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1. — GEÇEN r. 
Başkan, Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu; Cum

huriyet Senatosunun kıymetli itimatlariyle uhde
sine tevdi edilen şerefli görevini ifa etmek üzere 
kürsüyü işgal ettiği ilk birleşimde, müzakerele
ri tam bir hassasiyetle takip ve idare edeceğini 
Cumhuriyet Senatosu kürsüsündeki konuşmalar
da siyasi mücadelenin tahakkukuna, şahsiyatla 
uğraşılmamasma, sataşmalara mahal bırakma
maya itina göstereceğini, fakat iddia ve müda
faada mutlak hakların geniş bir hürriyet havası 
içinde kullanılmasına bilhassa imkân vereceğini 
beyanla bunların realize edilebilmesinin Yüce 
Heyetin Başkanlığa gösterecekleri müzaharete 
bağlı bulunduğunu ve bunun da kendisinden 
esirgenmiyeceğine inandığını ifade etti. 

20 Kasım 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik toplantı yapılacağı tefhim olundu. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; Eğitim Ens
titülerinin boykotuna temasla, bunların istek
lerinin hepsinin yerinde olduğuna öğretim üye
lerince karar verildiğini, Bakanlıkça bu enstitü
lerin Akademi haline getirileceği va'dinin hâlâ 
tahakkuk etmediğini ve enstitülerin kapatılma 
yoluna gidildiğini, gençlerin istekleri üzerine 
eğilmek zarureti bulunduğunu bildirdi, 

Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem; Denizli 
Üyesi Hüseyin Atamaca'ya cevaben; Eğitim Ens
titülerinin Akademi haline ifrağına dair kanun 
tasarısının hazırlanıp ilgili makamlara veril
diğini, öğrencilerin istekleri üzerinde mutaba
kata varıldığını, buna rağmen dış tahrikler 
ve bâzı aşırı düşüncelilerin zoru ile derslere 
girilmediğini ve girmek istiyenlere mâni olun
duğunu ve okulun bunun için kapatıldığını bü
tün ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanan bu 
gençlerin vatansever duygularla yetişmelerinin 
zaruri bulunduğunu ve halen enstitülerde ders
lere başlandığını bildirdi. 

Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı traktör tev
ziatında Ziraat Bankasının kredi ihtiyacını 
karşılıyamaması sebebiyle çiftçinin ağır tüccar 
kredisine başvurduğunu ve bundan büyük za
rara uğradığını, tevziata yeni kıstaslar aran
masını ve banka kredi durumunun ıslahını is
tedi. 

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel; Antalya Üye
si Mehmet Pırıltı'ya cevabolarak; Ziraat Ban
kasının traktör için tahsis ettiği kredilerin yıl-

rANAK ÖZETİ 

lık programın üzerine çıktığını, plnâlı kalkın
mada her sahanın muayyen programlar gere
ğince tahsisat almasının zaruri bulunduğunu 
açıkladı. 

Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete; kut
lu fiyatları üzerinde evvelce yaptığı konuşma
ya Ticaret Bakanının verdiği cevabın yanlış 
olduğunu, kutlunun Çuko Birlik tarafından 
151 - 215 kuruştan amıdığmı, istihsalin % 70 -
72 sinin serbest piyasaya bırakıldığını ve 130 -
165 kuruş arasında muamele gördüğünü, çiğit 
fiyatlarının ihracına izin verilmediğinden düş
tüğünü, müstahsil elinde mevcut malm değer 
bedelle alınması bakımından ikazda bulundu
ğunu söyledi. 

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel; Adana Üye
si M. Yılmaz Mete'ye cevaben; standart dört 
benekli niteliğindeki kütlülerin en az 185 ku
ruştan Çuka Birlikçe alındığım, bu yıl hava 
şartları yüzünden büyük miktardaki kütlülerin 
evsafının düşük olduğunu, istisnai birkaç mi
sale istinadedihnemesi gerektiğini, vasati fi
yatın 221 kuruş tuttuğunu, çiğitin ihracına bir 
buçuk ay evvel izin verildiğini açıkladı. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir Di
van Kâtibi seçimi, Güven Partisi aday göster
mediğinden, geri bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Denisli üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm, erat harçlıklarının artırılmasına 
dair sözlü sorusuna Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu; 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüse
yin Atamaca'nm, ders aracı fiyatlarının artısına 
dair sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı ilha
mi Ertem; 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ek
rem özden'in, İstanbul köylerine yapılan yar
dıma dair sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm, ilâç fiyatlarına dair sözlü so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan; 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, okul bulunmıyan köj/lere ve 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, yatılı bölge okullarına dair sözlü so
rularına İlhami Ertem cevap verdiler. 
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istanbul Üyesi Ekrem Özdenin 463, 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 500, 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 508, 512, 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 509, 
istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 511, 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm 503, 
Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm 513 sayılı so

rularının cevaplanması, ilgili bakanların bu 
birleşimde hazır bulunmamaları sebebiyle, ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan ve Mehmet Şükran özkaya'nın yasama 

Tasarı 
1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka

nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — DEMEÇLER 

1. — İstaonbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani 
hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanmasına 
dair kanunun, neşir tarihinden sonra madalya 
alanlara tatbik edilmemesinin doğru olmadığı
na dair demeci. 

dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 Kasım 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,04 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Eskişehir 
Lûtifi Tokoğlu Ömer Ucuz al 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

(Millet Meclisi 1/508, Cumhuriyet Senatosu 
1/908) (içişleri, Millî Savunma, Mali ve ikti
sadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

BAŞKAN — Yetersayı var, görüşmelere ge
çiyorum. 

BAŞKAN — Efendim gündeme geçmeden 
evvel gündem dışı söz talebi vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
istiklâl madalyası 'hakkında gündem dışı 

söz rica ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mebrure Aksoley 

2. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
- KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun yedinci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

?E SÖYLEVLER 

— 179 — 



C. Senatosu B : 7 

BAŞKAN — Buyurun Mebrure Aksoley 
Hanımefendi. Sayın Aksoley konuşmanızın 
uzun olmamasını rica edeceğiz. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — 15 da
kikada bitireceğim Sayın Başkan, 

Sayın Başkanlık Divanı, sayın senatörler; 
yüksek heyetinizin bildiği gibi istiklâl madal
yası verilmiş bulunanlara vatani hizmet terti
binden şeref aylığı bağlanması hakkındaki 
1005 sayılı Kanun 20 Şubat 1968 tarihinde Yü
ce Senatoca kabul olundu ve 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girdi. 1 Mart 1968 tarihinden 
sonra istiklâl madalyası vesikası alanların 10G5 
sayılı Kanundan faydalandırilmadıklarını hay
retle ve üzüntü ile öğrendik. Bunun üzerine du
rumu inceledik. Aldığımız bilgiyi yüksek heye
tinize arz etmek için huzurunuza geldim. 

Maliye Bakanlığı, Maliye Baş Hukuk Mü
şavirliğine ve Muhakemat G-enel Müdürlüğüne 
aşağıdaki yazıyı göndermiştir: 

« 1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1005 
sayılı Kanun gereğince Millî Mücadeleye işti
rak eden ve bu sebeple kendilerine istiklâl ma
dalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, 
hayatta bulundukları sürece, bağlanacak olan 
üçyüz lira aylığa ait Bakanlığımıza yapılan 
müracaatlardan, kanunun yürürlüğü tarihin
den sonra madalya alanların bulunduğu görül
müş ve kanundaki kendilerine İstiklâl madal
yası verilmiş bulunan ibaresi karşısında kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra madalya al
mış olanlara bu hükmün teşmil edilenıiyeceği 
düşünülerek keyfiyetin bir kere de Baş Hukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğün
ce incelenmesi lüzumu görülmüştür» denilmek
tedir. 

Adı geçen daireler konuyu incelemişler : 
1. — 1005 sayılı Kanunun birinci maddesi 

«kendilerine istiklâl madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşları» ibaresinin münhasıran 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce fiilen 
madalya almış olan kimseleri ifade etmesi ge
rekir. 

2. — 26 Şubat 1927 gün 977 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde 1 Teşrinisani 1926 tarihinden 
sonra madalya talebiyle yapılan müracaat ve 
inhaların kabul edilemiyeceği hükme bağlan
mış bulunduğuna göre, artık 869 sayılı Kanu
nun ordu mensuplan için mahfuz tuttuğu hak-

31 . 11 . 1968 O : 1 
larm da yukarda zikredilen tarihe kadar mü
racaat edilmemiş olduğu takdirde sükût ettiği
ni kabul etmek iâzımgelir. 

3. — Madalya için müracaat hakkının 41 
yıl önce düşmüş olması muvacehesinde artık 
eski istihkak sahiplerine yeniden madalya ve
rilmesi hukukan bahis konusu olamaz, mütalâ
asında bulunmuşlardır. 

Sayın arkadaşlarım, 1005 sayılı Kanunun 
1 nci maddesindeki «kendilerine istiklâl ma-
cl.üyası verilmiş bulunanlara» ibaresini sadece 
ç.ekil değil, mâna olarak mütalâa edecek olur
sak 869 sayılı Kanun 15 Mayıs 1335 tarihinden 
izmir'in istirdadı olan 9 Eylül 1338 tarihine 
kadar millî orduda hizmet etmiş olan her va
tandaşa istiklâl madalyası verileceği hükmünü 
ta~i:\ 1 Mart 1968 tarihinden sonra İstiklâl ma
dalyası vesikası alanlar sadece müktesep hakla
rını almaktadırlar. Türlü nedenlerle vaktinde 
I03FÛ makamlara müracaat etmemiş veya ede
memiş ve bu yüzden madalyasını alamamış ola
bilirler. Bugün gerek radyo ve basın, gerekse 
Muharip G-aziler ve Eski Muhariplerin uyarma-
lariyle 1005 sayılı Kanun gazilerimize duyurul
muştur. istiklâl madalyası vesikası almak bir 
formaliteden ibarettir. Millî Mücadelede bilfi
il hizmet etmiş bütün vatandaşlarımızın 1005 
sayılı Kanunim kapsamına girmeleri en tabiî 
ve en hukukî bir sonuçtur. Tereddüde asla lü
zum yoktur. 

Nitekim, Millet Meclisi Tutanak Dergisi
nin 29 ncu Birleşim 19 Ocak 1968 Cuma günü 
Maliye Bakanı Sayın Cihat Bilgehan Mecliste 
istiklâl madalyası kanunu görüşülürken kür
süden şöyle konuşmuştur: «Halen mer'i bulu
nan 869 sayılı Kanuna göre Millî Mücadeleye 
bilfiil iştirak etmiş olan her vatandaşın bugün 
dahi İstiklâl madalyası almaları mümkündür. 
Eğer Yüksek Heyetinizin kabul ederek istiklâl 
madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısı diye isim alırsa bu takdirde zaten 
onlar da bu kanundan istifade edecektir. Bina
enaleyh, meselenin bu şekilde kabul edilmesi 
muvafık olur.» 

Gerek Sayın Maliye Bakanının gerekse Mil
let Meclisi Geçici Komisyon Başkanının Millet 
Meclisi Tutanak Dergisinde bu konuyu aydın
latıcı beyanları vardır. 
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977 sayılı Kanun 869 sayılı Kanunun hü
kümlerini ortadan kaldırmamıştır, örneğin: 
977 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 869 sa
yılı Kanuna bir atıf yapılmıştır. Şöyle ki, «Mi
lis efradından veyahut efradı ahaliden olup da 
ordu kadrosu içinde İstiklâl-i millî uğruna ha
yatını feda etmiş olanların ailelerine verilecek 
olan kırmızı şeritli istiklâl madalyası muame
lesini ifaya 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 numara
lı Kanım mucibince Müdafaayı Milliye Vekâ
leti mezundur» denilmektedir. 

Aynı zamanda 2597 sayılı ve 5 Kânunuev
vel 1934 tarihli Kanun 869 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair adiyle 
kabul ve neşrolunmuştur. Bu ek fıkra ile ev
velce ma:Iüya alıp da ölmüş olanların madal
yalarının varisine intikali işi Mîllî Müdafaa 
Vekilliğince yapılır ibaresinden, 869 sayılı Ka
nuna göre istiklâl madalyası verilmesine de
vam edileceği hükmü çıkar. 

Bir örnek daha : Büyük Millet Meclisinin 
16 Şubat 1955 tarih 8923 sayılı tefsir kararı: 
«istiklâl madalyasının birinci maddesine mü-
zeyyel 869 numaralı Kanunun tefsirine mahal 
olmadığına umumi heyetin 7 . 2 . 1955 tarihli 
inikatmda kabul edilmiş» denilmektedir. 

Millî Müdafaa Encümenince hazırlanan 
mazbatadan bir, iki cümle okuyorum: «869 sa
yılı Kanunla kabul olunan istiklâl madalyası
na istihkak keyfiyeti bir müktesep hak mahi
yetindedir. Hal böyle iken bu hakkın mürur 
ve sükûtuna dair hiçbir hüküm vaz'olunmamış-
tır. Bu kanunun yürürlük tarihi 20 . 6 . 1926 
dır. Halbuki 8 . 3 . 1927 tarihinde çıkmış olan 
977 sayılı Kanunun vaz'ettiği müddet 869 sa
yılı Kanuna teşmil edilmek lâzımgelse 4 ay gi
bi hukuk ve mevzuat ilminde yeri olmıyan ve 
kanunun neşrinden evvel bir müddet ile hak
kı müktesepleri ortadan kaldırmak gibi man
tıksız bir neticeye varılmış olur ki, vazıı ka
nundan böyle bir hal ve hareket tarzı olmaz» 
denilmektedir. 

Sayın arkadaşlarını, Maliye Ba:-hi3İrak 
Müşavirliği ve Muhakemat Müdürlüğünün mü
talâalarına göre 41 yıl önce düşmüş bir hak 
mevcut değildir. 869 sayılı Kanun kapsamına 
girenler Millî Mücadeleden bu yana Millî Sa
vunma Bakanlığına müracaat ederek istiklâl 
madalyalarını almışlardır ve almaktadırlar. 

Millî Savunma Bakanlığının bu işlemi yasala
ra uygundur. 

Sayın arkadaşlarım, çok iyi hatırlıyacaksı-
nız. 20 Şubat 1968 giinii Yüce Senato 1005 sa
yılı Kanunu görüşürken çok duygulu, çok he
yecanlı idi. Değiştirge önergelerine iltifat etme
di. Çünkü bu kanunun üçüncü maddesi «Bu 
kanun yayımı tarihini takibeden malî yıl ba
şından itibaren yürürlüğe girer» hükmünü ta
şıyordu. Yüce Senato eğer Mart ayı içinde bu 
kanunu kabul etseydi kanun 1 Mart 1969 yı
lında yani bir yıl sonra yürürlüğe girecekti. 
Yaşları 70 in üzerinde olan bu ak saçlı kahra
manlara bu güzel, bu çok yerinde hizmet ulaş-
tırıllamıyacaktı. Kanun oybirliğiyle kabul edil
di. Lâkin görüyoruz ki, amacına ulaşamadı. Bi
ze bir vatan hediye etmiş olan bu kahramanla
rın hepsi 1005 sayılı Kanundan faydalandırıl
madılar. Bu gaziler Maliye ve Millî Savunma 
Bakanlıklarının kapıları önünde müktesep hak
larını sabırla beklemektedirler. Millî Mücade
lede millî orduda hizmet etmiş olan bu vatan
daşların yegâne suçu 1 Mart 1968 den sonra is
tiklâl madalyası vesikasını almalarında mıdır? 
istiklâl madalyası vesikası almak sadece bir 
formaliteden ibarettir. Hak vaktiyle kazanıl
mıştır. 1 Mart 1968 den sonra istiklâl madalya
sı alanlara da 1005 sayılı Kanunun uygulanma
sı çok tabiî ve kanuni bir haktır. 

Tekrar ediyorum, Millet Meclisi Tutanak 
Dergisinde halen mer'i bulunan 869 sayılı Ka
nuna göre Millî Mücadeleye bilfiil iştirak et
miş olan her vatandaşın bugün dahi müracaat 
ederek bir istiklâl madalyası alması mümkün
dür. Onlar da bu kanundan istifade edecekler
dir, diyen Sayın Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han'dan dileğim söyledikleri gibi bu kanundan 
onları da faydalandırmasıdır. 

Sayın arkadaşlarım, eğer biz bugün sağlam 
bir vatan toprağı üzerine güvenle bakabiliyor-
sak, eğer biz bugün bu cennet vatanın hür ha
vasını teneffüs edebiliyorsak bu ak saçlı gazi
lerimizin insan üstü gayretlerinin bir sonucu
dur. Onlara bu hizmeti götürmek Türk Milleti
nin vefa borcudur. 

Huzurunuza getirdiğim bu konu, kısa za
manda halledilmezse gazilerimizin bir çoğu 1005 
sayılı Kanundan faydalanmadan fani dünyadan 
göçüp gideceklerdir. Ve 1005 sayılı Kanun da 
amacına ulaşamayacaktır. 
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Sayın senatörler, üzülerek ve yüreğim ya
narak konuyu açıklamaya çalıştım. Yüce Se
natonun da duygularına tercüman olduğuma 
inanıyorum. Kürsüyü terk etmeden önce Sayın 
Maliye Bakanını derhal göreve davet ediyorum. 
ömürlerinin sonuna yaklaşmış bulunan kahra
man gazilerimizi artık bekletmesinler. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteği vardır 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
İran uyruklu üniversite öğlencilerinin polis 

tarafından kanunsuz olarak hudut dışı edil
mesi olayları hakkında Hükümetin dikkatini 
çekmek ve konunun önemini belirtmek maksa-
diyle önceliğine binaen gündem dışı söz veril
mesini rica ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 

Sayın Öztürk bu mevzuda zatıâlinize arz 
edeceğim sebepler dolayısiyle söz veremiyece-
ğim. 

1. — Bir yabancı uyruklunun memleketin 
hudutlarından dışarıya çıkarılması, hukukî 
şartlara bağlı bulunmaktadır. Bu şartlar ta
hakkuk etmeden bir yabancı uyruklu Türkiye 
hudutları dışına çıkarılamaz. Zatıâlinizin iddi
ası, benim bu izahatımı nakzetmektedir. Böyle
ce icra kuvvetine karşı bir ittihamda bulun
muş durumdasınız, icra kuvvetine karşı bir itti
hamda bulunmak için elde mühim deliller bu
lunması iktiza eder. Bulunmadan bu ittihamı 
yapmak ise devlet haysiyetini rencide edici bu
lunmaktadır. 

Şu arz etmiş olduğum sebepler dolayısiyle, 
arzu etmiş olduğunuz konuşma, gündem dışı 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Balıkesir Üyesi Cemalettin İnkaya'nın, 
İmar İskân - Bayındırlık ve ulaştırma Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşlarını 
arz ediyorum: 

konuşma mevzuu olmaktan çıkmıştır. Ancak bu 
mevzuu zatiâlileri soru müessesesi olarak, soruş
turma olarak, Senato araştırması olarak, genel 
görüşme olarak muhterem Heyeti Umumiyeye arz 
edebilirsiniz. Arz ettiğim sebepler dolayısiyle 
zatıâlinize söz veremiyeceğimi ifade etmek iste
rim. Riyaset talebiniz karşısındaki hukukî gö
rüşünü arz etmiş bulunmaktadır. Eğer talebi
nizde direniyorsanız o takdirde her şeyi hallet
mekte salahiyetli bulunan ve halletmiş olduğu 
meseleleri de en iyi halletmek imkânında bulu
nan Heyeti Umumiyeye talebinizi arz edeceğim 
ve oylıyacağım efendim. Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Direniyo
rum çünkü izah ettiğiniz şekilde değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Zatıâlinizin 

izah ettiği şekilde değildir. Bugünkü mevcut 
kanunlarımıza göre yürütülmemektedir. Bunu 
tesbit ettim . 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın öztürk dire
niyorlar. Gündem dışı söz talebinde bulunan 
Sayın öztürk'ün direnmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Muhterem senatörler iki sayın kâtip üye arka
daşımız iş'ari oyla yapılan oylamada ihtilâfa 
düşmüş bulunmaktadırlar. Bu sebeple İçtüzük 
hükümlerine uygun olarak muhterem heyetini
zi oylarınızı kullanırken ayağa kalkmaya da
vet edeceğim. Kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar efendim... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu ağır su
çu dünya hukuku bakımından yüklemiş bulu
nuyorsunuz. 

GSNEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazifeli bulunduğum imar ve İskân, Ba

yındırlık, Ulaştırma Komisyonlarından gördü
ğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. 

Gereğini müsaadelerinize saygı ile arz ede
rim. 

Cemalettin İnkaya 
Balıkesir 
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BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

2. — Bütçe Karma Komisyonunda yapılan 
Başkanlık Divanı seçimleri hakkında aeh geçen 
komisyon Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 Kasım 1968 tarihinde toplanan Bütçe 

Karma, Komisyonunda yapılan Başkanlık Diva
nı seçimleri sonucunda Komisyon Başkanlığına 
Kütahya Milletvekili Mesut Erez, Başkanvekil-
Kğine Aydın Senatörü İskender Cenap Ege, Söz
cülüğe Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan-
sungun, Kâtip üyeliğe de Ordu Milletvekili Sadi 
Pehlivanoğlu seçilmişlerdir. Arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Kütahya Milletvekili 

Mesut Erez 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunur. 

3. — Millî Birlip Grupu Başkanlık Divanının 
teşkil edildiğine dair mezkûr Grup Başkanlığı 
tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhluriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Birlik Grupu 15 Kasım 1968 günü top

lanarak 1968 - 1969 çalışma yılı için yeni yöne
tim kurulunu seçmiştir. Yönetim Kurulu topla
narak aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmış
tır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Millî Birlik Grupu Başkanı 

Fahri Özdilek 

«MiJİlî Birlik Crupu Başkanı Fahri Özdilek, 
Başkanvekili Mucip Ataklı, Sözcüleri : Sezai 
O'Kan, Ahmet Yıldız, Genel Sekreter Suphi 
Gürsoytrak, İdarî ve Malî İşler Yöneticisi Şük
ran Özkaya» 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine arz 
olunur. 

Efendim, bir geçici komisyon kurulması ta
lebi vardır, okutuyorum : 

4. — 29 . 12 . 1966 tarihli ve 819 sayılı Ka
nunda değişildik yapılmasına dair kanun tasarı
sını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği ko
misyonlardan üçer üye alınmak suretiyle bir ge
çici komisyonda kurulmasına dair İçişleri Komis
yonu Başkentliği tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Mil
let Meclisinde kabull edilip Cumhuriyet Sena
tosuna gelmiş bulunmaktadır. Havale edilmiş ol
duğu İçişleri, Millî Savunma, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer 
üye alınmak suretiyle kurulacak geçici bir ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçigderi Komisyonu Başkanı 
Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Gündemin birinci maddesine geçiyorum efen
dim. 

5. - - Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
Direni Kâtibi seçimi. 

BAŞKAN — Bu hususta Güven Partisinin 
bir yazısı var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
16 . 11 . 1968 gün ve 9371 sayılı yazılarına; 
Grupunıuza isabet eden Divan Kâtipliği için 

aday gösterme işinde vâki gecikmeden özür di
leriz. Arkadaşlarımızın tam kadro ile toplan
masını teminen geciktirmeye mecbur kaldığımız 
aday gösterme işini önümüzdeki toplantıya ka
dar tamamlıyarak takdim edeceğimizi ars eder 
saygılar sunarım. 

G. P. Cumhuriyet Senatosu 
Gurupu Başkanvekili 

Fehmi Adpaslan 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine arz 
olunur. Talep veçhile Divan Kâtibi seçimi gele
cek birleşimdeki gündeme talik edilmiştir efen
dim. 
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6. —— GrOR u Ş 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Vyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan, ve Mehmet Şükran Özkayednır, ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa re Adalet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) (1) 

BAŞKAN — Yüce Senatonun malûmu oldu
ğu veçhile rapor hakkında müzakerelere beşin
ci Birleşimden itibaren devam olunmaktadır. 
Beşinci Birleşimde Sayın Sırrı A t alay, Sayın 
Mustafa Beüiveli konuşmuşlar. Altıncı Birleşim
de Sayın Rifat Öztürkçine konuşmuşlar, Sayın 
Sezai O'Kan'a sıra geldiğinde vaktin kısalığı se
bebiyle konuşma mümkün olmamış bu birleşim
de söz sırası takdimen Sayın Sezai' O'Kan'a bı
rakılmıştır, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA DELÎVELÎ (Hatay) — Söz sıra
sının sıra ile okunmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sezai O'Kan bir dakika
nızı rica edeyim. 

Efendim, ihtar haklıdır, cayırı senatörlerin 
söz sıralarını Mineleri hakkı vardır. Müsaade 
ederseniz tesbit etmiş olduğumuz sırayı Yüksek 
Huzurunuzda okuyorum ve arkadaşlarımın sıra
larını bilmesi imkânını sağlıyorum. 

Sayın Sszai O'Kan, Sayın Mustafa Deliveli, 
Sayın Nurettin Ertürk, Sayın S i m Âtalay, Sa
yın Ömer Ucuzal, Sayın Salih Tanyeri. Saym 
Hilmi Soydan, Sayın Nahit Altan. Saym Hayri 
Mumcuoğlu, Sayın Fikret Gündoğan, Bayın Ek
rem Özden, Sayın Nahit Altan. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Bendeniz de 
söz istemiştim, Salı günü söz istemiştim, ismim 
okunmadı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bir daki
kanızı ri?,a edeceğim, söz sırauru tay.u Kâ
tip üye arkadaşlarım benim ile birlikte tes
bit etmişlerdi. Saym Serin Tüzün, ge:eu 
birleşimde Sayın Salih Türkmen'in ?r;z i l 
diğini beyan ediyorlar, müsaade ederdeniz 
elimde mevcudolan şu listede hangi yerde söz is-

(1) 1110 a ek basmayeızı 11. 11 . 1968 tarihli 
o nci Birleşim tutanak dergisine eklidir. 

ÜXEN İŞLER 

' temiş olduklarını kendileri hatırlıyacaklardır. 
I Saym Türkmen'in sözünü o sıraya koyacağını. 
i FÜSEYÎN ÖZTÜSK (Sivas) — Ben de söz 

istemiştim. Ömer Ucnzal'da ihtar buyurmuşlar-
; di, usul hakkında söz istendiği zaman. 

I BAŞKAN — Muhterem senatörler, söz isti-
yeıı arkadaşlarımızın sıralarını sayın kâtip üye-

\ 1er tesbit etmektedirâer. Bendeniz de onlardan 
! almış olduğum tesbite g"öre sırayı tanzim etmiş 
I bulundum. Elimizdeki vesikalar bizi yanıltmış 
i bulunmakladır. Şimdi tashihini yaptım, bu tas-
! hihe göre sırayı tekrar Yüce Heyetinize arz edi

yorum efendim. 
1 Efendim söz sırasını tekrar takdim ediyo-
: rum. 
I Sayın Sezai O'Kan, Sayın Mustafa Deliveli, 
j Saym Nurettin Ertürk, Sayın Sırrı Atalay, Sa

yın Ömer Ucuzal, Sayın Salih Tanyeri, Sayın 
Salih Türkmen, Sayın Hilmi Soydan, Saym Na
hit Altan, Saym Hayri Mumcuoğlu, Saym Fik
ret Glfrıdoğan, Saym Ekrem Özden, Saym Kal-
pakhcğSu, 

Sıra Sayın Sezai O'Kan'dadır, buyurunuz 
Saym O'Kan. 

Bir dakikanızı rica edebilir miyim, Saym 
O'Ksn?. 

Muhtsrem senatörler bu söz sırası üç birle-
t simden itibaren devam etmekte olduğu için sa-
| ym arkadaşlarımızdan bâzıları son sırada bulu-
| nuslarını belki mâkul karşılamazlar. Ama üç 
} birleşimden beri bu mz sırasının takibsttiğini 
\ nazarı itibara alırlarsa son birleşimde söz almış 
j olmaları itibariyle sona kalacakları tabiîdir, arz 
1 ederim. 
İ 

j Buyurunuz, Saym O'Kan. 
j SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Saym Baş-
î İran ve sayın senatörler; müzminleşmiş bir 
i durum B.TZ eden bu konuda tekrar söz almak 
\ niyetinde değilim. Lâkin ilk konuşmamdan 
I bugüne kadar 8 aydan fazla bir zaman geç-
| re\h ûlr.m?î ve bu arada Senato seçimleri neti-
| melerinde teşrif eden 50 senatörden ekserisi-
İ ııin meseleyi daha evvel takibetme fırsatım 
I bulamamış olmaları dolayısiyîe, bir daha kı-
| ;Ta da, olsa maruzatta bulunmaya karar ver-
| dini. Şimdi ben sizlere hâdisenin başlangıç 
j ';ar'.hinden bugüne kadarki safhalarını, do-
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kunulmazlık müessesesini, dosyanın içtüzük 
acısından değerlendirilmesini, bana yani; Se
zayı O'Kan'a ait dosyadaki iddiaların İçtüzü
ğün 140 ncı maddesi ile ilgisini eleştirmeye 
çalışacağım. 

Ayrıca bugüne kadar ifadesi hukuk yö
nünden tesbit edilmemiş olan General Tan-
sel'in ifadesinin temini için kendisine, Ada
let Bakanına ve Ankara Cumhuriyet Savcısı
na yaptığımız son müracaatlarımızın neden
lerini izah edeceğim. 

Son olarak da hâdiseye ışık tutacak bir hâ
tıramı naklettikten sonra, dosya ile ilgili hu
kukî kanaatimi arz ederek müsaadelerinizi ri
ca edeceğim. 

Ancak, bu arada esasa geçmeden evvel ge
çen oturumda konuşan istanbul Senatörü 
Rifat Öztürkçine'ye cevap vermek mecburi
yetinde olduğumu ifade etmek isterim. Öz-
türkçine ve onun gibi düşünenler var ise, şu
nu iyi bilmelidirler ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin en mümtaz müesseselerinden olan 
şerefli Türk mahkemeleri ve onun faziletli 
hâkimleri her zaman, her devirde hukukî ve 
vicdani kanaatleri ile daima başbaşa bırakıl
mışlar ve Türk adaletini en iyi şekilde tem
sil etmekle vazifelerini yapmışlardır. Bu hu
sustaki şüpheler Türk Devletinin haysiyeti
nin münakaşasına yol açar ki, buna kimsenin 
hakkı ve gücü yoktur olamaz da. ispat edilme
yen isnat ve ithamların yaratıcıları her za
man şereften malınım, müfteri olarak Türk 
Milletinin karşısında yalnız kalmaya mah
kûmdurlar. 

BAŞKAN — Sayın O'Kan, sizden en derin 
saygılarımla istirhamım, bir hukukî mesele kar
şısında bulunuyoruz. Bu hukukî meselenin hu
dudunu içtüzüğün 140 ncı maddesi tâyin ve 
tasrih etmiş bulunmaktadır. Bu madde hük
müne göre; mevzumuzun hududu. 

1. Delillerin ciddiyetine, 
2. Şevkin siyasi olmayışına, 
3. Suçun efkâri umumiyede bırakmış ol

duğu tepkiye, 
4. Sayın senatörlerin şeref ve haysiyetine 

taallûk eder şekilde hudutlanmıştır. 
Bu sebepten dolayıdır ki, bu hudutlar için

de kalmaya ve bilhassa şahsiyatla isi hiç intikal 

ettirmemeye gayret etmenizi en derin say
gılarımla rica ediyorum. 

Buyurunuz efendm. 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Sayan Baş

kan, zatiâlinize duymuş olduğum özel say
gımdan dolayı bu konuya temas ederken, ilk 
defa Başkanlık Divanını işgal etmiş olduğu
nuz dünkü celsede müsamahanızdan doğan ve 
beni de mecburen konuşmaya sevk eden za
manında yapmadığınız müdaheleden dolayı be
ni bu konuşmaya sevk etmiş olduğunuzu, ben 
de üzülerek size hatırlatmak isterim. Bunun 
müdahele zamanı şurada benim konuştuğum 
an değil, dünkü Öztürkçine'nin konuştuğu 
andı. Ben İçtüzüğün 140 ncı maddesini ezber
lemiş derecede, konunun ıstırabı açısında şid
detlerle ve ciddiletle üstüne eğilmiş, gayet 
iyi biliyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın O'Kan bir dakikanızı 
rica ederim, insanoğlu olarak hatadan mü
nezzeh olmadığımızı ifade etmek isterim. Ama 
bâtılın üzerine gitmekte de bir mâna olmadı
ğın?. kabul etmenizi istirham ederim buyurun 
efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kürsüde Sayın Hatip varken 
usul hakkında söz veremem, efendim. 

Buyurun Sayın O'Kan. 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Bâtıllarla meş

gul. olmamayı ben de çok arzu eder ve ilgilile
re bilhassa tavsiye ederim. 

Şimdi esas üzerinde hâdiselerin safhalarına 
geçiyorum. 

Bandan altı sene evvel belirsiz kimseler ta
rafından dağıtılmış olan MDO rumuzlu beyan
nameler üzerine, bilâhara Cumhuriyet Savcılı
ğı takibata girişmiş, fakat tahkikat sonunda 
18 . 7 . 1866 günü ve 966-301 ve 190 sayı ile ta
kipsizlik karan alınmıştır. Bilâhara sabık Ha
va Kuvvetleri Komutanı General irfan Tan-
sel'in hâdiseden beş sene sonra 2 Şubat 1967 
tarihli gazetelerde ihtilaflı bulunduğu hava
cı arkadaşlarını itham eden beyanlarını ihbar 
telâkki eden Cumhuriyet Savcılığı daha ev
vel takipsizlik karan aldığı MDO hakkında 
tekrar takibata geçmiştir. Hazırlanan dosya
daki tabiî senatörlerden Mucip Ataklı, Ek
rem Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan ve 
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Şükran özkaya'nın isimlerine de yer verildi- { 
ğinden, dokunulmazlık meselesi 10 . 8 . 1967 | 
tarihli Başbakanlık yazısı ile Cumhuriyet Se- J 
natosuna getirilmiştir. Cumhuriyet Senatosu
nun ilgili ihtisas Komisyonu, Anayasa ve iç
tüzük hükümlerine göre dosyayı tetkik et
miş ve sübjektif isnatlardan ibaret iddiaları 
hukukî yeterlikte görmediğinden adı geçen 
beş tabiî senatörün dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına lüzum olmadığı kanaatine var
mıştır. 21 . 2 . 1968 tarihinde Cumhuriyet Se
natosu Başkannına takdim edilen komisyon 
raporu 5 . 3 . 1968 günü Senato Genel Kuru
lunda görüşülmeye başlanmış fakat, bugüne 
kadar 8 ay g'eçmiş olmasına rağmen; usul 
meselesi, gündemin dolu olması, çoğunluğun 
bulunmaması gibi sebeplerden dolayı bir ka
rara bugüne kadar varılamamıştır. Hâdisenin 
bugüne kadar safhalarını böylece özetledik
ten sonra, simdi dokunulmazlık konu üzerin
de; dokunulmazlıktan ne anlıyoruz, dokunul
mazlık nedir, ne değildir?. 

Dokunulmazlık Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliğinin mahiyetinde mündemiç bir 
özelliktir. Üye Anayasanın kendisine tanıdığı 
bu özel vasfı ile ancak tekabül ettiği yüksek 
görevi lâyikı veçhile yapabilmektedir. Ana
yasanın 79 ncu maddesinde ifadesini bulan 
dokunulmazlık müessesesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliğinin âdeta lâzım ve gay-
rimüfarıkıdır. Ancak, üyenin bağlı bulunduğu 
Meclis, Anayasa ve içtüzüğün belirttiği esas
lar dâhilinde dokunulmazlığı kaldırılabilir, 
tabiatiyle üye bundan sonra takibata tabi tu
tulur. Daha açık bir görüşle arz etmek icabe-
derse, genel kaide dokunulmazlığın mecburi
yetidir. 

Tabiî üyelerin dokunulmazlık müessesesi 
içerisinde nasıl mütalâa edileceklerine gelin
ce: 

Tabiî üyelerin her birisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ayrı ayrı birer üyesi bulun
duğuna göre. Anayasanın 79 ncu maddesi mu
cibince gayet tabiîdir ki. yasama dokunulmaz
lıkları vardır. Anayasanın 70 nci maddesinde 
ise, «Tabiî üyeler Cumhuriyet Senatosunun di
ğer üyelerinin tabi oldukları hükümlere ta
bidir.» denilmektedir. Seçimle ilgili madde ve 
fıkralar hariç, 73 ncü maddenin birinci, ikin

ci fıkrası ve 3 ncü madde, 10 hariç. Bu duru
ma göre dokunulmazlıkla ilgili Anayasanın ve 
içtüzüğün diğer üyelere tatbikindeki esasların 
aynen tabiî üyeler için de dikkate alınacağı be-
dihidir. Anayasa ve içtüzük hükümlerine göre, 
bir üye için istenilen takibatın seyri husu
sunda iki şekilde karar verilebilir: 

1. Dokunulmazlığın kaldırılmasına, , 
2. Kovuşturma ve yargının üye sıfatının 

sona ermesi zamanına bırakılmasına, Anaya
sanın 79 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası ve İçtü
züğün 140 ncı maddesi aynen bu şekilde em
retmektedir. 

Bu durumu böylece tesbit ettikten sonra 
pimdi üyelik sıfatının sona ermesi demek, ne 
demektir? 

Üyelik sıfatının sona ermesi demek, her 
ne şekilde olursa olsun T. B. M. M. üyeliğinin 
kalkması demektir. Muhtelif şekilleri de şun
lardır. 

1. üyenin mensubolduğu Meclisinin özel
liğine göre üyelik süresinin sona ermesi. Mil
let Meclisinde 4 yıl, Cumhuriyet Senatosunda 
6 yıl olduğu gibi. 

2. üyenin çekilmesi, 
3. Kısıtlanması, 
4. üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet kabul 

etmesi, 
5. Meclis çalışmalarına izinsiz veya özür

süz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması yü
zünden üyeliğinin düştüğünün kendi Meclisin
ce karara bağlanması gibi hallerde üyelik dü
şer, yani sona erer. Anayasanın 80 nci madde
sinin emirleri böyledir. 

Bunlara ilâveten, tabiî üyeler için Anaya
sanın 70 nci maddesinin 2 nci fıkrasında üye
lik sıfatını sona erdiren bir sebep daha belir
tilmiştir. Şöyle ki, bir siyasi partiye giren
lerin tabiî üyelik sıfatı partiye girişlerinden 
sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği se
çimi tarihinde sona erer, denilmektedir. Ta
biîdir ki, aynı zamanda T. B. M. M. üyeliği 
sıfatı da sona erer. 

Üyelik sıfatının hangi halde değil de han
gi hallerde sona ereceğini zannediyorum arz 
etmiş bulunuyorum. Anayasa ve İçtüzük hüküm
lerine göre belirtmeye çalıştığını gibi doku
nulmazlıkların kaldırılması veya kaldırılma
ması münakaşası sırasında üyenin devresinin 
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ne kadar olduğunun önemi yoktur. Dokunul
mazlığın kalkmaması halinde takibat üyelik sı
fatının sona ermesine bırakılmış olur. Üyenin 
devresinin sona ermesi ise bu üyelik sıfatının 
sona ermesi sebeplerinden sadece ve sadece bir 
tanesidir. Bu itibarla tabiî üyelerin dokunul
mazlıkları konusunda devre problemi kâfi ve 
yegâne faktör olarak mütalâa olunamaz, olun-
mamalıdır. Aksi görüş, tabiî üyelerin doku
nulmazlığının bulunmadığı anlamını ifade eder 
ki, bu da Anayasanın 70 nci ve 79 ncu madde
lerinin lâfzına ve ruhuna kesinlikle aykırı
dır, Yine böyle bir görüş, T. B. M. M. üyeleri
ne tanınan haklardan tabiî üyeleri tefrik 
ederek mahrum bırakmayı açıkça belirtmiş 
olur ki bu zihniyet ve tutum Anayasanın 70 nci 
maddesine temel teşkil eden 12 nci maddesinin 
2 nci fıkrasiyle de as^a bağdaşamaz. 

Arz ettiğim hukukî bir tablo içerisindeki 
görüşlerimin sayın üyelerce de takdir buyuru-
lacağma inanmak isterim. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün doku
nulmazlık konusu ile ilgili hükmü yönünden 
meselenin değerlendirilmesine gelince : 

içtüzüğün 140 ncı maddesi, komisyonda bir 
üyen in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgi
li talebinin nasıl karara bağlanılacağını açık
ça göstermiştir. 140 ncı maddeye göre doku-
nulmazhğm kaldırılabilmesi için komisyonun 
elindeki mevcut dosyaya göre, ellerinizdeki dos
yaya göre, aranılacak hususlar; 

1. İsnadın ciddiyetine, 
2. Yasama dokunulmazlığının kaldırılma

sı talebinin siyasi maksatlara dayanmadığına, 
3. Kovuşturma konusu olan fiilin kamu 

oyundaki etkisi bakımından, yahut üyenin 
şeref ve haysiyetini koruma yönünden doku
nulmazlığın kaldırılmasında zaruret bulun
duğuna kanaat hâsıl etmiş olması şarttır. 

Üstelik bu üç şartın olayda birlikte bulun
ması da elzemdir. Zira, belirtilen şartlar mad
dede «ve» edatı ile birbirine rabtedilmişlerdir. 
Bundan anlaşılan şudur; üç şarttan her han
gi birisinin mevcudolmaması halinde üyenin do
kunulmazlığı kaldırılamaz. Bahis konusu 140 
ncı madde dokunulmazlığın kaldırılmasında 
üç şartın birlikte mevcudolmasmı öngörmek 
suretiyle objektif olarak hareket etmiştir. Böy
lece yasama organı işi esasından tetkik etmek 

hakkını muhafaza etmiş bulunmaktadır. Bu, 
Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibine ay
kırı olmak şöyle dursun, bilâkis kuvvetler 
ayrılığı prensibinin gereğidir. Aksi takdirde 
yasama organı diğer organların ve bilhassa 
yürütme organının tabiî olmak mevkiinde ka
lır ki, bu, hiçbir şekilde izah ve kabul edile
mez. Maddede aranan şartlar bulunmadığı 
takdirde takibat üye sıfatının sona ermesine 
bırakılır. Anayasanın 79 ncu maddesi. Bura
da da açıkça üye sıfatının sona ermesi tâbi
rinin kullanıldığına dikkati çekmek isterim. 
Devre sonu denilecek olursa bu arada dev
resi olarak Meclislerin özelliğine göre par-
İcmanterin ya 4 yıl veyahut da 6 yıl süre içe
risinde, devresinin süresi içerisinde istifası 
halinde dokunulmazlık müessesesi işliyor mâ
nasına gelir. Çünkü, onun süresi bitmeden ken
di inisiyatifi ile ayrılmıştır. Şu halde, devre so
nu değildir, üye sıfatının sona düşmesidir. 
istifa hali üye sıfatının sona düşmesi için ye
terli bir sebeptir. Hukuk doktoramın olmadı
ğım biliyorsunuz, kendi mevzuum olduğu için 
Anayasa ve içtüzük içerisinde anladıklarım 
bunlardır, iltifat edip etmemek, beğenip be
ğenmemek elbette sizlere aidolacaktır. üye sı
fatının sona ermesinden ne murat edildiğini 
Anayasanın 80 nci maddesinde görüyoruz. An
cak bu vesile ile ifade edeyim ki, dokunulmaz
lığın kaldırılıp, kaldırılmaması hususunun mü
nakaşasında münhasıran yukarıda arz etti
ğim ilk üç şart üzerinde durulur ve karar ve
rilim. Şayet, üç şartın tetkiki, dokunulmazlığın 
kaldırılmasını gerektirmez ise o zaman taki
bat üye sıfatının sona ermesine bırakılır. Bu 
duruma göre ne şekilde olursa olsun, üye sı
fatının sona ermesi zamanı, verilecek karar 
için müessir şartlar meyanma sokulamaz. 
içtüzüğün aranmasını öngördüğü şartlar dos
yada mevcut görülüyor ise, dokunulmazlık kal
dırılır, görünmüyor ise kaldınlmamasına ka
rar verilir. 

ikinci şık, yani dokunulmazlığın kaldınl
mamasına kanaat hâsıl olunca kuvuşturma ve 
yargılamanın üye sıfatının sona ermesine bıra
kılır, ifadesiyle, bırakıldı, ifadesiyle karar ve
rilebilir. Anayasanın 79, içtüzüğün 140 ncı mad
desinin 2 nci fıkrası. Bundan gayri düşünüş ve 
ifade tarzı Anayasa ve içtüzük hükümlerine ay
kırı düşer. 
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Şimdi, Sezai O'Kan'a ait dosyanın İçtüzü
ğün 140 ncı maddesi muvacehesindeki tahliline 
gelince : 

1. 140 ncı madde, malûmuâliniz, arz et
miştim, isnadın ciddî olup olmadınm hâdise
nin siyasi bir karakteri bulunup bulunmadı-
ğının, hâdisenin kamu oyu üzerindeki etki
sinin mevcudolup olmadığının bir üyenin şeref 
ve haysiyetiyle ilgili bir durum, yaratıp, yarat
madığının şartlarının aranmasını emrediyor
du. Şimdi, bu şartlara göre dosya içerisinde 
adı geçen Sezai O'Kan'm, huzurunuzdaki ar
kadaşın durumunu müsaadenizle ben kendi 
açımdan arz etmiye çalışayım. 

BAŞıMI* — T; y^et -> 1 • e-ı i 

İ^tn-su1 ^ ' !ı I F ' : n " ' i n 
lef i '-»e1"- T + r n ^ •> ı ı " 

h ıb H ı n î-mla r 1 - " ^ S «e1 e1 * t d ıPv 
20 rl \ f " o O.C ' r d T "1 ' " T * "ı *P" " 
hu" cıııdr ^ c * ^^ hevettf-ı \ "• ai"1 ° 
ğın "B" o t T̂» e pı - d^1 ^ ^ ı 1 Y 
oluyorum. 

Efendim, sayın üye, yazılı konuştuğa. için 2C 
dakikadan fazla kendilerine ses veremedim sa
yın üyenin 20 dakikadan fazla konuşmanın oy
larınıza arz ediyorum. Kabul e&orüer.. Etki
yenler... Kabul edilmiştir. Buyanımız Say:n 
O'Kan. 

SE2L4İ Ö'KAIJ (Devamla) — Gene! Yırm-
lun sayın üyelerine teşekkürleri:;:! ars ederim. 
Delâlet buyuran Sayın Balkana da keza, 

İsnadın ciddiyeti var mıdır? isnat dosya tet
kik buyurulduğımda görülecektir ki, ciddiyet-
ten tamamen uzaktır. Günkü, badirenin yegYıe 
tanığı Yaırmm Orkcmdur. Bern Ym ,:-Y/!emi-
yorum. Cumhuriyet Savcısının fezlekemde, ha
disenin tek tanığı Yasemin Grhcn'dur diyor, Yi
ne, sayın Cura hur iyot Saımın, hâdisenin tek ta
nı ğî Yasemin Orhun'un beyanlarına binaen di
yor ve fezlekesini ve iddianamesini bana bina 
ediyor. Çok istirham, ederim, dosyayı tetkik bu
yurmak fırsatını bularmyan arkadaşlarımın, ha
fızalarında ciddiş^etle bunun yer almasam bilhas
sa istirham ederim. Hâdisenin yegâne tanığa 
Yasemin Orhon'dur. Bu husus Yasemin ta::ator
dan bizzat ifade edildiği gibi diğer tanıhkran 
beyanları ile de tesbit edilmiştir. Savcılık tan

zim etiği fezlekede de, Yaseminin yegâne tanık 
olduğunu kayıt etmiş bulunmaktadır, Fezleke
de ayrıca, istkıadedüdiği bildirilen tanıkların 
aeyaniamda ; Yaseminin beyanını takviye ve 
Yyidedici bir hurus yoktur. Baha doğrusu di
ğer tanıkbar-n çsaitli verllelerle Yasemin'den 
duyduklarına, ov et Yasemin/den duydııklarma 
akhyeccb: bYYr bilgileri yoktur. Oünkii onlar
ca bir şey YYaYYrini de^il, Yasemin'den şunu, 
Yana5, buybYdarım, tanık zabıtlarında ifade bu
yurmuşlardır. Bu. husuYrr ifadelerinde,, arz et-
hğnn Ynbbarııı a r t a r : gtrükuektedir, Şu hal
de ortada mevcut o Yır tanıklık bir kişinin be-
yamarmYa toplana:aktadır. Bu tek kişi olan 
YaaemYYn boyanın ha Ye, peylediklerini tevsik 
i te rek hiçbir dükâa.em buY..mıadjğjîiı, hiçbir 
deki ia.onaY.cYia YY m YabY ettikten başka, 
^ Y - 'W- Y-^-'"° "-̂ fh verecek başka hiç kinr-
ır clmaYaını da İfade etniktedir. Bu beyanın 
YdbiyerYn aıahraıy mücerret hayali bir iddia 
olduğu ortadadır. Eir c-Iay vâki Ye, bu olay, 
raıhhiriii hayah; l i r ieadı değilse, bunu benden 
başka kimse bilemez, demesi ciddiyetle nasıl 
YYf edilebilir. LYmai. Yaeımim tabiî senatörler
den arıkladığı kimlerin de, P.İDO, ya dâhil bu-
Ynaıhılan yolandaki bildirinin görgüye rnikte-

1 - 1 - - kabırmdan duyduğunu da ifade 
auhuriyet Savcılığınca tanzim 

YYr hb iereddütYYeo lıilâfı hakikat demek, 
hars ini ban bir h ı Y n ı CYnkü Yaseminin, gerek 
dk YaYanm ir Yit c/hhniş oldrğu Y y bandı
na!'; Y a Y e oYhaiş ibra. ıreYıiııbi: ve gerek Oum-
hıuYmi Se-mliğnaa bu defa tesbit edilen ve ta
bir aba e:ıaa teşkil eden ifadesinde, Sesai O'Kan 
aYrıYn hiçbir şekilde bahsedilmediği halle her 
nedeneo savcılık, Yasemin'in beyanına binaen 
diyırtk, feYYıeıimY Sead O'Yan Yi ismini, ta-
mhYr ar:aanâa zikretmektedir. Saveıhğ:n, bu 
Yıiiımı- da elbette ndbiyetben mahrum bir dav-
r-,n: -•-. ta kandiriâir der&sm, imla kımfvskk et-

armıs Glm.rv P p r 

T-'-^+i içene , t a m a m ı m myamm tey.i.eıetfciğı reiırîı-
hm tanıklar, derinliğine düşünülür ise. bilâkis 
onan sİYYıs itimat ve kibar edilmi.yeeeğ'ni ifa
de etmişlerdir- Emünıle Haran Yerkiner bunu 
aşıkşba IvlYtmiştir. Yasemin'in anneli Güzi
de de, kmı habdıında endir ek yoklan ve farkın
da elmaya-ak bu fikri teyidetmiştir. Yani kızı
nın da itim.aâa şayan obmyan bir hasta tip ol-
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ıığunu, ikrar etmiştir annesi. Böyle bir kimse
nin beyanında ve bu beyana istinadeden hareket 
tarzında ciddiyet aramalı mümkün müdür? Ay
nı dosyada ismi gecen bir yüksek î:ıahke,u-3 üye
si hakkında, Yargıtay İS . 7 , 19G7 tarihinde bib-
muhakenıe, meni muhakeme kararı verm^'jr. Bu 
da dosyanın ciddiyetine, ibtünde durulup du-
rulmıyaeağma zannediyorum ki, yarg;. müessese
lerine olan saygımız açismdan bir mâna ifade 
eder. En yüksek yargı merciinin mezkûr karar
da, hâdisenin ciddiyetten uşak olduğunu gös
termeye kâfi nitelikte olduğunu biraz evvel yap
tığım notun dışındaki görüşlerimle arz etıriş-
tim. Ayrıca Yargıtaym vermiş olduğu bıı karar, 
sadece bir tehir kararı değil, nihai mablystte ve 
meselenin yargı orgamnea hallini tasammun 
eden bir karardır. Yargıtay karara gitmeden 
evvel, aynı dosya içinde tanık olarak bildirildi 
ve fezlekenin hasırlanmasını esas teşkil eden 
Yasemin Orhon'un yeminli ifadeline müracaat 
etmiş, onun gösterdiği tanıkların yeminle ifa
desine müracaat etmiş, ondan sonra da Cumhu
riyet Savcısına tekrar bir yazı yasarak şu gün
kü tarihe kadar bana vermiş olduğunuz bilgi
nin dışında, yeniden elde ettiğiniz tahkikat, ta
kibat sonu bütün Devletin ^bude bukman istih
barat imkânları ile, meve^ dolduğunu ileri sü
rebileceğiniz delilleriniz varsa lütfen Yar,gıtaya 
gönderiniz, demiştir. Cumhuriyet Savcıbğîrun 
cevabı, «Hayır si*e vermiş olduğumuz bilgiler
den gayrı, her hangi yeni bir bilgimh yoktur,? 
Yalnız, maalesef yoktur demesini belki unutmuş 
olabilir Cumhuriyet Savcısı. Bundan sonra, ka-

elbet ilâçlarını kendi istikametinde arryacaktır. 
Anayasa, içtüzük, Türk Ceza Kanunu araştırıl
mıştır. Şu kanaate, hukukî ve vicdani kanaate 
varmıumdır ki, devam edeceğim hâdiseler bu 
olayın siyasi olduğu kanaatine beni götürmüş
tür. Çünkü, Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesinin 5 nci ve 141 in 7 nci fıkraları bu gibi 
olaylar içerisinde bulunup da olayın vücut bul
masından evvel veya sırasında bir ihbarda bu
lunursa ancak verilecek olan cezanın 1/3 ü de
recesinde bir indirme yapılır diyor. Yani, onu 
hiçbir saman suçluluk kürsüsünden doğrudan 
doğruya tanıklık iskemlesine götürmüyor, gö
türmüyor. Kanun götürmüyor. Ne Cumhuriyet 
£;/v"c:sı ne ben. Fakat, Yaseminin sanık ola
rak gösterilmesi kendisinden rahatlıkla isteni
len istikamette bundan böyle istifade gayesine 
matuf olabilir kanaatini maalesef uyandırıyor. 

î MDO. ya müşabih SDK ve Eminsucuların kur-
• duğu bildirilen diğer iki teşkilâtın da Yase-
I mir».'in beyanlarına göre ihtilâlci bir faaliyet 
î içinde bulundukları anlaşılmaktadır. Tetkik bn-
] vurulursa MDO. mm bir ciddiyeti kabul edildi-
] ği takdirde, SDK denilen Eminsucuların kurdu-
; ğanu bildirdiği, iddia ettiği Yaseminin bu gö-
1 Tüllerinin de biribirmden farksız bir ciddiyet 
: içinde dikkate alınması lâzımgelirdi. Halbuki 
• bunlara hiç dokunuîmaniTs. Fezlekede Yasemin'-
i iu beyanım teyidettiği belirtilen şahitler, tanık-
| 1ar derinliğine düşünülürse bilâkis onunla hiçbir 
l Kuman yan yana görülmemektedir. Şu halde yine 
| Sayın Cumhuriyet Savcısının da belirttiklerine 
I göre bütün mesele tek tanık, benim ve hukuk 

kararını yüksek mahkeme meni muhakeme ola- j anlayışım içinde, hukuk Devleti anlayışı için-
rak sonuçlandırıyor. Kimin? Bu dosyada bi- } ele sanık durumunda olması lâzımgelen Yase-
zim kadar, hele benden 25 defa daha çok ağır i 
ithamlara mâruz bırakılmış bir kişiyi, meni mu
hakeme kararı ile meseleyi hallediyor. Yasama s 
dokunulmazlığının kaldırılması talebinin siyasi 1 
maksatlara dayanıp, dayanmadığı hususu, İçtü- j 
züğün 140 nci maddesinin, malûmu âliniz şart- j 
larından birisi de, bu hususun araştırılmalıdır. I 
Kanaatimce çok dikkat ettim, insaflı olmaya ça- i 
lıştım, fakat bunun cevabını siyasidir olarak 
vermeye kendimi mazur ve haklı gördüm. Evet, 
siyasidir. Çünkü, Yasemin kendisinin MDO da j 
bulunduğunu beyan ettiğine göre tanık olarak 
değil, sanık olarak dinlemek gerekirken bu yola t 
gidilmemesi beni düşündürmüştür. Bu davranış ' 
manidardır. Ben hukukçu değilim. Başı ağrıyan, [ 

mir.'den başka bu işi bilen yok. 

ihtilâlci bir karakter arz ettiği iddia edilen 
diğer ihbar içerisindeki o patentler hakkında hu
kukî bir takibata girişilmemiş olması da 
tekrar ediyorum bu dosyanın ve bibimle ilgili id
dia ve ithamların siyasi bir yönü olduğu kanaa
tini vicdanımızda bize hatırlatmaktadır. Ve yi
ne şu kanaate insanı hâdiselerin gidişi sürüklü
yor. O da bu olaym mahiyetine g'öre değil, it
ham. edilen sanıkların yani, bizlerin kişiliğine 
göre hareket edilmiş olması intibaı durumun si-
ya-ii olduğu intibaını teyidetmektedir. 

ikinci muhbir durumunda görülen General 
irfan Tansel'in basın toplantısı tahkikatın baş-
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langıcma vesile olduğu cihetle bu hususu kısa
ca tavzih etmek isterim. 

ilk olay, hâdisenin safhalarını arz ederken 
açıkladığım tarihte cereyan etmiş Cumhuriyet 
Savcılığı takibata girişmiş ve takipsizlik kararı 
almış idi. Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik 
kararı almasından 3 - 4 sene sonra General İr
fan Tansel kendi havacı arkadaşlariyle düşmüş 
olduğu bir ihtilâf neticesinde basında büyük 
bir etki yapan üzücü, ciddî olduğu için, daha 
doğrusu ciddî görüldüğü için bir etki yapan be
yanlarda bulunmuştur. Bu beyanları ihbar te
lâkki eden Cumhuriyet Savcısı vazifesi icabı ye
niden bu konu üzerinde takibata girişmiştir. Şu 
halde bizim üzerinde durduğumuz ve Yüce Se
natoyu meşgul eden su konunun esas kahrama
nı, yaratıcısı, ikinci muhbir durumunda bulu
nan eski Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan 
Tanseî'dir. ikinci muhbir durumunda görülen 
General irfan ansel'in basın toplantısı arz etti
ğim gibi bu tahkikata sebep, vesile olmuştur. 
Fakat, buna rağmen bugüne kadar henüz bu 
kadar Türk toplumunun siyasi, iktisadi ve dış 
ülkelerdeki millî demokratik haysiyetimizle il
gili havayı bozacak kadar ciddî bir etki yapan, 
bir atom bombası gibi âdeta tahripkâr bir te
sir yapan bu. iddiaların sahibi General İrfan 
Tansetl'in, kürsüde huzurunuzda bulunduğum 
şu ana kadar hukuk Devletinin imlemesi lâzımge-
len bir mekanizma işletilmemiş, işletilemediği 
için de ifadesi alınamamıştır arkadaşlar, Bura
ya çıkacak arkadaşlar evvelâ bu dosya içinde 
beni itham etmeden, ilgililer hakkında lütfen 
ikazda bulunacak konuşmaları yaparlarsa hu
kuk Devletine saygılarını ben de alkrşlryaoa-
ğım. Çıksın... 

OSMAN NURİ CÂNPOLAT 
nur. ne alâkası var? 

.Gîiya) Bu-

B AŞK AN — Buyurunu Sayın O'Kan. 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Sen buraya çı

kıp konuşursan daha istifade ederiz. Başka yer
de seni sonra konuşturmazlar. Eğer Sayın Ada
let Bakanı teşrif ederler de «Evet Sayın Gene
ral İrfan Tansel'in ifadesi alınmıştır, iddia ve 
itham ettiği belgeleri tetkik etmiş bulunuyoruz, 
hem de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ge
re hukuk Devleti anlayışı içinde lâzımgelen me
kanizma işletilmek suretiyle ifadesini tesbit 
ettik.» buyururlarsa kendilerine elbet teşekkür 

etmeyi vazife bileceğim. Ama zannetmiyorum. 
Peki akla gelecek, bilhassa yeni teşrif eden ve 
oturduğu yerden de nedense efendini, rahatsız
lık duyup da lâf atmak itiyadmı gelir gelmez 
kazanan arkadaşlara bilhassa hatırlatmak isti
yorum. Diyorum ki. niçin bovie konuluyorum.: 
Niçin? Yani, General İrfan Tansel'in hio bilgi
sine müracaat edilmemiş midir? Ikklmiştir, 
Ama, nasıl? Arz edeyim. Acaba sevk verecek 
mi? Üzüleceksiniz ama mecburum. Gazeteler
de biraz evvel arz ettiğim eski Hava Kuvvetle
ri Kumandanı Sayın General irfan Tansel'in 
beyanlarını gören Cumhuriyet Savcısı derhal bu 
konu üzerine eğiliyor ve takibata girişiyor, Mü-
racaat edeceği kişi evvelâ Hava Kuvvetim Ku
mandam irfan Tansel olacak. Nasıl müracaat 
edecek? Benden iyi biliminiz, bilmemls lâcun-
gelir ki, samimî olarak eğer hâtualavmzı dile 
getirmeniz icabederse, bilgi ve tecrübelerinizi. 
«Buyurun Sayın General beyanlarınız hakikaten 
Türk toplumunu ilgilendiren ciddiyet arz etmek
tedir. Bu husustaki iddia ve ithamlar: m zı, bilgi 
ve dokümanlarınızı tesbit etmek mecburiyetin
deyim. Bunun için sizi r aha t ız ettim.» İfade 
zaptına geçecek elinde iddia edilen, generalin 
iddia ettiği el yazıları ile dosyalar mm im ""DO 
Teşkilâtının başı şudur, (b) si şudur, (c) si şu
dur, (d) si şudur (x) ine kadar hepsini biliyo
rum diyen General Tansel, mevkiinin haysiye
tine yakışır bir ağırlıkta ve ciddiyetle, o maka
ma saygı duyup bu bilgileri ve beigeleıi teslim 
etmesi gerekirdi. Böyle bir şey cmıamışhU: Ne 
olmuştur? Söyüyeyim : Cumhuriyet "avcısı ya
zar. Başlık: Adalet Bakanlmı Yüksek IvTakamı-
na. Filân tarihli gazetelerde çık,:.:a I-TDO hak
kında Sayın Hava Kuvvet1 eri Kurmndam İr [an 
Tansel'in beyanlarına müstenit bilgilerini, bel
gelerini Yüce -Genel. Kurmay Başkanhğmdan 
temin ederek makamıma gönderilmesini arz ve 
istirham ederim. 

Vaktinizi almamak için dosyayı çıkarıp ay
nen okumuyorum., hovam esprki bu. Fardan 
yok, eksiği var. Adalet Bakanlığı ayru i:rcgi, 
ayn?. nezaketle Genelkurmay Başkauhğrna bildi
rir ve Genelkurmay Başkanbğ: da Hava Kuv
vetleri Kumandanına şu hususta elinde senin bil
giler, belgeler varmış, bunları Adalet Bakanlı
ğına göndereceğim, sen de bana ver,,. Elde 
edilen bilgiler yedi, sayfa olarak Genelkurmay 
Başkanına gönderilir. Genelkurmay Başkan-
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lığı da gelen yollardan, aynı mekanizmayı ter
sine işletmek suretiyle Cumhuriyet Savcılığına 
kadai', General İrfan TanseFden rica yoîiyle alı
nan bilgileri savcıya göndermiş olur. 

Gönderdiği bilgiler nedir bir defa? Gazete
lerde iddia ve itham ettiği o ağır havayı yara
tan konu ile ilgili, kendisine ait bir tek bilgi, bir 
tek belge yoktur. 1962 senesinde baslıyan ve 
örfi idarede bir hâdiseden dolayı ifadesine mü
racaat edilen, bir zavallı duruma toplum için
de düşmüş ve herkes tarafından bilinen Yase
min ismindeki bir kızın hezeyanlarla dolu bir 
teyp bandında, bilmeden tesbit etmiş oldukları 
bilgilerdir. Yani, hukuk devleti içerisinde savcı
nın, gel general, nedir ifaden, nedir elindeki 
bilgilerin, dokümanların demeyip de, Adalet 
Bakanlığına, Adalet Bakanlığından Genelkur
maya, Genelkurmaydan Hava Kuvvetlerine, 
tornistan Genelkurmaya, Adalet Bakanlığına, 
Cumhuriyet Savcılığına gelen, bu kadar 
hepinizi, Türkiye'yi ve hattâ ilgili dünyanın mü
esseselerini meşgul eden bu konu hakkında Ha
va Kuvvetleri Kumandanının bir tek kendi im
zasına, kendi bilgisine ait bir şey yoktur, yer 
verilmemiştir. 

Bunu zannediyorum, anlatabildimse ne mut
lu... 

Yalnız, bundan evvelki, sekiz ay evvel şu 
kürsüden mecburen yine bu konuda istemiye-
rek, üzülerek, haklılığın verdiği bir güc ve bir 
tepki içerisinde yaptığım konuşmada da dile 
getirdiğim gibi, şu suali o zaman buhmmıyanla-
ra sormak suretiyle, olayın hukukî yönündeki 
zafiyeti belirtmeye çalışacağım. Hatırlamış 
olanlar yine üzerinde duracaklar, ilk defa din-
liyenler de zannederim bir mâna vermek için ra
mimi gayret sarf edeceklerdir. 

İşte. bu ağır iddia ve ithamlarda bulunan 
Hava Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral irfan 
Tansel olmasaydı da acaba bir teğmen olsaydı, 
Ankara'nın Sayın Cumhuriyet Savcısı aynı yol
lardan mı acaba giderek Genelkurmay Başkan
lığı vasıtasiyle bu teğmen gencin, genç teğme
nin ifadesine bu nezaket kurallarını, âdeta hu
kukun dışına çıkararak benimseyip de böyle mi 
ifadesine müracaat edecekti? Hepinizin vicdan
larına ve hukuk anlayışınızı istirham ederek bu 
suali tevcih ediyorum. Cevabınızı vicdanları
nızda vereceksiniz, 
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OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Alâ
kası yok bunun mevzu ile Beyefendi... 

SEZAİ O'KAN (Devamla) — Sen anlamaz
sın Beyefendi, yeni teşrif ettin. 

BAŞKAN — Söz atmak memnudur efendim. 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 

Çok anlarım. 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Anlıyan in

sanlar burada çıkar konuşurlar. 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 

Konuşacağım Beyefendi 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Konuşacak

sınız, ama inşallah iltifat görür? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın O'Kan. 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, devam 

ediniz lütfen. 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Efendim, 

eğer nefes almak müsaadesi yoksa... 

BAŞKAN — Hayır, hayır, bir sataşma oldu 
da, onun için tevakkuf ediyorsunuz zan
nettim. İstediğiniz kadar nefes alabilirsiniz 
şüphesiz. 

SEZAİ O'KAN (Devamla) — Arkadaşa 
fırsat verdim, biraz daha rahat etmesi için, 
konuşmaları gerekiyorsa konuşsun diye. 

BAŞKAN — O fırsatları benimle beraber 
vermemeye gayret ederseniz memnun olurum 
efendim. 

SEZAİ O'KAN (Devamla) — Bu hâdiseyi 
kısaca derken, zannediyorum, kendi açım
dan yeteri kadar izah etmeye çalıştım. Fakat 
şunu tekrar etmek isterim, sarahatle : Bu 
dosya içerisinde kendimi yalnız olarak bir ra
hatlığa, yalnız olarak suçsuzluğa çıkartmak 
için gayret sarf etmiyorum. Kendimden bi
raz fazla bahsediyorsam, dosyanın gayri-
ciddî olduğunu ispat etmek için kendimden 
bahsediyorum. Bunu da bilhassa böyle kabul 
buyurun. 

Sezai O'Kan ismi ne ilk muhbir ve tek ta
nık gösterilen Yasemin tarafından, ne de bu 
defaki takibata vesile olan General İrfan 
Tansel tarafından hiçbir yerde telâffuz edil
memiştir. Ama, bugün Sezai O'Kan Cum
huriyet Senatosu kürsüsünden MDO ile ilgili 
dosyanın içerisinde gösterildiğinden, huzu
runuzda bu işle ilgisi olmadığını anlatmak için 
kendisini vazifeli görmüştür ve onun için 
konuşmaktadır. 
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Biraz evvel, bu takibata mesnet teşkil sden 
Hava Kuvvetleri Kumandanı, bu terimleri 
kullanırken çok ıstırap çektiğimi ben de bili
yorum, ama bu ıstırabı kendime, bir haki
kati ortaya koymak için sindire sindire 
alıştırmaya çalışıyorum, evet, bugüne kadar 
bu hâdisenin huzurunuzda görüşülen bu MDO 
denilen ne olduğunu henüz benim dahi anla
madığım şu üzücü konunun kahramanı emekli 
General İrfan Tansel'in ifadesine müracaat 
edilmediğini arz etmiştim. Bunun üzerine He
yeti ITmumiyenize daha objektif bilgiler ge
tirmek ve bu MDO dosyasını ciddî gibi se
bepleri, menşei hangi istikâmetten gelirse 
gelsin, MDO dosyasını ciddî kabul etmek is-
tiyen arkadaşlara belki yardımcı olur dü
şüncesiyle son bir atak yaptık. Hukuk Dev
letinin vermiş olduğu, bize gösterdiği ışıklı 
yoldan hareket ederek, bir de haklılığın 
vermiş olduğu güçlü insanlar olarak vazife 
bildiğimiz için bir atak yaptık, son atak... 
O da nedir? Yurt dışına çıkacak, büyük hiz
metlerinden Türk milletinin dış ülkelerde 
faydalanmasına karar verilen Sayın Emekli 
General İrfan Tansel yurt dışına çıkacak bi
liyorsunuz, yurt dışına çıkmadan evvsl şu 
iddia ve ithamlarını biran evvel, hukuk Dev
letinin anlamına yakışır bir istikamette de
ğerlendirsin ve Cumhuriyet Savcısına artık 
gitsin, bilgi versin, Cumhuriyet Savcısının, 
bir adalet mekanizmasının şerefli bir mevkii 
olduğunu, ondan uzak kalmanın uygun olamı-
yacağını, müşerref olmanın bile ayrı bir 
zevk olacağını, hele haklı olduğu kamu ve 
hizmet yolunda bir müracaat olduğunu hatır-
lıyan bir insan olarak, gidip bu bilgi belgeleri 
Cumhuriyet Savcısına vermesinin bir vazife 
olduğunu, kendilerine bir telgraf çekmek su
retiyle beş tane arkadaşımız, yani MDO için
de tanıdığınız arkadaşlarınız telgraf çeke
rek ricada bulunduk. Ayrıca belki dikkatle
rinden kaçmıştır, kararname Bakanlar Kuru
lundan çakmış olmasına rağmen Âdalft Ba
kanlığı çok meşguldür, Cumhuriyet savcılığının 
ise meşguliyeti hiç bitmez, bu bakımdan birer 
telgrafta Adalet Bakanına ve Ankara Cumhu
riyet Savcısına bu mealde telgraf çekerek on
ların da unutulmuş vazifelerinin yerine getiril
mesini rica ve istirham ettik. Şimdi size gerek
çesini arz ettiğim ve bu gerekçeye göre hareket 
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ettiğimiz telgrafları da huzurunuzda zabıtlara 
da tescil etmek maksadiyle arz etmek isterim. 
Fasla vaktinizi alacak değildir. Telgraf. Birisi 
Adalet Bakanlığına ve aynı mealde Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına. 

«Eski Hava Kuvvetleri Kumandanı Emekli 
General irfan Tansel'in ağır ithamı sonucu hak
kımızda adlî tahkikat açılmıştır. Tahkikat 'dos
yasında muhbir olarak adı geçen Tansel'in ifa
desi dahi bulunmamaktadır. Muhbir Emekli Ge
neral Tansel'in yurt dışına çıkmadan önce adlî 
makamlarca ifadesinin alınmasına delâletlerini
zi saygılarımızla rica ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı Ekrem Acuner 

Suphi Karaman Sezai O'Kan 
Şükran Özkaya 

Hayatımda hiç kıdemimi suiistimal ettirme-
miştirn ama bu dosyada kıdemim nedense aşa
ğıya alınmış. Dosyanın üzüntüsü bana bunu za
ten çoktan unutturdu. 

ikinci telgraf. 
«Sayın Emekli Orgeneral Tansel 
Komutan evleri 

Çankaya 

Hakkımızda ağır ithamlarda bulunurken eli
nizde suç unsurunu ihtiva eden dosyaların da 
nıevcudolduğunu iddia etmiştiniz. Bu iddianızı 
Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden dile getiren
ler de olmuştur, (Bir değorli arkadaşımız bun
dan iki birleşim, evvel, Sayın Deliveli, bu husu
su, dile getirmişti, biz de Deliveli'nin de bu gö
rüşüne ciddiyetle yer vererek kendisini vazife
ye davet ettik.) 

«Yurt dışına çıkmadan önce elinizde mevcu-
dolduğunu iddia ettiğiniz dosyaların adlî ma
kamlar ve mercilere tesliminin sorumluluk duy
gusunun bir gereği olduğunu hatırlatırız.» de
dik. 

Aynı protokol içerisinde beş tabiî üyenin 
isimleri sıralanıyor. Tekrar etmeme her halde 
lüzum yok. 

Sayın senatörler; şimdi sizlere gazetelerdeki 
beyanları ile aktüel kahraman olan kimseye ait 
bir hâtıramı nakletmek isterim. Böylece de bâ
zı çevrelerce ithamlarına fazla değer verilen bu 
zatın bilinmiyen taraflarını ortaya koyarak de
ğerlerini ben de huzurunuzda değerlendirmeye 
çalışmış olacağım. 
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Bir gün rahmetli Talât Aydemir bana gele
rek, O'Kan? 

— Efendim. 
Hava Kuvvetleri Kumandanı General irfan 

Tansel'i sakın harcamayınız. Çünkü o bize lâ
zım dedi. Ben de kendisine cevaben: General 
irfan Tansel sizlere lâzımolduğu içindir ki, ba
na ve arkadaşlarıma lâzmı değil, demiştim. Eğer 
Talât Aydemir de General Tansel'i benim gibi 
tanımış olsaydı milletçe üzüntüsünü yaşadığı
mız 22 Şubat ve 21 Mayıs olayları demokrasi
mize gölge düşürmemiş olurdu. Fakat buna mu
kabil Talât Aydemir bugün için hayatta bulu
nurdu. Bu hâtıra ile ilgili kanaatimi huzuru
nuzda iki birleşim önce konuşan Sayın Deliveli 
arkadaşıma ithaf etmiş bulunuyorum. Çünkü 
bu üye MDO hakkında ağır iddia ve ithamlar
da bulunan kimsenin yüksek bir mevki sahibi 
olduğu için elimizdeki dosya muhtevasına göre 
Anayasa ve içtüzük muvacehesinde dokunul
mazlıklarımızın kaldırılması 'mümkün olmasa 
bile, evet, kıyas yolu ile kaldırılmalıdır tezini 
ileriye sürdüler. Kıymetli hukukçu arkadaşıma 
kıyasın cezada istimal, edilmiyeceğini bu kür
süden ben ifade etmek istemiyorum ve bana bu 
düşmez, düşmemelidir. Ancak yüksek mevkiler
de bulunanlardan kendilerini ihtiras cazibesin
den kurtaramamış kimselerin bu zafiyetlerinden 
ötürü tarihin karanlıklarına göçtüklerini hatır
latmama müsaade etsinler. Böylece de büyük 
mevkilerde oturanların mutlak hatadan salim 
olmaları temennisinin her zaman gerçekleşmedi
ği kanaatini olsun arkadaşımla beraber paylaş
mış olalım. 

Sayın senatörler, sözlerime son vermeden 
mevcut doT/adaki sübjektif iddialarla Anayasa 
ve içtüzük muvacehesinde dokunulmazlığımın 
kaldırılmasına hukukan imkân olmadığını, hu
kukî hislerle zorlamanın ise uygun ve meşru bir 
yo! olmadığını belirtmek isterim. Bununla bera
ber Türk hâkiminin karşısına çıkmak için asla 
ve asla bir endişemin bulunmadığını bilhassa 
ifade eder. Saygılarımı sunarım. (Sol ve orta 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın O "kan. 

Buyurun Sayın Mustafa Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Muhte
rem Başkanım, aziz arkadaşlarım; Sayın Sezai 
O'Kan'in konuşmasını dinledikten sonra bir is

viçreli müellifin sözünü ve Eflâtun'un talebele
rine tavsiyesini hatırlatarak sözlerime girmek 
isterim. 

İsviçreli büyük bir hukukçu var, ismi şu 
anda hatırıma gelmedi, kitaplar yazmış öyle 
söyleniyor ki, belki İsviçrede çıkan kanunların 
% 80 nini de kendi kaleminden çıkmış. Günün 
birinde bir tarihte İde bu kürsüde 'anlattım. Gü
nün birinde de bir bisiklet trafik kazası dola-
yısiyle bir çocuğa çarpmış ve mahkemeye git
miş. Mahkemeye gittiği zaman karşısında da 
hâkim kendi talebesi. Müdafaa ediyor kurtul
mak için. Maddenin metnini okuyor, mevcut
tur, değildir, kasıt vardır, yoktur, okuyor. Hâ
kim hükmünü veriyor. Tefhim ettiği zaman ta
lebesine şunu söylüyor. Evet talebem, kıymetli 
talebem, diyor, ben kanunları daima yazarken 
hiçbir zaman suçluluğu düşünmemiştim. Ama 
demek ki noksan tarafım var onun için tedvi
nimde, yazımda yanlış yaptığıma kaaniim di
yor. Teşekkür ederim, kararma diyor. Bir nok
taya gelmek istiyorum. Sayın Sezai O'kan hak
kındaki fikrim müspet ama müdafaasına temas 
etmeden geçmek istemiyorum. Dediler ki, «Bu 
dâvada Sayın Tansel'in ifadesi alınmadan bir 
insan mahkemeye sevk edilir mi? Acaba bir üst-
teğmen olsa bu aynı nezaket ve nezahatin içinde 
bu talep yapılır ve bu talep Genelkurmay Baş
kanlığına gider mi?» Gitmez arkadaşlar. Gelin 
bir yerde birleşelim. Bu memlekette hukuku 
hâkim kılalım. Maziden bahsetmek istemiyorum. 
Bu memlekette idam kararı verirken tek müseb
bibi şahidi dinlenmeden idam kararı verildiği 
mahkemeler vardır, birleşelim diyelim ki bu da 
hukuka aykırıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Deliveli. Ko
nuşmaları heyecanlarımızın selinden mantığı
mızın süzgecine intikal ettirmek için, müsaade 
ederseniz Riyaset olaraik kanaatimizi arz etmek 
istiyorum. Sayın O'Kan söze başladıkları zaman 
bn/rün müzakere ettiğimiz mevzuun mücerret hu
kukî bir mesele olduğunu ifade ettim ve müza
kerelerin hududunu aşmamasına müştereken 
dikkat etmemizi rica ettim. Şimdi bu ricamı za-
tıâlinize de tekrarlıyorum. Ben inanıyorum ki ve 
Riyaset inanıyor ki, bir milleti büyük millet ya
pan hususiyetlerden biri de mülkün temeli olan 
ve içtimai yaşayışımıza düzen veren adaletin ve 
adalet cihazının daima saygıyla anılmasıdır. Bu 
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sebepten nev'i şahsına münhasır olan bu hâdise- j 
de mevzu ile sınırlı kalınmasını, müzakereler es- 1 
nasında bu muhterem müesseseye nakise getire- | 
cek beyanlardan tevakki edilmesini bilhassa is
tirham ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Deliveli. 
MUSTAFA DELİVELt (Devamla) — Sayın j 

Başkanım, ben evvelâ Sayın Sezai O'Kan'a hak ı 
verdim, hakkiyle başladım; dedim ki, bir nok- | 
tada birleşelim arkadaşlar. Bu memlekette hakkı i 
ve hakikati, gerçeği adaleti hangi partiden 
olursak olalım, ne zaman hangi şartlarda olur
sak olalım tahakkuk ettirelim dedim. Bunun 
için misal gösterelim. Burada birleşirsek bugün 
benim başıma gelen felâket yarın sizlerin başı
nıza gelebilir. Bugün benim müdafaadan mah
rum şahitsiz dosyam yarın sizlerin başınıza ge
lebilir. O halde birleşelim dedim ama taanda 
bulunmadım. Ama bu memleketin bir gerçekleri 
var, bu gerçeklere temas etmek için evvelâ, hak 
vererek bu noktaya geldim. 

Sonra, arkadaşlar bir nokta daha var. Eflâ
tun talebelerine ders verirken, talebelerim demiş, 
«Kütleden rey alabilmek için istediğinin aksini 
iste, arzu ettiğinin aksini iste.» Sayın arkadaş
larım, dokunulmazlığım benim de kaldırıldı. 
burada ben de istedim. İnanınız, emin olunuz 
ki, gelip kaldırınız deseniz belki bir şey olmaz. 
Doğrudur veya yanlıştır polemiğe girmek iste
miyorum. Ama ısrar edince haklı olarak bir 
endişenin, varsa eğer böyle bir suç görülsün, 
mahkemeye gidilsin diyoruz. Nitekim, esasen 
dokunulmazlık kaldırıldığı zaman arkadaşlar 
dokunulmazlığı kaldırılan insanın, arkadaşımı
zın bir hafta içinde itiraz hakkı var. Ve bir 
hafta içinde yapılan itirazın 15 gün içinde de 
bugün müstakil Anayasanın teminatı altında 
bir Anayasa Mahkemesi var. 15 gün içinde ce
vap verecek. Binaenaleyh, karar verecek. Şu 
halde hem itirazı var, hem itiraz ederse karar 
verecek merci var. Bu kadar endişeye mahal ol
duğuna kaani değilim. 

Geliyorum noktai nazarıma : Arkadaşlar bi
zim bir - aynı mektepten olanlar hatırlar - Hirş 
diye bir ticaret hocamız vardı. Bir gün geldi 
bize derste dedi ki, arkadaşlar maddeyi kaç 
defa okudunuz dedi, talebenin birisi beş defa 
okudum dedi, birisi dedi ki 20 defa okudum, bel
ki attı. Birisi 30 defa okudum dedi. Evet dedi 

30 defa okuyana numara verdim dedi. Kanunun 
maddeleri metinler bir defa okuduğunuz zaman 
başkadır, üç defa okunuca başka olur, değişir. 
30 defa okunduğu zaman da daha başka olur. 
Misali var. Meselâ bir Medeni Kanunun (Gü
lüşmeler) Anlamadığınız için belki olabilir. Bir 
Medeni Kanunun muayyen maddesini Temyiz 
Mahkemesi İkinci Hukuk Dairesi 20 sene tatbik 
etmiştir. 20 sene sonra içtihadını değiştirmiştir. 
Anlamaz mı Temyiz Mahkemesinin İkinci Hukuk 
Dairesinin salahiyetli, bilfiil boşanmaya dair 
olan o maddeleri yegâne tatbik eden bir heyet 
anlamaz mı? Hayır arkadaşlar. Demek ki 20 
sene sonra hâdiselerin, vakıaların oraya olan 
tesiri onların anlayışı, onların bu vasat ve mu
hitteki hukuk telâkkisini değiştiriyor. 

Şimdi ben bu noktai nazarımla Anayasanın 
79 ncu maddesinden anladığımı ve bu anlayışın 
içinde dokunulmazlığın kaldırılmasının zaruri 
olduğunu iddia ve ispata çalışacağım. 

Arkadaşlar, Anayasanın 79 ncu maddesini bu 
hâdiseden sonra tekrar tekrar okudum. Hâdise 
mühim olduğu için metni hulasaten okumak is
terim. Bu 79 ncu madde tetkik edildiği zaman 
espiri şu arkadaşlar : Geçmiş hâdiselerden, geç
miş hâdiselerin o günkü hatırlanışmdan bir 
madde tedvin edilmek istenmiş, haklı olarak. 
Bir dokunulmazlık müessesesi konmak istenmiş. 
Ama tesirler objektif değil, sübjektif. Çok ya
kın hâdiselerde bir arkadaşın üç defa, beş defa 
dokunulmazlığı kaldırılmak istenmiş, aleyhte 
kötü bir numune olmuş, bunun tesiri altında 
gelmiş. Madde tedvin edilirken maddenin ba
şında denmiş ki; «T.B.M.M. üyeleri Meclis çalış
malarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sür
dükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışın
da tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar.» Espirisi bu. Yani hangimiz olur
sak olalım, tabiî senatörler için değil, bütün se
natör arkadaşlarım için şu espirinin içine girmek 
lâsım arkadaşlar. Evvelâ senatörün, T. B. M. M. 
üyesinin dokunulmazlığı Meclis içinde âmme 
nimeti gördüğü düşüncesinin hüviyetkıin. bu-
nu konuşmasının reyinin su veya bu şeklld-2 taz
yikten kurtarabilmek maksadına müstoııidola-
rak konmuştur. Yoksa falan yerde Hükümet de-
TTirmoyo t~s:bbüs edeceksin, öbür tarafta adam 
yara'UvT.—Dks'n, su veva bu şekilde Türk Gê a 
Kanunımun muhtelif maddelerine uygun suç 
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işliyeceksin, bunun da gölgesine bu dokunul
mazlık çadırının içine gireceksin. Bu hukuk an
layışı ile kabili telif olmaz. Sebebi şu arkadaş
lar; arkadaşlarım gayet iyi bilirler kanunlar 
tedvin edilirken - bildiğimi iddia etmiyorum, 
okuduğumdan söylüyorum - bir kanunun mak
sadı ne ise birinci fıkrada yazılıdır. Bunu oku
duğunuz zaman T. B. M. M. üyelerinin düşün
cesini, oyunu, sözünü ve bunun dışarda kulla
nılmasını her şeyden masun addetmiş. Şimdi 
zırha büründüğümüz dokunulmazlık çadırının 
içine girdiğimiz nokta bu esprinin içinde olmak 
lâzımgelir. Falan yerde şu veya bu Ceza Kanu
nuna giren bir suç islersem benim dokunulmaz
lığım vardır diye gelip söylemek 30 milyon in
sana karşı doğru olmaz. Buraya gelen arkadaş
ların bunu bilmesi lâzım. 

Sonra, arkadaşlar bu metnin iki fıkrası var. 
Birisi diyor ki, ikinci fıkrası; «Seçimden önce 
işlenmiş suçlar...» tâbiri var. Önce veya sonra 
işlenmiş suçlar için kendi meclisinin kararı ol
madıkça tutuklanamaz, yargılanamaz, mahke
meye gidemez yani hakkında takibat, yapıla
maz. Şimdi daha evvel Kurucu Mecliste bulunan 
arkadaşlarıma rica ediyorum. Üçüncü fıkrada 
şu, diyor ki : «Seçimden önce veya sonra suç 
islemiş bir üyenin suçu, cezası devre sonuna bı
rakılır» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, burada iki fıkra var. 
Eğer vâzıı kanun suç ile cezayı birbirinden ayır-
masa derdi ki ikinci fıkrada; «Seçimden evvel 
veya sonra işlenmiş suçlar ve cezalar Meclisin 
kararı olmadıkça tutuklanamaz, ceza verilmişse 
ertelenir» der idi. Bunu dememiş vâzıı kanun. 
Suçu ayrımış, suçu ve suçluyu, suç isnadını, id
diasını ayırmış, cezayı da ayırmış. Hattâ ceza 
için ayrı bir hüküm bırakmış. Diyor ki; «Dev
re sonuna bırakılır.» Bırakılabilir de değil ar
kadaşlar «bırakılır» Âmir hükmü koymuştur. 
ikinci fıkra ile üçüncü fıkranın arasındaki far
kı tebarüz ettirdikten sonra maruzatımı şu 
yolda hulâsa etmek isterim. 

Biz geliyoruz, diyoruz ki; arkadaşlar sayın 
tabiî senatörlerin dokunulmazlığı için. Arka
daşlar, bizim şu 79 ncu maddeden anlayışımız 
bu maddenin içinde sizin reyinizin, sizin düşün
cenizin, sizin zihniyetiniz, sizin şu veya bu şekil
deki her hangi bir suretle olursa olsun noktai 
nazarınızın bize muhalefetinden, veya muayyen 

bir partiye muhalefetinden mütevellit bir mak
sadın tahtında mı bu suç isnadı vardır? Hayır 
arkadaşlar. Bunu olsa olsa Adalet Partisi, arka
daşlar bu suçun isnadedildiği, bu suçun ortaya 
çıktığı tarihte Adalet Partisi iktidarda değil. 
Bu suçun şahitleri Yasemin isminde bir tıp tale
besi, Sayın Hava Kuvvetleri Kumandanı Tan-
sel sizin arkadaşlarınız. Demin de ifade ettiği
niz gibi onun orada kalmasını veya gitmesini iki 
taraf kendi arasında bir nevi yazışmalara dahi 
dökmüşsünüz, kendi arkadaşınız. Bunların, bu 
suçun isnadedildiği tarihte ne iktidarımızın, ne 
bizim arkadaşlarımızın, ne bir dahli var, ne bir 
tesiri var. O halde? O halde bu bir maksadın 
yani sizin düşüncenizin, hürriyetinizin, oyunu
zun tesir veya tazyikinden kurtulmak diye bir 
şey mevzuubahsolamaz. Bu itibarla 79 ncu mad
denin içindeki Anayasa dokunulmazlığı ertele
nir, kaldırılmaması lâzımgelir yolundaki noktai 
nazar bence makbul değildir. Kaldırılması lâ
zım. Böyle bir kasıt, böyle bir maksat yoktur. 

Kaldı ki, ikinci fıkrasının yani suçu ve ce
zayı kendi mahkemesinin, kendi meclisinin ka
rarı olmadıkça tutuklanamaz yargılanamaz, sor
guya çekilemez. Arkadaşlar, doğru. Demin arz 
ettim, buradaki espri bir Meclis üyesinin arz et
tiğim şekilde reyinin düşüncesinin hürriyetinin, 
konuşmasının tesir altında kalmamasına vabes
tedir. O halde böyle bir şey olmadığına göre er
telenecek. Erteliydim arkadaşlar. Müddetli 
olursa ereteliyelim. Eğer kaydı hayat şartiyle 
senatörlüğünüz mevzuubahsolmasa bunlar me
sele değil. Bizi düşündüren, bizi endişeye sevk 
eden bir imtiyazlı muameleye sizin tabi tutul
manızı istemiyoruz arkadaşlar. Ben şahsan iste
miyorum. Sebebi; Anayasanın bu söylediğim 
metnine uygun olmadığı gibi Anayasanın esa
sında diğer maddelerinin ruhuna da uygun de
ğil. Meselâ; diyor ki 12 nci madde : «Herkes 
din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanım 
önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

Arkadaşlar, çok rica ediyorum, şu 12 nci 
maddenin metniyle bu imtiyazı nasıl bağdaştı
rırsınız. Yazın bir esbabı mucibe altını imza 
edelim. 12 nci maddesi bir eşitliktir. 

Polemik yapmak için değil ama bugün biza
tihi tabiî senatörlük müessesesi dahi bu madde
nin metnine muhalif. Ama gelin bunu bir şeye 
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istinaden ikinci bir dokunulmazlığa, imtiyaz 
üzerine imtiyaz vermek hukuk şinaslıkla, hu
kukla bağdaşmaz. 

Bir formülünü bulalım. 10 sene, 20 sene, 65 
sene diye bir yere bağlıyalım bunu. Misalini ve
receğim, arkadaşlar bu suçu bir tarafa bırakın. 
Trafik suçundan suçlu, yok ama trafik suçun
dan, yaralamadan suelu, odacısiyle kavga et
miş, hizmetçisini dövmüş, hanımını dövmüş, tür
lü türlü Ceza Kanunu içindeki ağır cezanın ha
ricinde dahi bir takım suçlar mevcut. Bu mev
cut suçların sahipleri var mı, mağdurları var 
mı? Var arkadaşlar. Samğı da sayın senatör
ler olsun, birisi olsun - misal olarak - Mağdur 
gelecek mahkemeye dövülmüş. Dâva nerede? 
Dâva için ölmeyi bekiiyeceksin. Olmaz arka
daşlar. Siz mağdur duruma düştüğünüz zaman 
bir dâva aktığınız sa^an karadaki muhata
bın, mağdurun dâvası görülecek, neticelene
cek, o hükme bağlanacak, cezasını çekecek, siz 
çekmiyeceksiniz, Bu imtiyaz olur. Lütfedin bir
leşelim, bir noktada birletelim. Anyasa br* 
formül bulsun buna. Bu itibarla şu Anayasa
nın esprisine muhalif olan bu durumu dahi 
bizim, gözden geçirip bir tetkik vasıtası yapıp 
bu işe bir çare bulmak lâzımgelir. 

Kaldı ki, arkadaşlar, aynı Anayasanın 
18 ncü maddesi ecnebiler için dahi diyor ki: 
Hak ve hürriyetleri için hukuku düvel kaide
lerine göre kanun çıkaracaksın diyor. Senin 
ecnebiler için dahi çıkaracağın hususi kanun 
hukuku düvel kaidelerine göre mecbursun bu
nu çıkarmaya diyor. Bu Anayasanın hamurun
da, çamurunda bâ^ı sırıtan tarafları var ama 
adaletin ta kendisi 3~atı,yor, hakikatin kendisi 
yatıyor. Binaenaleyh, bunun esprisine muhalif 
olan şeye ikinci bir şeyi koymıyalım. Gidersi
niz ve biz kaldırırız. Bizden maksadım şahsi 
konuşuyorum, kaldırırız, itiraz edersini?. Ana
yasa Mahkemesi bir formül bulur. Der ki, Ana
yasa Mahkemesi: Evet. su madde metni sahih
tir siz ölünceye kadar bunda devam edeceksi
niz, bundan masunsunuz der. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim, ha
tırıma geldi, 

SELÂHATTÎN ÖZGÜR ^Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar, 79 ncu maddenin müzakeresi sırasın
da bu bir mesele olmuş, bir mevzu olmuş. De
mişler ki; burada tabiî seçimle gelenler var, 
kontenjan var, tabiî senatörler var. Bunların 
dokunulmazlık mevzuundaki durumu ne ola
cak denmiş. Hattâ Sayın Ataklı'nın bir takri
ri var. Demişler ki, siz buraya tabisiniz. Ar
kadaşlar her kanunun çıktığı tarihteki vasa
tın içinde mütalâa, müzakere ve ondan bir ta
kım hisse almak lâzım. Gönül isterdi ki, o gün 
için de bir arkadaş çıksın, sizin tabiîlik sıfatı
nız var, ölünceye kadar devam edecek. Ceza
lar sonraya mı tehir edilecek bu olmaz diye 
birisi çıkmış, üzerinde durulmamış. Belki tek-
nikman farkına varılmamış, belki de o günün 
vasatı bunun farkına vardırmamış. Ama bu 
kanunun bir boşluğu. Sonra çıkmış komisyon 
sözcüsü demiş ki, tabiî senatörler de bu mad
denin metninden istifade edecektir. Bu prose
düre tabidir, demiş. 

Arkadaşlar, buralarda müzakere edilirken 
görüyorsunuz. Hiçbir zaman için komisyon söz
cüsünün beyanı evvalâ komisyonu bağlamaz. 
Sonra komisyon sözcüsü beyan ederken komis
yon toplanıp mı veriyor? Kendi yukardaki 
noktai nazarını gelip kürsüden ifade ediyor. 
Sonra komisyon dahi müştereken karar vermiş 
oba, müştereken toplanıp o kararı Heyeti Umu-
miyenize tefhim etmiş olsa, onun dahi Heyeti 
Umumiyeden çıkmış bulunması lâzımgelir ki, 
kanunun metni olsun, sarahati olsun ve bu sa
rahatken de sayın arkadaşlarım istifade etsin. 
Binaenalayh kanunun noksan tarafı, boş tarafı 
buradadır. Burada olduğuna göre, buna demin 
de arz ettim bir formül bulmak lâzımdır arka
daşlar. Kanun bunu bulmuş. Demin bir nebze 
Sayın Sezai O'KPU temas ettiler. 

Arkadaşlar Medeni Kanunun 7 tane mad
desi vardir. Mecellenin kaç maddesi vardı, her-
sey için tatbik olan? Yedi tane maddesi vardır, 
her türlü hukuk kaidelerinde kabili ta+biktir. 
Birinci maddesinde diyor ki «Kanun lâfzı ile 
veya ruhu ile temas ettiği bütün meselelerde 
mer'idir. Temas etmezse? Te^as etm^^e «Hâ
kim örf ve âdete göre, örf ve âdet dahi yoksa 
kendisi vâzıı kanun olmuş gibi hüküm vermeye 
mecburdur» diyor, içtihatlardan da istifade 
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eder. Geliyorum huzurunuza bir dokunulmaz
lık mevzuu var; kaydı hayat şartı tile devam 
eden senatörlük var, suç isnadı var, doğru yan
lış. Yetkili m'arci bunu takdire bağlar, hükme 
bağlar. Yanlış. Hayır kaldıramayız. Niye arka
daşlar? Kanunda sarahat yok. Eğer deseydi ki 
kanun, kaydı hayat şartiyla tabiî senatörlük 
müessesesini koyarken bunlar için işledikleri 
her suç muaftır. Ağır cezalı hariç aşağısını mu
af tutabilirdi. 'Metne ıbir sarahat koyardı, bu 
sarahati ifade ettiğine göre biz de Anayasanın 
hükmü derdik ilktiba etmek mecburiyetinde 
kalırdık. Hayır arkadaşlar, yok bu sarahat. Ol
madığına göre, biz burada bir hâdise dolayısiy-
le arz ettim biz bir mahkeme demeyeceğim ama 
siyasi 'bir teşekkülüz. Bir kanaatimizin obuası 

lâzım ve bu kanaati verirken demin de arz et
tim arkadaşlar; bir kanaatimizi hükme rapte
derken eğer kabili temyiz değilse korkmak lâ
zım. Beraberim. Eğer temyiz yolları varsa, mü
dafaa imkânı varsa, ben içtihadımın burada 
verdiğim kararın hukukî bünyesinin doğruluk 
veya yanlışlığını tevsik sadedinde .korkmadan 
verebilirim. Biz kararımızı verebiliriz. Arkadaş
lar bir hafta içinde itiraz eder, Anayasa Mah
kemesi de doğru veya yanlış diye bir karar 
verir. Bizim de, bu suretle meşkûk kalmış, me
tinde mevcudolmıyan bir mevzu hakkında iç
tihadımızı tebellür etmiş ve o içtihadın hukukî 
bünyesini en yükssk merci olan Anayasadan 
da öğrenmiş olurum. Diyeceksiniz ki, «yüksek 
mahkemeye gitmek zor.» Zor değil arkadaşlar, 
zor değil. Bu kürsüden sizin gibi de değil, 
bu kürsüden o devirde, çok iyi bildiğiniz devir
de isnadedilen suçlar dolayısiyle «Anayasa 
Mahkemesine gideceğim» diye Dar bar bağıran
lar olmuştur. Gitmiş gelmiştir. Benden sonra 
sayın Çorum Senatörü Alâttin Çetin diye bir 
arkadaşım hem komisyonda gelmiştir, hem bu
rada gelmiştir «kaldırın yüzümün akı ile git
mek istiyorum» demiştir. 

Arkadaşlar inanın ki, belki 7 - 8 ay sürmesi 
eza verir cefa verir. Ama buraya gitmeidiğiniz 
takdirde dahi, ölünceye kadar devam eder. Ben 
isnadedilen suçun mahkemede hesabını vermiş; 
beraet etmiş gelmiştim. Bana bir arkadaşım 
dün dedi ki «Kromit hâdisesinin Ihesabmı ver» 
dedi. Ya maazallah ben buraya çıkıp da «be
nim dokunulmazlığımı kaldırmayın arkadaşlar 
suç şöyledir, ihtilâl zamanında olmuştur, şahit 

budur diye bir beyanda bulunsaydım beni bu
rada tutamazdınız. Bu kutsi çatının altına gir
mezdim. Lütfedin, isteyiniz ve sevk edelim. Ka
nun yolları vardır. Biz de içtihadımızın mahi
yetini ve bünyesini öğrenmiş olalım. 

Sonra, arkadaşlar bu işi bir de İçtüzük ba
kımından mütalâa etmek lâzım. Demin dedim 
ki «Anayasamızın şu şu noktalarına göre kaldı
rılması lâzım.» içtihat meselesi. Bu noktayı 
kabul etmezseniz, meşkûk bırakılmıştır. Şu 
yola giderim. Ama bütün bunları kabul etme
diğiniz takdirde içtüzüğümüz Anayasaya uygun 
olarak bir madde tedvin etmiş; 140 ncı madde
dir. Arkadaşlar nedir, 140 ncı maddeye göre 
ssvk sebebi olarak isnadedilen? Suç, fiil, dâva 
dosyası önünüze geldi. Ne yapacaksınız? Ev
velâ ciddî mi değil mi. Sonra siyasi bir mak
sadı var mı, sonra kamu oyundaki etkisi, ve 
nihayet üyelerin şeref ve haysiyeti bakımından 
hu işi mütalâa etmek lâzım. Demin bir nokta
da 79 ncu maddeyi izah ederken, 79 ncu mad
desinin espirisini arz etmiştim. «Reyinin, oyu
nun, düşüncesinin masumiyetini temin için» de
miştim. Burada İçtüzüğün 140 ncı maddesinin 
koyduğu fıkralar üzerindeki münakaşayı veya 
bu fıkralarda hüküm tesis ederken dahi bu es
perinin içinden hareket etmek Îâzımgeidiğine 
kaaniim. İçtüzük «ciddiyeti» diyor. Arkadaş
lar yine burada tekrar edeceğim: Bir adaletin 
temeli olabilecek, gerek hukukun esasına, ge
rekse u^ııle mütallik şeyde; Ahmet için ayrı, 
^ehme*. için ayrı, su parti için, bu parti için 
olmaması lâzım. Bizim Yüksek Senato olarak 
kabul edeceğimiz şey, Mm olursa, hangi vasat
ta bulunursa bulunsun aynı prensibin, aynı dü
şüncenin, aynı noktai nazarın hâkim olması 
Îâzımgeidiğine kaaniim. Arkadaşlar, evet bu 
hâdisede bir tek şahit vardır. Yasemin Oröıon 
diye bir tıp talebesi. Sonra arkadaşlar. Hava 
Kuvvetleri Komutanının ifadesi var, beyanı 
va,r. Nedir o bsyan? Söylediler ama diyor ki; 
«onHirler ve ordudaki diğer ihtilâlci grupların 
ihtilâl hazırlıkları var, bunların kendi el yası
lan ile hazırladıkları dosyalar bendedir. Hükü
metlerde bu dosyalardan pek yok. Bunlar dış 
kaynaklardan besleniyorlar, ama nereden bes
lendiklerini bilmem. Bir Güvenlik Kurulu top
lantısında Barakan inönü'ye bu dosyaları gön-
r1.°.rmeyi tfMif ettim, reddetti» diyor. Söyle
nen söz S°.ym Hava Kuvvetleri Kumandanına 
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ait. Bir şey söyliyeceğim. Eğer bunlann kendi I 
el yazılan ile hazırladıktan dosyalar var, Hü
kümetlerde bu dosyalardan yok. Bunlar dış 
kaynaklardan besleniyorlar ama nereden besle
niyorlar bilmem. Bir Güvenlik Kurulu toplan
tısında... Şimdi arkadaşlar, bir an için şahi
din bir beyanının kâfi gelmediği mevzuu gelir 
mi gelmez mi, hukukî bakımdan münakaşa ede
lim. İkinci adam Hava Kuvvetleri Komutanı. 
Demin Sayın Sezai O'Kan orada kalıp gitmesi 
için gruplar arasında yazışmalar olmuş, sizden
dir, bizdendir diye ve tanığın sonradan ismini 
öğrendik. Sayın Kumandan diyor ki; «Bende 
el yazılan ile dosyalan var, bunlar dışardan 
besleniyor», tek şu sözleri meydana çıkanp doğ
ru veya eğri yüzüne çarpmak veya hakikati mey
dana çıkarmak için ben olsam alnı açık giderim 
mahkemeye şu hâdiselerdeki yerim nedir, diye? 

Şimdi, gelelim bu delillerin münakaşası Yük-
F3k Heyetinizin salâhiyeti dâhilinde mi değil 
mi? Değil arkadaşlar sebebi şu: Arkadaşlar biz 
bir siyasi teşekkülüz. Delillerin münakaşasını 
yalnız mahkemeler yapar, hâkimler yapar. 
Savcmm dahi delilleri takdire yetkisi yoktur. 
Onun içindir ki, saman zaman Sayın Sezai O'Kan 
aıkadaşım dedi ki; «Sayın Tansel'in ifadesi 
alınmamıştır», doğru. «Bu dosyalar celhedilme-
miştir», doğru, ama şunu hatırlatmak istiyo
rum, hiçbir zaman için savcı bütün delilleri 
toplamaya mecbur değildir,.. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Mecburdur, 
mecburdur... 

MUSTAFA DELIVELi (Devamla) — Hu
kukçu arkadaşlara hatırlatırım, sebebi şu; Sav
cı dâva açmak için kâfi emare görürse dâvayı 
açar. Savcının toplıyacağı delil kaybolması I 
muhtemel, ilerde mağdurun veya sanığın taraf
lardan birinin hukukuna müessir bir delilin 
zlyaı mümkün ise, mevcut ise o zaman toplama
ya mecburdur. Onun da toplama takdiri ken-
sine aittir. Ama bir savcı şu delili, dosyayı 
getirmedi diye ben bunun münakaşasını yapıp, 
ben burada dokunulmazlığı kaldırmıyacağım, 
kâfi değildir, diyemem. Sebebi arkadaşlar, hiç
bir hukukta, ceza hukukunda, usulde şahit ve 
şahadet tarif edilmemiştir. Muayyen bir şaha
det, bir beyan şu hâdisede tam şahidolur, hâ
kimin hükmü için bir gerekçe olur, falan hâ
disede o türlü beyan gerekçe olmaz. O itibar- J 
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la şahidin ve şahadetin tarifini bizim hukuku
muz yapmamıştır. Sebebi, şahidi ve şahadeti 
vakıanın, ispat edilmek istenen hâdisenin hâ
kimin vicdani kanaatine yardım eden bir va
sıta olarak kullanıldığı içindir. O vasıtayı siz 
bilemezsiniz, hâkim takdir eder. Bu itibarla
dır ki, biz muayyen bir dosyanın celbedilmemiş, 
gelmemiş bulunması sebebiyle biz bunu nok
san delile müstenidolduğu için ciddiyetten mah
rum, kâfidir, göndermiyelim diyemeyiz. Kal
dı ki, bir noktayı daha tebarüz ettirmek iste
rim. 

Arkadaşlar dediler ki; «Efendim, bir tek 
şahit var, Hava Kuvvetleri Komutanının be
yanı var.» Arkadaşlar, cezada y\iz tane mü
dafaa şahidi gösterirsiniz. Ben falan tarihte, 
falan yerde gece yattım, falanlarla yemek ye
dim, şunu yaptım, vakadan kendinizi sıyırmak 
için. Bir tek görgüye de müstenit değildir. Hâ
dise mahallinde kaçarken görülen bir adam 
var ama, katil hâdisesi var, hâkim bir katil 
hâdisesinin mevcudiyetine, yalnız kaçarken 
gördüm, demesi karşısında birkoç yüz müdafaa 
şahidine rağmen bir tek şahidin şahadetine 
hüküm tesis edebilir. Yani delilin birisi, ikisi, 
üçü yoktur. Bir. 

iki; bâzı hâdiseler var ki, bazan şahidola-
rak gidersiniz mahkemeye, sonra sanık olarak 
çıkarsınız, gidersiniz. Bu da vâki, varit. Ya
ni şahit Orhon'un muhbir iken şahadette bulu
nuyor, esasında bu da suçludur, yolundaki id
dianın mesnedi yoktur. Hâkim oraya gittiği za
man onu muhbir olarak, şahidolarak dinler. 
Bilâhara eğer o hâdisede, vakada şahadeti ye
rine muhbirliği, suça iştiraki, suça iltihakı 
mevcut ise onun hakkında bir fezleke tanzim 
eder, savcılığa gönderir, savcılık ikinci bir 
iddianame ile onu da sanıklar meyanına sokar. 
Kaldı ki, 141 nci maddenin bir hükmü var ar
kadaşlar. O şu; Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesinin 7 nci bölümü 7 nci fıkrası. Bu 
maddede, yani Cumhuriyete aykırı, demokrasi 
prensiplerine ayları, Devletin, tek bir fert fa
lan isnadedilen fiili kapsamına alan maddenin 
7 noi fıkrası diyor ki; bu maddede yazılı suç
ları işliyenlerden biri suçu ve diğer failleri son 
tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara 
ihbar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıl
dığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hu-
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suisiyetlerine göre ölüm cezası yerine 10 yıl
da». aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve 
ağır hapis cezaları ile dörtte bire kadar indiri
lerek... Kanun hafifletici sebebi koymuş arka
daşlar, yani bu dediğiniz, bu isnadedilen fiilin 
delilleri falana tokat vurdun, filânın dişini 
kırdın, falana yumruk attın, yüzü. şişecek, 
gözü patlıyacak, kaşı kırılacak böyle bir de
lil bulamazsınız bu işte. Böyle bir delil bula
mazsınız. Binaenaleyh hâdiseden bir kişi dahi 
söylese sanık dahi olsa, sanıklardan birisi hâ
diseyi daha evvel ihbar etmek suretiyle - ki 
onun lehine birtakım hükümler koymuş - daha 
evvel bana haber verirsen demiş senin cezanı 
azaltırım, hafifletici sebep sayarım, demiş. 
Bu itibarla bu şahadete ve şahide ve Tansel'in 
yanlış ve noksan ifadesine ve dosyanın gelme
mesine mütaallik olan itirazları da varit değil
dir. Bu bakımdan da dokunulmazlığın kaldırıl
ması lâzımgelir kanaatindeyim. 

Kamu oyundaki etkisi; anlattılar. Etkisi 
var mı yok mu yüksek takdirîneze bırakı
yorum. Bu memleket ihtilâl dedikoduları ile 
siyasi istikrarı bozulmuş bir memlekettir. İk
tisadi istikrarı da bozulmuştur arkadaşlar. 
Ve sonra bu suç isnadı tarihindeki vasatı 
düşününüz; 20 - 21 Şubat, 20 - 21 Mayıs, fiili 
olanlar, dedikodusu bulunanlar ve arkasın
dan bu hâdiseler, böyle bir vasatta çıkıyor 
arkadaşlar. Güllük gülüstanlık iken çıkmı
yor. Vasat da bu, bu vasatın içinde de bunu 
düşünmek lâzım. O halde bunun siyasi et
kisi kamu oyunda var mı, yok mu şu anlat
tığım vasat içinde takdirlerinize bırakıyo
rum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Düzeltelim, 
kamu oyu bunları istemiyor şimdi. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Şimdi 
gelelim. Arkadaşalr, kamu oyu hangi memle
kette olursa olsun, hangi rejimde bulunursa 
bulunsun; her kamu oyu imkânı var ise 
hakkın, hakikatin tecellisinden memnun olur. 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Âcil işleri
miz var yapılacak, Sayın Delivelioğlu. 

MUSTAFA DELİVELÎ (Devamla) — Son
ra... 

BAŞKAN — Sayın Özmen, Sayın hatibin 
sözünü kesmemenizi rica edeceğim. Usul hak
kında zatıâlinize söz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Deliveli. 
MUSTAFA DELÎVELÎ (Devamla) — 

Sonra arkadaşlar, üyelerin şeref ve haysiyeti 
mevzuuna gelince; bu kürsüye sanık olarak 
gelip isnadedilen fiilden dolayı açıkça, doku
nulmazlığımı kaldırın diyen fukara vardır. Ben
den sonra Alâaddin Çetin gelmiştir., Komisyo
numuzda birçok arkadaşlar, isnadedilen suç do-
layısiyle «kaldırın» demişlerdir. Bu şerefi arka
daşlardan da beklerim. Şeref ve haysiyet mese
lesinin takdiri kendi arkadaşlarımdadır. G-ö-
nül arzu eder ki istesinler, biz de kaldıralım, bu
günkü Anayasanın teminatı altında olan Ana
yasa Mahkemesine gidin, beraatr edersiniz sizi 
ilk defa alkışlıyacak olan benim. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya temas et
mek isterim, vicdan borcudur. Bir de takririm 
vardır. 

Arkadaşlar, dosyaya baktım, ne teypte, ne 
de Tansel'in beyanında Sayın Sezai O'Kan'm 
ismi yoktur. O gün de ifade ettiğim gibi bir 
takrir veriyorum, kanaatime göre bunların 
ayrı ayrı reye vaz'edilmesi lâzım. Hepsi be
raber mütalâa edildiği takdirde Sayın Sezai 
O'Kan'm ayrı olarak reye vaz'ını ve onun 
hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılmamasını 
rica edeceğim, takririm bu yoldadır... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Tezada 
düştünüz. 

MUSTAFA DELİVELÎ (Devamal) — Arz 
edeceğim. Ben bu işi kademe kademe hukukî 
olarak, meşkûk olan tarafın esbabı muoibesi, 
eğer esbabı mucibesi kaydı hayat şartı ile 
senatörlüğü devam eden kimselerin, bu devam
lılığı kendilerinin doknulmazlığınm kaldırıl
ması için bir sebebolmadığı noktasında ise, sa
yın arkadaşlarımın bileceği iştir, onu da kal
dırırlar. Ama biz 79 ncu maddenin içinde 
tabiî senatörlerin ne prosedüre tabidir den
diği, mevcut şahadet ve deliller karşısında es
babı mucibe bu olduğu takdirde Sezai O'Kan 
için; kızm ifadesinde, Tansel'in beyanında 
yoktur, onun için bu takriri verdim. Mâruzâ
tım budur, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Bir tek noktaya cevap vereceğim demiştim. 
En son olarak arkadaşlar, imkânı olmadan De
liveli cevap vermedi demeyin, benim hakkımda 
söylendiği için cevap vereceğim ben. 

Sayın Mucip Ataklı, «Haksızlığın bir bel
gesi olduğunu, gözleri intikam ateşi ile yanan 
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muarızlarımın dahi inkâr edemiyecekleri bu 
dosya muhteviyatını işgal ederek, gerçekleri 
tahrife yeltenmemiş olsalardı, konuşmıyacak-
tım.» Bunları sayın Ataklı söylüyor. 

Arkadaşlar, insafınıza hitabediyorum. Bu 
ne bizim devrimizde olmuştur, ne şahitlerden 
birisini tanıyoruz, ne de bilmem neyini... Biz 
tahrif etmedik. Gelen hâdisenin münakaşasını 
yapıyoruz. 

BAŞKAN — Sözünüzü bitirdinizse, teşek
kür edeceğim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Yok 
efendim, bir maruzatım daha var. Benim hak
kımda söylenenler var da. 

Diyor ki... Büyük bir kumandanın iddiası
nın yeter olması gereği ile muhalefet etmesi 
zavallı bir çobanın hukuk anlayışından yoksun
luğun, zimmet suçundan Yüksek Adalet Diva
nında yargılanmış olmanın... «benim o.» ...hulâ
sa kin ve intikam hissi ile marazi bir hastalığa 
müptelâ bir insanın malûl mantığının bir sonu
cudur. Bunu asla yadırgamıyoruz. 

Sayın arkadaşıma şunu tavsiye ediyorum: 

ihtilâl idaresinin sevk etiği bir devirde is-
nadedilen fiilin Anayasaya intikalinde komis
yon arkadaşlarım şahittir, hepsinden teker te
ker rica ettim, bu kürsüye çıktım, benim do
kunulmazlığımı kaldırın dedim. Ve ben gidip 
hesap vereceğim dedim. 

Sayın arkadaşıma da tavsiye ederim, bunun 
huzuru içinde gel buradan «kaldır» da biz de 
kaldıralım. Biz o devrin, onun da hesabını 
verdik, en ufak bir şey varsa. Sonra benim hâ
disemle ne alâkası var? Fi tarihinde diyorlar 
ki, Sayın Ataklı'nm bir akrabası casusluktan 
idame mahkûm olmuş diyorlar. Ben bunu gelir, 
burada söylersem bu hâdise ile alâkası olur 
mu? Benim zimmet suçumun bu hâdise ile ne 
alâkası var? Gönül ister ki, gelsin Sayın Atak
lı kendisi de kaldırın desin döndüğü zaman 
ilk defa tebriki ben kendisine yapacağım. 

Saygı ve hürmetlerimle efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Deli 
veli. 

MEHMET HAZER (Kars) — Rapor üze 
rinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Kaydedelim efendim. 
Sayın özmen usul hakkında söz istemiş 

bulunuyordunuz. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Ben 

de söz istemiştim. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özmen Beyefendi, sizden 
evvel söz istemişlerdi. Müsaade ederseniz Sa
yın ösmen'in usul hakkındaki taleplerini ka
rara bağlıyalım, ondan sonra zatıâlinize söz 
vereceğim efendim. 

Evet Sayın Özmen ne hakkında söz istiyor
sunuz? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, müdafaa hakkı kutsal bir haktır, o hu
susta söyliyeceğim, sisin tutumunuz hakkında. 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında... 
Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Gayet kısa 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, hak
kın ihlâlini asla tervicetmiyen bir tutumda ol
duğumuz kanaatindeyiz. Yalnız hakkın suiisti
maline de müsaade etnıiyeceğimizi önce bilme
nizi rica ederim. Bu sebepten dolayıdır ki, sa-
tıâiiiiize İçtüzüğün usul hakkında derpiş et
miş olduğu hükmü okumak istiyorum. Usul 
hakkında koııuşabilmenis işin, bir konunun gö
rüşülmesine yer olmadığına, gündeme veya bu 
tüzük hükümlerine uyulması gerektiğine 
ilişkin konuşulur. Bendenizin tutumu hakkın
da bu tüzük hükümlerine ilişkin olarak hangi 
maddenin ihlâl edildiğini gördünüz ki, onun 
hakkında konuşmak istiyorsunuz? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — ikinci oku
duğunuz kısım hakkında. 

BAŞKAN — Bu tüzük hükümlerine uyul
ması gerektiğine ilişkin. Ben bu tüzük hü-
kümlsrinin hangi maddesini ihlâl etmiş bulunu
yorum ki, zatıâliniz söz istiyorsunuz, onu rica 
ediyorum. 

HALİL ÖSMEN (Kırşehir) — Efendim, ar
kadaşımızın savunma hakkını tahdidettiniz, tü
züğe aykırı hareket ettiniz, ben de usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi maddesi efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Son kısım 

efendim. 
BAŞKAN — Hayır İçtüzüğün hangi madde

si bunu öngörüyor? 
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Dedim ya. 

BAŞKAN" — Hayır, İçtüzüğün hangi mad
desi bunu öngörüyor. Ben hangi maddesini ih
lâl ettim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşımı
zın savunma hakkını tahdidettiniz, Tüzüğe ay
kırı hareket etiniz, ben usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin, söz veremiyece-
ğim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — O zaman 
Beyefendi, kutsal müdafaa, hakkını tahdidetti
niz, arkadaşımızın müdafaa hakkını tahdidetti
niz. Yani, bana söz vermiyorsunuz. Nereden çı
kıyor, anlamadım. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanından sözlü so
ru ile bendenizin tutumunu lütfen tetkik ettir
menizi rica ederim, efendim. 

Buyurunuz Sayın Selâhattin Özgür. Hangi 
husus üzerinde konuşmak istiyorsunuz, efen
dim? 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosuna Başkanlık 
ettiğiniz tarihten itibaren oturumların bir mü-
camele havasında geçmesi ve karşılıklı tariz ve 
itirazlarda bulunmamak için tarafsız hareket 
edeceğinizi söylemiştiniz. Ben bu hususta size 
yardım etmek üzere konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Özgür, bu söz
leri söyledim ve vazife gördüğüm müddetçe de 
bu taahhüdümün yerine getirilmesi için âzami 
dikkati sarf edeceğim. Ama, yine bu birleşimde 
insanoğlu olarak hatadan masun kalmıyacağımı 
da ifade etmiş bulundum. Bu mücamele kaide
lerine karşı tutumumda bir noksan mı gördü
nüz? 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabu Üye) — Evet, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, verdiğiniz sözden dolayı teşekkür
lerimi arz ederim. 

Bugünkü oturumda bütün arkadaşlarımıza 
objektif hareket etmeleri hususunda ikazlarda 
bulundunuz ve gayet yerindeydi. Yalnız bir hu
susu belirtmek istiyorum. Belki nazarı dikkati
nizden kaçtı. Benden evvel konuşan Sayın De-
liveli bir Anayasa müessesesi olan tabiî sena
törlük müessesesine tarizlerde bulundu ve ko

nunun hemen hemen dışına çıktı. Buna karşılık 
hsr hangi bir itirazda bulunmadınız. 

Ve şunu da burada belirtmek isterim ki, 
kendisine bu mevzularda cevap verilecektir. 
Tabiî biz bu cevap hakkımızı kullandığımız za
man Başkanlık Divanının da Sayın Deliveli'nin 
konuşmasından neşet eden bu hakkımıza bir kı
sıtlamada bulunmasın. Belki bu bizim ilk defa 
yahut son defa bir şeyin dışına çıkmamız ola
caktır. Buna biz sebep vermiş değiliz. Buna se-
bsp veren Sayın Deliveli arkadaşımız ve Sayın 
Başkanımız olmuştur. 

Kendisine teşekkür ederim, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özgür, bunu bir ikaz ola

rak telâkki ediyorum. Şimdi, zabıtları getirtece
ğim, benim gözümden kaçmış olan, bu saded 
dışı çıkmış hâdise varsa o takdirde Muhterem 
Heyetten özür diliyeceğim. Fakat, şunu ifade 
etmek isterim ki, Sayın Deliveli de konuşurken 
bütün dikkatimi teksif ettim, zatıâlinizin hassa
siyetle takibetmiş olduğunuz mevzularda sadet 
dışına çıkılmış bir hâdise sezmedim. Ama, şim
di zabıtları getirttirerek bunları tetkik edece
ğim. 

Teşekkür ederim, efendim. 
Efendim, bir önerge var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Çok sayıda üyelerin söz almış bulunmaları 
hasebiyle sayın üyelerin konuşma imkânı bul
malarını temin etmek üzere konuşmaların 15 
dakika ile tahdidini arz ve teklif ederim. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Müdafaa hariç, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sos sırası hakkındaki 
beyanlarımda müdafaa hakkının bunun dışında 
bulunacağını ifade etmiştim Sayın Tuna, arz 
ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takrirde o şartla olsun. 

BAŞKAN — O şart peşinen arz edilmiştir, 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge aley
hinde... 

BAŞKAN Bir dakikanızı rica edeyim 
Sayın Atalay. Önergenin aleyhinde konuşurken 
tartışmalara mı gireceksiniz? 
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SIRRI ATALÂY (Kars) — Hayır. 

BAŞKAN — Yoksa, bu önergenin verilip, 
verilemiyeceği hususunda usul bakımından 
Başkanlığı ikaz mı edeceksiniz? 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Önergenin kabul 
edilmemesini istiyeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikanısı rica ederim. Bu 
şekildeki beyanınızla Başkanlığın vazifesine yar
dım mı ediyorsunuz; yoksa, umumi fikıinizi söy
lemek suretiyle Heyeti Umumiyeye mi hitabedi-
yorsunuz? 

SIRRI AT AL AY (Kars) — İçtüzükte bu 
şekilde üye isticvaba çekilmez. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim, 
efendim. 

Zatıâlinizin durumu hususiyet arz ettiği için 
bu şekilde zatıâîinize söz vermeden evvel ko
nuşmanızın mevzuunu tahdidetmenizi talebet-
tim. O sebepten dolayıdır ki, sizi isticvap değil, 
yalnız sizin hareketinizi tâyin ve tesbit etmek 
için sormak sorunda kaldım. 

Şimdi soruyorum zatıâ.Imize. hangi hususta 
konuşacaksınız ? 

SIRRI ATALÂY (Kars) — Şimdiye kadar 
gelenek ve tatbik edilen usul şudur; sayın üye
lerin konuşmalarının kısıtlanması iJe ilgili öner
gelerin leh ve akyh i rd i birer üye konuşur. Bir 
kısım üye bunun doğru olduğunu, bir kışım üye 
ise sözlerin tahdidedilmeshıin doğru olmadığını 
savunurlar, Beı>, S?yın Bahadırlımın üyelerin 
konuşmalarının, itham edilen arkadaşların dı
şında konuşacak üyelerin konuşmalarının 15 er 
dakika ile tahdide dilmesini istiyen önergesinin 
reddi hususunda Yük?ek Heyete görüşlerimi bil
dirmek istiyorum. Bu içtüzüğe uygun ve bugü
ne kadar tatbik edilen husustur. 

BAŞKAN — O halde bir dakikanızı rica 
edeyim. Riyasetin bir görüsü vardır, bu hususta. 
Anayasanın 84 ncü maddesi Sayın Baş
kanvekillerinin Heyeti Umumiyenin umumi tar
tışmalarına iştirak ede-niysceği hususuna âmir 
bulunmaktadır. Kaldı ki, bu husus Başkanlık 
Divanının da 1983 senesinde müzakere edilmiş 
ve meselenin aydınlanması için Başkanlık Diva
nı 12 . 1 . 1968 tarihli, bir yazı ile Anayasada 
sözü edilen maddenin hangi mânada anlaşılması 
gerektiğini ihtisas komisyonundan bilgi ve mü
talâa almak üzere talebetmistir. Bu mezkûr ko

misyon 25 . 2 . 1966 tarihinde şu mütalâada 
bulunmuştur. 

Başkanvekillerinin Genel Kurulda Başkan
lık yapmadığı sırada ve bu makamın görevleri
nin yerine getirilmesini gerektiren haller dışın
da Cumhuriyet Senatosunun tartışmalarına ka-
tılamıyacakları sonucunu Sayın Ekrem Özden'-
in muhalefeti ile ve ekseriyet oyu ile kararlaş
tırmıştır. 

Bunun üzerinden 3:2 ay geçmiştir, mesele, 
Başkanlık Divanına getirilmiş ve Başkanlık Di
vanının 23 . 3 . 1966 tarihli bir kararında He
yeti Umumiyede Başkanlık Divanında vazifeli 
olan arkadaşların birbirlerini ayrı muamele yap
mamaları kastı ile üç Başkanvekili arkadaşımı
zın bu mevzuda anlaşmalarını karar altına al
mıştır. Aradan 32 ay geçtiği halde bu hususta 
bir karar alınmamıştır. Bendeniz su mâruz se
beplerden dolayı hukukî görüşümüzü arz ediyo
rum ve zatıâlinize Umumi Heyette tartışmalara 
aidoian mevzularda söz veremiyeceğimizi üzün
tü ile beyan ediyorum. Yalnız, benim bu kararı
ma karşı zatıâlinizin usul hakkında söz almaya 
hakkınız vardır, bir teklif getirmeye hakkınız 
vardır ve bu teklifi bendenizin de Genel Kurula 
arz etmem vazifemdir. Ve böylece senelerden 
beri sürüncemede olan bu mevzu da Muhterem 
Heyeti Umumiyenin karar larme karara bağlan
mış olur ve artık tereddüdü icabettireeek hâdi
se de ortadan kalkmış bulunur. 

SIRRI ATALÂY (Kars) — İzin veriyor mu
sunuz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorsunuz, 
öyle ini efendim? 

SIRRI ATALÂY (Kars) — Evet. 

BAŞKAN — Veriyorum, efendim. 
SIRRI ATALÂY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Anayasanın 84 ncü maddesi Başkan 
ve başkanvekillerinin tartışmalara katılmayaca
ğım ifade eder. Daha önce Millet Meclisi Baş
kanlığı, Anayasanın bâzı maddelerinin nasıl 
uygulanacağı yolunda düştüğü tereddüt üzerine 
üniversitelere vâki müracaatı üzerine, istanbul 
Üniversitesinin Hukuk Fakültesi hocaları, An
kara Üniversitesinin Hukuk Fakültesinin, tüm 
hocaları, Siyasal Bilgiler Fakültesinin, hukuk
la ilgili tüm hocaları üyeliğin, asıl görev oldu
ğunu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanvekillerinin görevlerini yerine getirme-
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leri yani, üyelik sıfatlan aslolması sebebiyle, 
Cumhuriyet Senatosunda söz alıp konuşmaları
nın her hangi bir şekilde kısrtlanmıyacağını it
tifakla bildirmişlerdir. Bütün bir üniversite 
hukuk hocaları ittifak halinde. Pek ender gö
rülür, hukuk hocaaln ittifak halinde. Ama 
burada, ittifak halinde, görülmüşler ve Başkan-
vekillerinin kendi Genel Kurallarındaki görüş
melere katılacaklarını kesin olarak ifade etmiş
lerdir. Yazılı görüşler, çeşitli vesilelerle ifade 
edilmiş ve burada da bâzı defalarda görüşülmüş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tek istisnası 
vardır, üniversite hocalarının bildirideki hu
suslarda, katıldıkları görüşmelerde düşünceleri 
belli olduğu hususlarda, Başkanlık edemiyecek-
leridir Asıl mühim olanı, Başkanlık ederken 
oyun verilmemesi hususudur. Anayasamızda 
tu sarih olmasına rağmen, Başkanlık ettiğimiz 
sırada - ki ben asla oy kullanmam - Başkanlık 
ettiğiniz sırada oyunuzu kullanacaksınız, ama 
Umumi Heyetin görüşü sırasında, o heyetin üye
si olarak siz siyasi tartışmalara katılmamak, ya
ni mensuholdıığunuz siyasi partinin sözcüsü ola
rak ve onun savunulmasını yapar bir hüviyette 
görüşmelere katılmanın dışında bir üyeyi, 
asloîan, görüşmelere katılma hakkından mahrum 
etmeyi hiç kimsenin hakkı yoktur. Sayın Baş
kanın biraz önce okuduğu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu huzurunuza gelmiş tasviple
rinizi almış bir rapor değildir. Böyle olunca bir 
temenniden ibarettir. Başkanlık Divanında gö
rüşülmesi sırasında varılan netice de mümkün 
mertebe Başkan vekillerinin münhasıran, siyasi 
tartışmalara katılamamalarıdır. İngiltere de spi
kerin eğer konuşma hevesi yoksa, konuşmuyor 
ise, anayasalar ve oradaki teamül kendisine im
kânlar hazırlamıştır, seçimlerde karşısına bir 
diğer aday çıkmaz. Bir mahrumiyetin karşısın
da, bir nimet daima verilmiş ve temin edilmiş
tir. Ve birçok memleketlerde üyelik sıfatının 
dışına çıkan bir yönetim görevlisi karşısında, 
çeşitli imkânlar sağlanmıştır. Bunu sağlamı-
yan memleketlerde başkanvekilleri, italya'da, 
Fransa'da, Almanya'da söz alır konuşurlar, İs
viçre'de olduğu gibi. Yalnız, bizim Anayasa
mızda bunu koyduğumuz zaman bütün hususi
yet şurada toplanıyordu, Başkanlık Divanının 
tarafsızlığını temin edebilmektedir. Bu taraf

sızlığın temininde, Başkanlık yerini işgal ettiği 
sırada tarafsız kalabiliyor mu, kalamıyor mu, 
gündüzün frak ve beyaz gömlek giydirdiğiniz 
Başkanvökilierinin, eğer kürsüde siyasi parti 
farkı gözetemiyorsa, eğer tarafsız edebiliyor
sa, onun burada konuşup konuşmamasının hiç
bir ehemmiyeti yok. Asıl mühim olan, o görevi 
yaptığı sıradaki tarafsızlığıdır. Bunu yerine 
getirebiliyorsa, burada kendi siyasi partisinin 
görüşünün dışında kalabiliyor ve objektif olarak 
fikirlerini savunabiliyorsa, hakların istimalidir. 
Onun dışında kayıtlanamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, Salı günü verirsi
niz, Perşembe günü hayır dersiniz. Hayır bu
na imkân yoktur. Tatbikat ya vardır, ya yok
tur. Ama tatbikatı muayyen tercihlere göre 
kullanmak mümkün değildir. Bu sebeple Sa
yın Başkan, hele usul meselesinde söz verme
mek şimdiye kadar vâki olmamıştır. Sayın 
Ünaldı mütaaddit defalar burada usul hakkın
da konuşmuştur, Sayın Turhangil usul hakkın
da konuşmuştur, Dağlı konuşmuştur ve mese
leler üzerinde konuşulmuştur, Eğer bir üye, 
bir mesele hakkında görüşünü sadece sıfatım 
şudur diye bir sakıncanın içinde kalıp ifade ede
miyorsa, vazifesini yerine getirebilir. Onun her 
şeyden önce kendi vicdanına karsı, görevini ye
rine getirip getirememesidir, ikisini birbirin
den ayırabiliyorsa, Kür aliye çıktığı s;amaı yö
netimde tarafsızlığı, ama üye olarak katıldığı 
yerle üye olarak katıhycr, oy veriyor, bütün 
muamelelere iştirak ediyor, ama çıkıp konuş
ma. Bunu nasıl mahrum ederiz. Onu kendi vic
danına karşı bu meselede karınca kararınca 
ben de görüşümü katabiliyor, ben rb acaba bu 
hususta belki bir ışık tutabilirim endişesi içeri
sinde çırpmabiliyor ve yüreği bu hususta tit-
riyebiliyorsa, onu bu haktan mahrum etmeye 
hakkımız yoktur. Bu sebeple Sayın Başkan, 
haklı olarak ben Sayın Bahadır'm önergesinin 
aleyhinde konuşmak hakkımı kullanacağım. 

BAŞKAN — Müsaade edini/ü. Konuşmak 
hakkını kullanmak istiyeceksiniz. 

SIREI ATALAY (Devamla) — Ben kullan
mak isterim, siz kullandırmazsınız, İçtüzüğü 
ihlâl edersiniz, o ayrı meseledir, onu ayrıca gö
rüşürüz. Ama ben hakkım olarak biliyor ve 
kullanmak istiyorum. Siz sözümü kesersiniz... 

BAŞKAN — Onu müzakere ediyoruz Sayın 
AtaÜay. Bendeniz de bu meselenin, hiç kimsenin 
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hatırında bir noksan kalmamak üzere halledil
mesini istediğim için getirmiş bulunuyorum. Bu 
mesele, üç seneden beri müzakere ve münakaşa 
edilmektedir. Vicdanlarda rüsup teşekkül et
miştir. Benim hukukî anlayışım budur. Ve be
nim Cumhuriyet Senatomda ihtisas komisyonu 
olarak seçtiğim ve bilgilerine, tecrübelerine hür
met etmiş olduğum komisyonun, bana işari bu
dur, Ben, önce bu hukukî kaziyeden hareket et
mek mecburiyetindeyim. Bunu şimdi siz, teklif 
olarak bana, İçtüzüğün 58 nci maddesinin son 
fıkra:-! olarak ve şu. maruzatım sebebiyle konuş
mak istiyorum diyorsunuz ve bir teküif ortaya 
atıyorsunuz. Bendeniz şimdi bu teklifi muhte
rem Genel Kurula sunmak suretiyle neticeyi 
alacağım ve o saman zaüâlinizin konuşup ko
nuşmaması hususu Heyeti Umumiyenin kararı 
ile meydana gelmiş olacaktır. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkan, böyle bir tatbikat mümkün değildir. 
Maksadınız eğer beni konuşturmamak ise, bunu 
cesaretle kendiniz yapın, çoğunluğun reylerine 
sığınmayın. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da ,=öz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, muhterem 
Atalay sinirlerinize hâkim olamadığınız için, bu
rada büâhara kendinizin de vicdan azabı çeke
ceği bir hâdiseye sebebiyet verdiniz. Umumi 
Heyetin reylerine sığınmak tâbiri sizi parlâmen
to hayatı içinde en büyük kusur olarak takibe-
de çektir. Umumi Heyetin kararı sığınılacak 
mevkidir. Şerefle sığınılacak mercidir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Umumi Heyet 
demedim, çoğunluğun dedim. 

BAŞKAN — Umumi Heyete vaz'edilmiş olan 
bir karar, çoğunluğun kararı değil, Heyeti Umu
miyenin kararıdır. Buyurunuz Sayın Kayalar, 
lehinde. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, eğer İhtisas Komisyonunun kararı reye 
vaz'edilecekse, onun usulüne dâhil olan bir tek
lifim vardır arz ediyorum. 

BAŞKAN — Söz vereceğini efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, dsğenli arkadaşlarım, bugün maalesef bir 
usul meselesi msvzuubahis iken, hakikaten par
lâmentoya geldiğimiz günden itibaren bugüne 
kadar, tatbik edilmiyen bir Anayasa maddesi-
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nin âmir bir hükmü ortaya çıkıp bu usul mese
lesi dolayısiyle müzakere edildiğinden dolayı 
üzgünüm. Ancak burada sayın Atalay'm, Umu
mi Heyetin kararına, değil, bir kısım partilile
rin kararma güveniyorsunuz diye, mealen söy-
liyeyim, benim parti grupumun kararına Başka
nın sığındığını ima etmesinden dolayı şahsan 
Atalay'a teessürlerimi beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım;... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanlış dü
şünceyi tasvibetmiyeceksiniz. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Öyle mi? 
Başüstüne. Muhterem arkadaşlarım, şu hususu 
sarahaten belirtmek isterim, Yüksek Huzuru
nuzda ve bu vesile ile. A. P. Grupu hiçbir başka
nın haksız davranışlarının desteği olmamıştır 
ve olmıyacak. O itibarla Başkanlık Divanından 
gelen haklı bir istek veya haklı bir talep mevcut 
ise sadece vicdanlariyfle hareket edecek ve et
miştir, bundan sonra da bu şekilde kararlarını 
ittihaz edeceklerdir. Bunu sarahaten belirttik
ten sonra bir hususa değinmek isterim. 

Anayasanın 84 ncü maddesi sarih; «Başkan
lar ve Başkanvekilleri üyesi bulundukları siya
si partilerin veya siyasi parti gruplarının T. 
B. M. M. nin içinde veya dışındaki faaliyetle
rine ve görevlerinin yerine getirilmesini gerek
tiren haller dışında Meclis tartışmalarına katıla
mazlar.» 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Atalay hakika
ten hepimizin vicdanını burkan şu maddenin dı
şına çıkmak istemektedir. Neden vicdanımızı 
burkuyor? Çünkü, hakikaten bütün sayın üye
ler başkanlık divanı üyesi olsa dahi açıkça fi
kirlerini beyan etmeli, tashihan Sayın Atalay 
mertebesinde bir üyenin, parlâmento tecrübesi 
olan bir üyenin Yüksek Senatoyu istifadeli ko-
nuşmalariyle tenvir etmesi arzu edilir. Ancak ne 
yapalım ki, Anayasa maddesi böyledir. Anaya
sa maddesi, Riyaset Divanına seçilen bir Baş-
kanvekilinin konuşmasını meneden bir madde 
getirmiştir. Kaldı ki, Kurucu Meclis zabıtla
rını tetkik ettiğimiz takdirde Sayın Atalay 
dahi bunun aksine bir davranışla Kurucu Mec
liste kesürül miktar konuşması olduğu halde 
bunun aiksine bir davranışta bulunmamış, sade
ce bir takrir vermekle iktifa etmiş. O takrir 
de maddeyi teyidediyor, hattâ biraz daha vu
zuh verilmesini istiyor. Şimdi bu münakaşanın 
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esasına girmek istemiyorum. Sadece Atalay'm 
haklı olduğu bir taraf var. Anayasa Adalet Ko
misyonu gibi bizim bir ihtisas komisyonumuzun 
raporu henüz Umumi Heyette müzakere edilip 
kabul edilmemiştir. Binaenaleyh o rapor gereğin
ce hareket edemezler. Haklıdır, doğrudur. Baş
kanlık bu rapora istinat edemez, doğrudur. An
cak sayın Atalay'da bir üniversite heyetine veya 
inzimamen bir kaç üniversite heyetinin mütalâa
sına istinat etmek süratiyle Umumi Heyati bağlı-
yamaz, bu da doğrudur. Kaldı ki her iki mütalâa 
karşılaştırıldıkları takdirde sayın Başkanlık Di
vanının okuduğu Anayasa Adalet Komisyonu ra
poru o üniversite mütalâasından daha üstün vas
fı haizdir. Ancak gelin diyelim ki her ikisi de 
burada muta değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten her baş-
kanvekili, gerek ünaldı, gerek vaktiyle Sayın 
Kadri Kaplan, gerek Atalay gerek başka bir 
başkanvekili kürsüye çıktığı zaman şahsan vic
danımı burkan. Anayasaya aykırı hareket edil
diğimden dolayı vicdanımı burkan bu hareketi 
şurada halletmiyelim. Sayın Atalay şu celsede 
biraz imsak buyursun, Başkanlık Divanının tel
kinine uysunlar, fakat sür'atle Anayasa Adalet 
Komisyonu meseleyi tezekkür etsin, bir ayn 
gündemde enine boyuna bu çok önemli konu üze
rinde bütün arkadaşlarımız fikir beyan etsinler 
ve Yüksek Senato Anayasanın 84 ncü maddesinin 
anlayışı üzerinde ve bu rapor üzerindeki müza
kereler ile bir neticeye varalım. Benim istirha
mım bu. 

Şimdi hadisenin içine girmiyelim, hulasaten 
bunu arzetmek istiyorum. Fakat sayın Atalay da 
Başkanlık Divanının ikazına uymak suretiyle 
bu celsede konuşmaktan imsak etsin. Kaldı ki 
şu meselede susturuluyor, bu meselede konuşu
yor gibi bir hava içine girmiyelim. Fakat istir
ham edelim Anayasa Adalet Komisyonu Başka
nımızdan sür'atle Komisyonu toplasın, Komis
yon raporunu Umumi Heyete getirsin Umumi He
yette enine boyuna onu tezekkür edelim bir ne
ticeye varalım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer ne hususta söz is
tiyorsunuz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu konunun 
tarafınızdan tatbik edilen şekli ve Anayasanın 
84 ncü maddesinin anlaşılması... 

BAŞKAN — Lütfen buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan 

değerli arkadaşlarım, çok ciddî bir mevzuun 
münakaşası sırasında, müzakeresi sırasında çıkan 
bir yeni tartışma usulü, esasını yerine koymak 
gibi bir duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın vaz'et
tiği hüküm, siyasi münakaşa manzara ve mahi
yetinde olan hususlara mütealliktir. Kaldıki mü
zakere ettiğimiz mesele bir adli meseledir, parti
ler bu hususta grup kararı dahi alamazlar. Bi
naenaleyh böyle bir meselede üyeden herhangi 
birisinin mütalâasını kısıtlamak Anayasanın 
vazettiği hükümle kabili telif değil. Seçilmek, bu
rada görev almanın asıl hedefi, asıl gayesi her 
üyenin eşit haklara sahip olmasını ve konuşulan 
konularda fikrini söylemesini gerektirir. Bu an
cak Anayasanın sınırları içinde tahdit olunabiUr. 
Yani, Başkanlık Divanını teşkil eden arkadaşla
rın hakikaten tarafsız olmaları, sadece orada 
bulunmaları halinde lâzım olduğu gibi onun dı
şında da lâzımdır. Ama, bunu her türlü kârda 
genişleterek, bâzı arkadaşların senatörlük veya 
milletvekillimi görevini yapmasını engelliyecek 
kadar genişletirsek meselenin esasını tahrip et
miş oluruz. O itibarla sayın Başkandan rica edi
yorum, daha fazla tafsilâta girmiyorum. Anaya
sa Komisyonunun kararı henüz tekamül etmemiş
tir. Bir mütalâa vardır, hukukidir, değildir, on
ların münakaşasını yapmıyalım. Ama, her şey
den evvel esası göz önünde bulunduralım. Üye
nin asıl vazifesi burada cereyan eden hadiseler 
hakkında görüsünü serbestçe söylemesi maksa
dına matufdur. Bunu yalnız Anayasanın sınırla
rı içinde ve ona mıinhasır olarak tahdit edebili
riz. Tahditler malûm bulunduğu üzere maksudu
na münhasır olur. Onu tefsir ve teşmil etmek 
maksadı tahrip eder ve yetkinin dışına çıkmış 
oluruz. O itibarla sayın Atalay'm veya dierer bir 
b^ıskanvekili arkadaşımızın herhangi bir konuda 
anayasanın tahdit ettiği hudutlar dışında mü-
+plâasız söylemesi lâzımdır, şarttır. Aksi takdir
de o sadece bir memur haline getirilmiş olur. 
Halbuki o bir memur değildir, aynı zamanda bir 
siyasi heyetin haklara sahip vazifeleri olan bir 
ü?,residir. O itibarla sayın Başkandan meselenin 
esasına girmiyorum. îki hususu tekrar ederek, 
hatırlatarak istirham ediyorum. 

Bir, konuştuğumuz mesele siyasi bir mesele 
değildir. Partiler arasında bir münakaşa mev-
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zuu değildir. Bu itibarla bu konuda arkadaşların 
görüşlerini tahdit etmek gerekmez. 

ikincisi, arkadaşların bu haklarını tahdit 
ederken Anayasanın esas, ruh ve maksadını, İç
tüzük hükümlerine de takdim ederek tatbik et
mek lâzım gelir. Bu itibarla sayın Başkan yeni 
seçilmişlerdir, hüsnüniyetle hareket ettiklerine 
inanıyorum ve öyle de görüyorum ve hepimiz 
insanız hata yapabiliriz, kusurumuz olabilir ama, 
iki başkanvekilinin bir mevzuda ve böyle bir 
mevzuda bu münakaşayı açmaması lâzım geldi
ği inancındayım. Bunu başka bir gün münakaşa 
edebilirler. Esasa gelerek sayın Atalay'm konuş
masını temin etmelerinin Anayasa vazifesi icabı 
olduğunu hatırlatarak sözlerime son verir teşek
kür ederim. (Gürültüler, söz istemeler) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, söz ve
receğim efendim. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Takri
rimi geri alıyorum, 

BAŞKAN — Takriri geri alıyorlar. Yalnız 
Yüce Heyete sunu arz etmek isterim ki, benim 
kusurlarım için yeniliği "bir mazeret olarak te
lâkki etmemelerini rica ederim. 

iki, burada tarafsız olmak, hukuki kanaat
lerinin dışına çıkmak değildir, 

Üç. bugün Riyasette bulunan arkadaşınız 
Anayasanın 84 r.eü maddesini, sarih olarak, 
Sayın Eaşkanvekiîi arkadaşıma söz vermemek 
mânasında anlamıştır, anlamaktadır. Nitekim. 
bize niyabeten. Heyeti Unıumiyeye niyabeten 
vazife geren Anayasa ve Adalet Komisyonu da 
hükmünü sarih olarak bildirmiştir. Başkanve-
killerinin, Genel Kurulda Başkanlık yapmadığı 
sırada ve bu makamın görevlerinin yerine ge
tirilmesini gerektiren haller dışında söz soyliye-
mez, diyor. Bendeniz bu kanaatin mutlak ola
rak benim düşündüğüm gibi tecelli edeceğinin 
doğruluğu iddiasında değilim, ama Yüce Heye
tiniz aksine karar vermediği müddetçe bu ka
naat içindeyim. O halde Riyaset, samimi olarak 
bu kanaat içinde bulunduğu bir zamanda eğer 
muhterem arkadaşına söz vermezse, bu bitaraf
lığını ihlâl etnıi§ sayılmaz. Arkadaşlarımın me
seleyi bu yönden tezekkür etmelerini istirham 
ediyorum. 

Şimdi efendim, takrir geriye alınmıştır... 
• HEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, bir mâruzâtım var, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Takri

rin verilmesi üzerine Başkanlık tarafından bir 
usul meselesi ortaya atılmıştır, tartışılmaya giri
şilmiştir. Takririn geriye alınmış olması usul 
müzakeresinin kesilmesi neticesini doğuramaz, 
Bu itibarla, meselenin konuşulması gerekmekte
dir. 

BAŞKAM — Başkanlık o fikirde değildir. 
Çünkü, takrir geriye alındığı için, Bayın Atalay'-
m söz söylemesi mevzuubahs olmaz. Mevzııubah-
solmaymoa da bizim kararımız keenlenıyekûıı 
addedilir. Böylece gündeme devam ediyorum 
efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Başkan
lığın fikrini söylemeye devam etmesine de hak
kı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ertürk. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte

rem Başkan ve muhterem senatörler; iki oturum 
müzakereleri takibettim. Aranıza yeni katıldı
ğımdan 2 Haziran'dan önceki müzakereleri biz
zat takibedemedim. Sayın tabiî senatörlerden 
beşinin dokunulmazlıklarının kaldmlmanıasına 
dair olan Komisyon raporu üzerinde cereyan 
eden müzakereleri ancak tutanaklardan okuya
rak muttali oldum. Beni mazur görünüz, çok 
üzülerek arz edeceğim ki, bu tutanakları oku
duğum zaman hayal kırıklığına uğradım.. 

Hepimiz yüksek tahsil görmüş, yine hepimiz 
40 yaşından fazla yaşamış ve büyük bir kısmımız 
Devlet hizmetinde çok yüksek ve önemli mevki
ler işgal etmiş üyeleriz, Böyle mümtaz üyeler
den kurulu bir Senatoda karşılıklı olarak sarı 
edilen cümleleri tekrar edemiyeceğim. Müzake
relerin çok ağır ve sert olması yerine mutedil 
ve yumuşak olması beklenirdi. Senato saatinde 
radyolarının başında konuşmalarımızı izliyen va
tandaşlara örnek olmamız lâzımdır. Mensubol-
duğıımuz siyasi partilerin gerginleşen havasını 
da, Millet Meclisinin sertleşen havasını e a yine 
Senatonun yumuşatması beklenir. Bizim sertli
ğimiz, bizim kötü hareketlerimiz bu memleketi 
çıkmaza sürükliyebilir. Sert konuşmalar, kötü 
konuşmalar ne şahıslarımıza, ne de mensubol-
dıığumuz siyasi partilere ve topluluklara fayda 
sağlamaz, bilâkis zarar verir. 

Dokunulmazlıklarının kaldırılması is tenen 
beş tabiî senatörden, kanaatimce Sayın Şükran 
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Özkaya'nın müdafaaname yerine itham ve hattâ 
tehditname kaleme alması havanın çok daha sert 
elektrikleşmesine sebebolmuştur. Bu konuşma
ya arkadaşlarımızdan bir kısmı temas ettiğin
den, tekrarlıyarak kıymetli vakitlerinizi israf 
etmemek için bir iki noktasına temas edip geçe
ceğim. 

Sayın Şükran özkaya'nın müdafaasını yapar
ken başkalarına hakaret etmeye ve hele tehditte 
bulunmaya hiç hakkı yoktur. Tehditsiz ve ha-
karetsiz müdafaa yapmak mümkündür ve daha 
müessirdir. Hele müdafaasını 27 Mayıs'a isti-
nadettirmesi, 1960 Tahkikat Komisyonundan 
bahsederek bu hâdiseyi ona benzetmesi yersiz 
ve hattâ manasızdır. Sayın İnönü yü metheder
ken, uluslararası pazarda milletini satış vadine 
konu yapmıyan, tâbirini kullanması bilmem ki 
yersizlikle ifası edilebilir mi? Birini methetmek 
için başkalarına iftira etmeye neden lüzum hisse
diliyor, bunu anb yamıyorum. Zamanımızda 
Türk Devlet adamlarının içinden bunun aksini 
düşünen ve yapan tek kişi çıkmamıştır. Bunu 
hiç kimse iddia ve ispat edemez. Bunları konuş
maktan vazgeçelim, yaralara tuz biber ekmiye-
lim. Vicdanlarını zorlamazlarsa, iddia edenler 
de bunlara inanmazlar, Kendilerinin inanma
dıklarına başkalarını inandırmak asla mümkün 
olmaz. 

Zan altında bulundurulmak istenen diğer 
tabiî senatörlerin müdafaalarını da dikkatlice 
okudum, ağırdır. Fakat ağır bir itham altında 
bulunanların cevaplarının da ağır olmasını tabiî 
görmek icebeder. Yalnız tehdidi doğru bulmu
yorum. İnsanlar müdafaalarını yaparken âtifet 
istemiyebilirler, fakat şu veya bu zümreyi teh-
didedemezler. Bu mukaddes çatı altından artık 
şu tehdidi kaldıralım. Kimin kimden cesur ol
duğu hiç belli olmaz. Kapanmış yaraları deş
meye hiç lüzum yoktur. 

Çok muhterem arkadaşlar, gelelim hâdiseye. 
Ben Deliveli arkadaşım gibi düşünmüyorum. 

Ben de hâkimim, ben de uzun yıllar hâkimlik 
yaptım. Dosyanın tek delili Yasemin Orhon 
adındaki kızın teybe alınan ifadesi. Sayın Tan-
sel'in beyanı da yine, kızın bu ifadesine isti-
nadetmektedir, başka bir delil yok. Bir kısan 
arkadaşlarımız, Cumhuriyet Savcısı tahkikatı 
nokran yapmıştır, noksan tahkikata dayanarak 
karar veremeyiz, diyorlar. Cumhuriyet Savcısı 

mevcut delilleri toplamış, kendisine göre tah
kikatı tekemmül ettirerek dosyayı merciine 
göndermiştir. Savcı başka bir delil bulamamış-
sa ne yapsın, kendinden yeni delil ieadedemez 
ki... 

Zamanında hâdiseyi hep beraber yaşadık. 
MDO'nun dağıtılan beyannamelerini okuduk. 
O günün siyasi havasından kuşku duyan bâzı 
çevrelerin ikinci bir hükümet darbesi olabilir 
havasını yaratıp, yayarak, bu kanunsuz ve sa
kim yolla sükûneti sağlamak istedikleri hissini 
veriyordu. Bu itibarla, o zaman da şahsan buna 
fazla değer vermemiştim. Kaldı ki, aradan uzun 
zaman geçmiş olmasına rağmen böyle menhus 
bir cemiyetin mevcudiyetini haklı gösterir hiç 
bir delil görülmemiştir. Buna dayanarak sivil
celeri kaşıya kaşıya yara açmaya kanaatimce 
lüzum yoktur arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul etmek lâzım 
ki devlet katarı rayından çıkmıştı. Bunu rayına 
oturtmak, hareket ettirmek ve toz verdirmek 
kolay değildi ve kolay olmamıştır. 1961 de nere
deydik, Meclis ve Senato nasıl açıldı? 1962 ve 
1963 de nereye geldik, bugün neredeyiz? Bugün 
artık bu memleketin ufuklarında ihtilâl bulut
ları görülmüyor. Hükümet, bir ihtilâl vukubu-
labilir mi endişesinden çok uzak, bütün kuvveti 
ile kalkınma çabası içinde, vatandaşlarına daha 
iyi bir gelecek sağlamanın yolu üzerinde hızla 
yürümektedir. Bütün parti ve grupların böyle 
bir hükümete yardımcı olması ve onu her saha
da desteklemesi ve teşvik etmesi gerekirken, Se
nato'da hiç lüzum yokken 27 Mayısın muhase
besini yapmaya kalkmak, Anayasanın müessese
lerinin meşruiyetini münakaşa etmek ne parti
lere, ne de memlekete hiç bir fayda sağlamaz 
kanaatindeyim. (Soldan, bravo sesleri) Bunları 
tarihe bırakalım arkadaşlar; Tarih doğrusunu 
bulup yazacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; tabiî senatörlüğü 
faydalı görenler olabileceği gibi faydasız, hattâ 
zararlı görenlerimiz bulunabilir. Bu, görüş ve 
anlayış meselesidir. Kimseye sen niçin böyle 
anlıyorsun diyemeyiz. Anayasayı tadil etmeden 
onun kurduğu müesseseleri meşru ve gayrimeş-
ru diye ikiye ayırmak hatadır. Kendimizi inkâr 
edemeyiz. Hepimiz bu Anayasanın koyduğu 
sistemlerle burada birlemiyoruz. Anayasan:ıı de
ğiştirilmesi, müzakeresi, açılabilirse orada bun-
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lan uzun usun tartışmak ve kesin bir neticeye 
bağlamak mümkün olabilir. Bu fırsat doğma
dan yapılan münakaşalar lüzumsuzdur. Beyhu
de yere birbirleriınizi kırıyoruz. Siyasi kanaat
lerimiz ne olursa olsun kalpleri bu memleket 
için çarpan insanlar olduğumuzu unulmıyalım, 
Vatan severlik hiç bir şahıs ve zümrenin inhi
sarında değildir. Geçmişte ve halen de bir çok 
kusurlarımız olabilir. Birbirlerimizi affetmesini 
bilelim. Affetmek, af dilemekten daha önemli
dir kanaatindeyim. 

Sayın Senatörler, Adalet Partisinin komis
yonda iki muhterem üyesi olan Başkan ve söz
cüsünün reylerinin inzimamı ile dokunulmaz
lıkların kal dinin-: asma ve hukukî tahin ile üye
lik sıfatının sona ereceği samana bırakılmadın?. 
karar verilmiştir, Netice böyle tecelli etmiştir. 
Adalet Partisini peşin hükümlü insanlar grupu 
olarak tavsif ve kabul etmek haksızlık ve insaf
sızlık. İnsafsızlığın en büyüğüdür. Toplanan 
delillere bakıhrsa isnat ciddiyetten çok uzak
tır. Her ihbar ve şikayet üzerine dokunulmaz
lıklara! kaldırılması yolu açılırsa bütün Ana
yasaların haklı olarak kabul etmiş olduğu 
bu prensip kökünden yok edilmiş olur. Ne lü
zum kaldı orada buna? Madem ki, isnat ağır
dır, kaldıralım. Hayır. Koymuş. Deliveli ar
kadaşım okudu, şöyle olursa, böyle olursa. 
Asıl mühim sebep ciddî midir, değil midir? Ne 
olmuş? Bir darbenin, teşebbüsü sırasında bir 
kız yakalanmış, ifadesi teybe .alınmış. Ne za
man bu söylenmiş? 4 - 5 sene sonra da Sayın 
İrfan Tansel şöyle demiş : O gün arkadaşların 
teli üzerine cevap veriyor : «Benim elimdeki 
yalnız kızın ifadesidir» diyor. Ben gazetelerde 
okudum. Dosyada da aynı şey var. Başka 
bir şey yok. 

Muhterem senatörler; hizmetinin büyük bir 
kısmı savcılıkta, hâkimlikte geçmiş ve bu 
Devlete 35 sene hizmet etmiş, bu arada De
mokrat Parti saflarında 1950 - 1957 arasında 
iki devre milletvekilliği yapmış bir arkadaşı
nız olarak mevcut delillerle, hâdisenin inti
kal şekline ve tarihine ve o zamanki ortama 
bakarak komisyon tarafından ittihaz edilen 
karara iştirak ettiğimi arz ve sizlerin de bu 
fikre katılmalarınızı istirham dder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Sol ve orta sıralardan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Ertürk. 
Efendim, söz sırası Sayın Atalay'dadır. 

Yalnız demin de izahına çalıştığım şekilde 
kendilerine biraz evvel arz etmiş olduğum se
beplerden dolayı söz veremiyeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bu meselenin. Bir dakika arz 

edeyim efendim. Şüphesiz konuşacağım. Bu 
meselenin bendeniz de bana kuvvet verecek, 
bana huzur verecek şekilde halledilmesini si
zin kadar istiyenlerden olduğumu kabul et
menizi istirham ederim. Hukukî görüşümü arz 
ettim. 

Şimdi bu hukukî görüşü iki istikâmette 
halletmek mümkündür. Bunlardan bir tanesi 
Sayın Atalay bu mevzuda konuşmuştur. Bu
günkü konuşmasının sırasını başka bir sıra ile 
değiştirin ve biz üç seneden beri Başkanlık Di
vanına gelmiş olan bu mevzuda Başkanlık 
Divanınca bir karar alır, muhterem huzurunuza 
gelir ve meseleyi Heyeti Umumiyenin reyleri 
ile halletmiş oluruz. 

iki, vej^ahut Sayın Atalay usul hakkında 
konuşurlar. Usul hakkındaki konuşmaları mev
zu istikametinde bir önerge verirler. Bu öner
genin İçtüzük hükümlerinin 58 nci maddesinin 
son fıkrası gereğince bir lehinde, bir aleyhinde 
konuşulur. Ondan sonra oya vaz'edilir ve böy
lece mesele halledilmiş olur. 

Şimdi Muhterem Atalay usul hakkında mı 
söz arzu ediyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır. Doğru
dan doğruya en tabiî hakkım olan konuşma 
hakkımı istimal etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — özür dilerim, veremij^eceğim 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzük ve Ana
yasanın söz verme hakkını ihlâl ediyorsunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben yolunu da gös
terdim. Bu meselenin benim vicdanımı tatmin 
edecek şekilde hallinin arzusu içinde olduğu
mu söyledim. Usul hakkında... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben evvel
ce söz istemiştim. Şimdi usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim. Usul 
ile bu meseleyi halledecek isek arz ediyorum. 
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Tasrih ediyorum. Usul hakkında söz alırsınız, 
usul hakkında 58 nci maddenin son fıkrası ge
reğince bir teklifte bulunursunuz, bu teklifin 
lehinde ve aleyhinde konuşulur, ondan sonra, 
usul hakkındaki teklifi reye vaz'ederim. Buyu
runuz siz ne yapmak istiyorsunuz? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Şimdiki tu
tumunuz hakkında bana lütfen söz vereceksi
niz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın senatörler, bunu tutumum hakkında 

telâkki etmiyorum. Yine tüzüğün uygulanması 
mânasında söz vermiş bulunuyorum. Buyuru
nuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdi, daha 
evvel bir arkadaşımızın sözlerin tahdidi hak
kında vermiş olduğu takrir üzerine, Sayın Ata-
lay aleyhinde konuşmak istediği zaman bir usul 
meselesi müzakeresine girdik ve bu müzakere
de de Anayasa ve Adalet Komisyonunun ver
miş olduğu bir mütalâaya kendilerinin istina-
lettiğini, hattâ bir ara, belki yanlış duydum 
bilmiyorum, hata etmiyeyim; bunu şimdi He
yeti Umumiyeye arz edip kararının da alınaca
ğını ifade buyurdular. O zaman ben itiraz ettim 
ve usul hakkında da söz istemiştim. Fakat Sa
yın Başkanımız da biraz fazlaca heyecanlı, biz 
de Başkana baka baka heyecanlandık. Onun 
için sözler ve sıralar birbirine karıştı. 

Şimdi bu Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun vermiş olduğu karara istinadetmek bugün 
mümkün değil. Ne için? Biz o zaman bunu eni
ne boyuna ve derinliğine müzakere ettik. Ben 
burada tamamen muhalif kaldım. Muhalefeti
mi de zannediyorum yazmıştım. Usulümüz şu
dur ki, eğer bağlayıcı bir karar ittihaz edil
mek iktiza etse idi, o takdirde Başkanlık Diva
nının bunu tabettirip üyelere dağıtması ve usu
lü dairesinde gündeme koyup bunu burada mü
zakere ettirdikten sonra bir karara bağlanma
sı iktiza eder. Bu usuli muamele icra ve infaz 
edilmediğine göre muhterem arkadaşımız, Baş
kanımızın buna istinadederek burada usulü 
tatbik etmesi doğru değildir. Bir arkadaş söz 
istemiştir. Burada herkes üyedir. Ben Adalet 
Komisyonunda azayım. Konuşamıyacağım. öte
ki başkandır, usul hakkında konuşur esas hak
kında konuşamaz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 
Biz burada üyeyiz. Her şeyi konuşacağız. Bu 
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kürsü serbesttir. Kürsünün tahdidedilmesi şu 
veya bu arkadaşa nasıl inhisar ettirilmesi doğ
ru değilse, şu veya bu arkadaşın da buraya çık
masını menetmek de o kadar yanlış ve sakat 
bir usuldür. Sayın Başkandan rica ediyorum, 
istirham ediyorum maddeler sarih. Burada Se
nato kürsüsü serbesttir. Bir senatöre söz veril
memiştir şaibesi bizim üzerimizde kalmasın. 
Her senatör burada kendi fikrini usuli kaidele
ri, esasları müzakere sırasında fikirlerini söyli-
yebilsin. Bu fikirlerden kimse kaçınmasın. Şu 
veya bu arkadaş söylesin, söylemesin diye bir 
usule sapmıyalım. Ben Başkandan rica ediyo
rum, Atalay ile aralarındaki çelişme bilmiyo
rum bugün mü hadis oldu. Daha başkanlığa 
yeni geldiler, müzakerelerde birbirlerini çeke-
memezlik gibi şeyler de daha hadis olmadı. Da
ha ortada birşey yok. Onun için iki başkanın 
da... 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım söyliyeyim, bitireyim. Ama siz böyle her 
hatibe dur ben söyliyeyim, dur ben söyliyeyim 
derseniz bu işin içinden çıkılmaz vallahi canım. 

BAŞKAN — Bir rekabet müessesesini orta
ya attığınız bir zamanda... 

SAFFET URAL (Bursa) — Böyle birşey ol
duğuna inanmıyorum dedi Başkanım, neden 
alınıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiye
tindeyim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yok dedim, 
daha o kadar zaman da geçmedi ki, olsun. Bir
şey hadis olmadı ki, olsun. Ne müzakerelerde 
oturdunuz bulundunuz, ne dışarıda beraber ol
dunuz. Bilmiyorum yani bir münaferet olması
na imkân yok, ihtimal vermiyorum, ihtimal 
vermediğim birşeyden neden kaçınıyorsunuz, 
kızıyorsunuz? 

Şimdi muhterem Başkanım rica ediyorum 
sizden; bizi üzüyor, iki başkan bu takışması 
bizi üzüyor. Bir başkan bir başkana söz vermi
yor. Hakikaten üzücü bir şeydir. Yann Sırrı 
Atalay çıkacak siz söz istediğiniz zaman; bel
ki ben istemem diyeceksiniz ama; öyle bir za
man, öyle bir atmosfer olacak ki, siz de söz 
istiyeceksiniz, «oturur oraya size söz vermiye-
ceğim» diyecek olursa bunu kabul edecek misi
niz? Kabul olunabilir mi? Bu senatodur, büyük 
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bir âli heyettir. Onun bir örfü, adedi var, bu
nun bir serbestiyeti var, bunun bir büyüklüğü 
var. Bu büyüklüğe ben yaraştıramıyorum, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öz
den, yalnız müsaade edin hepinize söz verece
ğim. Tüzük müsaade ettiği müddetçe hepiniz 
konuşacaksınız. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — O kadar kolay olmıyacak tu
tumum hakkında söz istemeniz. Sıraya almış 
bulunuyoruz beyefendi. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sizin tutumu
nuz hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Sıradasınız efendim, konuşa
caksınız, sıradasınız. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Reis Bey, siz 
konuşuyorsunuz ama dinlemek istemiyorsunuz 
yahu... 

BAŞKAN — «Yahu» yu şu Yüce Senatoda 
konuşulacak bir kelâm olarak telâkki ediyor 
musunuz? Beyefendiler müsaade ederseniz, tüzük 
hükümlerine riayetkar olacağız. Riyaset Umu
mi Heyeti temsil etmektedir. Umumi Heyeti 
temsil eden Riyasete karşı bir sayın üye hür
metkar olmalı ve ayağa kalkarak konuşmalıdır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ayağa kal
karak konuşuyorum. 

BAŞKAN — Ama deminden beri ayağa kal
karak konuşmuyordunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Şu tutumu
nuz üzerine ne yapmak lâzım. 

BAŞKAN — Her seferinde ayağa kalkarak 
konuşunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Konuşmaya 
çok meraklısınız Sayın Başkan, bir usuldür 
gitti. Usul hakkında da söz vermiyorsunuz. 
İlk defa usul hakkında söz vermiyen bir sayın 
başkanı görüyorum. 

BAŞKAN — Ama sebebini söylemek sure
tiyle değil mi? 

Muhterem senatörler bir usuli mesele orta
ya atılmıştır. Bunun hal yolu yine içtüzük hük
mü ile tâyin edilmiştir. Bu madde içtüzüğün 
58 nci maddesidir. Sayın Bekata'nm bu husus
ta bir takriri var, okutuyorum. Bu takrir le
hinde ve aleyhinde iki kişiye söz vereceğim ve 
takriri oylarınıza arz edeceğim. 

HAYRi MUMOUOĞLU (Tekirdağ) — Le
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

Yüksek Başkanlığa 
Kars üyesi Sırrı Atalay'm hakkını kullan

mak üzere söz sırasında konuşmasını saygı ile 
teklif ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu buyurun 

efendim. 
Aleyhte söz istiyen var mı? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kanım, bendeniz Başkanın işini kolaylaştırmak 
maksadiyle usul hakkında söz istedim. Şimdi 
bu önerge usul hakkında da değildir. Şöyle bir 
usul takibedilsin şeklinde bir teklifte bulun
madığı için usul önergesi sayılamaz. Bu sebep
le de usul telâkki edilip lehinde ve aleyhinde 
birer kişi konuşturulamaz. Usul müzakeresi 
açılır, herkes usul hakkında fikirlerini beyan 
edebilir. Ancak, şöyle bir usul takibedilsin şek
linde bir teklif olduğu takdirde o zaman ancak 
bir lehte bir aleyhte söz verilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı usul hakkındaki 
konuşmanın mevzuu Sayın Sırrı Atalay'm ko
nuşması mevzuuna mütedairdir. O sebepten bu
nun hakkında konuşulmuş. Şimdi 58 nci mad
denin son fıkrası gereğince Sayın Atalay'm 
konuşması hususu talebedilmiştir. Bendeniz 
bunu usule mütaallik telâkki ediyorum. Bir 
lehinde, bir aleyhinde söz verip oylıyacağım 
efendim. Buyurunuz Sayın Mumcuoğlu. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Reis 
Bey rica ediyorum, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum, şahsi ve tarafgirane tutumunuz hak
kında söz istiyorum, bu mevzuu bittikten son
ra. 

BAŞKAN — Bu meseleyi halledelim ondan 
sonra... Lütfen kaydedin. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — 10 dakikadan fazla olamaz. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Sa

yın Sırrı Atalay evvelemirde Cumhuriyet Se
natosunun üyesidir. Onun Divana Başkanvekili 
olarak seçilmesi üye olarak burada hizmet gör
mesini engelliyecek bir olay olarak mütalâa 
edilmemek icabeder. Mantık, hukuk bunu ge
rektirdiği gibi, 84 ncü maddenin mantıki da 
bizi bu sonuca sevk eder. 
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Değerli arkadaşlarım, 84 ncü maddeyi bir 
kere daha iznizi istirham ederek okuyacağım. 
Esas itibariyle mevzumuzla ilgili kısmını, ilgi
li fıkrayı okuyacağım: «Başkanlar ve Başkan-
vekilleri üyesi bulundukları siyasi partilerin 
veya siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin içinde veya dışındaki faali
yetlerine...» bilhassa şurada dikkatinizi istir
ham edeceğim. «Görevlerinin yerine getirilme
sini gerektiren haller dışında Meclis tartışma
larına katılamazlar.» 

Değerli arkadaşlarım lütfedin nişlerimiz
den tecerrüt edelim. Buradaki «görevlerinin» 
kelimesine ne türlü bir anlam veririz. Bu görev 
tâbiri Başkanvekilliği görevi midir, bunu böy
le imal etmek nevama başkanvekili olan zatın 
görevlilik sıfatının gerektirdiği hizmetten onu 
men etmek olur. Buradaki görevlerinin yerine 
getirilmesi tâbiri sureti mutlakada, sureti kati-
yede Kurucu Meclisin bir nâçiz üyesi olarak 
da arz ediyorum, üyelik sıfatıdır. Bir başkan
vekili bu başkanvekilliği hizmetini yapmadığı 
sırada Heyeti Umumiyede bulunduğu zaman, 
hele mevzumuza sebebolan ve grupların dahi 
mukaddem bir kararı ile buraya gelmemesini ge
rektiren bir meselede hiçbir siyasi polemiğin 
mevzuubahsolmaması icabeden bu meselede ge
lip burada kanaatlerini izhar edemez, vazifesi
ni ifa edemezse evvelemirde Anayasanın 84 ncü 
maddesi ihmal edilmiş olur. Tâbirimi mazur 
görün, ihlâl edilmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Şeref 
Kayalar bu mevzuun daha enine boyuna görü
şülmesinin gerektiğinin idraki içinde güzel bir 
teklifle geldi, Çok temenni olunurdu M, bu 
oturuma riyaset eden sayın başkanvekili Sa
yın Bahadırlı'nm önergesini geri aldıktan son
ra artık Sırrı Atalay'm söz sırasında ona söz 
versin ve bu mevzu tekrar açılmasın. Bir ta
raftan diyoruz, bu mesele mevzuu müzakere 
olan gündemdeki mesele görüşülsün bitsin, bir 
taraftan da bilhassa Başkanlık Divanından ge
len bir engelleme ile karşılaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, bi
raz evvel Sayın Ünaldı'ya oturduğu yerden da
hi olsa söz veren Sayın Başkanvekili bir çeliş
me içindedir. Ben bir çok değerli vasıflara sa-
hibolduğunu kerraren şu müessesede müşahade 
ettiğim Sayın Başkanvekilinin bu oturumda bu 

I kadar zaman israfına da sebebiyet veren Ana
yasanın değil ruhuna tamamen mantıki hilâfı
na bir davranış içine girmemesi gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, bir Anayasa ve Ada
let Komisyonunun raporundan bahsedilir. He
yeti Umumiyenin reyine, tasvibine iktiran et-
miyen bu rapor bizim için nasıl mesnedolur? 
Kaldı ki, bu meselenin yeniden Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda mevzuu müzakere edile
rek buraya getirilmesi gibi mâkul bir teklif 
de yapıldı. O halde bir içtihat meselesi mev-
zuubahsoluyor. Bunun kesinlikle halli zama
nı artık böyle kısa bir zamana sığdırılmamak 
gerekir. Ben şimdi tekrar istirham ediyorum, 
84 ncü maddenin bilhassa görevlerinin yerine 
getirilmesini gerektirir haller dışındaki ibare
sini Başkanvekilliği göreviyle sureti kafiyede 
ilgisi olmadaığını veyahut bu meselenin bir me
seleyi müstehire şeklinde mütalâ edilir» Sayın 
Sırrı Atalay'a söz verilmesini rica ediyorum. 
Heyeti Umumiye de lütfedip tasvibetsin ve bu 
tartışma da burada kesilsin. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mum-
cuoğlu. 

Sayın Tığlı, buyurunuz. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; müzakere sıra
sında verilmiş olan bir takrir üzerine Sayın 
Başkanvekillerinden Sırrı Atalay Bey söz is
temiştir. Başkanvekillerinin Meclis tartışmala
rına iştirak edemiyeceğine dair olan bir Ana
yasa hükmiyle Sayın Başkan karşı karşıya kak 
mış, bu Anayasa hükmüne kendi anladığı şekle 
uyarak söz verilmemesi noktai nazarına var
mış ve söz vermek istememiştir. 

Şimdi Anayasanın tatbikatı Başkanlığa ait 
bir mevzu olması itibariyle elbette nasıl anla-
mışsa öyle amel edecektir. Bu bir ihtilâf mev
zuu olduğu zaman, yani Başkanın söz verme
mesi üzerine Sayın Sırrı Atalay bunun doğ
ruluğuna inanmazsa Başkanlık Divanına şikâ
yette bulunur; «Anayasanın 84 ncü maddesinin 
kasdettiği mâna şudur, Sayın Başkan başka 
mâna vererek bana söz hakkı vermemiştir. Bi
naenaleyh bunu Heyeti Umumiyeye getirin, 
Anayasanın 84 ncü maddesini Heyeti Umumiye 
yorumlasın ve ona göre bundan sonra tatbikat 

I kazansın» der. 
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SAFFET URAL (Bursa) —O zamana ka-
0.0-1" gecekondu kurulur arsaya... 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Olabilir, 
efendim, olabilir. Ama usul budur. Bu mesele 
bir ihtisas meselesi olması itibariyle Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna intikal eder. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Meclis adına ihtisası 
içerisinde bunu yorumlar, Genel Kurula gön
derir. Genel Kurulda oylanır, nasıl netice bu
lursa öyle amel edilir. Bu usulü yoldan gitme
den, efendim bir Başkanveküi herşeyclen ev
vel. senatördür, Mecliste kanunlar hakkında 
müzakere etmek onun en büyük hakkıdır, ona 
söz vermemek vazifesini ihlâl etmek demektir, 
bu olamaz demek bilimsel değildir. O halde 
Başkanveküi Meclis üyesi ise ve bu itibarla ko
nuşmak onun en büyük hakkı ise, Başkan da 
Meclis üyesidir, niçin oy kullanmak hakkını 
ıskat etmiştir, Anayasa? Başkan niye oy kul
lanamaz demiştir? Bir maksadı vardır. Burada 
Anayasayı tenkid etmek bizim hakkımız de
ğildir. Ancak Anayasanın nasıl anladığını an
lamak veya anlatmak hakkımızdır. Anayasa öy
le düşünmüş, bir Meclis üyesi olmasına rağ
men Başkanı konuşmaktan da öte en büyük 
hakkı olan oy kullanmak hakkından ıskat et
miştir. o hakkı vermemiştir. Başkana oy kul
lanmak hakkı vermiyen Anayasa Başkanveki-
lini de Mecliste müzakerelere katılmasından 
alıkoymuştur. Alıkor mu efendim? Bir senatö
rün en tabiî hakkı konuşmaktır denemez, bu 
An-"/asanın tenkidi olur. Anayasanın tenki
dinle bizim hakkımız yoktur. Ancak bir Ana
yasa maddesinin tadili bahis konusu olursa o 
zaman tenkid bahis mevzuu olur. Bu itibarla 
Başkanveküi konuşamaz mı, en tabiî hakkı 
onun konuşmaktır, konuşma hakkı verilmezse 
onu tabiî hakkından alıkoymuş oluruz dene
mez. Maalesef demiştir, Meclis müzakerelerine, 
münakaşalarına katılamaz demiştir. O kadar de
miştir ki, kendi grupuna iştirakten, kendi gru-
punda kanunların tenkidini yapmaktan dahi me-
net-miştir. Bu itibarla mesele bu mesele değil. 
Mesele Başkanvekilleri konuşur mu konuş
maz mı meselesinde Anayasanın tatbikatını 
konuşamaz şeklinde telâkki eden Başkana uy
mak, itiraz edip Başkanlık Divanında bunun 
müzakeresini yapıp Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna göndermek, sonra Umumi Heyete bu 
meseleyi halletmektir. 
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Bu itibarla Başkanın takdiri; doğru veya 
yanlış; benim kanaatime göre doğru. Fakat 
yanlış dahi olsa Başkanın takdiriyle mükayye-
dis. itiraz ancak Genel Kurula Anayasa Ko
misyonundan geçtikten sonra intikal eder ve 
Genel Kurulun dediği olur. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Efendim, takriri oylarınıza arz ediyorum... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, bu oylamanın yapılamıyacağı, yani usule 
aykırı olduğu hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, çok iyi takdir eder
siniz ki oylama esnasında maatteessüf söz vere-
miyeceğim. Bununla beraber.... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Daha ev
vel onun için söz istedim. 

BAŞKAN — Bununla beraber teklifinizi 
hakikate daha kolay yoldan varabilmek için 
kabul ediyorum, buyurunuz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bahis konusu 
olan Anayasanın 84 ncü maddesine göre bir 
Başkanvekilinin konuşup konuşmıyacağı, tar
tışmalara iştirak edip etmiyeceği konusu. 
Değişik anlayışlar var. Şimdi ben esasa girmi-
yeceğim giremeyiz zaten, usul için söz istedik, 
usulsüzlük olur. Burada konuşulurken ve dik
kat ederseniz hep Anayasanın o maddesini yo
rumlamaya girildi. Mesele o değil. Sayın Be-
kata bir takrir verdi, Sayın Atalay konuşsun 
diyor. Halbuki daha evvel Sayın Kayalar da 
söyledi, Anayasa Komisyonuna gidecek, rapor 
dağıtılacak ve oradan gelecek normal seyrini 
takibedecek. 

Şimdi bakın bir hâdise ile karşılaşıyoruz. 
Burada bir karar verirseniz o zaman tüzüğü
müzün şu hükmüne aykırı olur. Sonradan tek
rar geri almak durumuna düşeriz. 180 nci mad
de diyor ki: «Bu tüzükte değişiklik yapılma
sına dair teklifler» birincisi bu. 

İkincisi: «3u tüzüğün uygulanmasından do
ğacak anlaşmazlıklar» Bu tüzükte üyelerin ko
nuşma hakkı ve tabiî hak, bâzı üyelerin 
sıfatlarından dolayı konuşmaları tahdide-
dilmek isteniyor. Bu tüzüğün uygulanma
sından doğacak anlaşmazlıklar ne olur? 
Şöyle olur : Gerekli raporu hazırlayıp 
Cumhuriyet Senatosuna ısunmak üzere Anayasa 
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ve Adalet Komisyonuna havale eder. O halde 
şimdi bu meselenin Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havalesi iktiza eder. Ne maksatla? 
Muhterem heyete sunulmak ımaksadiyle gönde
rilmesi. Gönderilmiştir kabul edilebilir. O ayrı. 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporunun 
Cumhuriyet Senatosuna gelmesi tüzükteki an
laşmazlığın işte o zaman çözüme bağlanması lâ
zım. Aksi halde konuşma hakkı esas olan tabiî 
haktır ve mevcudolan bir hak kıyas yoliyle, çok 
iyi biliyorsunuz ki, yorumlanarak ortadan kal
dırılamaz, bu hukukun anaprensibi. Şimdi biz 
eğer burda bir karar verirsek o zaman hem tü
züğe aykırı olacak, hem o hak bakımından yo
rum olmaz. Ama kanaatim nedir, Sırrı Atalay'm 
konuşması, konuşmaması. O ayrı onu söylemi
yorum, esasa girmiyorum. Belki o yolda, belki 
değil. Vaktiyle Başkan Vekilliği yaptığım va
kitte biliyorsunuz durumu. Onun için istirham 
ediyorum, muhterem heyet de bu noktada mü
samahakâr davransın. Bilhassa Sayın Başkan
dan istirham ediyorum; yanlış bir yola girmiş 
oluruz, bu şey dolayısiyle daraltmış oluruz; 
Kendi yetkimizi, çalışma düzenimizi, mekaniz
mamızı daraltmış oluruz ve yanlış bir yola gir
miş oluruz. Onun için tabiî hak madem ki öyle
dir, konu münakaşa ediledursun, konuşmalara 
devam ederler, Sayın Atalay da burada konu
şur. Sonra konuşup konuşmıyacağmı bağla
maz bu iş. Anayasa Adalet Komisyonundan ra
por gelir burada konuşulur. Kararınız muhte
remdir ondan sonra Başkanvekilleri ya konu
şur veya konuşmaz veya konuşursa şu alan 
da kalır, bu alanda kalır. 'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Efendim aynı mahiyette 58 nci maddenin son 
fıkrası gereğince aynı mevzuı ile alâkalı bir 
takrir var onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Bu prensip konusu bilâhara G-enel Kurul
ca ayrıca konuşulmak üzere Kars Senatörü Ata
lay'm bu celsede kendi sırasında söz hakkını 
kullanmasını arz ve teklif ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Efendim takrir aleyhinde, le
hinde söz istiyen sayın üye? Aleyhinde buyu
run Sayın Kayalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım; takririn aleyhinde-
yim. Çünkü hem Sayın Mumıcuoğlu arkadaşım 
benim dediklerimi yanlış akr<ttirdiler, hem de 
aleyhinde olduğumu da!h? evvel beyan etmiş
tim. 

Yanlış aksettirdiler; ızira, ben mesele mü
himdir, Anayasa Adalet (Komisyonunda görü
şülsün dedim. Anayasa Adalet Komisyonu ra
poru gelsin dedim, ama onun akabinde Sırrı 
Atalay şimdi konuşsun, Anayasa Adalet Komis
yonundan rapor geledursun demedim. Aksine 
olarak Sayın Sırrı Atalay şimdi imsak buyur
sun, Başkanlığın mütalâasına iştirak etsin, bina
enaleyh Anayasa Adalet Komisyonunda mesele 
mahlül bir hale geldikten sonra Sayın Atalay 
konuşur dedim. 

Şimdi arkadaşlarım bir de Sayın Mumcuoğ
lu arkadaşım fıkrayı okudular. Anayasa mad
desi fıkrasının; «T. B. M. M. içinde veya dışın
daki faaliyetlerini ve görevlerinin yerine geti
rilmesini» şimdi bu görev, asli görevdir, sena
törlük görevidir. Binaenaleyh Anayasanın mak
sudu budur demektedir. Eğer Anayasanın mak
sudu asli görev olan senatörlük görevi olsaydı, 
bu maddede bunu tasrihe lüzum görmezdi. Na
sıl ki, bizler için bir tasrih lüzumu görmediyse, 
bunun için de bir tasrihe lüzum görmezdi. Aca
ba bunun dışında nasıl bir görev tasavvur edi
lebilir? Elbette ki Başkanlık Divanındaki gö
revlerinin dışında bir vazife göremez mânasını 
tazammun eder. Kaldı ki. arkadaşlarım Anayasa 
«tartışmalara iştirak edemez» diye tahsisen ve 
itina ile bir kelime koymuştur, «tartışma» bir 
konu üzerinde birbirine ters olan görüş ve ka
nılarını karşılıklı savunmak mânasına gelir 
Türkçemizde. Her hangi bir mevzuda birbirine 
ters olan konuları tartışamaz mânasını tazam
mun eder. Fakat bırakın bunu. Benim arkadaş
larımdan istirhamım şu : Bu müzakereleri bu
rada keselim ve bundan sonra herhangi bir mev
zuun müzakeresine girmiyelim, ta ki Anayasa 
Adalet Komisyonu raporu gelsin, onu enine bo
yuna müzakere edelim ve meseleyi bir esasa bağ
lıyalım. Fakat bugün benim istirhamım şu; 
Sayın Atalay bu konuda bir görüşme yapmasın. 
Başkanlık Divanı da... Başınızı sallıyorsunuz Sa
yın Atalay, sizi susturmaya imkân yok, onu ben 
bilirim. Onu ben bilirim. Siz daima eski Mec-
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liste, Kurucu Mecliste daima konuşmak istersi
niz. Fakat maalesef şu idrak içinde değiliz ki, 
Anayasanın bu maddesi ile maalesef kendinizi 
gelip bağlamışsınız. Keski Kurucu Mecliste her 
zamanki gibi çok konuşsaydımzda şöyle bağla
mamış olsaydınız. Ben de ıstırap çekiyorum sizi 
konuşturamamaktan ama maalesef Anayasanın 
hükmü budur. Anayasaya riayet etmenizi has
saten istirham ediyorum. Saygılarımla. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan ben zatiâlinizin hissî ve gayrinazik tu
tumu üzerinde söz taîebediyorum. Usul müza
kerelerine takaddüm etmek durumundayız. Bi
naenaleyh ben sizin tutumunuzu tescil edeceğim. 
Belki de bundan sonraki davranışlarınız mese
leyi şu veya bu istikamette halledebilir, ona yar
dımcı olabilir. Bu sebeple öncelikle bana söz 
vermek durumundasınız. 

BAŞKAN — Minnettar olurum benim hatala
rımı ortaya koyup beni bu hatalı yoldan kurta
racağınız an. Onu da müzakere edeceğiz efen
dim. Buyurun Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan değerli arkadaşlarım; buraya çı
kan ve konuşan arkadaşların hiçbirisini tenkid 
etmeden, Başkanı da tenkid etmeden bu konuya 
bir çıkar yol bulmak için huzurunuza çıktım. 

Yüce Senatoya Riyaset eden arkadaşımı
zın bir tatbikatının bir celse sonraki tatbikatına 
uymaması gibi bir tezadı bizzat Başkan ve o de
ğerli Başkanın reisliği altında toplanmış bulunan 
Senato kabul etmez. O halde bırakıyorum geç
mişi, hakikaten 84 ncü maddeye göre Başkan-
vekillerinin konuşma konuları doğrudur, eğri
dir, Anayasa Komisyonu böyle bir karar vermiş, 
bir mütalâa vermiş. Ama Sayın Şeref Kayalar 
arkadaşımızın da söylediği gibi bu mütalâa bu
gün kadük olmuş. Niye? Çünkü Heyeti Umu-
miyeye gelerek bir karara bağlanmamış. O hal
de. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Şimdiye kadar 
kim salladı? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — O 
halde bugüne kadar tatbikata da baktığımız 
takdirde aynı Sırrı Atalay'a bu kürsüde riyaset 
eden bütün arkadaşlarımız söz vermişler. Bugü
ne kadar bu söz takibetmiş. Ben en son hâdi
seyi alacağım. Sayın beş arkadaşımızın masu
niyeti ile ilgili konuda bir evvelki celseye riya

set eden Sayın Tokoğlu arakdaşımız bizzat Sırrı 
Atalay'a 40 dakikaya yakın konuşmasına imkân 
vermiş idi... 

BAŞKAN — Yanlış düşünüyorsunuz, bende
niz değildim o oturumda. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — O hal
de ünaldı arkadaşımız. 

BAŞKAN — Evet tashih etmenizi rica edi
yorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Tashih 
ediyorum. O halde Ünaldı arkadaşımız. Yani bu 
makamda bu konu ile ilgili müzakereler başladı
ğı zaman sayın Atalay arkadaşımız söz almış ve 
35 - 40 dakika bu konuda konuşmuş idi. Şimdi 
aldığı söz o konu ile ilgili konuşmasını ta
mamlayıcıdır. Şu halde tatbikatı huzurunuza 
getirdim. Anayasa böyle, içtüzük öyle, bugü
ne kadar ki, tatbikat böyle, onları hepsini 
konuşuruz. Masuniyetlerin kaldırılmasiyle il
gili müzakereler başladı. Sayın Başkanvekili 
Ünaldı'nm Başkanlığında. O arkadaşımız da 
bugünkü arkadaşımız gibi ciddî ve bu konu
larda aynı hassasiyeti gösteren bir Başkan
vekili olan arkadaşımızdır. Aynı Sırrı Ata
lay'a bu görüşmelerle ilgili talebini is'af etti 
ve 35 dakika görüştürdü. Bu konu devam 
ediyor. Aynı konu devam ederken, bir nokta 
geliyor, aynı Sırrı Atalay arkadaşımız 
artık konuşmaz deniyor işte yanlış olan 
budur ve bu aynı makama oturmuş bu
lunan iki başkanvekilinin ayrı ayrı tutumu 
olarak bizim tasvibedeeeğimiz bir durum, bir 
tutum olamaz. O halde ne olacak? Olacak şu
dur arkadaşlar, ve şimdi söyliyeceğim noktayı 
tekzibedici, bağlayıcı ve reddedici bir şey 
söylemeye de kimsenin, bugüne kadarki, tat
bikat dolayısiyle, imkân bulacağını sanmıyo
rum. Bugün Senatonun kurulduğu günden 
bugüne kadar geçen zaman içinde tatbikatımız 
bizzat Sırrı Atalay'm şahsında ve diğer ar
kadaşlarımızın şahıslarında konuşma imkânmı 
kullanma tarzında olmuştur. Buna mukabil de 
konuşur veya konuşmaz sözleri bir muayyen 
usul içinde kalmış müzakere edilmiş hiçbir 
karara bağlanmamıştır. Ortada bir karar yok 
iken, Anayasa ve Adalet Komisyonu böyle 
bir konuyu mütalâa etti ise onun bu müta
lâası Heyeti Umumiyenize gelmemişken aynı 
konuda, aynı arkadaş bir celse evvel konuş
muşken ikinci celsede sen konuşamazsın de-
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mek indî tatbikat olur. Yüce Senatonun bu
güne kadarki tutumuna ve söz hakkına 
karşı hürmet ve riayet etmekte gösterdiği 
riayete uymaz, öyle ise nasıl çıkacağız? Ba
sit arkadaşlarım. Sırrı Atalay arkadaşımız 
da Ünaldı arkadaşımız da ve kürsüyü terket-
tiği andan itibaren Tokoğlu arkadaşımız da 
rahatça konuşurlar. Ama bu Senatonun anla
yışına uygun değilse Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu da buraya gelir konuşulur, 
bir karara bağlarsınız, işte o karara bağladı
ğınız tarihten sonraki tatbikat verdiğiniz ka
rarın tatbikatı olsun. Bugün bu konuyu daha 
çok uzatmak, bugüne kadarki tatbikata aykırı 
olduğu gibi, kendinizi de inkâr durumunda 
olur ve söz hakkına saygıyı burada hudut-
lamış oluruz. Anayasa Mahkemesi bakımın
dan da, Senatonun kuruluşu bakımından da, 
bugüne kadarki tatbikat bakımından da doğru 
hareket etmiş olmayız. Arkadaşlarımdan rica 
edeceğim; tatbikatı bozmıyalım. Tamamen 
aykırı bir tutum olur ve katiyen bugünkü Baş
kanımızın tervicetmiyeceği, çok hassas olduğu 
indî bir tatbikata da kendisi sürüklenmiş 
olur. Kendisine yardımcı olmak üzere bu mü
dahalede bulunmayı vazife telâkki ettim. Sa
yın Kayalar arkadaşımızın da bu anlayışla 
benimle beraber olduğunu, hukukî ve man
tıkî bir tasaya sahibolması itibariyle, tabiî te
lâkki ediyorum. Teşekkür ederim. C. H. P. sı
ralarından alkışlar. 

BAŞKAN — Efendim takrirler hakkında 
58 nci maddenin son fıkrası gereğince bir 
lehte bir aleyhte konuşulma yapılmıştır. Şimdi 
takrirleri oylarınıza arz ediyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tutumu
nuz tenkid edildi, izahını yapmama müsaade 
eder misiniz. 

BAŞKAN — Müsaade edeceğim, şu takrir
leri reye vaz'edip, müsaade edeceğim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bir saat
ten beri söz vereceğim diyorsunuz, söz vermi
yorsunuz. Tekrar arz ediyorum, bendeniz tafsi
lâta girmiyeceğim. Şahsan ve münhasıran si
zin takibettiğiniz... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı vereceğim efen
dim. Vereceğim efendim, takrirleri oya koymak 
mecburiyetindeyim. Buyurunuz efendim, 

Sayın Başkanlığa 
Bu prensip konusu bilâhara Genel Kurulca 

ayrıca konuşulmak üzere Kars Senatörü Ata
lay in bu celsede kendi sırasında söz hakkını 
kullanmasını arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

ikinci takriri okutup oylarınıza arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'm hakkını kullan
mak üzere söz sırasında konuşmasını saygı ile 
teklif ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Lüzum 
kalmadı geri alıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geri alıyor. Bir 
grupun oyu belli oldnğu için geri almıştır. 

BAŞKAN — Efendim önerge geriye alın
mıştır. 

Tutumum hakkında konulmak istiyordunuz, 
buyurunuz efendim. Yalnız vaktin 19,00 da hi
tam bulacağını hatırlatmak isterim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ben ona 
dikkat edeceğim. Sayın Başkan sayın senatör
ler, meselenin hissî yönü vardır maalesef. Hep 
biliyorsunuz bu konu 4 seneden beri bu kürsü
de devamlı, olarak konuşulmuştur ve konuşul
maktadır, ama bir noktaya bağlanmamıştır. Şim
di yeni bir seçim yaptık, Senato Başkanvekil-
liğine yeni bir arkadaşı getirdik. Kifayeti ile, 
dirayeti ile, meselelere vukufu ile elbette Sena
toda bütün konuların kolaylıkla halledilmesine 
yardım edecektir. Ama ben öyle görüyorum ki, 
Saym Başkanvekilinin oturuma riyaset ettiği
nin daha henüz üçüncü celsesinde dört seneden 
beri bir türlü halledilmiyen, karara bağlanmı-
yan bu konuyu tek başına karara bağlamak üze
re âdeta kendisini ortaya atmıştır. Arkadaşla
rım tafsilâtı ile beyan sttiler, ihtisas komisyon
larında konuşulması gerekir. Mesele ihtisas ko
misyonlarında konuşulur, Heyeti Umumiyeye ge-
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lir, olmazsa Başkanlık Divanında tezekkür edi
lir, orada bir karara varılır, Riyasete yeni geç
miş olan bir Başkanvekili arkadaşımızdan bu 
derece bir müsamahayı beklemek elbette ki, hak
kımız olmak lâzımdır. Ama buna dahi taham
mül etmediğini, tahammülü olmadığını hareket
leri ile ispat etmiştir. 

Zaman tahdidi ile alâkalı bir takrir üzerin
de lehte ve aleyhte konuşmak, tartışmalara ka
tılmak mıdır, değil midir meselesini bir tarafa 
bırakıyorum. Ama demek ki, o andaki müdaha
lesi ile bile Sayın Başkan dört seneden beridir 

• * * • 

sanki Senatonun halledemediği bir meseleyi tek 
başına halletmek cesaretini kendinde görmek ve 
göstermek istemiştir. Hissidir. Yeni çalışma
ya başladığı bir Başkanvekili arkadaşı hakkın
daki bu tutumu gayrinaziktir. Binaenaleyh, bu
nu buradan tescil ederim, saygılarımla. (O. H. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, vakit mürur etmiştir. 
26 . 11 . 1968 Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere, oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

^ | c ^ ı ı 
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