
Bunu tanıyan diğer milletvekili veyahut arka
daşlarım da aynı tavsiyede bulunmuşlardı. 
Şüphe edici bir hareketi tarafımdan görülme
miş ve ilk konuşmalarımızda dostluğumuz şöy
le tevellüdetmiştir. Almanların, Avusturyalı
ların Türk Milletine düşmanlığı mevzuubahsol-
maz. Türk Milleti umumiyetle onlara karşı 
iyi hisler besler. Sizlerin de öyle beslediğinizi 
zannederiz. Sizin tekniğiniz var, bizim imkân
larımız var. İcabederse, Türk ve Alman dost
luğu istikbalde büyük karşılıklı faydalar temin 
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edebilir. Mahallinde ve tercüman vasıtasiyle 
gizli kapaklı yerlerde değil, Ankara'nın ma
lûm lokantalarında efendim ve nihayet Çiftlik'-
te, şurada - burada konuşulmuştur. Nihayet 
bu konuşmalar neticesi adam demiştir ki, «ben, 
Türkiye'ye yerleşmek istedim, fakat bedelsiz 
ithal imkânı bulamadım. Ama, memleketinizin 
hakikaten imkânları çok, sizde para cadde üs
tündedir, sokaktadır. Ama bu nasıl alınır, 
cebe konur, bilmiyorsunuz» şeklinde kendine 
göre ata sözleriyle daima iktisadi konularda ko
nuşmaktadır ve Türkiye'ye nihayet bir gün bir 
yatırım yapmak istediğini söyler. 

Şimdi bendenizin küçük ve kısır menfaat
lerle hareket etmediğimi gösterecek deliller bu
rada. Demişim ki; madem ki sen benden bir 
yardım istiyorsun, senin Türkiye'de resmî dai
relerle yaptığın işlerine karışmam. Vesikalar 
var. Adamın Türkiye'de, Sümerbanka ve bası 
resmî dairelere mal sattığını iddia etmiştir, 
satmıştır. Hiçbirine tek bir tavassutum mev-
zuubahis değildir. Varsa dosyada olabilirdi, yi
ne varsa herkes ortaya, koysun. Tek bir ta
vassut ve menfaat teminini tesbit mümkün de
ğildir, olmamıştır. Ve kendisine denmiştir ki 
tarafımdan, sen Türk kanunları ile icrayı tica
ret etsen dahi, bir yabancı olarak senin resmî 
daire ile isine tavassut etmem. Ama sen haki
katen Türkiye'de iş yapmak istiyen bir adam 
isen, sana yapabileceğim iki yardım vardır. 
Bir, halktan alıp, halka satılacak, iş sahaları
nı kurmakta bilhassa hemşerilerim ile teşriki 
mesaide sana faydalı olabilirin. 

İki; ihracat mevzuunu millî bir vazife ad
dederim, şeref addederim. Eğer sen Türkiye'
den Avrupa'ya ihracat yapacak iş sahalarına 
yatırım yapabilecek kudrette isen, imkân sahi
bi isen sana yardım ederim. Çünkü adam, dos
yada da belirtildiği gibi, bâzı isviçre bankala
rının ticari hukuk müşaviri ve yine Avustur
ya'da bâzı şirketlerin, firmaların ticari müşa
viri hüviyetinde görünmektedir. Öyledir, de
ğildir, casustur, değildir, o beni alâkadar et
mez. Ben bir parlömanter olarak, kanunların 
mahkûm etmediği bir insanı ulu - orta şüpCıe 
eder, ulu - orta hattâ bir ihbar durumuna dü
şersem, tasavvur buyurunuz ki, bu âdi bir ha
fiyelik şekline de girebilir. Bu tahakkuk et
mezse bir şantaj da olabilir. Bir ecnebi ile 
münasebetlerinde bir parlömanter üyenin lüzu

mundan fazla şüpheci olmasını istemek, Türki
ye'de ecnebi ve Türk münasebetlerine iyiden 
gölge düşürmek mânasına gelir. Onun içindir 
ki, ben daima hüsnüniyetle hareket etmiş ve 
adamı hüsnüniyet sahibi kabule mecbur kal
mışımdır, çünkü öyle görmüşümdür. Ve hiç
bir Devlet memuru ve hiçbir resmî makam beni 
ikaz etmemiştir. Şunu da arz edeyim ki bu 
arada, Milletvekili Celâl Sungur Beyle olan te
mas ve görüşmeleri bence bilinmemektedir. 
Çünkü, zaten bizim g-örüşmelerimiz Ankara'ya 
senede bir iki gelişinde, bir fikir teatisi dost
luğundan ibaret kalmaktadır; 1966 yılma ka
dar. 1966 yılında Türkiye'de bilhassa gıda 
maddelerinin Avrupa'ya ihracı için bendenizin 
de veteriner bulunmam hasebiyle görüşmeler 
olmuştur. Her ne kadar bir gazeteci arkada
şım yalan söylediğimizi zannederek, ima yollu, 
son memuriyetimin Sinop Veteriner Salgın 
Hastalıklar mütehassısı olduğumu bildirmisse 
de esas şudur: Bendeniz hasbelkader ihtilâl
den evvel Veteriner Umum Müdür Muavini 
idim, ihtilâlden evvel de bir müddet umum 
müdür olmadığı için vekil gibi de, umum mü
dür vekilliği gibi de vazife görmekte idim. ih
tilâlden sonra, ihtilâlin bir cilvesi olarak, yine 
o bana mahsus olan şans kırıklığının bir neti
cesi olarak, bir sürü yersiz iftira ve tek bir 
takibata uğramadan yine bâzı böyle gayretkeş 
dostların tesiri ile Sinop'a kadar idari yolla 
gönderildik. Ne bir tecziye ve ne de başka bir 
şey yoktur. Şunu da, bir övünmek gibi değil 
de, karekterimi belirtmek için arz etmeme mü
saade buyurun. Talimin ediyorum, ihtilâlde 
mağdur duruma düşünce, bir makamdan alınıp 
da başladığı noktaya getirilince, haklı olarak 
herkesin köşe köşe kaçtığı böyle bir devirde; 
hakkımda suçum varsa takibat yapın diye, di
lekçe vermiş ve bana cevabolarak da; «sadece 
tâyin edildiğin yere git.» denmiş nâçiz bir ar
kadaşınızım. Bunu da kaydetmek isterim. 

Şimdi geliyorum, esas mevzua. Adamın 
yapmak istediği, bana görünüşü, ihracat için 
teşebbüse geçmek, yatırımlar yapmak. Bana 
da cazip gelen şu olmuştur. Ve beni de her an 
üzen, millî bir üzüntüye sevk eden bir hâdise 
olmuştur. MaJûmuâliniz Avrupa'da bugün 
150 000 den fazla işçimiz var. Almanya'da. 
Bulgarlar, Yunanlılar, israilliler Türk kavur
ması, Türk sucuğu, Türk pastırması, Türk 
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peyniri diye birçok gıda maddelerini satmakta
dırlar. Ve hakikaten de bir nevi reeksporta 
ta'biiz. Türkiye'de yalnız kaçakçılık Cenup'ta 
değildir, bunu da şurada arz edeyim, Ege sa
hillerimizde bir kısmı kaçak, bir kısmı resmen 
giden hayvanlarımız da kıymetlendirilerek, Yu
nanlılar tarafından bu şekilde işçilerimize satıl
maktadır. Günde her işçimize bir liralık gıda 
maddesi satacak olsa her gün asgarî 150 000 li
ralık bir döviz heba olmaktadır. Basit tesisler
le yürüyecek bir iştir. Bunun için hemşerileri-
me de söylemişimdir. Bir gün size bir ecnebi 
getireceğim, siz hiç olmazsa araziyi, binayı 
yapabilecek kadar bir sermaye ve ortaklık sağ
layın, ben de size yabancı sermaye bulacağım, 
bâzı konserve fabrikalarını, küçük çapta da 
olsa, kurmak mümkündür. Buna 'hazırlanın 
demişimdir, bütün hemşerilerim bilmektedir. 

Bunun dışında memlekette bir bakır sana
yii vardır, perişan durumdadır. Kab - kaçak ima
lâtı ile meşgul olan bu sanayi, bugün artık 
kab - kaçağın yalnız balardan değil, alümin
yumdan, plâstikten, çinkodan yapılması sebe
biyle, işlemez hale gelmiştir. O kadar içler acısı 
bir manzara ki, ham bakırla imal edilmiş bakı
rın kilo fiyatı aynı, sadece koyduğu demir ak
samdan, onun fiyat farkından ne istifade eder
se, kiloda 50 kuruş 100 kuruş, bununla geçine
cek hale gelmiş hemşehrim. Ama Samsun'da bü
yük bakır fabrikası kuruyoruz. E... bu Çorum 
ve Tokat'ta ananevi bir sanat. Şu halde hepsi de 
af buyurun, İstanbul'da, İzmir'de kurulacak 
değil ya. Hammaddesi bana yakın, ben de Ço
rum'da bunu düşünmüşüm, adama verdiğim 
ikinci konu da bu. Sen bana elektrifikasyonda, 
telekomünikasyonda kullanılabilecek bakır mal
zemelerini, elektrik malzemelerini imal edecek 
fabrikalar üzerinde etüt yap demişim. 

Türkiye'den hayvan ihracı yapılmıyor Avru
pa'ya. Niçin yapılmaz? Ben de mesuliyet taşı
dım, çok uğraştım, Jkabul ettiremedim. Sebebi, 
gayet basit; Avrupa Türkiye'yi hayvan hasta
lıkları ile bulaşmış bölge bilir. Bunlardan Bank 
dediğimiz bir hastalık vardır ki, insanlara da 
bulaşır, tüberküloz insanlara da bulaşır malû-
muâliniz. Beygirlerde bir hastalık vardır, Ruam, 
insanlara da bulaşır. Şap diye bir hastalık var
dır çift tırnaklılarda. Avrupa hayvanlarını 
mahveder. Avrupa bunun için bizden hayvan 
almaz. Bunun çaresi yok mu? Var. En az beş 

yüz milyon lira ister. Hükümetten bunu alamaz
sınız, Hükümet de haklıdır, bu beş yüz milyon 
lira ile mücadelenizi yapıp, Türkiye'yi temiz
leseniz dahi, îran hududunu, Irak hududunu, 
Suriye hududunu koruyamadığınız için Afrika 
açıktır, Asya açıktır, hastalık boyuna gelmekte
dir, bunun içinden çıkamamışız. Fakat 1961 den 
sonra Şap Enstitüsü açılmış, çift tırnaklılarda 
bir felâket olan bu hastalığın aşısı Türkiye'de 
imal edilir hale gelmiş. Bendeniz bir fikir dü
şünmüşüm. Anadolu ile Trakya ayrılıyor de
nizle. Bir mümasil mezbahayı da Anadolu yaka
sına yaptığımız gün Anadolu hayvanları niha
yet Anadolu yakasında kesilir, Trakya hayvan
ları şimdiki Sütlüce mezbahasında kesilir veya 
Zeytinburnu'ndaM kombinalar da., mükemmel 
tecridedilebilir. Trakya hastalıksız bölge olur. 
Bütün mesele nedir? Trakya'nın hastalıksız ha
le geldiğini Avrupa'ya kabul ettirmektir. O za
man daha başlangıçta iyi bir tertibat alınırsa 
senede 50 milyon dolar, en azı. Bunu, bendeniz 
gidiyorum, Ziraat Vekâletine telkin ediyorum, 
bu sanığa da aynı şeyi telkin ediyorum. O Avus
turya'dan yazı yazdıracak, Trakya'yı kabul et
mek fikrini telkin edecek, hastalıksız olarak, 
biz de buradan bunu temin edeceğiz ve nitekim 
bu hâdise de delillerle sabit, temin edilmiş olu
yor. 

Şimdi, şu izahattan sonra birbirine bağlıyo
rum, tertibat alınmış, dinlenmiş bir teyp vardır. 
Şimdi, sanığa bâzı şeyler öğretilmiş. Çünkü, 
acaip siyasi sualler soruluyor. Bâzı şahısları so
ruyor bana, tanıyıp, tanımadığımı. Tanımıyo
rum diyorum, ismine lüzum yok müsaade eder
seniz. Demek, o şahıslardan da mı şüphelenili
yor, nedir anlamıyorum, soruluyor, ben de mür 
temadiyen şu demin konuştuğum ekonomik 
mevzulara gidiyorum, diyorum ki, bir yem fab
rikası yapılması düşünülüyor. Bunu etüdede-
bilir misiniz? Evet, diyor; kapasite falan verir
sen sana bir şey getiririm. Şunu arz edeceğim. 
Bu zat 1 Şubatta tevkif edilmiştir, dosyaya gö
re. Ondan tahmin ediyorum 10 - 15 gün evvel 
Ankara'da idi. Benimle son konuştu. Kendisine 
şu size arz ettiğim mevzularda not verdim bun
ları etüd et, bana gel dedim. Fakat 15 gün son
ra karşıma geldi. Yani tertibat alınmış ve adam 
bir âlet olarak kullanılıyor. Bizim suçumuz tes-
bit edilecek. Enteresan nokta. O kullanılıyor 
ben tabiî şaşıyorum. Çünkü adamın kararı Ma-
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yısta gelmek. Salahiyetli gelmek, bankalardan, 
temsilcisi olduğu bankalardan ve şirketlerden sa
lahiyetli gelmek ve esaslı bir konuşmaya, anlaş
maya girip, Türkiye'de bir yatırım yapmak isti
yorlarsa esaslı tedbirlere gitmek; gaye bu. Adam 
15 gün sonra çıkıp geliyor. Tabiî onun bir ter
tip olduğunu bilmiyorum, renk vermiyor. Can 
havlinde, o da demek canını kurtarmak peşin
de. Belki bilmediğim bir diğer maksat da var. 
Bilmiyorum, oralar bence meçhul. Normal geli
şi, bir şey hissetmiyorsunuz. İşim vardı da gel
dim diyor, âcil bir iş çıktı da geldim. İşte bu ara
da belki 10 - 15 gün içinde bâzı bilgiler de edin
miştir diye, o benim pek şüphe edip de kötü mâ
na vermediğim siyasi sualler sorarken, - sordu
ruluyor belli - ben de onu mütemadiyen iktisa
di mevzulara ve Çorum mevzuuna itmişim. Ne 
demişim? işte bakıyoruz teype; efendim, adam 
şunu tanır mısın, bunu tanır mısın sormuş, ha
yır demişim, tanımıyorum demişim. Adam, işte 
aklıma geldi de sordum demiş. Ben de ona soru
yorum; yahu böyle bir yem fabrikası işi vardı, 
ne oldu? Eh diyor, kapasiteyi, şunu, bunu etüd 
edeyim. Sonra sana projeleri getireyim. Peki 
diyoruz, bu hayvan ihracı işi ne oldu? Diyor ki, 
o da 100 yazmış, belki tercüme hatası var, be
nim hatırımda kalan bindir, ayda bin beygir 
alabilecek bir firma var ve bu kesilmiş de ola
bilir, canlı da olabilir, falan diyor. 

Bunun ehemmiyeti şu; Bu Avrupa'da en iyi 
salam beygir etinden, affedersiniz merkep etin
den yapılır. Ve arz ettiğim hastalık dolayısiyle 
de bizden bu alınmaz. Ama alındığı takdirde 
Türkiye'de bunlar istihlâk edilmediği için Tür
kiye'ye yeni bir döviz mevzuu haline gelir. Bu 
maksatla zaten Et ve Balık Kurumuna gitmişiz. 
Onlarla temas ettirmişiz. Et ve Balık Kurumu 
demiş ki, ben mevcut yerlerimde kesemem, ol
muş bu müzakereler, toplantılar, görüştürmüşüm 
çünkü o zaman halk diğer etlerin de beygir eti 
olup olmadığından şüphe edebilir, ayrı mezbaha 
yapmam lâzım. Edirne'de ayrı bir mezbaha 
yapmam lâzım, hudutta. E., bu da korur mu, 
korumaz mı masrafı? Bunu da etüd etmem lâ
zım. Sen bana fiyat getir demiş, ona. O da elli 
aded mağazası olan Viyana'da bir sosis firması 
namına bâzı teklifle geleceğini bildirmiş. Şimdi 
teypte dikkat edilirse konuşulan bu ve bu ara
da yine bu münasebetle diyor M; ben Viyana'-
da bizim Veteriner Umum Müdürü Mösyö Gei-

ger'le konuştum, diyor ki; Türkiye'den hayvan 
alabilmemiz için veya hayvan mahsulleri alabil
memiz için, bir veteriner anlaşması yapmamız 
lâzım. Yani, hastalık olmadığına dair bir anlaş
ma yapmamız lâzım. Bunu ben yapamam, tabiî 
sen temin edeceksin. Ne oluyor bunun netice
si beyler; Adam bizi dinlemiş, biz casus duru
muna düşürülmüşüz. Tabiî biz farkında değiliz. 
Biz masumane bir memleket hizmeti içerisinde 
konuşmuşuz. Nitekim, yazılı soruyla, yazılı ola
rak sorduğum soruya Tarım Bakanının verdiği 
cevap: Lûtfunuza sığınarak arz edeyim, kısaca 
şöyle; yalnız 1 nci paragrafını okuyorum. Ta
rım Bakanlığına şöyle bir yazı yazıyor; «17 
Ağustos 1967 tarihli ve 5/16036 sayılı. Viyana 
Ticaret Müşavirliğimizden alman, 28 . 7 . 1967 
tarih ve şu, şu sayılı yazıda Trakya bölgesi şap 
hastalığından tamamen âri olduğu için bu bölge 
menşeli et ve canlı hayvanların Avusturya'ya 
ihracına imkân verilmesi hususunda yapılage-
len çalışmalara değinilmekte ve Avusturya Ta
rım Bakanlığı nezdinde teşebbüslerin sonucunda 
yalnız Trakya menşeli olmak şartiyle..» işte bir 
bir demiş, koşumluk ve kesimlik at, kesimlik sı
ğır, kesimlik dana vesair, vesair, madde, madde 
şartları bildirmiş. Şimdi Tarım Bakanlığının bu 
na verdiği cevap : 

«Ticaret Bakanlığına. 
28 Eylül 1967 gün ve 91085 sayılı.. 
Trakya bölgesi menşeli olmak şartiyle Avus

turya'ya mütevveccih canlı hayvan, et, saka-
dat ve et konserveleri ihracı konusu ile ilgili 
metinler tetkik ve ilişikte iade edilmektedir. 
Metinlerde belirtilen hususat Bakanlığımızca 
eksizsik yerine getirilecektir. Bunlara ilâveten 
Edirne İlimizin Karaağaç istasyonunda inşaatı 
tamamlanmakta olan hayvan tahaffuzhanesi 
önümüzdeki Ekim ayının sonlarına doğru 
faaliyete geçecektir. Bu bakımdan Avusturya'ya 
sevkiyat vâki olduğu takdirde, gerekli sağ
lık muayeneleri için endişeye artık mahal kal
mamaktadır. Gereğine müsaadelerinizi saygıy-
le rice ederim.» 

Muhterem senatörler, şu varılan netice, Os
manlı Devri dâhil, daha doğrusu Avrupa'da 
hayvan hastalıkları ehemmiyet kazandığı, ve
teriner meslekinin ehemmiyeti anlaşıldığı gün
den beri bir anlaşma yapılamamış bir teşeb
büstür. Ve bize arz ettiğim gibi bütün hay-
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van hastalıklarından Avrupa kıtasını te
mizlemiş olan Avrupa memleketleri biraz da 
Türkiye'nin iktisadi düşmanları, iktisaden ge
lişmesini istemiyen kimselerin ve milletlerin de 
tesri ile Türkiye'yi fevkalâde hastalıklı göster
dikleri için, bizden hayvan ihracına bugüne ka
dar imkân bulunamamıştır, ilk defa olarak bu 
Trakya fikri nâçiz arkadaşınızın hatırına gel
miş ve burayı görüyorsunuz ki, iki Hükümet de 
bir yazışma halinde de olsa, mutabakat haline 
getirmiş bulunuyoruz. Şu çektiğim bütün sıkın
tıların hepsini helâl edeceğim ve şu kötü tesa
düfleri güzel, bahtiyar bir tesadüf addedece
ğim. Hükümet yeter ki şu tahaddüs eden im
kânı iyi kullansın, diğer Avrupa milletleri de 
aynı şekilde Trakyayı hastalıksız bölge kabul 
ettirsin, onu hastalıksız hale getirmek arz etti
ğim gibi nihayet 20 - 25 milyonu geçmez âzami 
fedakârlık, bu imkân da elindedir, yapsın ve 
Türkiye'ye en büyük döviz imkânını sağlasın. 
Biz yalnız Arap memleketlerine hayvan satmak
la, Beyrut yoliyle ve reeksport yoliyle malları
mızı çok düşük fiyatla satmakla, kaçakçılığa 
mâni olamamakla bu işleri ıslah edemeyiz, işte 
bu şekilde fedakârane hareketle iftirayı da 
göze alarak, icabında her türlü çamurun da 
atılacağını göz önüne alarak, neticede kendin 
bir kuruş kazanmadığın halde milletine kazan
dıracağını bilerek, cesurane hareketlerle bu iş 
düzelir. Ve size beyler, şunu da arz edeceğim. 
Ticaret Bakanlığından sordum, ne oldu bu ya
zının neticesi? diye, «Bütün firmalara yazdık» 
dediler. Et ve Balığa da yazdık dediler. Ve du
ruyoruz ubnun üzerinde. Hakkı âliniz var. Biz 
de şimdi bu kapıdan işliyerek şu Trakya mev
zuunda bütün Avrupaya kabul ettirmek istiyoruz 
bunu. Ve hakikaten bu bize büyük ufuk açtı. 
Uğraşıyoruz dediler. Et ve Balık Kurumunun, 
Alâeddin Çetin'e temin ettiği bir menfaat mı var? 
Acaba bundan menfaatlenecek firmaların be
nimle bir ilgisi mi var. Hayır; hiç biri mevzuu-
bahis değil. Ama memleketim kazanacak. Ben 
bundan ötürü hakikaten memnunum, ama bu fır
sat kıymetlendirilmezse, bu yine böyle kâğıt ha
linde uyur kalırsa, Parlâmento meşgul olur, bi
zim şereflerimiz çiğnenir, memlekette birçok de
dikodular olur, memleket kaybeder, bundan da 
memleket hiç bir kazanç tahaddüs etmiyebilir. 
Ama ben şuna kaaniim ki, insanlar en kötü hâ
diseleri dahi hayra çevirebilirler. Çünkü bu 

ruh yapısıdır, çömlekçi sanatkâr ruhlu olduğu 
için çamurdan çömlek yapar, kap, kaçak yapar, 
faydalı hale getirir; cahil adam ise o çamurun 
içine girer, kendini çamura bular veyahut baş
kalarına ondan çamur atmaktan başka bir ma
rifet sahibi olamaz. 

Şu halde esas maksadı arz edeyim,ı şu her
kesin merak ettiği pek demagojik gelen para işi
ne de dokunayım şurada müsaade buyurur
sanız. Şimdi bundan evvel siyasi casusluk hikâ
yesini izah edeceğim için o siyasi sualleri de 
izah edeyim. Sonra en sonuna geçeyim müsaa
denizle. 

Şimdi teyp dinlendiği zaman adam şunu so
ruyor, Kosigin gelmiş gitmiş; acaba ne konuş
tular? öğretmişler demek, soruyor. Biz de sanki 
gizli şeyler bileceğiz ve bilsek dahi, vatan ha
iniyiz, otomatikman şüphe esastır bizde, neden
se iyi düşünülmez. Meselâ, bir Parlâmento üye
sinin çok vatan perver olduğu hatıra gelmiyor 
da, gariptir, ihanet edebileceğine daha kolay 
inanılıyor. Bu kötü, çok kötü bir zihniyet ga
yet tabiî. Şimdi,, teypte diyor ki, işte niye gel
di, niye gitti. Ben tabiî şöyle anlıyorum. Adam 
bütün konuşmalarında, benimle olan temasla
rında iki nokta üzerinde. Birisi, Türkiye'de aca
ba hangi sahalarda verimli yatırım yapılabilir 
ki, ben sadece kendi meslekim olan sahada ni
hayet fikir beyan etmekteyim ve mektuplarda 
var, muhtelif zamanlarda, seninle yakında gele
ceğim, görüşeceğim, bâzı ticari mâruzâtım var 
fikrini almak istiyorum gibi. Konuşmalarımız 
da aleni. Bizim MİT takibettiğine göre sene
lerdir, elinde pek çok teyp olması lâzım. Beni 
dinlemiş olmaları lâzım. Hepsi vatan pervera-
ne. Şimdiden peşin iddia ediyorum, varsa geti-
rilsinler. Hepsi bu memleketin nef'ini düşünen 
konuşmalar, başka bir şey yok. Şimdi neden 
sonra ortaya çıkmıyor bir türlü de, işte bu son 
fiil çıkıyor? Bunda da bir şey yok ama, nasılsa 
bu yola itiliyor. 

Bakınız, ne demiş adam burada da. ikinci 
endişesi de şu: Acaba Türkiye'de bir sosyali
zasyon olur mu, bir millileştirme olur mu? Tür
kiye acaba komünizme doğru gidebilir mi? İşte 
beyefendiler, teypteki siyasi haber denilen ha
ber de bu. iki şey konuşuluyor, o bana bilhas
sa Kosigin'in gelmesi dolayısiyle Türkiye'de 
komünizm olur mu, endişesine ait sual soruyor. 
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Belki maksadı başka. Benim de verdiğim ce
vapta aşağı - yukarı diyorum ki; görüyorsu
nuz, gazetelerde okudunuz, Cemal Tural Paşa 
bir beyanat verdi, orduya, bir emir verdi: 
«Türk ordusu komünizmin karşısındadır.» Baş
bakan Demirel'in beyanatı vardır: «Türk Hü
kümetleri komünizmin karşısındadır diye. Dış 
politika icabı temaslar olur ama, iç politika
da Türkiye hiçbir zaman komünizme gitmez.» 
Türk Milleti şu veya bu şekilde bunun karşı
sındadır ve hiçbir zaman bu mânada bir solda 
değildir, izah bu. Beyler, hangi milletin bir iş 
adamı olsa, bir yatırım yapmak istese o mem
leketteki siyasi istikrarı merak etmez mi? Bun
dan tabiî ne var? ikincisi; nereye yatırım ya
pacağını düşünmez mi? Düşünür. Ben de, bir 
Parlömanter olarak yabancı sermayeyi çekmek 
için Türkiye'ye resmî gayretler devam ederken, 
ben de bir Parlömanter olarak o adama dediy
sem ki, Türkiye'de komünizm olmaz. Korkma, 
millileştirme olmaz. Hangi parti gelirse, gelsin 
üç aşağı beş yukarı budur. Teypteki konuşma
larımız da budur, evvelki tesbit ettikleri var
sa, konuşmalarımız da budur, endişelerin yer
sizdir, diyorum. Türkiye'de hangi parti ikti
dara gelirse gelsin T, i. P. den şüphe etmişim 
ben, o da benim şahsi kanaatim. T. i. P. hariç 
demişim, o da iktidara gelemez demişim. Bu
nun dışındaki partiler de üç aşağı beş yukarı 
hangisi iktidara gelse aynı şeydir, Türkiye'de 
malınızın emniyeti vardır. Bunun neresi ca
susluktur? Bunun neresi memlekete hiyanet-
tir? Bu, memlekete hizmettir beyler. Nasıl olur 
da böyle bir konuşmayı alır da sen bu adam 
casustu, şu halde bu da olabilir dersin? Adam
cağız sorabilir? Ben bilmeden bir casusla te
mas etmiş olabilirim. Şu an belki bu memleket
te bilmeden casuslarla temas eden Devlet adam
ları, casusla temas eden vatandaşlar, büyük iş 
adamları olabilir. Ama günahları yoktur. Bi
lemeyiz. Benim gibi bir Parlömanter seneler
dir de takibediliyor ise, hüsnüniyeti ortada ol
duğuna göre, bu adam bir çaba içinde olduğu
na göre, bunu da bilmesi lâzım MiT'nin. Neden 
beni ikaz etmez. Neden hakkımda kötü 
düşünür de demez ki; bu budur, müteyakkız 
ol. Neden bana vazife vermez? Benim millî niş
lerimden şüphe mi eder? Geçim derdinde olan 
«bana ağabey iş bul, bu Almanın ya
nındaki iş beni tatmin etmiyor» diye 
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mektup yazmış olan o fahri ajana itimat 
eder de, gelip bana niçin demez ki; biz bunu 
yakalıyamıyoruz, gayet kurnaz bir casustur, 
şüphe ediyoruz. Lûfcfet, bir Parlâmento üyesi-
sin, ama burada millî bir vazife var, bu ada
mın böyle bir durumu varsa sana çok sokulu
yor; bundan size bir memleket hizmeti, bir 
memleket vazifesi düşüyor. Bunu ifa et, yakalı-
yaîım. Yani illâ bizi kötü duruma düşürmek 
için, bizi lekelemek için gayret içine girmek 
neden? Belki bir kötü niyeti yok, ama şu halde 
o kadar acemice, o kadar kötü zihniyet içinde 
çalışıyor ki teşkilât böylece bir Parlömanter bu 
duruma düşürülürse vatandaşları her gün bir 
isnad altında inletmek gayet basittir Nitekim 
bunlar Şark'ta da Türkiye'de de olmaktadır. 
Nitekim benim memleketimde de olmuştur. Bizi 
politikaya iten bu memleketin ıstırabıdır zaten, 
başka bir şey değil... 

Şimdi görülüyor ki, teyp dedikleri ve Alâ-
eddin Çetin'e atfedilen imzasız yazı dedikleri hi
kâye bunlar. Şimdi o yazı da nedir? Adam yine 
teypte diyor ki, bakın şimdi iddia şu: Biz ra
por veriyormuşuz, memleketin siyasi ekono
mik durumu diye .Verilir, bu da mühim bir 
şey değil aslında. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, çalışma saatimi
zin bitmesine 10 dakika var. Bu müddet içeri
sinde lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan, yalnız müsaade buyurunuz. 
Büyük bir talihsizlik oldu bunu tescile mecbu
rum. Ben aylardır hasta olduğum halde, dok
tor kontrolünde bulunduğum halde, Meclis 
doktoru da bilhassa istirahate ve yüzde yüz has
taneye şevkime lüzum gördüğü halde, itimat 
buyurun muhterem arkadaşlar, şu alçakça is
nadı reddetmek için, sizlerin ve kendi şerefimi 
korumak için hastaneye yatmadım. Çünkü yat-
saydım kaçıyor diyeceklerdi. Nasıl ki, dün rica 
ettim, dün de baktım gündemde yok. Arkadaş
lar kararlıyım, hiçbir itham ve hiçbir isnadın 
bu memleketin evlâtlarını hizmetten alıkoymama
sı lâzımgeldiğine kaaniim. Seçim yapılacak, ben 
bu seçime gireceğim. Eğer resmî merciler, bil
mediğim hâdiseler mâni olmazsa şu büyük de
zavantaja rağmen seçime gireceğim. Ve tah
min ediyorum ki, beni iyi tanıyan hemşehrileri
min - Çünkü bu hâdiselere bugüne kadar inan-
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madılar ve kıymet vermediler, himmet ve gay
reti ile de tekrar belki huzurunuza gelip bu 
millete hizmet edeceğim. Sizin ve kendi şerefi
mi kurtaracağıma itimat buyurunuz. 

Fakat istirham ettiğim şu: Konu gündeme 
alınmıyor, beyler. Komisyon mazbatası dağıtıl
mıştır. Bendeniz haklı olarak Çorum'a gitmek 
istiyorum, müracaatıma şurada iki gün kal
mıştır. Otobüse bineceğim, bir ara partiye uğ-
ruyorum, diyorlar ki seni arıyorlar Mecliste. 
Niye arıyorlar?.. Bütün şerefimle temin ederim 
ki, bunun için arandığımı bilmiyordum. Hatırı
ma gelmezdi, gündemde yoktu. Sah günü ola
cak biliyordum ben. Buraya geldim, dediler ki 
senin mevzu görüşülüyor, bir takrir verdiler. 
Çok üzüldüm. Ben kaçmış değilim, Sayın Baş
kan lütfetmişler beni dinlemeye müsaade bu
yurmuşlar da, Allah razı olsun, Sah gününe 
bırakmışlar. Ama buraya geldim, öyle bir or
tam içine girdim ki, Sah günü beklerken ha
zırlıksız olarak huzurunuzda konuşmaya mec
bur kaldım. Onun için gerek sürçü lisanımı, 
gerekse hakikaten sizleri fazla yoruyorsam, be
ni mazur görmenizi istirham ediyorum. Çünkü 
burada ben yalnız kendi şerefimi korumuyo
rum. Ben burada istikbalde kimseden korkma
dan, devleşecek menfaatlerden, devleşecek ide
olojik çatışmalardan korkmadan, mücadele ede
cek müstakbel politikacıların şerefi için konu
şuyorum. Onlara zemin hazırlamak için konuşu
yorum. Bir kurban iki kurban olacak. Fakat bu
nun devam etmemesi için konuşuyorum. Onun 
için lütfediniz kendimi bazan unutuyorum, 
mühim noktaları. Yine kaldırınız, ama siz de 
biliniz ki burada ben masumum. Yok, delil var
sa yine arz ediyorum, arkadaş deyiniz, şu, şu 
değildir. Onu da kabul ediyorum. Bu artık ta
rihî bir hâdise olmuştur, tescil edilecektir, o 
hale gelecektir ki bu Parlâmentoda öyle bir 
Parlâmento üyesine, milletin itimadettiği bir 
insana uluorta hücum etmek, uluorta namusu 
ile, şerefi ile oynamak ve bu yolla da onun hiz
met görmesine mâni olmak mümkün değil
dir. 

Şimdi, çok enteresan bu rapor meselesi için 
arz ediyorum. Bakınız muhterem üyeler, teyp
te deniyor ki, - Benim Almancam, enine boyu
na müzakereye kâfi değildir. Onun Türkçesi 
yok denecek kadar az. Şu görüştüklerimizi ba
na bir not halinde lûtfedemez misiniz, diyor. 
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"Beyler bu zatla ben konuşurken bir ortağı ol-
luğunu biliyorum. Ve bu ortağı da tabiî Türk
çe biliyor. Ve o not diye aldıkları şey, konuş
tuklarımızın siyasi kısmıdır. Yani Türkiye'de 
komünizm olamıyacağı, işte benim söylediğim 
hangi parti gelse aynı durum olacağı, şudur 
judur. Netice itibariyle benim ne gizli bir ha-
)er getirmişliğim var, ne evrak falan, hiçbir 
]ey yok. Çorum'a yapılacak yatırım, Türkiye'
nin hayvancılık bakımından ihracatını geliş
tirecek tedbirler .işte hepsi bu. Adam da diyor 
ki, bunu birkaç kelime ile lütfeder misin? Ter
cüme ettirecek, ortağına benim bildiğim, aldı
ğı malûmatı da esas şirketi ne ise ona verecek. 
Ve nitekim yine orada diyor ki; ben, bir-iki 
hafta istanbul'dayım, teşrif ederseniz bil-

« hassa o ekonomik kısım hakkında ya
tırımlar baklanda ne istiyorsunuz. Ne yapa
laksınız? Bana daha detaylı bilgi verirseniz 
memnun olurum, diyor. Şimdi görülüyor ki, 
adam MiT'nin iddiası gibi, ben rapor alıyor-
ium, karşılığını veriyordum demesine rağmen, 
esası o değil. Rapor diye ortada bir şey yok. 

Şimdi, bu para hikâyesi nereden çıkıyor? 
3unu arz edeyim, muhterem arkadaşlar: 

Şimdi, bu zatla bunu, normal, casus olmıyan, 
namuslu bir iş sahibi gibi tanıdığıma göre, ada
mın teklifi şu oluyor : Diyor ki, benim iki 
pozisyonum var : Birisi İstanbul'daki Marmara 
Ticaret, bu şirket beni Türkiye'de idare ediyor. 
Fevkalâde bir varlık temin etmiyor ama, Türki
ye'deki ihtiyaçlarımı, masraflarımı karşılıyor. 
ikincisi de; mensubolduğum bankaların mümes
silliği. Ben yatırımımı o bankalar marifetiyle 
yapacağım. Ama bankalara müspet bir şeyle 
gitmek için ilk teşebbüsleri benim yapıp, onla
ra olgunlaştırıp götürmem lâzım. Demem lâ
zım ki, onlara, Türkiye'de şu, şu, şu sahalarda 
yatırım yapabilirsiniz. Bunun için de ilk masrafı 
ben kendim yapacağım. Bu masrafı tabiatiyle 
büyük çapta olamaz. Size de ben bunu yükle
mek istemiyorum. Lütfederseniz bu masrafı siz 
değil, ben karşılıyayım. Ve bunun hepsi de bir
kaç bin liradan ibaret bu masrafın; hepside 
karşılıklı yapılan, benim de yaptığım mütevazi 
masraflardan ibarettir ki, bir Türk mertliği 
karşıdakine itimat vermenin tesiri ile çekinil-
meden, kendisine makbuz verilmiştir. Bunu 
vermemde iki maksat vardır : Bir, adama itimat 
telkini. İkincisi farzumuhal olarak bu adam 
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her hangi bir şekilde bana musallat edilmiş ise, 
yine onun açılmasına vesile olacak itimat 
telkinidir. 

Karşımdaki ne kadar saf davranırsa davran
sın, ben de ne kadar saf olursam olayım, mu
hakkak bir şey var ki, her zaman da bir nokta
da müteyakkız kalmışımdır. îşte para idi, şu 
idi, bu idi denilen hikâye hem bu kadar cüzi, 
hem de maksatlıdır. Ama bunalmış bir adam, 
kendisine böyle bir direktif verildiyse, veyahut 
kendisi böyle bir izah lüzumunu duydu ise bu 
tabiatiyle beni ilzam etmez. 

Gelelim dosyaya arkadaşlar : Bunun dışın
da, ne bir şahidin - zaten iki şahit vardır - bi
risi muhbir, birisi de bana bunu tanıttıran zat -
ithamı var, dosya anlattığım tarzda, benim niye
tim bu. Neticede memleketime temin ettiğim 
yeni yeni menfaat ufku var. Hükümet ele alsın. 
Hâdise bu. Yüksek Komisyon da hakikaten bu 
neticeleri görünce, hattâ müteessir olmuştur. 
Kendilerine bu hususta manen minnettarım. Fa
kat, çok korkunç bir şekilde bu iş etrafa yayıl
dığı için, benim talebim üzerine huzurunuza 
masuniyetimin kalkması gelmiştir. Şimdi, bura
da gazetecilerin de merakını mucibolacak, sizin 
de keza. Bir nokta vardır, bu bir tertiptir. 
Bunu körükliyenler var, bunun müşevvikleri 
var demiştim. Bir hususu müsaade ederseniz, 
istemezdim ama, şu hâdisenin aydınlatması bakı
mından da mecburum, arz ediyorum. İnşallah, 
Türkiye çok güzel bir politik ortama girer, 
fakat bu ortama girerken de birçok acı hâdi
selerin, tabiî ibret dersi vermesine vesile ola
caktır. Üzülerek arz ediyorum, muhbir olan zat, 
yani tayyareci üsteğmenliğinden ayrılan, muhbir 
olan ve iş sıkıntısı çeken, bu adamın yanında 
tahmin ederim 700 - 800 liraya kâtiplik eden o 
zat, şimdi bana rakibolan bir politikacının ya
kın dostudur, özel hayatları dahil, beraberdir
ler Ve şu hâdiselere muttalidirler. O zat, yi
ne milletvekili tarafından veto ettirilmiştir. 
Fakat, bu hâdise meydana çıkınca ikisi barış
mışlardır. Bertaraf edilmiş bir Alâeddin var
dır, onun yerini doldurmak üzere seferber 
olurlar, bunları tescil için söylüyorum; siyasi 
ahlâk bakımından Türk efkârı umumiyesinin 
bilmesinde fayda vardır. Ve bizim bâzı resmî 
dairelerimizin nasıl işlediğini bilmemiz bakımın
dan icabederse bâzı hâdiselere bu Parlâmen

tonun el koyması lüzumu bakımından arz edi
yorum. 

30 Ağustos sonlarına doğru, zannederim, 
28 - 29 Ağustos sonlarına doğru, gazeteler bu 
casusluk hâdisesinden bahsetmeden bir - İM ay 
evvel bu muhbirin yakını olan eski aday zat, 
Çorum'a gider ve der ki, eski bir kaymakam
dır, şimdi Devlet Denizyollarında bir vazifede
dir; der ki, «Alâeddin gitti, siyasi mevta oldu, 
onun bir Alman dostu vardı, casusluktan tev
kif edildi, Alâeddin'in de adı karıştı, istifham 
ederim, ben Devletin sırlarını ifşa ile itham 
ediliyorum. İfşa diye bir şey yok, ama iş bu 
hale getiriliyor. Devletin çok gizli işlemesi lâ
zım gelen bir makanizması siyasi rakilerimizle 
beraber çalışıyor, ona haber veriyor, o söylü
yor. Şahitli, bunlar hep tesbit edilmiş. Çorum 
halkı biliyor artık bunu. Ondan sonra hakikaten 
iki ay sonra Akşam Gazetesi bunu yazıyor, o 
zat telefon açıyor. Allah büyük tabii, yanında 
yine bâzı şahitleri var; demedim mi, diyor si
ze; bak çıktı, yazdı gazeteler, okudunuz mu? 
Tamam... Şadumânî başlıyor. Şimdi, bugün yi
ne bir parlamenter zat, buraya gelmiş, Alâed
din Çetinin işi mevzu bahis, Alâeddin Çetin yok 
tamam demagojiye müsait bir hava. Aynı zaman
da da telâşta. Bir an evvel Alâeddin Çetinin 
masuniyetinin kalkması lâzım. Kalkması lâzım 
ki, halk nazarında; bakın bunu Parlâmento 
suçlu gördü diye propagandasını, tezvirini yap
sın. Şimdiye kadar yaptığı körükçülüğünü yap
sın. Tesbit etmiş olarak söylüyorum bunları. İş
te o eski veto ettirdiği adamla barışan bu zat, 
söylemek istemezdim, ama, bu ahlâksızlıkların 
tekrar etmemesi için söylüyorum; bu zat has
belkader Millet Meclisi Anayasa Komisyonun
da sözcü ve ben bu komisyonda bulunmadığım 
halde iddianameyi, tek taraflı olarak sadece 
iddianameyi, dosyayı izah etmesi lâzım gelirken 
sadece iddianameyi, tek taraflı olarak fecî şe
kilde, tüyler ürpertici bilmem neler nelerdir, di
yerek halk efkârına yayan zat. Acı. Siyasi reka
betin bu ölçülere gelmemesi lâzım. Ondan sonra 
eğer dokunulmazlığın bu hâdise dolayısiyle biz
lerden kalkması, parlâmentonun haysiyeti susu, 
busu falan bakımından o kadar mühim ise, faa
liyetini sen Mecliste göster. Meclis Komisyonu
nun sözcüsüsün. Ne geziyorsun Senato da? Ne
den Alâeddin'in dokunulmazlığının kalkması 
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için bu kadar heyacan ve alâka gösteriyorsun? 
tş bu hale gelmiş. 

Şimdi bunun dışında bir misâl daha verece
ğim. Yine Millî Emniyetten olduğu söylenen bir 
zat, bir senatör ve bir milletvekili arkadaşımın 
da şahidolduğu gibi, burada Bulvar Palasta otu
rup beni mevzuubahis eder. Onun şansı yok, 
şunun şansı var gibi ve benim siyasi rakiplerimi 
methedecek şekilde konuşmalar yapar. Bunları 
da artık takdirinize arz ederim. Yani ne hale gel-
mişki işler, politika ne hale gelmişM, Devletin 
hüviyetini dahi gizlemesi icabettiği şahıslar po
litikacıların arasına giriyor, birini âbâdetmek 
için, birini mahvetmek için bütün imkânlarım 
kullanıyor. Onun sıfatı kâfi beyler. Aleyhte leyh-
te konuşmasını düşününüz. Bir Millî Emniyet 
mensubu bir politikacı için şudur, şudur der
se bu kulaktan kulağa yayılır. Bu adamın hay
siyet ve şerefi ne olur? Şimdi size bir enteresan 
şey daha anlatacağım. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Normal çalışma müddetimiz bit
miştir. Sayın Tığlı bir önerge vererek vaktin 
gelmiş olması sebebiyle savunmanın ikmâli için 
müzakerelerin aralıksız devamım istemektedir. 
Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Sayın Çe-
tin'in savunmasına değin görüşmelerin devamı 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
Sayan Çetin. 

ALÂETTİN ÇETİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Efendim, bir noktaya daha huzurunuz
da temas edeceğim. Çünkü bu iş artık o hale 
geldi ki, Parlâmentonun haysiyeti ile dâhi do-
layısiyle o kadar oynamak istendi ki ve benim 
haysiyetim Türkiye'de o kadar demogojik bir 
eda içinde çiğnenmek istendi ki, açıklamaya 
mecburum ve hâdiselere Türk Milleti namına siz
lerin alâkadar olmanızı,, bu hâdisenin sonuna ka
dar suçlu isem bizzat siz de takibederek benim 
tecziyeme, af federsiniz, sayetmenizi,; ama değil
sem kendi şeref iniz gibi benim şerefimi korumak 
zorunda oluduğunuzu, çünkü yarında sizin aynı 
duruma düşebileceğinizi hatırlatmak isterim. 
Şimdi dün bir telefon alıyorum. Aldığım telefon 
kimden? Bu hâdise ile ilgili şahitlerden birisi. 
Diyor ki; açıyor telefonu konuşuyor; sana iki 
mektup yazdom diyor, aldın mı? Hayır alma
dım, diyorum. Allah Allah yazdım ama niye 

almadın? Bunu huzurunuzda arz etmekte bir 
mâna var. Bu mektup yazılır benim elime niçin 
gelmez? Acaba diyorum ben, şimdi haklı olarak, 
bir tertip daha mı var? Teşriî masuniyetim 
alınsın, mektup o zaman gelsin. Varsa böyle 
bir tertip önlemek için şimdi huzurunuzda, mil
let huzurunda arz ediyorum. Benim evime öyle 
feci bir mektup gelebilir M, sana bir de tele
fon ediyor; gelmiştik, konuşmuştuk, görüşmüş
tük, falan, falan, işte ağabey ben sana mektupta 
izahat verdim. Çok enteresan, dikkat buyurunuz. 
Böyle bir mektup şu ana kadar almış değilim. 
Ama şimdi evime gidince bir mektup bulursam 
şaşırmam. Ama huzurunuzda ve 32 milyonun 
huzurunda bunu şimdi açıklıyorum ve teşhir 
ediyorum ki ne tertipler yapılabilir, bilinsin 
Bilmem arz edebiliyor muyum? Her hangibi-
rinin evine, her hangibir vatandaştan, ben şu 
veya bu şekilde birşey yazdırayım, sonra ona el 
koyayım. Bu korkunç birşey olur. Bunu da arz 
etmekte fayda gördüğüm için arz ediyorum. Bir 
kere benim mektubumun, bir Parlömanterin 
mektubunun, kim yazarsa yazsın, bana mektu. 
bu kim yazarsa yazsın, onu haftarlarca uzat
maya kimsenin hakkı yok. Sen bana nasıl 
bir iki hafta mektubumu vermezsin? Emniyet 
teşkilâtı - o kadar nazikâne eda içinde çalı-
şar ki, çalışırken varlığını, ağırlığını hissettire-
mez. Hiçbir vatandaşı rahatsız etmemeye gay
ret eder. Çok ince bir mevzudur o. Sen alenen 
bir parlömanterin mektubunu bir iki haftadır 
getirme, sonra da telefon ettir. Şimdi o tehli
keli durumu düşün. O telefonda verilen cevapla
rın mânâsım düşün. Bunu da huzurunuzda arz 
etmekte fayda görüyorum. Ve aynı zamanda 
bu teşkilâtı hakikaten ıslah etmek lâzımgeldiği-
ne inanıyorum. Millî istihbaratı olmıyan bir mil
letin gözleri görmüyor, kulakları işitmiyor de
mektir. Gözümüz ve kulağımız olan millî istih
barat o kadar iyi görmelidir M, suçluyu masum, 
masumu da suçlu diye yakalayacak kadar gaf
let içinde olmamalıdır. 

Şimdi ben yüksek huzurunuzda kâfi dere
cede izahat vermiş olduğumu ümidederim. Hâ
dise Jyalnız şahsım bakımından değil, belki re
jim bakımından da birçok mânalar veya kasıt
lar taşıyabileceği için, eğer müzakere şekli mü
sait ise benim ihmal ettiğim, zihinlere şüpheli 
kalan bir nokta var ise, onun burada izharına 
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Sayın Başkan müsaade etsinler, onlara da ce
vap vereyim. Çünkü cevap veremiyeceğim, vic
danıma ağır gelen, vicdanımı sızlatan hiç bir-
şey yok. Benim burada bir Türk'e yakışan ce-
surane belki sâfca, fakat mertçe davranışlar 
dışında hiçbir davranışım yoktur. Eğer iftiraya 
yakın oturduysam, bu olabilir; ama bu iftiraya 
lâyık insan değilim. Benim istirhamım bu hâ
dise üzerinde ehemmiyetle durulmasıdır. Ben 
kader mâni olmazsa, ilgili merciler müşkülât 
çıkarmazsa yine seçime gireceğim, yine huzuru
nuza geleceğim,, değilse demokrasinin muvaf
fakiyetine, burada kalan arkadaşlarımın muvaf
fakiyetine dua ederek şerefli bir vatandaş ola
rak yaşıyacağım. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen buyurun? Ko
nuşmak mı istiyorsunuz? Daha önce müzakere 
açmıyacağımı ifade etmiştim. Ancak savunmada 
bulunan Sayan Çetin savunmasını daha rahat
lıkla yapabilmesi ve gerektiğinde unuttuğu tav
zihe muhtaç yerler için bunun arkadaşları tara
fından vuzuha kavuşturulması temennisinde bu
lunduğundan, bu savunma hakkına imkân hazır
lamak üzere size söz veriyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlarım, casusluk veya hiyâneti vataniye o 
kadar ağır bir suçtur ki, bunun hakkında bir 
suçlunun vekâletini dahi almam. Ama burada 
biz bir hakem sıfatiyle bulunuyoruz. Bir arka
daşımıza bu kadar ağır bir suç isnadedilmiş ve 
dolayısiyle kendisi buraya dokunulmazlığının 
kaldırılması için gelmiş bulunuyor. Ben komis
yonun dayandığı delillerle vardığı kanaata rağ
men, arkadaşın dokunulmazlığının kaldırılması
nı istemesini şerefini kurtarmak için talebetme-
si üzerine bunun kaldırılması lâzımgeldiği ka
naatine varılmasını bir tezat olarak görürüm 
ve buna komisyonun hakkı olmadığına kaaniim. 
Çünkü teşriî masuniyet, yani dokunulmazlık 
azaya verilmiş, azanın şahsına verilmiş bir mu
afiyet ve imtiyaz değildir. Bu müessese daha zi
yade teşriî meclislere dayanmıştır. Yani idare 
veya bâzı kimseler bir parlamenteri haksız ye
re itham ederek onun vazifesini yapmaktan alı
konulmasın diye konulmuştur. Bazan öyle hâdi
seler isnadedilir, o kadar şeni şeyleri bir ar
kadaşa isnadedilir ki, o arkadaş sırf haysiye
tini korumak için, kaçmış olmamak için mecbur 
olur benim masuniyetimi kaldırın, mahkemeye 

gideyim, kendimi müdafa edeyim demek mec
buriyetinde kalır. Ama bence bu, o arkadaşın 
kendisine verilmiş bir hak olmadığı için, onun 
muvafakati ile bağlı değildir. Biz hâdiseyi onun 
muvafakatinden ayrı olarak müdafaa ve tahkik 
etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi görüyoruz ki, 
komisyonumuz bunu tahkik ediyor ve diyor ki, 
mevcut delillere göre bu arkadaşa isnadedilen 
suçlar hakkında delil yoktur, dokunulmazlığını 
kaldırmaya mahal yoktur, Böyle olduktan son
ra arkadaşımın muvafakatine göre kaldırın de
meye hakkımız yoktur. Arkadaş izah etti. Suç 
ağır. Ne yapmış arkadaş. Efendim bir ecnebi ile 
konuşmuş. Bir ecnebiye iktisadi meseleler de
miş. Bu casusluk sayılmaz. Bu memleket sırrını 
da ifşa değil. Eğer suç bu ise, bunlar katiyen 
bir arkadaşın teşriî masuniyetini kaldırmak için 
bir sebep değildir. Bugün hemen hemen her se
farete bizler çağırılıyoruz ve gidiyoruz, orada
ki adamlarla konuşuyoruz ve bizlere sualler so
ruluyor, suallere mâruz kalıyoruz. Eğer her ec
nebi ile konuştuğumuz hususlar teşriî masuni
yetin kaldırılmasına bir sebep teşkil etse, hiç
birimizin teşriî masuniyeti kalmaz. Adi saha
larda suçları takibeden zabıta kâfi derece tahsil 
sahibi olmuyor. Bence başka memleketlerde 
olduğu gibi, adlî zabıtanın hususi bir tahsil gör
mesi lâzımdır. Yani her suçlu mahkûm olmıya-
yacaktır. Deliller yokken bunları mahkemeye 
sevk etmek gibi bir durum hem vatandaşın şe
ref ve haysiyetini daima bir münakaşa konusu 
yapmaktadır, hem de bu mahkemelerin işini ar
tırır. Hele bu kadar mühim olan, casusluk me
selelerini takibeden vazifelerle uğraşan kimse
ler bir parlamenterin teşriî masuniyetinin kal
dırılması için sevk ederse bunda çok mühim 
delillerin bulunması lâzımdır. Böyle delil mev
cut değilken, mücerret böyle bir şayianın çıka
rılması hakikaten Parlâmentoyu da, Parlâmento 
üyelerini de çok kötü mevkiye düşürür. Bir 
arkadaşımızın, tam seçime gideceği zaman ve 
sırf suçu üzerinden atmak için, gidip de mah
kemeden bir beraet kararı almak için cesaret 
göstermesi hakikaten kâfi değildir. Bu arka
daşımızı, mevcut delilere göre, ben suçlu bir 
vaziyetini görmüyorum ve Komisyon da bunu 
görmemiş. Komisyon bana gösterse ve deseydi 
ki, evet, şu, şu şeylerle bu arkadaşın suçlu oldu
ğuna kaani oldum. O zaman ben de gönül rızası 
ile elimi kaldırırdım; teşriî masuniyeti kaldı-
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rılsın, gitsin, Ama suç yok. Bu, seçim zamanında 
sırf arkadaşın seçime iştirak etmemesi için bir 
ithamdır, adetâ. Suçun olup, olmadığına, de
nilebilir ki, hâkim karar versin. Ama, Anaya
sa bize de hak vermiş. Bir delil olacak teşriî 
masuniyetin kaldırılması için. Hakikaten riva
yetle, dedikodu ile, ithamla bir adanun teşriî 
masuniyetini kaldırmak kâfi değildir. Mahkeme
ye gittikten sonra beraet etseniz bile, insan 
kendisini tam olarak kurtaramıyor. Mahkemeye 
gitti, süründü. Bu ithamdır, bu lekelemektir. 
Bence mevcut delillere göre arkadaşıma isnade-
dilen bir delil görmüyorum. Bir ticaret mües
sesesi hakkında malûmat vermek, şunu yapmak, 
bunu yapmak.. Eğer vazifesi haricine çıkmışsa 
o başka mesele. Ama, her halde casusluktan 
dolayı bunun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
için bir sebep yoktur. Bu itibarla komisyonun, 
suç olmadığı neticesine vardığı halde, sırf ar
kadaşımızın muvafakati ile masuniyetinin kal
dırılmasına ben katılmıyorum. Bu itibarla red
dini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, sual soracaksı
nız, buyurunuz. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
içtüzüğü tetkik ettiğimiz zaman, içtüzükte ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ait faali
yetlerin Anayasaya göre düzenlendiğini görmek
teyiz. Komisyon raporunda Sayın Alâettin Çe
tinin sırf şeref ve haysiyetinin korunması nok-
tai nazarından ve Parlâmentonun haysiyetini 
muhafaza etmek, korumak bakımından bizzat 
kendisi yasama dokunulmazlığının kaldırılması
nı talebettiğini belirtmekte ve kaldırılmasını 
istemektedir. Bu cihete raporda da yer verildiği 
görülmektedir. Bu beyanlar mumaileyhin sa
vunmasında da görülmektedir, içtüzüğün 143 
ncü Maddesi nazarı itibara alındığı takdirde, 
Sayın Komisyondan acaba kabîl midir, bunun 
dışında diğer mesnetleri varsa bir açıklama 
yapsın. Eğer kabilse, mümkünse, usule tevaf-
fuk ediyorsa, Komisyon bu rapora ve bu do
kunulmazlığın kaldırılmasına ait gerçekleri 
açıklasınlar. 

BAŞKAN — Evet. Siz Sayın Ur al? 
SAFFET URAL (Bursa) — Efendim, bir 

oylamaya gidilmemesini temenni etmek sade
dinde bir mâruzâtta bulunacaktım. 

BAŞKAN — Nasıl? 
I SAFFET URAL (Bursa) — Efendim, Sena

tomuzda çoğunluk yoktur, şu anda. Arkadaşı
mızın şeref ve haysiyetini vikaye sadedinde 
çoğunluğun bulunduğu bir sırada bir oylama 
yapılmasını daha uygun görmekteyim. Çünkü, 
suçlu görmüyordum, ama oylamada bulunma
dım, diyebileceklerdir, belki. Bu bakımdan oy
lamaya gidilmemesini temenni ederim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA TIĞLI 

(Sakarya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; gerçekten komisyon raporunda muhterem 
arkadaşımız Alâeddin Çetin Beyi itham eden, 
onun aleyhinde delillerin bulunduğunu ifade 
eden bir kelimeye raslamak mümkün değil. Sa
dece vaktiyle de kendisinin bu ağır ithamdan 
kurtulmak maksadiyle teşriî masuniyetinin kal-

I dırılmasmı istemiş bulunması, sırf isnadın ağır-
j lığı ve bu ağır isnadın ihtilâta müsait bulun

masıdır. Ve sonu gelmiyen bir ihtilâta müsaidol-
ması sebebiyle, komisyon teşriî masuniyetinin 
kaldırılıp, biran evvel ibra edilmesini âmmenin 
kendisinin ve Yüksek Senatonun şerefine uy
gun ve faydalı bulmuştur. Hâdisenin özelliği 
vardır. Meselâ, tedbirsizlikten ölüme sebebiyet
ten de bir senatörün veya bir milletvekilinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması istenebilir ve 
bunu kaldırmıyabilir. Bu ihtilât yapmaz. Ama, 
isnat, vatan hainliği veya casusluk şeklinde te
celli eden isnat daima ihtilâta müsaittir. Kamu 
oyunda sonu gelmiyen etkiler doğuran bir is
nattır. Bu sevgili arkadaşımız ne zaman ibra 
edilecektir? Ve nihayet seçime yaklaştığımız şu 
sırada kendisinin seçilmesine mâni değildir, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması. Pekâlâ seçile-

I bilir. Ama, bu ihtilâttan bir türlü yakasını kur
taramaz. Ve nihayet öyle şeyler olur ki, içinde 

I vatan haini bulunan bir Senatomuz vardır, di-
I yenler çıkabilir. Ne Şatonun mânevi şahsiyeti, 
I ne çok kıymetli arkadaşımız Alâeddin Çetin Be-
I yin haysiyeti bu türlü ihtilâta müsaidolan bir 
I isnada müsait değil. Basit bir isnat değil. İtiraf 
t edelim ki, hâdise, vaktiyle savcılık tarafından 
I ademitakip kararı ile neticelenmiş, suç yok, 
I denmiş delil yok, denmiş. Ama, adlî amirlik, 
I 'lendisinin özel salâhiyeti sebebiyle, buna rağ-
I len dâva açılmasına karar vermiş olduğu için 
1 Yüksek Senatodan teşriî masuniyetinin kaldı-
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rılması talebedilmiştir. Gerçekten yapılan işler 
kendisinin mensubu bulunduğu ve bir ticari şirke
tin sahibi olan Slavik ismindeki bu zat ile mem
leketine bakır sanayiini kurdurmak, yem fabri
kası kurdurmak, hayvan ihracettirmek yolunda 
Slavik'le temaslar yapmıştır. Esasında bunlar 
vatanperverane temaslardır. Memleketime ser
maye gelsin, yem sanayii kurulsun, bakır sa
nayii kurulsun, demiş. Gayreti bu. Ondan son
ra elbette yabancı bir devletin veya yabancı bir 
devlet mümessilinin bu memlekete yapacağı ya
tırımlar bu memleketin elbette iktisadi ve siyasi 
görüşü ile de ilgili olduğu için, müstakar bir 
hükümetin mevcudolup olmadığını anlamak, bu 
memlekette mal emniyetinin olup, olmadığını 
anlamak da onlar için lüzumlu bir haldir, işte 
bu lüzum sebebiyle evet, demiş, Türkiye'de mal 
emniyeti var, sözleşme emniyeti vardır, Türki
ye'de iş emniyeti vardır, çalışma hürriyeti var
dır, Türkiye asla komünizm ve sosyalizmin te
siri altında değildir, halk efkârı Türkiye'yi bu 
halde görmemektedir, istememektedir, demek 
suretiyle Türkiye'nin itibarını koruyan konuş
malar yapmıştır. Gerçek bu. Bu itibarla Sayın 
Alâeddin Çetin Beyefendiyi biz komisyonda suç
lu olarak itham etmedik, bunu vicdanımız kabul 
etmedi, edemez de. Ama, kendisinin de arzu et
tiği gibi ki, büyük bir insanlık, cesaret ve celâ
det göstermiştir. Çünkü temiz olduğuna kaani-
dir. Alın, demiştir, benim teşriî masuniyetimi, 
ne olacak? Beraet eedceğim mahkemede, demiş
tir. Ve mevzu da ihtilâta çok müsaidolduğu için 
bu ihtilâttan kurtulmanın yolunu bulmuş, Yük
sek Senatonun şerefini de vikaye etmek gibi fev
kalâde bir anlayışın sahibi olarak karşımıza çık
mıştır. Binaenaleyh, artık bunun teşriî masuni
yeti kaldırılmasında hiçbir mahzur yok. Mağ
dur da olacağı kanaatinde değiliz. Bu sebeple 
teşriî masuniyetinin kaldırılması yoluna itti
fakla gitik. Ve sizlerin de o yolda oy kullanma
nızı bilhassa rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Altan, buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım; konuşmak istemiyordum, fakat 
gerek Sayın Çetin'i dinledikten, gerekse konu
şan arkadaşlarımı ve bilhassa Komisyon Sözcü
sünü dinlelikten sonra söz almak mecburiyeti
ni hissettim. 

Şimdi komisyon raporu Alâattin Çetin ar
kadaşımızın teşriî masuniyetinin kaldırılması 

hususunda isnadedilen suçun vasıf ve mahiyeti
ne göre ve dosya münderecatına göre alt komis
yon tarafından dokunulmazlığının kaldırılması
na mahal olmadığına karar verilmiş bulunduğu
nu zikrediyor. Ve bununla alt komisyona tevdi 
edilen 140 ncı madde gereğince hazırlanması lâ-
zımgelen raporun hazırlamış bulunduğunu 
kendisi kararı ile kabul etmiş oluyor. Yani bu
na göre isnadedilen fiilin ciddiyetine inanma
mış bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasının talebinin siyasi maksatlara dayan
madığına kanaat getirmiş bulunuyor. Ayrıca, 
arkadaşlarımızın şeref ve haysiyetinin korun
ması yönünden ve efkârı umumiyeye etkisi ba
kımından da alt komisyon gereken unsurların 
mevcut bulunmadığına kanaat getiriyor ve bir 
rapor veriyor. Bu rapor üzerine Anayasa ve 
Adalet Komisyonu görüşüyor ve o komisyonun 
vermiş olduğu kararı aynen kabul ediyor. An
cak kendisi dinlerken, arkadaşımızın teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasının kendisi tarafından' 
istenmesi esbabı mucibesine dayanarak, bu kal
dırılma kararını veriyor. Halbuki bu karar, bu 
esbabı mucibeye dayandığı takdirde İçtüzüğün 
143 ncü maddesindeki, bir üyenin kendi isteği 
ile yasama dokunulmazlığı kaldırılmaz, hükmü
ne aykırı karar vermiş oluyor, komisyon. Sarih ' 
hüküm var beyler, kendi isteği ile dahi olsa 
kaldırılamaz, diye sarih hüküm varken, Anaya
sa Komisyonu daha evvel MDO'dan dolayı suç 
isnadedilen arkadaşlarımızın delil noksanlığın
dan dolayı teşriî masuniyetlerinin kaldırılma-
masına karar verir; bugün gelir, delilin bulun
madığını serahaten beyan eder, bu sefer de kal
kar bu arkadaşın dokunulmazhğının kaldırıl
masına karar verir. Anayasa Komisyonunun bu 
şekilde ciddiyeti ile kabili telif olmıyacak şekil
de mütenakız karar vermesi bizi daima tereddü
de düşürecektir. Senato gibi yüksek tahsil yap
mış, muhtelif derecattan geçmiş, derecelerden 
geçmiş, yüksek tahsil yapmış arkadaşlarımızın 
bilhassa Anayasa Komisyonunda vazife almış 
arkadaşlarımızın vereceği kararlar bize ışık 
tutmalıdır, istikrar içinde olmalıdır. Tüzük ve 

Anayasa tatbikatında daima istikrar aranır. 
Halbuki bu kararı görüyoruz. Bir hafta evvelki 
kararla tamamen tekanuz içerisindedir. Hele 
hele benim üzerinde duracağım bir nokta daha 
var. 
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Bir arkadaşımıza bir suç isnadedilmesi, suç 
isnadı isterse çok ağır olsa bile, Parlâmento 
haysiyeti ile bahis mevzuu olamaz. Hele Ana
yasa Komisyonu arkadaşımıza isnadedilen 
suçtan dolayı Parlâmento haysiyetinin de ko
runması diye bir hüküm buraya koyamaz. İç
tüzüğe de aykırı. Buradu Parlâmentonun hay
siyetinden bahsetmiyor. Parlâmento mânevi 
şahsiyettir. Parlâmento içindeki bir şahsın 
haysiyeti, Parlâmentonun haysiyetini küçülte-
mez. Binaenaleyh, bunu da buraya bir esbabı 
mucibe olarak koyduğunuz takdirde biz kendi 
kendimizin haysiyetini komisyon kararı ile 
buna bağlamış oluyoruz. Bu kadar tenakuz 
içerisinde bir kararla da biz burada karar ve
remeyiz, beyler. Müsaade buyur, biz arkada
şımızın siyasi rakiplerinin şu veya bu düşünce
lerine de alet olmıyalım. Biz öyle hâdiseler gör
dük ki, kalkması arkadaşımıza avantaj tanır, 
kalkmaması da avantaj tanıyabilir, öyle arka
daşlar gördük ki, mahkeme tarafından seçim 
arifesinde tevkif edilmiştir, bu kendisi için 
bir avantaj olmuştur ve seçimi kazanmıştır. 
Bırakın arkadaşlar, bunlar macera ariyan ar
kadaşlarımızın arasındaki her hangi bir şeyle 
bize ışık tutamaz. Anayasa ve içtüzük hüküm
lerini bertaraf ettiremez. Hangi arkadaşımı
zın ciddî, hangi arkadaşımızın gayriciddî ol
duğuna da burada karar veremeyiz. Beyanlar 
bizi alâkadar etmez. Sathi, şahsidir. Bizim 
elimizde bir içtüzük vardır, bizim elimizde bir 
Anayasa vardır, hangi halde kalkması lâzım-
geldiği yolunda ışık tutmuştur. Anayasa Ko
misyonumuz da dosya ile bunu bağdaştırıp bize 
ışık tutacaktır. Biz onların verdiği izahatlar 
çerçevesinde burada reylerimizi izhar edeceğiz. 
öyle ise bugünkü şu deliller muvacehesinde, tü
züğün şu sarih hükmüne göre her türlü şahsi, 
hissî tesirlerden sıyrılarak oyumuzu kullanma
mız icabettiği takdirde bu dokunulmazlığın 
kaldırılmaması icabeder. Ben Anayasa ve Ada
let Komisyonunun raporunun aleyhinde oy 
kullanılmasını rica edeceğim ve aynı şekilde 
oy kullanacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Sarı
göllü, buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri, Anayasa ve Adalet 

Komisyonunun vermiş olduğu raporu bâzı ar
kadaşlarımız hakikaten inceden inceye okumak 
zahmetine girmemişler. Bilhassa konuşan hu
kukçu arkadaşlarımız bizim dosyada delilleri 
teker teker tetkik edip, mahkeme gibi suç
ludur veya suçsuzdur diye bir neticeye varma
mızın imkânsızlığımızı bilmelerine rağmen, 
efendim, dosyadaki delilleri göreceğiz, niye 
görmüşler de yok demişler? Biz Parlâmentoya 
yakışır bir incelik içinde dosyadaki delilleri 
âmme dâvasının açılmamış olduğu hususalrıııa 
değinmeden, isnadedilen fiilin umumi efkârda 
yarattığı tepkiyi ve umumi efkârda yaratacağı 
durumu nazarı itibara alarak ve buna da arka
daşımızın burada bir saatten ziyade savundu
ğu hususları göz önünde tutarak, detaylarına 
girmeden bu raporu izhar eyledik. Anayasa Ko
misyonunun ciddiyetinden o kadar emin olun
malıdır M, bilhassa konuşanlardan bir arkada
şım, bundan evvel yine böyle bir dokunulmaz
lık meselesinde delillerin takdiri şöyle dursun, 
müzakere edilen raporun istihdaf ettiği doku
nulmazlık meselesi bir tarafa itildi, bir mües
sesenin vücut ve ademi vücudu üzerine gidildi. 

Arkadaşlarım, ortada bir hâdise var. Bir 
arkadaşımız böyle bir suçla itham edilmiş du
rumda. Hakkında âmme dâvası açılmamış, 
daha ne deliller çıkar bilmiyoruz. Sözcü arka
daşım beyan etti; dediler M, evvelâ bir ademi 
takip karan verilmiş, bilâhara yetkili merci, 
dâva açılsın, demiş. Şimdi biz bunları teker 
teker döküp arkadaşımızın durumunu şüpheli 
ve şaibeli bir hale getirmemek endişesi ile bun
ların müzakere ve münakaşasına girmedik. 
Hata mı ettik? Bilâkis, dedik ki; burada mev-
zuubahsolan, isnadedilen fiil. Yine bu Anaya
sa Komisyonu o kadar ciddî hareket etti ki, 
bundan evvel yine bir sözcü arkadaşımızın 

bangır bangır bağırdığı, dokunulmazlığın kal
dırılması iktiza eder, dediği bir dosyada Ana
yasa Komisyonu, kalkmaz, dedi. Yüksek He
yetiniz bir daha tetkik için iade etti, yine mü
zakeresini yaptı, kararında ısrar etti, kalk
maz, dedi. Niye? Çünkü ciddiyetten azade, 
dosya gereğine göre tanzim edilmemiş. Ama 
orada da delilleri münakaşa edemedik. Orada 
da biz onu teşriî organdan kazaya iade edip 
efendim, sen filân filân hususları ikmal et, 
diyemedik. Ne yaptık? Kâfi sebep görmedik. 
Şimdi arkadaşımız savunmasını yaptı, savun-
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masını yaptı ama, efkârı umumiyedeM tepki 
zail olmadı. Kendi mensubolduğu partinin du
rumu içindeki durumu da zail olmadı. Mahke
meye gittiği zaman biz arkadaşımızın beraet 
etmesini temenni edebiliriz. Ama beraet ede
cektir, mahkûm olacaktır, gibi bir kaziyeyi, 
bir kararı ve bir kanaali buraya getiremeyiz. 
Ama gördüğümüz dosya, isnadedilen fiiller j 
bize pek bir şey söylememekle beraber, daha 
hangi delillerin âmme dâvası açıldıktan sonra 
ileri sürülebileceği konusu hakkında da fikri
miz yok. Biz raporumuzda sırf arkadaşımızın 
haysiyet ve itibarını, Senatonun haysiyet ve 
itibarı vardır arkadaşlar; haysiyetsiz çok 
meclisler vardır, çok müesseseler vardır; Se
natonun da bir haysiyeti vardır. Bu da ne ile 
olur? Bile bile birtakım şeylere imazı ayn 
eyler, veya himaye kasdiyle her hangi bir 
harekete giderse gayet tabiîdir M, varlığın
dan, ciddiyetinden şüphe edilir bir hale gelir. 
Bizim burada komisyon olarak vardığımız ka
naati vicdani ve siyasiye şudur ki; arkadaşı
mızın dokunulmazlığı kalksın. Bu dokunul
mazlık kalkarken savunduğu gibi, kendi se
çim bölgesi de ve bütün Türkiye bilsin ki, 
umumi efkâra mal olmuş ve kendisi de iltihak 
etmiş bir durumda bir arkadaşı şaibe altında 
ısrarla hayır, biz senin talebine hiç itibar et
meyiz, seni inadolsun burada tutarız, ama her 
yerde sana söylenen söylenir. Yok arkadaşla
rım böyle bir ışey. Müessese bizatihi siyasi, ida
ri baskının Hükümet baskısının dışında bir ha
rekettir. Gelmiş; itham edilmiş, gelmiş. Şim
di kendisi burada, bundan aylarca evvel bu 
kürsüye gelerek, benim dokunulmazlığımı kal
dırın, demiş. Mahkeme ise gereken alâkayı 
gösterip, derhal bize dosyayı sevk edememiş. 
Dosya gelmiş, fotokopilerden ibaret olduğu 
için Su Komisyon bir karara varamamış, tek
rar iade etmiş. Tekrar gelmiş ve netice itiba
riyle bir karara varmış. Biz Su Komisyonun 
kararından burada bahsederken arkadaşımız 
hakkında bir beraet kararı vermiş değiliz, yet
kimiz de yoktur. Yalnız şuna işaret ediyoruz j 

ki, bu zat umumi görüş itibariyle böyle bir 
ithamla sevk edilmemesi iktiza ederdi. Ama 
itham ve isnadedilen fiil ağır. Âmme dâvası 
açılmamış, onun için izin isterler. Efkârı umu-
miyeye intikal etmiş, gazeteler mütemadiyen 
arada bir manşet atarlar, fotoğraflar ve üzeri
ne yazarlar : İki tane Parlâmento üyesinin ka-

[ tıldığı casusluk dâvasında filân celsesinde 
şöyle görüldü. Bu, efkârı umumiyeye mal edil
miş, efkârı umumiyede de zedelemeden baş
ka bir şey midir? işte bu sebepler altındadır 
ki, komisyonumuz, bugüne kadar verdiği ka
rarlar gibi, bunda da gayet ince, gayet hassas, 
g&yet müdebbir düşünmüş, hem kendisini, hem 
Parlâmentoyu, hem efkârı umumiyeyi Tüzüğün 
sarih maddesinde gösterildiği gibi, umumi ef
kârda, evet bunu izale edebilmek için kaldı
rılmasına bir lisanı nazikânede rapor tanzimi 
ile getirdi. Demek kusurumuz bu imiş. Yani 
niçin böyle nazik bir rapor tanzim ettiniz de 
arkadaşımızı ve bizi daha müşkül duruma sok* 
madınız? Biz lisan nezaketinin, âdabının ku
sur olduğunu ilk defa işitiyoruz. Gayet tabiî
dir ki, bütün arkadaşlar düşüncelerinde ser
besttirler. Ama Anayasa ve Adalet Komisyonu 
vazifesini bütün, her hususu düşünmek sure
tiyle ve Tüzüğün 140 ncı maddesindeki, 1 nci 
fıkrasındaki esasata uyarak vermiştir. Bunun 
tasvibi hem komisyona, hem üye arkadaşımı
za, hem de memlekete faydalı olacaktır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko
misyon raporunu oylarınıza arz edeceğim. Ko
misyon raporunu kabul edenler... Yani yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasını arzu eden 
arkadaşlar işaret edecekler... Kabul etmiyen-
ler... Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını 
kabul eden komisyon raporu kabul edilmiştir. 
Yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştır, gereği 
yapılıp, Resmî Gazetede ilân edilecektir. 

9 Nisan Salı günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

I 
I Kapanma saati : 19,40 

...>.. >&< ..<.... 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'ye izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi 
(3/670) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 

Özdilek ve 13 arkadaşının, Devrimlere ve Ana
yasaya karşı son zamanlarda vukubulan cere
yanlar hakkında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/17) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

- 1. — Yasama Meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/565, 619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) (S. 
Sayısı : 1118) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1968] 





Toplantı : 7 I 
. CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Aiâeddin Çetin'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /663) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1968 

Özlük ve Tazı İşleri: 6/2-1791 
Konu: Cumhuriyet Senatosu Üyesi Alâaddin Çe
tin'in yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millî Müdafaaya hıyanet suçundan sanık Avusturya tebaalı Adolf Slavik ile Ticaret Bakanlığı 
Konjoktur ve Yayın Müdür Yardımcısı Hüseyin Turgut Pojon haklarında yapılan soruşturma sı
rasında Çorum Senatörü Aiâeddin Çetin'in de Adolf Slavik ile temas ettiği, muhtelif zamanlar
da para karşılığı bilgi ve dokümanlar verdiğinden bahsile, mumaileyh hakkında Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Millî Savunma Bakan
lığından alman 14 . 2 . 1968 tarihli ve Ad: 968 - 653 - 5 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık 
soruşturması evrakı, dizi puslasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. M. S. B. 
Müsteşarlık Karargâhı 14 . 2 . 1968 

Ankara 
Ad: 968 -653-5 

Konu: Senatör Alâaddin Çetin ile Milletvekili Ce
lâl Sungur'un yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması Hk. 

Başbakanlığa 

Millî Müdafaaya hıyanet 'suçundan sanık Avusturya tebalı Adolf Slavik ile Ticaret Bakanlığı 
Konjoktür ve Yaym Müdür Yardımcısı Hüseyin Turgut Pojon halklarında yapılan soruşturma 
sırasında Oonım Senatörü Alâe'ddin Çetin ile Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un da Adolf Slavik 
ile temas ettikleri muhtelif zamanlarda para karşılığı bilgi ve dokümanlar verdik! erilne dair 1 nci 
Ordu Komutanlığı Askerî Savcılığınca tanzim olunan soruşturma evrakını muhtevi dosya ilişikte 
sunulmuştur. 
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Askerî savcılıkça anılan kişilerin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebolunduğundan 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 nen maddesi hükümleri gereğince ımuktezası Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisince 'takdir olummak üzere delâletlerini saygı ile arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 29 . 3 . 1968 

Esas No. 3/663 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, millî müdafaaya hıyanet suçundan «anık Avusturya. ıtebaah Aclolf Slavik ile temas 
etmek fiili isnadolunan Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâeddin Cet in'in yasama d okunu imam
lığının -kaldırılması hakkında, Başbakanlığın 15 Şubat 1968 tarihli ve '6/2 -1791 sayılı tezkerelerine 
bağlı 'muameleli dosya, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına .gönderilmekle, İçtüzüğün 139 ve 140 ncı 
maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi ıtutularak, Komisyonumuzun 29 Mart 
1968 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Çorum Üye'si Alâeddin 
Çetiıı'e isn'adedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre, dosya 'nıündereeatı muvacehesinde Alt Komis
yon tarafından dokunulmazlığın kaldırılmasına mahal olmadığına karar verilmiş bulunmasına rağ
men ; Sayın Üye Alâeddin Çetin, Parlâmentonun ve kendisinin şeref ve haysiyetinin muhafazasını 
temin maksadiyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talebetmiş; ve Komisyonumuzca, Ana
yasanın 68 ve 79 ucu maddeleri ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca, Parlâmento ve 
adı gecen üyenin şeref ve haysiyetinin korunması mülâhazası ile ve isnadolunan fiil münasebetiyle 
kamu oyunda yaratılan etki ele göz önünde bulundurularak, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına 'mevcudun ittifakı ile karar verilmiştir. 

Genel. Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Bu Raporda Sözcü 

Aydın Kastamonu Sakarya 
O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna M. Tığlı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Diyarbakır Hatay 
A. Artus S. Cizrelioğlu 3L Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Rize Samsun 
O. 31. Agun R, Reaıdeci 

T o ı) 1 ant ı d a bulunanıad ı 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Konya 
S. Çumralı 

Sivas 
R. Öçten 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1119) 


