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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; geçen birle
şimde bir üyenin oturduğu yerden sarf ett ği 
Adalet Paartisini küçük düşürmeye matuf bir 
cümle üzerinde durarak, Başkanın zamanında 
müdahale etmesi ve bu kabil sözlerin tavzih et
tirilmesi veya geri aldırtılması gerektiğini ifa
de etti. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
Birleşmiş Milletlerce kabulünün 20 nci yıldönü
mü münasebetiyle : 

Adalet Partisi GS-rupu adına Tekirdağ Üyes.i 
Cemal Tarlan; 

C. H. P. Grupu adına İstanbul Üyesi Fil;;:t 
Gündoğan ve 

Başbakan Süleyman Demirel birer konuana 
yaptılar. 

Sivas Üyesi Hüseyin östürk; Pülümür TC 
Kığı depremlerinde sarar gören vatandaşlara! 
muvakkat barakalardan kurtarılmasını, dağıtı
lan yiyecek maddelerinin daha kaliteli olması
na ehemmiyet verilmesini istedi. 

İmar ve İskân Bakanı Haldun Mcnteşeopîn; 
Pülümür ve Kığı depremlerinin tevlidettiği ha
sarlar hakkında geniş açıklamalar yaparak, bu
gün açıkta ve aç kalmış her hangi bir vatandaş 
bulunmadığını, yapılan işlerin mahallinde a;"~ 
rülmes'nin yanlış intikalleri öniiyeceğini be
lirtti. 

İçel üyesi Lûtfi Bilgen; narenciye ihraca
tında doğması muhtemel skandalin önbnma::i 
için Bakanlıkça gerekli tedbirlerin acilen ak
masını talebetti. 

Çalışma Bakam Ali Haili Erdem'in ist fası
nın kabul olunduğunu ve asaleten tâyin yapılın

caya kadar Çalışına Bakanlığına Devlet Bakanı 
Gayri östürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkerssi okun
du, bilgi edinildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'İn 
istifasının kabulü ile bu Bakanlığa Aydın Mil-
icavekili Nahit Menteşe'nin atanmasının uygun 
Sürüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi 
o',undu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dış İsleri Hakanı 
ihsan Sahri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nan ve-

| Llllik etmeline dair Gumlmrbaşkanhği tsalıarea 
okundu? bilgi edinildi, 

| T, >3. M. M, Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
\ lHaaaıa Koalisyonu Başkanlığının, Kom'ayonım 
I Başkanlık Divanının taskil edildiğine dair tes-
! kcaM okundu, bilgi edinildi. 
\ Türk vatadasiarma aidolup Yugoslav llkdo-
! ratif Halk -Cumhuriyatince millîlaştirm ş balu-
I nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

kanun tasarısının maddeleri üzcrindski görüş
meler tamamlanarak maddeler kabul edildi VD 
tasarının acık oya sunulması gelecek birleşime 
bırakıldı. 

12 Aralık 1083 Perşemfes ganû saat İ5.G00 is 
lopıaaılaıak üzere 
vonldi. 

r ea kan 
Başkanvekili 

L'iii Tohua'-ı 

»irleşime saat 19,45 son 

Denizli 
Hi 

satıp 
Cumhurbaşkanınca S. 

Âdil tnVl 

SORULAR 

Yüzılı soru \ boad meydana getirilmesine dair yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Sanata::.- ~akk ";.•:• Üyesi j öneıapsi, Ticaret Bakanlığına gönderil iniştir. 

Nejat Sarlıeah'nm, Türkiya'do yağ konusunu I (7/33I) 
tek elden yönetmek maksadı üs bir kurum veya | 

Tezkere 
1. — Cumhur yat Senatosu Tabiî Üyesi Sup

hi Karamanın yasama dokunuîmaslıaı hak-

landa Başbakanlık tezkeresi ('".'730* (Ar ?"?,•;?< 
.,,... A / ! ,, 1 ,..;. \,dalat I'loaîisyonıiiia) 
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BîEİHCî OTURUM 

Aeılrea Saati : 15,00 

BÂpAAIT — Beekanyekili Lûtfi Tokoğlu 

: AüeeyA, AAeeeı (BeA^A), Âdil Ün! 11 (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN Sayın senatörler 13 ncü Birleşimi açıyorum. 

- v n 7 T . ; •ı.a 
BABAAJT — Yoklama yapık. ealAır, BAŞ A.İH — Sayın senatörler yeter sayı-
(Yoklama yapıldı). mıa var görülmelere başlıyoruz. 

4, • - D::İÎAÇL::A YS SÖYLEVLE?, 

1. — Tabu Ci!'- AAA7 A";v/;-- AAöA ;.•/,•: ! uygulandığı andan itibaren üniversitelerimizin 
İstanbul ("AArrAbAA;; <•:<••>--jı îayn ırbı çidanna \ seAya3İni yükseltecek ve özel okullarla üni-

7 7;,, • •-,.:.. i vereite münasebetlerinin son derece sıhhatli bir 
., V . , i ^:A:ıde teAdt etmek imkânını verecektir. Bu 

1 karan övüyorum» zor alınmıştır, büyük müca-
' CU:'' [lC::U:cl- j del elere mal olmuştur, fakat övülmeye değer 

BAŞKAN - GrnıfL3-ı d m lAr horeıy-a A- j : ^ a r a r d ı r . Devamım temenni ediyorum. 
-Vtr;v,-L ;, | V^-iv-r- I Ancak bu arada İstanbul Teknik Üniversi-
,_9,,r, | j . . . - , ; ,,•.,_ 1 teei, Ankara üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi 

rak 'bası tenermiAebA 5I.--Jo ^ i l ^ 7 \ ^ i \ iMversitel erimizde de tam gün çalışma zaru-
fi-andom dışı k o m ı - o - a i^k?,n veAI:-A.A 1 r o t l ı a l İ 2 ı e gelmiştir. Katta bunun arkasından 
sav^iarrnia arz e d - - ı , e : r ^ , •.-,!;,,v,, ^ — 1 itaversitads görülen tazyik üniversitesilerimiz-

karanyu? rıetince, yi fayda'a 
bul Teknik, A,ıhı,-a ve Eyc 
ele aynı yolda ha.yay bckU.d 

Isbi var. Sayın Aara/Aj 
sitesi Senatosunun dün a 

ç^.„.„ T-nT,nTT,-:.;-.-., de bilhassa uygulamalı fakültelerde ikili öğre-
I tim zaruretini doğurmuştur. Tazyikler bu yön-

EÂTTİL KABAYÜAAOÜÂAT p?AA Ay:) -•- i de olacaktır, İhtiyaçlar bu yöndedir, Teha-
Sayın Başkan, sevgili, arkada'da.:nn, bAAAAe j lûkle, büyük bir ümitle Ankara Üniversitesinin, 
gibi dün istanbul ÜAverAteA Senate-eu tam ] Ege üniversitesinin ve en zor olan istanbul Tek-
gün çalışma kararı almıştır. Kanaatimce bu i nik üniversitesinin tam gün çalışma kararını 
kararın tesirleri göründüğünden. çok daha bü- i beklediğinim, umduğumuzu ifade etmek isti-
yük olacak bir yapısı karar niteliğindedir. Bu | yorum. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
karar üniversite reformımıı kolaylaştıracak ve | (Alkışlar). 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i . — Bütçe ve Plân Komisyonu Başlcav.hk ker ve Sayın Mehmet Faik Atayurt'un istifası ' 
Divanının te§kil edildiğine dair adı geçen Ko- ile acılan kâtipliğe de Cumhuriyet Senatosu 
misyon Baskcndığı tezkeresi Balıkesir Üyesi Oemalettin İnkaya seoilmişler-

rVn 
BAŞKAN — Sayın senatörler, Bütçe ve Plân 

Komisyonu Başkanının bir yakısı var, okutu
yorum. ' Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

Ankara 

liiC. 

ATI olunur. 

ru toex V T incVr , " Yiğit Köker 

A K A : A — Yüce Se 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi At 7Iö- nulıır. 

»ıcmıeyoıiamusım 10 Ara ık leb 3 Arı e:.: bir
leşiminde, acık bAenan Aoe;A"oeı 3e AaAAıne BAŞKAM •— Yüce Senatonun bilgilerine su-

— 385 — 
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6. — GÖRÜŞ 

1. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millileştiril-
ffliş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dı
şişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/904) (S. 
Sayısı : 1161) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının açık oylaması 
yapılacaktır. Açık oylaması yapılmadan evvel 
İçtüzüğün 108 nci maddesi gereğince oylarını 
kullanacak say m üyelere bir lehte, bir aleyhte 
söz verebilirim, Söz istiyen sayın üye? 

Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Aley
hinde efendim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ta
sarı; Hükümetin tasarısı olmasına rağmen ge
liş şekli mer'i anlaşmalara tamamen uygun, fa
kat yüce komisyonlarda tamamen şekil değiş
tirmesi dolayısiyle, yani Hükümetimizin ge
tirdiği tasarının dışında bir durum arz ettiği 
için bu tasarının kabulünün aleyhinde konuş
mayı bir vazife bilmekteyim. 

Şöyle ki ; 13 Temmuz 1956 tarihli protokol 
ve bu protokole merbut mektuplar ile 7053 
sayılı Kanun ve bu kanuna merbut protokol, 
mektup ve anlaşmalara aykırı olduğu için 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriye tince millîleştirilmiş bu
lunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kındaki kanun başlığı; ancak 5537 sayılı Ka
nun ile tasdik edilen protokole uygundur. Ama 
bu kanunun başlığı 7053 sayılı Kanun ile tas
dik edilen protokol ve anlaşmalara uygun de
ğildir. Tazminattan istifade edocek olanları 
5 . 12 . 1946 ile 23 . 4 . 1948 tarihleri ara
sında millîleştirme ile tahdidedilmiştir. Hal
buki 7053 sayılı Kanunda böyle bir iahdidedi-
ci hüküm mevcut değildir. Bu hali ile 1948 ile 
1956 tarihleri arasında malları millîleştirilmiş 
olan Türklerin hak ve hukukunu zayi ettiği 

(1) 1161 S. Sayılı basmayazı 10 . 12 . 1968 
tarih ve 12 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

îLEN İŞLER 

için tasarıya müsbet oy veremiyeceğiinıi, 13 
Temmuz 1956 tarihinde Türk vatandaşı ol
malı şartının kabulü ile anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihte Türk vatandaşlığı hak ve hu
kukundan istifade edenleri Türk vatandaşlığı
na kabul edilinceye kadar geçen zaman için
de anavatana 13 Temmuz 1956 tarihinden önce 
gelenilerin hak ve hukuku zayi olduğundan 

manın dördüncü maddesi yerine bu se
bepten dolayı yerine getirilmemekle anlaşma 
dışına çıkartılan bu kanun tasarısına evet 
diyemiyeeeğimi kendi fiil ve hareketlerimden 
dolayı Yugoslav Mahkemelerince mahkûmi
yetle birlikte emvalinin müsaderesine karar 
verilmiş ve Yugoslav Devletince çıkartılmış 
Af kanunlarından istifade edememiş bulunan
lar Hükümet tasarısında bu mevcudolmasına 
rağmen komisyonlarda ve Yüce Meclislerden 
bunu çıkratmak suretiyle bu gibi malları mü
sadere edilenler de beraberinde Osmanlı tapu
su olduğu takdirde bir nevi istihkak hakkı 
tanındığından bu tasarıya evet diyemiyeee-
ğim. 

Sayın senatörler, bizim vazifemiz 7053 sa
yılı Kanun ile tasdik edilen anlaşma, protokol 
ve bu protokole merbut mektuplara uygun 
olan istihkak sahiplerini, hakiki hak sahiple
rini, mevcut paranın tevziinden ibarettir. Hal
buki tasarı kanunlaştığı takdirde istihkak sa
hibi olmıyanlara da, hak sahibi olmıyanlara 
da malları Yugoslavya'da millîleştirilmiş ol
mıyanlara da bir nevi istihkak hakkı tanıdığı 
için bu tasarıya evet diyemiyeceğimi yüksek 
huzurlarınızda arz etmeyi bir vazife bilmekte
yim, teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. Lehte mi, 
aleyhte mi? 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Lehinde 
efendim. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, fev
kalâde ehemmiyetli olan bir kanunu huzuru
nuzda konuşmuş olduk. Lehte oy vermek lâ
zım geliyor, çünkü çok bakliyen arkadaşla
rımız vardır. Bundan mütenebbih olacak olan 
kalabalık miktrada Türkiye'ye sonradan gel
miş muhacir kütlesi vardır ki, ufak paralar 
dahi olsa Yugoslavya'da kalmış emlâkine mu
kabil bir şey alması icabeder ve ona büyük 

— 386 — 
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mikyasta yardım edecektir. Yalnız bu arada 
müsaade ederseniz bir de bu kanunu getiren
ler hakkında, bilhassa Hariciye Bakanlığımız 
hakkında, ilgilileri hakkında bir tarizde bu
lunmak isterim. 

Memleket dışında, yani bugünkü anavatan 
hudutları dışında kalmış olan Türklerin em
laki o kadar çoktur ki, muhtelif sebeplerle kâh 
Agrar Kanunu yahut da başka isimler altındaki 
reformlarla el konulmuş olan bu toprakların 
hakiki sahipleri olan ve bu esnada Türkiye'ye 
gelmiş bulunan vatandaşlarımızın büyük mik
yasta hakkı yenmiş bulunmaktadır. Bu müca
vir hudutlar dışında kalmış olan diğer toprak 
istekleri veyahut da alış - verişe gelmiş olan mu
hacirin Tiirkiyeye dönmüş olan Türk vatan
daşlarının inalları bakımından müracaatları 
hâlâ vâki olmaktadır. Hariciye Vekâletimizin 
sayın memurları ve ilgililer çok istirham ede
rim, 'hesaplarını kitaplarını iyi yapsınlar ve hiç 
olmazsa Anavatan dışından Türkiyeye gelmiş 
olan yurttaşlarımızın hakları zayi olmasın. Bu 
kanun vesilesiyle bir şey arz edeceğim; 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, yalnız le
hinde konuşacaksınız, onunla müteferrik olan 
meseleleri lütfen konuşmayın. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Baş üs
tüne Saym Başkanım. Yalnız çok ahsmmiyetii-
dir, bu kanunla da ilgilidir.. 

BAŞKAN — Dün müzakere edildi bu ka
nun Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBUBÜN (Devamla) — İlgisi 
vardır bu kanunun onun için arz ediyorum. 
Lehinde. Vaktiyle Tito gelmişti buraya, ben 
de mihmandarlık ettim. Tiirkiyeye gelmiş olan 
Türk vatandaşlarının, mal sahiplerinin emlâki 
hakkında hususi olarak konuştuk, «10 milyon 
dolar kabul ettik» demiş idi. 10 milyon dolar o 
samanla kıymetle çok para ediyordu. Fakat 
doma, döne kanunda gördüğünüz gibi birkaç 
milyon Türk Lirasına münhasır kalmış nasıl ol
du, bilmiyorum? Bu kanunları kabul ediyoruz sa
yın arkadaşlarım ve ekseriya acele ile kabul 
ediyoruz. Ve yine ekseriya tekrar g^eri dönme
sin de vatandaşın hakkı zail olmasın diye ka
bul ediyoruz. Ama çok istirham ederim gayet 
ehemmiyetli şeylerdir, bir daha geldiği zaman 
hiç olmazsa vatandaşın hakkını koruyabildiği
mizi ispat etmek için bâzı imkânlar da veril

sin elimize, kanunlarda ona göre konuşalım. 
Bunu elbette konuşacağız ve elbette kabul ede
ceğiz fakat, bunun tekerrürü de vâkıdır. Bun
dan sonra olacak hâdiselerde hiç olmazsa lüt
fen ilgililer biraz daha ciddî demeyim ama 
biraz daha dikkatli davransınlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 110 ncu 
maddesi uyarınca hademe tarafından küre 
dolaştırılacaktır. Açık oy kullanılırken beyaz 
oy kanun teklifinin kabulünü, kırmızı kanun 
teklifinin reddini, yeşil oy da çekinserliği ta-
zammun edecektir arz ederim. 

2. — Gece öğretimi yapan Ankara Üniver
sitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğre
tim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve di
ğer personeline dair Kanunun 2 ve 3 ncii mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/559; Cumhuriyet Senatosu 2/253) (S. Sayı
sı : 1160) (1) 

BAŞKAN — Gündem hakkındaki takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan ve adı aşağıya çıkarılan 
1160 sıra sayılı kanun teklifinin, gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

Gece öğretimi yapan Ankara üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyele
ri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeli
ne dair Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. 

BAŞKAN — öncelik talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

EKREM ACUNER (Tabiî üye) — Söz isti
yorum bu hususta. 

(1) 1160 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem senatör, öncelik talebi hakkında 

len kammların hemen hepsinde palyatif tedbir 
olarak sunu şu kadar zam yapalım, buna bu ka
dar tazminat verelim diyo mevzularla karşıkar-

söz vermek imkânına mâlik değilim. İvedilik j siya gelmekteyiz. Ve yine hemen hepsini istis-
talebi hakkında söz vermek hakkına mâlikim, j ııasız kabul ettiğimiz halele umumi şikâyet ha-
0 sebepten dolayı zatıâlinize söz veremedim. ; \ a i c_ d m k â ' - r c r k ' ı ve; çalkan insanlar, 

Efendim, öncelikle konuşulması kabul edil- t Dede , IvV. j tkde b ; . -"""r , üniversitede va-
miştir. Kanun teklifi hakkındaki komisyon ra- j 'dfe t c ^ ' -JL La.-" t mu şıV.ycLçi hallerini 
porunun okunup okunmamalı kv3r,u:,.uu oyla-ıru- ; de— c ' kip T-" v Vd:; ' i r . O h^de önümüze 
za arz ediyorum. Okunmasını arzu edenler... i gskak n l a :<̂  / : «a'i b lk tkk-e yüksek hu-
Okunmamasını arsu edenler.. Raporun crr.r- i ~ -v.v "* ~ v: c -£v k c"'~ ki. Türkiye'de bu 
maması kabul olunmuştur. | r,'V ~ r ' - ' : ' °r"h t ac i r l e re bağlamak ve 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz ist-iyen ; esaslı ıslahat yollarına girmek samanı gelip gee-
saym üye? Yok. Kanun teklifinin maddelerine \ muktedir. 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul ] Bunu bu çekikle ars ettikten sonra, bu ka-
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti-. | nıu-da kerem dikkatime eğ're bir ibare, bir ifa-

îvedilik teklifini oylarınıza arz ei'yerum., | de tarzı hakikat sn bu kanunun behemahal bu 
İvedilik hakkında bir lehte bir aleyhi.? konuş- j ifade tarzının değir tiriiuıesir den sonra ancak 
mak hakkına sayın üysier maliktirler. Bos is- | kabul edilebileceği. kenaatlni. Imıde uyandırmış 
tiyen sayın üye? Yok. İvedilik busueuru oyları- \ Lrkmuyor, Filâna fakna eu kadar şu kadar... 
niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... j dioyaser lira fasla çalışma ücreti verilir.» Ar-
Kabul edilmiştir. j kadasisr, bu çalışan kimseler acaba kanunları-

i na göre günde kaç sat druyorlar da fazla oa-
Gece öğretimi papan Anlara VvÂvcrp.'if.rÂ BV ••" | kema ücreti verilir diye bir kayıt bulunuyor. 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim v.-jrleri dr * Yani: bunu kiîelim; hrreu öğrenelim ve fazla 
öğretini yarehmalemna ve diğer personeline. dair \ eaiıprakıe'" varsa; fasla mesailerini o zaman 
Kanunun 2 ve 3 neü maddede-) :!:'n deği^tirdm.:- j Dsvletiu diğer dairelerinde olduğu gibi saat 

sine dair Lamın > ücra i: i ikorkukre değevkud İrmemin yolunu buia-
„ , , , _ „ _ „„„,, ., _ . , , ! km. Bir defa avkk aiacsk. mvavven ücret aîa-
Madde 1. — 6 . 1 . 1986 terih vs 707 r-vfk j . „ .. , " .. ,. ', M .... 

, . . „ „ , . . . „ , , : . . I erk, -::raro> r -•,-ı^a ur -er.--, rrr 'r o^re geliyor Mı, 
Kanunun 2 nci maddesi aşagıcırLn reıuıde de;;:".r- ] ,^. %._ ,,.. 
t i r i l m i ş t i r : • T? ••-.-•-

«Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Ckik:r?- i •?-:,-..,,,k_^ 
ya Fakültesinin yaptığı gece öğretimi hkmetiu- i ,,-r, rr;-s-.T-' 
den dolavı Dekana ayrıca 600 fÂllı v lhk Fakük ' ->,-.. ,$' .;;., 
te Sekreterine 500 (Beş yüz). Müdür vs e=en^ ; j ^ r d 5 ' r ^ r ^ - r . ı . : - . ^ ^ ; ! : •;-.•- u-ı t.sjvuir de
re 450 (Dört yüzelli), maaşlı ve ücrorli -rsmur- j _Ç;İ. a ^ ^ ^ r ; ^ 3Crea ancak böyle bir kanunu 
lara 400 (Dört yüz), teknisyenlere 400 (TTdrt | \^^\ ekeerekiu mümkün clabilsceei samimî 
yüz), ve hizmetlilere de aykk ücretlerine ek I T ,? . .^ , , , , , . , , y.. c..;.;:.--.•;...,;„: y;urC.ev husremnrzda 
olarak 300 (Üç yüz) er lira fazla çalışma ücreti ! 9^z g^;.,^..,,,,,^ 
verilir. • 

Bu kanun çerezine —-k^r'k1 0 - -.'""c1 k 'Î. | ,.. "" : ğ " 
sef sc,T'7i3'' (4^ ü mna0'1 u1 ü" "• ^ .s-----;„ ~~ — * >^-.-j~±.. ...... 

"•- ~ - \ / - — — — ? P ^ , , ^ ^ . 

sı (35) i. teknisyen sayısı (3) ü ve hizmetli sa- i , ' ğ " ^ " 1 , 

yısı da (35) i srecemez.» i w "'"•---^ vc-

;e'de Devlet drirekrürde hiç 
eer.ri"ir.e tekmii. c^tî"! vrrüfe-
1 r cak.'e'*r.a:u.r,.ktr- reel'^'n b'u 

— T"asık bir teklifiniz var mı 

ALPASLAN (Devamla) _ Yar 

yısı da (35) 

BAŞKAK 
yın üye? Buyurun Sayın Alpaslan. 

I 
| 

terem arkadaşlarım, yıllardan beri önümüze ge- j mkfe kabul ettiğimiz; kanunun tatbikatından 

BAŞKAN — Madde üzerinde sös istiven sa- İ ^-•••N'--^"'- ~ M.edde -t-er;.:rie ıûz istiyen sa-
ı üveî Tr:=--rrru Sa-"3.r_ ücusal, 
C--7LE VTyZ'J.! (Lekkehir) — Muhterem 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek mııh- j ;r:?..«kau. d'.-.ğer'i'. arkad-darım; bu tasarı geç-
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doğan bâzı eksiklikleri tamamlamak üzere hu
zurunuza gelmiştir. Kanunla, tasarıyı tetkik 
edersek göreceğiz ki, evvelce çıkan kanunda 
«saf» tâbiri kuullanmış, bu defa «müdürü» de 
ilâve etmişler. Çünkü, gündüz tam mesai yapan 
Dil - Tarih Coğrafya Fakültesinin memurları, 
gece tedrisatına devam ederken çalışma]?: mecbu
riyetinde kalınca, müdür şeften, ayrı bir sıfat 
taşıdığı için kanun nazarında ona da bu ücret 
verilememiştir. 

Şimdi arJil söz alışımın sebebi, çok değerli ar
kadanım, Alpaslan'ın tahmin ediyorum okuma 
tarzında bir hataya düştüğünden ibaret. Burada
ki «faz1 a çalışmak» tâbiri gece tedrisatı yapıldığı 
sırada yapılan hizmetin karşılığı olarak kullanıl
mıştır. Abında normal çalışma sürosi bitip gece 
tedrisatı bağladığı saman şayet tabiî ki bir me
mur. I)):: müstahdem yeniden ikinci defa çalış
ma devresine giriyor. Bu çalışma devresindeki 
verilecek ücret, fazla çalışma karşılığı olarak 
verilmektedir. Aksi halde normal mesai hizmeti 
bitmiştir, yeniden fasla çalışmıyacak, elediğimiz 
saman bu ücreti vermemize imkân yok. Gece 
tedrisatını yapmıya da elimizde memur, müstah
dem, kalmadığına göre gece tedrisatını devam 
ettirmeye de imkân bulamayız. Bendeniz eğer 
yanlış orılarnadımsa Fehmi Alpaslan arkadaşı
mızın beyanı zait gibi geliyorsa da aslında böy
le değil, as1:-"da bu maddenin sonundaki fazla 
çalışma ücreti gece tedrisatının devamını sağ
lamak için verilen ücrettir. Bir fazlalık değildir. 
değiştirilmesine mahal yoktur, kanun gayet 
açık ve vazıhtır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ~ Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 6 . 1 . 196G tarih ve 707 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğretim üyelerine ve yardımcılarına, öğre
tim ve sınav ayları dışında bu ücretler öden
mez. Ancak, öğrenci işleriyle ilgili idari hizmet
lerde çalışan maaşlı ve ücretli memurlara; tek
nisyen ve hizmetlilere Temmuz ve Ağustos ay
ları hariç Dekanlığın tesbit edeceği aylar için 
de bu ücretler ödenir. 

_ 389 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanım yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4, — En kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Kanunu maddeleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanun teklifi maddeleriyle beraber kabul 
edilmiş ve teklif kanuniyet kazanmıştır, efen
dim. 

3. — Cvmlıurvıet Senatosu Tabiî Üyeleri 
JIv.cip Ateıkh, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran Özkaya'nın ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(8/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) (1) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresini geçiyo
ruz. 

Say,n senatörler, bu raporun müzakeresine 
2? Şubat 1968 tarihinde başlanmış, 5 Mart 1968 
tarihli 39 nen. Birleşimde devam olunmuş, 38 
ve S3 nen birleşimlerde rapor hakkında 15 sa
yın üye söz almış ve konuşmuştur. 39 ncu Bir
leşimde Sayın Nahti Altan'ın bir takriri üze
rine Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
gerekçesiz olması iddiasiyle rapor Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna iade edilmiş, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun yeniden düzenlediği ra
por 14 . 11 . 1968 tarih ve 5 nci Birleşimde mü
zakereye alınmış, 19 . 11 . 1968, 21 . 11 . 1968, 
28 . 11 . 1968 ve 3 . 12 . 1968 tarihli birleşim-

(1) 1110 a ek S. Sayılı basmayazı 14.11.1968 
tarihli 5 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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lerde müzakerelere devam olunmuş, bu müddet 
zarfında rapor üzerinde 10 sayın üye daha ko
nuşmuştur. Sarada daha 14 sayın üye mevcut
tur. Sez alanları sırasiyle arz ediyorum: Hilmi 
Soydan, Nahit Altan, Hayri Mumcuoğlu, Fik
ret Gündoğan, Ekrem Özden, Hüseyin Kalpaklı-
oğlu, Mustafa Tığlı, Selâhattin Özgür, Fehmi 
Alpaslan, Mehmet Hazer, Hanıdi Özer, Orhan 
Kor, Beliğ Belen Osman Salihoğlu. Söz sırası 
sayın Hilmi Soydan'da bulunmaktadır. Buyu
runuz Sayın Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bendeniz Maraş 
Senatörü olarak teşriî masuniyetlerinin ref'i 
zımmmda huzurunuza sevk edilmiş bulunan 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyelerinden Mu
cip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Se
zai O'Kan ve Mehmet Şükran Özkaya'nın ya
sama dokunulmazlıklarınan kaldırılması zım
nında düşüncelerimi arz ediyorum. 

Meseleyi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 
Ceza Kanunu, ve Anayasa ve içtüzük hüküm
leri bakımından münakaşa etmek hâdisenin sa
rahate ermesini mucip kılar. Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu bakımından masuniyetle
rinin kaldırılması sebebi tabiî üyelere isnado-
lıınan suçun mahiyeti (MDO) Türk Millî Dev
rim Ordusunun ihtilâl teşebbüsü isnadından 
ibarettir. Delil, Yasemin isminde bir hanımın 
M.D.O Teşkilâtı içinde çalıştığı ve bunun esa
sının Millî Devrim Derneği içinde bir organ ol
duğunu Yasemin beyan etmektedir. Hâdise
ye Ankara Savcılığı tarafından 22 Şubat 1967 
tarihinde Dünya Gazetesinde o devrin Hava 
Kuvvetleri Komutanı olan İrfan Tansel'in bir 
basın toplantısı sebebiyle basma verdiği be
yanat üzerine el konulmuştur. Tansel'in 22 Şu
bat 1967 tarihli Dünya Gazetesinin 7 nci say
fasının 2 nci sütununda beyanatı şöyledir. 
Ben şimdi sizlere bâzı hususları açıklıyayım, 
demiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir. Haliha-
zmda (M.D.O.) Millî Devrim Ordusu ihtilâl teş
kilâtının Genel Sekreteri Hüsnü Özkan'dır. Baş
kanı Mucip AtaMı'dır. Bu teşkilât, (M.D.O.) 
Millî Devrim Derneği içinde bir organdır. Be
nim elimde kuvvetli malûmat vardır. Hüsnü 
Özkan dâhil 11 lerin ihtilâl hazırladığı yolun
da olmak üzere el yazılarının mevcudolduğu 
dosyalar vardır. Eliyle dosya sayısının çoklu

ğunu işaret etti, zannedersem bu dosya Bediî 
Faik'de var, fakat orijinali Hüsnü Özkan'ın ka-
sasmdaki o da bendedir, arzu edilirse, istenirse 
ihtilâl dosyasını matbuata verebiliriz, şeklinde
ki neşredilen Dünya Gazetesindeki beyanatın
dan sonra Ankara Savcısı Fazıl Alp 967/80 
21 . 2 . 1967 tarihli Adalet Bakanlığı ve Tan
sel'in beyanatını nazara alarak memlekette si
yasi bir ihtilâl cemiyetinin kurulup, kurul
madığını ve bu hususun Adalet Bakanlığınca 
tahkik edilerek neticenin bütün sübut delille
riyle Cumhuriyet Savcılığına tevdiini istemiş
tir. Adalet Bakanlığı meseleyi Millî Savunma 
Bakanlığı ve dolayısiyle Genelkurmay Başkan
lığı vasıtasiyle Hava Kuvvetlerinden İrfan 
Tansel'in beyanatının müstenidatı olarak sü
but delillerinin Hava Kuvvetleri tarafından 
gönderilmesini istemiştir. Hava Kuvvetleri tara
fından daha evvelce Yaseminin ifadesi maz
but 7 sayfalık, 5 Haziran 1963 tarihli Merkez 
Komutanlığınca, Yarbay Selâhattin tarafından 
sorguya çekilen Bayan Yaseminin ifadesi alı
narak Adalet Bakanlığı vasıtasiyle Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. Hâdise
nin şekli budur. Delillerin münakşası : 

22 Şubat 1967 tarihli Dünya Gazetesinde ve 
basın toplantısında gazetenin 7 nci sayfasının 
2 nci sütununda irfan Tansel'in M. D. O. hak
kındaki sübut delili 5 Haziran 1963 gününde 
Merkez Komutanlığında Yarbay Selâhattin ta
rafından alman Bayan Yaseminin ifadesine da
yanmaktadır. Teşriî masuniyetlerin kaldırılma
sını icabettiren; beyanat veren ve o günkü Ha
va Kuvvetleri Komutanı irfan Tansel'in elin
de, başka hiçbir dosya yoktur. Yukarıda ismi 
geçen 11 subay hakkında elinde dosya olduğunu 
beyan etmektedir. Bu tabii üyelerle ilgili değil, 
onbir subayla ilgilidir. Eğer onbir subayla il
gili dosyalar içinde tabiî senatörlerin M.D.O. 
ile ilgili bir teşekkül kurduklarına dair tabiî 
senatörlere isnadolunan suçun sübutuna dair or
tada bir dosya varsa, derhal ibrazı zarureti var. 
dır. Bu da Yüksek Mecliste münakaşa edilmiş 
ve Hüsnü Özkan'ın masuniyetinin ref'i talebi 
reddedilmiştir. Yüksek Senato olarak, bu dos
yanın gelmesini, Senato da dâhil bu dosyaların 
suç mahiyeti bakımından durumu incelenir, bu 
âli Senatonun vazifesi cümlesindendir. Yoksa, 
onbir subaya aidolan tahkikat dosyası hiçbir 
yönden masuniyetlerinin kaldırılması istenen 

— 390 — 
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arkadaşların fiillerini ilzam etmez. Gerek Anaya
samız bakımından, gerek Ceza Kanunu bakı
mından suçun şahsiliği prensibi hâkimdir. Ada
let Parti sözcülerinden Deliveli'nin, o zamanın 
Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in şa
hadeti bu hâdiseyi ispat etmektedir, hususun
daki beyanatı tamamen gerçeğe aykırıdır. Zi
ra, irfan Tansel'in beyanatı yukarıda arz et
tiğim Yasemin'in beyanına dayanmaktadır. 
İrfan Tansel'in beyanı ve dosya hakkındaki 
ve yanındaki dosya1 ardan bahsetmesi, onbir su
bay hakkındadır. İşbu dosyalar da keza, tabiî 
senatörlere ait değildir. 

Şimdi, hâdisenin tanığı gösterilen ve 5 Ha
ziran 1963 günü Merkez Komutanlığında ifadesi 

alman bayan Yasemin'in beyanı üzerinde durmak 
isterim. Ortada M.D.O, adı ile siyasi ve gizli bir 
cemiyet yoktur. Böyle bir cemiyetin mevcudiyeti 
dahi Yasemin'in tahminî mülâhazası olarak ve 
karışık ifadeler altında beyanlar, denmiştir. Şu 
durum gösteriyor ki, böyle bir cemiyet varsa, 
bu cemiyetin asıl suçlusu Yasemin'dir. Tahkika
tın tabiî senatörler hakkında değil, Yasemin 
hakkında yapılması iktiza eder. Bu yönden hâ
disenin tek tanığı gözüken ve aslında sanık olan 
Yasemin'in beyanı muteber bir beyan sayıla
maz. Yasemin, mezkûr hâdisede tanık olduğu 
asıldır. Tanık olamaz, fakat farzımuhal ola
rak muhbir kabul etsek dahi, Türk Ceza Ka
nununun 285 nci maddesine göre fiili iftira ma
hiyetinde olup ve tabiî senatörlere iftira ve is
nat mahiyetinde olmasına göre, bu suçun mad
dî esas ve delillerini ortaya koymamıştır. Söz, 
Yasemin'in mü^ıret iddiasında kalmıştır. Bu 
yönden hâdise iftiradır ve suçlu sayılan Ya-
semİTi, iftira yoniİLden fiili ispat edememiştir 
ve sanık mevkiine düşmüştür. 

Tabiî senatörlere isnadedilen suçun, delil 
yokluğu sebebinden masuniyetlerinin kaldı
rılmalını mucip bir sebep mevzuubahsolamaz. 
Sira masuniyetlerin ref'i Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerine göre, 
isnadın ciddiyetine ve talebin siyasi maksatla
ra dayanmadığına bağlanmıştır, isnadın ciddi
yeti, Yüksek Senatoya ispat edilmiş değildir. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları, bu hu
susu ispat etmektedir, isnadın siyasi maksat
lara dayanmadığı ve bu yolda siyasi olmadı
ğı anlaşılmaktadır. Çünkü, yukarından beri arz 
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ettiğim tanık ve müfteri Yasemin'in beyanı, 
bu hâdiseyi ispata kâfi olmadığına göre ve bu 
iddiayı da tasvip ile Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu muvacehesinde masuniyetlerin 
ref ini gösteren katî bir delil ortada mevcut de
ğildir. Anayasanın 79 ncu maddesine göre ve at
fen yukarıda zikri geçen içtüzüğün 139 ve 
140 ncı maddeleri hükmünün âmir olduğu ciddî 
sebepler bulunmıyan ve dokunulmazlığı tale-
bedilen tabiî senatörler hakkında dokunul
mazlıklarının kaldırılmaması kanaat ve düşün
cesindeyim. Yukarıdan beri arz ettiğim husus
lar nazara alınacak olursa dokunulmazlıkları
nın kaldırılması talebedilen ve yukarıda isimle
ri geçen tabiî senatörler hakkında Ceza Kanu
nu bakımından suç teşkil etmemesi, Anayasa ve 
içtüzük bakımından da dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasını zaruri gören ortada hiçbir sebe-
1: olmadığına göre, işbu arkadaşların dokunul
mazlıklarının kaldırılması zımmında Yüksek 
Senatoca ref'i yoluna gidilmesini saygı ile arz 
eder, hürmet ve selâmlarımı sunarım. (Alkış
lar).. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış sayın 
üye? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. Bir tak
rir vardır okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini. arz ederim. 
Gaziantep 

ibrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? 

HÂYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mumcuoğlu. 
HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
re ettiğimiz hususu Sayın Başkan, gündemde 
sırası geldi diye takdim ederken, gerçekten 28 
Şubat 1968 gününden beri meselenin muhtelif 
birleşimlerde görüşüldüğünü ve daha da görüş
me sırası bekliyen bir aylı arkadaş olduğunu 
ifade buyurdu. Yalnız, değerli arkadaşlarım, 
bâzı arkadaşlarımızın beyanlarından anlaşılı
yor ki, halen, mesele, kifayet takririni veren 
arkadaşımızın kanısında bir hata var. Mazur 
görsünler tâbirimi. Mesele tavazzuh etmemiştir. 
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Ben, bir hususu burada tesbit ve tescil et
mek zorundayım. Bu, madde geçen haftaki bir
leşimlerde görüşüldüğü sırada, Sorakm."mmda 
ancak on kişi ya vardı, ya yok ki. Bu itibarla 
ben konuşacağım, benim bir sonra sıram geli
yor diye söylemiyorum. Lütfedin mesele bütün 
vuzuhu ile takip buyımumıryan arkomadaomm 
tarafından da anloykm. isticale nmh3İ yok
tur. Bu hususta vereceğimiz kara'* em m! ka
rar karakterini da taşıyacaktır. Baba bvyIo bir 
karar Senatomuzdan çıkmamıştır, (Adalet Par
tisi sıralarından bir üye, <-İki sene okkm msü , 
Efendim ben zatiâlmme cevaba meom-? de
ğilim ama. iki senode olur. üo senece okır ka-
bederse, Kesele, Senatonun muhterem üyoleri-
nin tam ve kâmil bir vküam ko-mt-a ""•••:?•. 
olarak reylerini izhar etmelerine imkm. v::r-
mokür. Bunu söylemek için huzurmomsa. k m ! 
ettim, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon, 
AN/'-Y/SA, VE ADALkT FÜÜIimü^~7 

SÖZCÜSÜ BmLÂHATTİH OİSR^IİCCLIT (Di
yarbakır) — Jlfendim, bir kimyüd — •mam—o 
takriri vardır, Biz komisyon olarak fü*:: l;üe-
d ;k ama takrir oya konmadan ovveb ama C3xa 
konduktan sonra... 

BAŞKAN — Efendim takririn oya kmıma-
smdan evvel sos ktemenis hasebiyle takriri oya 
kıymıktan ^onra muhterem kc-m.kyona mü vao • \ 
eeaim. [ 

• h:>. ».kan 

EKR7ÜÜI ACUNER (Tabrbi Üym .— Üalmo' 
kamil edildikten sonra savunma hakkımı kod
lanacağımı beyan etmek isterim, 

BAŞKAN — Müsaade buymmnuz efendim... 
Efendim, savunma hakkını mukaddes haklardan 
Davdı ğma-zı 5 nci birlerimde mnb otmktik Sa
vunma hakkınızı Bmkaakk bu kan mtkal ü v - -
do kabul 'etm.sktsdir. S ;m dr. kümü oadmkbüoo 
sorma üiz vmoamim, Tamkd 03ü m: r. m a r;m:.yo-
rum, Kabul edenler,.. Eümiyonleo T...km./ ü m m 
edilmiştir eı erdim. 

Bimdi. Komisyon sez kmmok'küm. müm-üoo. 
hokk\m. kullapmak üzooe a'ümmokomms di" is
temektedir. Müdafaa haklımı Eü.müyora mk-
dlmoa. kakül cdiyomm. vs m.üdakm kakkmı kod
lanmak iatiyen üyeye takdimon süs vmüooo m. 
Buyurunuz •efendim.; Saym, Acun ar. (0. H. ?. ,-;••-
ralarmdan «'Müdafaa oon omüüüm saykal) üao 

üyo) — Uoul 
mom Tümde 
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ka-ar yk:o d.r: yasa --: k "7aâk k'7 kaka:.! ma:- ı dedir ve teşkilât kendisine vazife vermiş Ibulun-
eâkaaa kkaa-aâ. I7:.ysk:-"" 7";'"kâ £t;:k:>'.kk\ j yuktadm, Eğer ortada hakikaten böyle kir teş-
2') . :) . 177: 7a âi a::â.a 37 v a. ıkaâajmâs masa- küât varca isnatta 'bulunan da sanık durumun-
k,r..-c;ji;ij âakaaav- â v d ^ n bu m a . ' k 37, C3 ve eladır ki, isnadı bir iihbar ve bir şehadet değil, 
S") ram "âa'mark^ "* kama . :ka:7a S . 3 . 1963 ancak bir atfı cürüm olur. Hukukçu olmıyam sa-
tarihîi £9 nca Birleşimde bir say?;-), ky*m.kı ra- y:m üyeler dahi takdir buyururlar ki, atfı cür-
ra.m7a m aâ: y: ; k aa ^ •'"•".' :". 7.7 aa m :. 7" .7.7/- ~nî kor hanji bir kıymetten- tamamen uzak ve 
la. kmaaa.i 7Iayk âa.ak r. .7..., I .a: a ' v r v m 7:krar İ aıakrumdur. Saniyen isnatta bulunan, teşkilâ-
UZ&: cakkaak 77.;::...̂  17..-..,7:ya.a: i.77; adikak- ; tm kendisine verdiği vazifenin Atatürk ilkele-
tk\ j il .aleyhine süsler varsa bunu tesbit ederek 

ü: 

oe;ı :; 
kamai 
v:7âde 
lüzıı 
3 - c 
140 r= e* ma d 

den 7 c i kra 
msake ikinci 
mis bul-man 

;ki.p teşkilâta bildirmesi olduğunu bizatihi 
„ . , - . , . , ka:7e etmektedir. Sadece bu beyan dahi teşki-

. , , ' ,..,-, : . • .. - - ; : ka oldukları idtıiasiyle dokunulmazlıklarının 
yi tez-:-kırar e"maa .ma :::::. : .ir. Li- :.: : .. ' a. •.*•..:• . • .. J 

, , - k,. . - - ,. - - • .aammlması istenen sayın üyelerin dokunul-
ra"; maıamaar.-' - 'a a a m a*-aaa r :... . m"? •'"•/"•••.:- i J ^ 

' '''aada.dannm kaldırılmasına mahal olmadığına 
âki bir ifade ve beyandır. İsnatta bulunanın 
k.îekne gere maksadı Atatürk ilkeleri aleyhi-
'•> âamımlan ve sözleri tesbit eûzıı böyle bir 

<.nn .,___, "n.ı >,..,.,.., -....- -;:-• • ; : — > •• .•—;' ] i k i l âb hakikaten var ise, ancak usulüne göre 
kmakauş olup olmadığı bahis mevzuu olabilir. 
17: da ıi3 komisyonumuzu, ne Umumi Heyeti-
aaki ikilendirmez, Olsa olsa usııli bakımdan 
kaderi Bakanlığını ilgilendiren bir mesele olur. 
77i aa ' " " k : a bulunanın bu isnadı üzerine za-
m.amak. yapılan tahkikatlarda ifadeleri alı-
•"rn v-'; kkainde biraaat bu tahkikatta vazifeli 
"krmk'raki de t.:ulun'k.ıklan bilcümle sah.klar, 
id-de T e '••oyanlarında böyle bir teşkilattan 
i'"."' : y ' ''"a^rr-âkr oîma'kk.İp.r:mı ifade r-ti ki eri 
"i"a; "v'"'\ imat üzerine yaptıkları tahkikat ne-
'••k:.k-''k k böyle bir teşkilâtın varbğını gds-
•'" •'::.-'"•: '•••"" bir de :ke radarcaıkkibrim do^yp^a 
-.'"-r'-c-n i^-.'k ve T,cy9n etmektedirler. Tohki-
k^.fa —y^i ?Ti7«î Emniyet mensubu sat, unun 

•"":": k .̂+- ""k.ı tahkikat ve rrastırmalarına rağ-

-•• — ••—„.--•• , ı . . , ^ , . . . , . , . ^ ^ , ^ ç ^ ^ p ^ ^ j , ^ ^ r ^ , , , . ? ^ , , ^ T ^ r ) _ 

'"İ VT;--Vf-:"V!'-^ ? r Z U C'"k:r İ " ? , ?' 

: ^^ya ^r--1.-??. mtikal ettirilir, 
+?k..?-.- "̂ ky-;vi_ Um'imiyeve açıklanır. Do^ya^a-
k: "̂.p—"m c.k'r'ivat-in.i tensik ve teyiraüecak de-

Mııhterem sona 

oıa-:', 
Anay; 
İctü;:i 
ensece 

yasama dökanı:.k.i 

c.::: 

ısnaam •o:ıı-:,n •.ımrunıyc.r.e rs..':'..::.:i-;i-o!::i',s^ r..-.y:.-
nin şeref ve haT~k.7kâ uâ"k::?si ^-ikk jarvzau 
olmakdır. şakkııde 4 
tadır. 

Ea •ı-.-,.:kra ::7::e 

r a -

5k 
,,-^p. 

< "Î7-Î7") 

•î --il f: V«> 

ki'â -,1--^ 

rs iTa *î 
ı TT«yp.„ 

aH ^u 
i *g;Vp r 

de müzakere cnil^rkâc cl:,:ı :aav:m k'kkm.Ja | ^'b en V s k mknadr, âaM bırnım !.âr ?n i^in va-
Anayaya ve Ada'et ITo::d^-c:.n: ::ava:^r:aı tama- j v^olac-jrjm kabule müteda"r tek kir ifade, tek 
men yerind:? ra k': r-ik. ;.;.: k . - - r k 7 ::a -rr?r. j . .^ ^,_ jV^ m e y c l l t ]?lliun!r)?.malrt?jdır. İsnadın 
ca anlaşılacakâ-r. i3t„^vk '.:? İ l â ^01 ai"7. ''"MI, 
1 nci n ;ldî olmadığmı raporda muhalefet şeıâbi bulu

nan sayın ilvolcr de, ererek muhalefet serhle-
•surma:ı::eaır. :vıe:,eij::.e'n r r : - : r:;: a::* :?i:::m:-aı 
ciddiyetken uz:7ıt:r. kv":-::7.k isnat'.a b-râr.nanın î ri-rls, r;orekî2 burada ve?ki konuşmalarında 
iddiasına göre bissat licîidisi de tsskilâtın için- ] açıkça belirtmiş bulunmaktadırlar. 
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İçtüzüğün 140 ncı maddesinde ikinci şart 
dokunulmazlığın kaldırılması talebinin siyasi 
maksatlara dayanmaması, şartıdır ki, bu şart 
aynı zamanda rapor ve kararlarda da siyasi mak
sada dayanılmamasını maksut kılmaktadır. İşte 
komisyonumuz da bu görüşün ışığı altında me
seleyi ele alarak neticeye varmış ve bu beş sa
yın üyenin dokunulmazlığının kaldırılmasına 
mahal bulunmadığına karar vermiştir. 

140 ncı maddenin üçüncü şart olarak ileri
ye sürdüğü husus isnat mevzuunun kamu oyun
daki etkisi hususudur ki, bu cihet de bugün 
için bahis mevzuu değildir, isnada göre hâdi
senin tevellüdü 1960, isnat tarihi 1962, içinde 
buluduğumuz sene 1968, aradan geçen zaman 
sekiz seneden fazla bir zaman. Efkârı umumi-

yedeki etkisinden bahse imkân olmıyacağını el
betteki Heyeti Umumiyeniz takdir buyurur. 

Üyelerin şeref ve haysiyetini koruma şartı 
da bahis mevzuu olamıyor. Zira ortada ne cid
dî bir durum, ne ciddî bir isnat var ki' üyele
rin şeref ve haysiyetini düşünme noktasından 
hareketle her hangi bir şeye tevessül edilebil
sin. Görülüyor ki, İçtüzüğün 140 ncı madde
sinin dokunulmazlığın kaldırılması hususunda 
1 nci fıkrada ileri sürdüğü şartların hiçbirisi 
müzakere edilmekte bulunan meselemizde mev
cut bulunmanıaktadır. Bapora muhalif kalan 
sayın üyeler, isnadın ciddî olmadığını kabul 
etmekle beraber, Sayın Tansel'in gazetelerde 
çıkan beyanına ve dokunulmazlıklarının kaldı
rılması istenen üyelerin Tabiî üye olmalarına 
istinadetmektedirler. Bu hususlar da tetkik 
edildiğinde görüleceği üzere, Komisyon rapo
runun Yüce Heyetinizde tasvibine mâni durum
lar olmaktan çok uzaktırlar. Sayın Tansel'in 
mevkii makamı ve şahsiyeti ne olursa olsun, 
gerek komisyon, gerekse Umumi Heyet karar
larında rol oynıyamaz. Komisyon ve Umumi 
Heyet bu meselelerde mücerret beyanda 'bulu
nanların mevki, makam ve şahsiyetleriyle do
ğu, Anayasa ve İçtüzük hükümleriyle bağlı
dır. Komisyon ve Umumi Heyet için mühim 
olan isnat ve beyanda 'bulunanların rütbe, mev
ki, makam ve şahsiyetleri değil,' bizzat isnat 
ve beyanın ciddiyetidir ki, bu ciddiyeti de is
nat ve beyanın müstsnidatı olan dosya tâyin 
eder. Aksine bir görüşle hareket Anayasa mü
essesesi olan, yasama dokunulmazlığı müesse

sesini temelinden sarsar. Hattâ ve hattâ muha-
iaiîa ediyormuş gibi görünüp tamamen orta
çlar. kaldırmış olur. 

Bayın Tansel beyanında dosyayı zamanın 
Başbakanı Sayın İnönü'ye tevdiini, Sayın İnö
nü'nün kabul etmediğini beyan etmektedir. Sa
yın Tansel Hava Kuvvetleri Kumandanıdır, 
kademesine göre dosyayı götüreceği yer, Baş
bakan değil, Erkânı Harbiyei Umumiye Eeisi-
ciir. Eğer o kabul etmez ise, Adakt Bananlığı 
kanalı ile Başbakana gitmesi bahis mevzuu olur. 
Eğer hakikaten hâdisede devrin Başbakanı Sa
yın İnönü'ye gctmmıış bir dosya "var ve İnönü 
taıaîindan kabul edilmemiş bir durum mevcut 
ise, elbetteki İnönü haklıdır. Sayın Tansel bu 
oey anını ve r^g ı iarm lyoî âir. İ̂ ÖY ae ikti
darda Adalet Partisi vardır. Başbakan Sayın 
DemlreFc^r. Acaba Sayın Tansel vaktiyle Sayın 
inönü'ye getirip kabul ettiremediği dosyayı bu 
kere Sayın Demire'i'e götürmüş müdür? Bu me
sele üzerinde durmak lâzımdır. Gene bu husus
ta iddiada bulunan arkadaşlarıma şurasını işa
ret etmek isterim, bu mevzuda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iki sayın üyesinin de beyanı 
vardır, Acaba bu ijki sayın üyenin beyanı, Sa
yın Tansel'in beyanından çok mu daha az 'kıy
metlidir. Bu iki sayın üye demektodirbr ki, 
böyle bir teşkilâttan asla ve kafa haberimiz 
yokcur. İsinı'leri dosyada mevcuttur. Daha ev
velki beyanlarda isimleri zikredilmişti. 

Tabiî üyelik meselesi de mevsuunmzla. ilgi
li değildir. Bu mevcuda üyelik sıfatlarının men
şei ne olursa olsun, öumlıuriyet Senatosu üye
leri arasında hiçbir fark yoktur. Mesele doku
nulmazlığın kaldırılmasını gerektiren İçtüzü
ğün 140 ncı maddesindeki şartların mevcut 
olup olmadığı meselesidir ki, demin de arz et
miş olduğum gibi, bu şartların değil hepsi, hiç 
birisi dahi hâdisemizde mevcut değildir. Ta
biî üyeler de diğer sayın üyelerin tae-r oüıiıikıa-
rı hükümlere tabidirler. Anayasanın 70 nci mad
desi bu hususu sarih olarak belirimfktedir. Do
kunulmazlığın kaldırılmasını gerektiren ahvâl
de, tabii üye de clsa dokunulmazlığı kaldırı
lır. Kaldırılma sına imkân oimıyan ahvâlde, 
bahis mevzu olan kimse tabiî üye de olsa kal
dırılamaz. Anayasa buna âmirdir. İçtüzük bu
na âmirdir. Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
K'öre dokunulmazlığın ^kaldırılmasına mahal 
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olmıyan ahvâlde bahis mevzuu olan tabiî üye
dir, bu itibarla dokunulmazlığını kaldırmak 
lâzımdır şeklinde bir yola tevessül, Anayasa ve 
İçtüzük hükümleri ile mantık ve aklı selimle 
bağdaşamaz. 

Bir iddia da tabiî üyelerin devre sonunun 
bulunmaması iddiasıdır. Gerek İçtüzük gerek 
Anayasa gerekse rapor tetkik edildiğinde görü
lecektir ki, bâzı sayın üyelerin muhalefet şerh
lerinde ve beyanlarında ileri sürdükleri şekil
de devre sonu diye bir tabir yoktur. Üyelik sı
fatının sona ermesi tâbiri vardır ki, bu ?,ki tâ
bir birbirinin aynı olmamaktan başka, çok da 
farklıdırlar yekdiğerinden. Bir üyenin devre 
sonu gelmeden evvelde üyelik sıfatı sona erebi-
lir. Üyelik sıfatının, tabiî üyeler de dâhil ol
mak üzere, ne gibi ahvâlde sona ereceğini yi
ne Anayasa göstermiştir. Keza Anayasanın 
80 nci maddesi de yine tabiî üyeler hakkında 
birtakım şartlar, kayıtlar koymuş bulunmakta
dır. Bir insan hislerine mahkûm, mantık ve ak
lı selimine hâlkim olduğu, nisbette değil, hisle-
îeüine hâkim, aklı selim ve mantığına mahkûm 
olduğu müddetçe hatadan uzak kalır. Kurul
lar ve müesseseler için de bu böyledir, Kurul
lar ve müesseselerde hislerine hakim, aklı se
lim ve mantıklarına mahkûm oldukları riisbst-
te isabetli kararlar verc'L'Iiılor. î'j'te sise riya^n-
ten vazife gören Anayasa ve Adalet Komis
yonu bu görüş ve ışığı altında hareket etmsk 
suretiyle meseleyi bugün huzurunuzda müza
kere edilmekte bulunan şekilde karara bağla
mış bulunmsfctadır. Meseleyi hakikî mânasına 
pföre teşbih büyük fayda vardır. Müzakere 
edilmekte olan husus, beş tabiî üyenin dokunul
mazlığının kaldırılıp kaldırılmaması meselesi 
değil, Cumhuriyet Senatosunun üyelik sıfatları
nın menşei ne olursa olsun beş sayın üyesinin 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına mahal ol
madığına mütedair Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun karannı muhtevi 
rapordur, müzakere edilmekte olan. Meseleyi 
bu şekilde ele alıp, Anayasa ve İçtüzük hüküm
leri ışığı altında karara varmak lâzımdır. 

Bu hususta söz almış sayın üyelerden birisi 
buyurdular dediler ki, Alt Komisyon beş kişi 
toplanmış, üçe iki karar almış. Anayasa ve Ada
let Komisyonu 12 kişi toplanmış yediye beş ka
rar almış. Muhterem üyenin ne demek istediğini 
ancak kendileri bilir. Heyetlerde müzakereler 

bu şekilde olur. Her zaman, her zaman değil çok 
nadir ahval müstesna kararlar daima ekseriyetle 
çıkar. Alt Komisyon üçe iki almışsa ekseriyetle 
almıştır. Anayasa Adalet Komisyonu yedi beş 
almış ise ekseriyetle karar almıştır. Acaba bun
dan ne mâna çıkarılabilir, bunu o sayın üyenin 
kendisinin takdirine bırakıyorum. Demokrasi 
budur. İttifakla alınmamıştır diye bir karara 
hürmet etmemek icabederse eğer, Cumhuriyet 
Senatosunun kuruluşundan bu yana gelmiş geç
miş bütün karar ve kanunları tetkik etmek lâ
zımdır ; bu bir zaruret olur o zaman. İttifak ara
namaz. Çok nadir ahvalde ittifak bahis mevzuu
dur. Yine aynı sayın üye karar iki satırdır diye 
buyurdular. Muhterem senatörler İçtüzüğün 
140 ncı maddesinin 2 nci fıkrası sarihtir. Rapor 
verilir denir. Rapor elbette ki, iki satır olacak
tır. Geniş bir gerekçe, geniş bir esbabı mucibe 
dokunulmazlığının kaldırılması ahvalinde bahis 
mevzuudur. Halbuki burada bahis mevzuu olan 
dokunulmazlığın kaldırılmasına mahal olmadığı 
hususudur. 

Yine aynı sayın üyeye isnadedilen suç bahis 
mevzuudur. Raporda ise fiil ele alınmıştır. «Ko
misyonun fiili değil, suçu ele alması lâzımdır» 
şeklinde bir ifadede bulundular. 

Muhterem senatörler, kanuna aykırı ful suç
tur. Suç, kanuna aykırı fiil demektir. Fille suç 
arasındaki farkın ne olduğunu, yine bunu söy
lemiş bulunan, sayın üyenin takdirine terke 
mecburum. Elbette ki, biz fiil üzerinde duraca
ğız. Bunda suçla fiil arasında bir fark bahis 
mevzuu değildir ki. 

Diğer bir nokta; komisyon dosyada delil ara
mış, dosya muhteviyatı üzerinde durulmuş, diye 
buyurdular. Komisyon dosyada delil aramamış
tır. Dosyayı tetkik etmiştir. Yalnız bir kısım 
sayın üyeler de bu meseleye temas buyurdular 
dediler ki, delillerin takdiri mahkemeye aittir. 
Komisyon delilleri takdir edemez. 

Muhterem senatörler, eğer delillerin hiçbir 
şekilde takdiri bahis mevzuu olmazsa, komisyon
larca Anayasaya dokunulmazlığın kaldırılması 
hususunda komisyonda mesele tezekkür edilir, 
diye madde konamaz. Dosyanın takdiri iki ba
kımdandır. Teşriî takdir, kazai takdir. Kazai 
takdir savcılara, mahkemelere aittir. Savcılara 
dâva açıp açmama bakımından, mahkemelere 
hüküm verme bakımından. Teşriî takdire gelin-
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üzerinde duraç Bütün bunları 
sonra sayın üye sözlerine son vermeden evvel 
tahmin ediyorum ki„ sosleai sırasında vâki bir 
müdahaleye cevaben b?m rlĉ ^EV'-* "•- Aur!"~a~,-~:™ra 
göre konuşuyorum diye sözlerini akirmiatir. Em 
misyon dosya muhteviyatı üsorind: dammva d: 
yen sayın üye ben dosyaya- göre konurmvorma 
demlerd i r . Ebe t te k i k o m i t a l a r ı böyle ola
caktır. 

B*ğer bir sayın üye, bu mesele dolay; dyle 
biz bu sayın üyelerin dokunulmazlıklarını kak 
dırmazsak sn halde tabiî üyelerin dokunulmas-
lıkları kaydı hayat şartiyle kaldınlamıyaeaktır 
demektir, diye buyurdular. 

Muhterem senatörler, bu meselede doku
nulmazlık kaldırılmaz yarın belki dosya başka 
bakımlardan tekemmül eder. Tekrar Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Cumhuriyet Senato-m 
kanadına gelir ve tekrar komisyonda müzake
re mevzuu olur. O saman daha evvel kaldırıl
mamıştır diye kaldırılamaz şeklinde bir müta
lâa ileri sürülemez. Ye kaldı M, bu dosyada is
mi geren sayın üyelerin dokunulma mim a "-man 
kaldırılmaması. k?^dı hayat şartiyle dokunul-

ce; bir dokunulmazlığın kaldırılması bahis mev
zuu olduğuna göre, önce de tetkik edilecek bir 
dosya bulunduğuna nazaran elbette ki, her tet
kikin her müşahedenin her incelemenin neticesi 
bir takdir olduğuna nazaran komisyonun da 
teşriî takdir hakkı vardın arkadaşlar. Takdir 
olmazsa karara, nasıl varılacak. Böyle bir tak
dir olmazsa tetkika ne lüzum var. Talep üaark 
ne dokunulmazlıklar kal dirilir; diyebilir do Ana
yasa. Binaenaleyh bu takdir keyfiyeti hususun
da vuzuha kavuşmak lâzımdır. Her mevzuda her 
meselede mademki, bir inceleme bir tetkik var
dır sonu mutlaka bir takdirdir. Ama buradaki | 
takdir kazai takdir değildir ve olamaz. Tmml j 
takdirdir. Yani dokunulmazken kalaırılma"-ma 
lüzum var mıdır, yok mudur malinde- bir takdir- j 
dir. Komisyonun takdirinin Oi-.il adığım iddia e - I 
mek meselenin komisyona gelişinin lüzumsuz! m j 
ğunu kabul etmektir ki, o saman bu bir Araya- | 
sa tadilâtım gerektirir. ) 

Aynı sayın üye dosya muhteviyatı üzerinde | 
durulmuş, diyen. Komisyon ne ürerinde dara \ 
çaktı arkadaşlar? Elbette ki, dosya muhlaadmb: ! 

maslıklarmm kaldırılmaması demek 
ki. Bu, bu dosyaya aittir. Yarın eğer bu beş : 
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sayın üye veya başkaları dokunulmazlığın kal
dırılmasını gerektiren bir tutum ve durum içe-
?;İ3İne girer, dosyalan eğer o şekilde intikal 
ederse albevie ki. komkyan ve umumi heyet ona 
güre karar verir. Eer hangi bir üyenin bir dos
yada dokunulmazlığının kaldırılmamasma ka
rar almak a üyenin kaydı bayat şartiyle doku
nulmazlığının kaldıamam.ryaoağı mânasına ge-
"emsz, 

Muhterem senatörler, biraz evvel de arz et
miş bakmdağaa: gibi sklere niyabeten dosya
yı. mkâk elam bulunan Anayasa ve Adalet 
damlayamuram bu maaazudaki kararın huzuru 
mu'ae gbmaak dkaammdamdm Yine arz edi-
dm Lmdamaak- kaklkat-n bu üyelerin dokunul-
aamıdak a-ra m "duama a urda alobir surette im
kan aalaanamdma netkm'ne varılmıştır. Ama 
k.m"? Yî'ae dbyavm'zmdmSazlerime sizlere ni-
7/belen mama aka "m Anayasa ve iş tüzük hü
kümle: kam ı-am a-'maada vicdani kanaatini ra-

aa kalkaâk Bkyeai Ummmiyenke takdim etmiş 
'adaman d uayam ve Adalet Komisyonumuzun 
kaaamm aa 'b ' aa ^meramın yüksek tasvipleri-
-'-.:•• -^--"-•- ••••k/av""* ü";âdini iaşryarak son ve-
"•"••\ heukr'm k'mmmm selâmlarım. (Alkışlar) 

3 -̂̂ :7^*717 — Samn öugüneş usul hakkın
da ada kma-ma'kaiz ammmmaz efendim. 

W-^r:r2 d ^ a y m i " (Tabiî Üye) — Sa-
-;•". ka~my d"m " ''":~~* 'mma.ber-unun muhte-
..,,..., -:;:-u,::y , - . -• , -> m,,------,.-,' mmm edildikten 
-:----..- aa-.--:- ".•• • • 1-:-::\ Poaakmma mz vereceğini, 
dkaaa '"dik- aamadaaadaaa da savunma hakkı 
mmeeağmd eaUm-'dkler. senm ; aradan bir müd-
d;i 'mrkkmm s mera san söz üyenin olması ha-
••'-bkd.e maam. bulunan Sayın Nahit Altan ko-
•fpıv.np.cıirf-jM ç]eddey, 

Bu beyanları içtüzüğe aykırıdır. Çünkü it
ham edkkn a^mdmlar da bu senatonun üyesi-
m-rny bâr T""ikü:n-t üyml değil. Ortada bir ka-
':<••". --a'm-â-T-.? " r -m^u bir tarafta Hükümet, 
"•••'' '•••'-.":: "aaa a âk"V-i T":v Ö'de kabul edil-
--- '"-''' '.."!:•--••. "•'•'"'":.-:- İmmlik-dni savunan ar-
""" "'"' *"." ;•::-: a--- Cîm.a'-o üvaaidkkm. lağer son 
-'d' a"' aaa'"1 " a'a•'"a• ada;a - ki. 56 ncı madde-

• m ; . , p • ••••'. • • ,r- • • • • • ' - b u •':-' "• ' " - - u * ! - 1 . ' ! 

• • • • . . ? • • • ' > • • ' - : - : : ~ ' - • • : - - " - - ' ' - " — a ^ o - ! -

• - ' " : - • . • • • • ; ' a - • • -• - — a " ' . - . ! - i t -

!'."-''. '•''•'"•''•• .:.-••--'---—•; :~z-^- c m a e k * s e n i l e r i 
^•.•''•'m '•"""• --•'•-,•-'•- ~: 'z r - - " aaa . ' a a . k 7 : ? : - n d i n i s a -
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vunan arkadaşiarın ağzını bağladıktan sonra 
bu arkadaşa söz vermeye kalkışmak kanaatimiz
ce tarafsızlıktan ayrılmak demektir. 

Arkadaşlarım bütün dünyada son söz itham 
edenin değil, itham edilenindir. Siz itham edi
lenin ağzını bağlıyacaksınız, tüzüğün ara mad
delerinden sorlrya sorlıya gireceksiniz bundan 
sonra tutacaksınız bir arkadaşa söz vereceksi
niz. Kimsenin, hiçbir kimsenin konuşmasından 
korkusu yoktur. isliyen burada istediği kadar j 
konuşur. Yeterlik kararı bir başka bir kararla 
kaldırılır, 10 gün daha 10 sene daha bu mem
lekette isiiiyen islediğini söyler. Bundan hiç 
kimsenin korkusu yok. Ama, birtakım zorla
malarla bir lakım insana âdeia - arkadaşlarımı, 
yeterlik önergesini veren arkadaşlarımı tenzih 
ederim - fakat yeterlik önergesinin verildiği 
zaman bundan sonra Saym Başkanın beyanı 
kafalarımızda şüpheler uyandırmaktadır. Tek
rar ediyorum, Saym Başkanın bu beyanı İçtü
züğe aykırıdır. Son söz senatöründür ama it
ham edilenler de senatördür. Ayrıca son söz 
itham edilenindir, itham edenin değil. Saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BAŞTAN — Sayın senatörler, aslolan hüs
nüniyettir. önce riyaset içtüzüğü mualak su
rette bir tarafsızlık zihniyemi içinde tatbik et
mek durumundadır. Bunu şimdi S^yın ösgü-
neş'in beyanından sonra ispat etmekle Biy^rat 
büyük bir şeref kazanacaktır. Yeterlik öner.re-
si bütün konuşmaları önüyecek niteliktedir. 
Bugüne kadar tatbikat böyle cereyan eLmişür. 
Hal böyle olduğu halde Riyaset Komisyon ye
terlik önergesinden evvel söz istendiği için, ko
misyona söz vermiştir. Yine müdafaa sadedin
de Saym Acuner söz istediği için kendisine 
söz verilmiştir. Yeterlik önergesi kabul edil
dikten sonra Sayın Karaman söz istemiştir. 
Kendisine de söz verilecektir. Şimdi bunun se
beplerini arz ve kah ediyorum, Savunma sade
dinde buumm arkada aVarıırusa umumi hukuk 
kaidelerinden istifade ederek, değil, içtüzüğü
müzün 142 nci maddesine kruadetmek suretiy
le sö3 veriyorum, Yeterlik önergesi bulundu
ğu halde kendilerine söz vermenin esbabı mu-
eâbesi umumî hukuk kakl-le^md^n "^e^et et"nm-
mekmdm. jc'-îi^üo'n — ü"ün "1/-2 na' ma^'l^'r-d^r» 
neşet ekmektedir. Müsaade ederseniz, İçtüzü-
ğün 142 nci maddesini okuyorum: «Eer üye 
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kendisini komisyonlarda ve genel kurullarda 
savunabilir, veya bir arkadaşına savunmasını 
yaptırabilir.» içtüzüğün 142 nci maddesi it
ham akında bulunan sayın üyeler müdafaa 
hakkı vermesi harbiyledir ki, yeterlik önerge
si kabul edildiği halde sayın üyelere söz veri
yorum. 

Şimdi yeterlik öynergesinden sonra Riya
sette bulunan Başkanın bitaraf olması için na
sıl hareket etmesi lâzımgeldiğini düşünelim. 
Jurada oturan arkadaşınız hiçbir sabit fikre 
sahip değildir. Burada başkanlık yapan arka
daşınız, emrivakileri İçtüzük hükümleri muva-
:kesinde kabulle mükelleftir. Biz 13 ncü birle

rimi açtığımız zaman ve bilhassa gündemde 
a•ulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hususundaki raporun, rapor hakkında geç-
u.İ3 safahatı arz ettiğimiz gibi, onun dışında sı
rada olan üyelerin isimlerini de bildirdik. Ve 
bu esnada bir yeterlik önergesi gelmiştir. Baş
kan sabit bir fikrin sahibi olmadığı için, bita
raf olduğu için, o önergenin geldiği anda öner-
""3yi okutup oylarınıza arz etmeye mecburdur. 
başkan onu yapmıştır. Ama bunun neticesinde 

uhterem Millî Birlik Grupu üyelerinden bâ-
:ı arkadaşlarımızın kendisine sempatisi olmı-
an Sayın Nahit Aîtan'm konuşma sırasında 
"r^ ' -m bu kadar hassasiyetle karşılamasını ve 

' •"rrhn netice çıkartarak Riyaseti itham etme-
:m bak ve nasafetle bağdaştıramadığımı arz 

içtüzüğün 56 nci maddesinin sarih hükmü 
veterlik önergesinden sonra son söz üyeye veri-
•ir. Yine 56 nci maddenin birinci fıkrasında 
bu söz, sıraya göre verilir, sırada Sayın Nahit 
Mtan bulunduğu için son söz Nahit Altanin 
olacaktır, arz ederim efendim. 

Buyurunuz Sayın Acuner. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Sayın Başkan 
mmisyon konuştu, ondan sonra bir üyenin ko
nuşmasına lüzum kalmayacak... 

BASK ATT — Ben bu 15 dakikalık mâruza-
'um beyhude mi yaptım muhterem Ural? 

RA^F^T 7TB M. t-B"^--) — Sansnn B?«Î-
k-m ben m?,?, bir teklifte bulundum bu tutum 
v.zm makammmn ciddiyeti ile bağdaşmamak
la kr , 40 pr>a4- konuşsanız bile beni bu şekilde 
ikna edemezsiniz... 
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EKREM ACUNER (Tabu üye) — Sayın 
Başkan ben konuşma hakkımı Nahit Altan'dan 
sonra kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — Buna imkân bulamıyorum 
efendim. 

EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, savunma hakkını Sayın Nahit Altan'dan 
sonra kullanacağım. 

BAŞKAN — Buna imkân bulamıyorum 
efendim. (Niçin sesleri) (Bütün dünyada son 
söz müdafaanındır, sesleri) (Gürültüler) 

Muhterem senatörler, bu teklifinizi bir usul 
teklifi olarak yaparsınız, bu teklifinizin... 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim. Bu 
teklifinizi usul müzakeresi itibariyle bir lehte, 
bir aleyhte konuştururum, oya vazederim. Tek
lifiniz kabul edilirse o şekilde muamele görür, 
aksi takdirde tüzük anlayışımı demin arz et
tim. 

Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Meclis müzakerele
rinde devam edegelen tatbikat yeterlik önerge
sinin oylanmasından sonra sırada olan üyenin 
söz hakkının mahfuz tutulması esasına dayan
maktadır. Bu bir genel hükümdür. 

Bu umumi hükmün yanında, kısaca arz edi
yorum meseleleri mihrakında tutabilmek için, 
bu genel hükümden ayrı olarak içtüzüğümüz 
istisnai bir hüldim getirmiş. Bu istisnai hüküm 
tüzüğün 56 ncı maddesinde zikredilen hâdise
nin dışında ve ona maksur olarak tatbiki lâ-
zımgelen bir hükümdür. 142 nci madde savun
maya özel bir hüküm koymuş ve özel bir mad
de ile bunu diğer yeterlik önergesinden ayn 
tutmuştur. Binaenaleyh Sayın Başkan haklıdır. 
Sadece genel görüşmeler sırasında yeterlikte 
sırada olan üyenin söz hakkı mahfuzdur, doğ
rudur. Ama savunmaya taallûk eden 142 nci 
madde ayrı, istisnai bir hükümdür. Bu istisnai 
hükmü mevridine göre, maksadına göre uygu
lamak lâzımdır. Hem Anayasanın, hem huku
kun, hem de savunma hakkının gerekleri de 
bunu emretmektedir. Meseleyi arz ettiğim gibi 
de i enere etmek istemiyorum, maksadına getir
mek isüvorum. Bu maruzatımı Sayın Başkan 
da kabul buyurarak konuşmayı buna göre sevk 
ve idare ederlerse olumlu bir sonuca varabili-
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ris zannındayım. Teşekkür ederim. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Usul bakı

mından söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 142 nci madde ile 
58 ncı maddenin arasında bir irtibat kurmak 
lâzımgelirse bu ancak, söz sırası bakımından 
sıraya giren üyeler bakımındandır. Yoksa 56 
ncı maddenin ikinci fıkrasında birinci fıkraya 
istisna teşkil eden hükümler bakımından de
ğildir. Yani 56 ncı madde söz istiyenlerin iste
yiş sırasına göre kaydedilir ve aynı sırayla 
konuşulur, diyor, 

Bundan sonra komisyon veya grup adına 
söz istendiği takdirde komisyon başkanı veya 
sözcüsüyle, grup başkan ve sözcüleri sıraya 
bağlı değildir, diyor. Şimdi bu birinci fıkra
nın. istisnai hükmüdür. Halbuki 142 nci madde 
bir bakımdan bu istisnai hükme paralel bir hü
küm koyuyor, bir bakımdan da komisyonlarda 
kimlerin bulunabileceği ve kimlerin söz hakkı 
olduğu hususunu tekraren 142 nci maddede bu 
teşri masuniyetinin kalkması dolayısiyle ken
dilerine isnatta bulunan arkadaşlarımızın da 
söz hakkı bulunduğunu tasrih etmiş bulunu
yor. Binaenaleyh söz sırasını bozucu bir hü
küm vaz'etmiyor 142 nci madde, söz sırasına 
aykırı bir durum vaz'etmiyor. keza burada son 
söz meselesi de bu sıranın devamıdır. Yani son 
sözün verilmesi mevzuu nasıl ki birinci fıkra
da sıraya tabi olanların dışında istisna teşkil 
edenlere de şamilse bu şekilde istisnai bir hük
me tabi olan 140 ncı madde gereğince, teşri ma
suniyetinin kaldırılması istenen arkadaşlarımız 
da aynı şekilde son sözün üyelere aidolduğu 
hususundaki hükme giremezler. Ancak onlar 
ikinci fıkradaki komisyon ve grup adına söz 
istendiği takdirde komisyon başkanı veya söz
cüsüyle, grup başkanı ve sözcüleri sıraya bağlı 
£eğildir3 hükmüne tabidirler. Bu bakımdan 
başkanlığın verdiği karar yerindedir. (Tabiî 
üyeler sıralarından «Biz Hükümet miyiz» ses
leri) 

SALÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Usul 
bakımından söz istiyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgür, 
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SALÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; Sayın Başkanın 
deminki ifadesinden, Sayın Altan'm ifadesin
den içtüzüğe bir madde vazıı gerektiği mey
dana çıktı. Yani İçtüzükte bu mesele halledil
memiştir. Halledilmediğine göre Sayın Balkan, 
maddelerden istifade ederek bir içtüzük mad
desi vaz'etme yoluna gitmiştir. Sayın Altan da 
bir tefsir yapmıştır. Malûm olduğu üzere içtü
züğe ait değişikliklerin yahut ilâvelerin nasıl 
yapılacağı meydandadır. Eğer böyle bir açık 
olduğu gözüküyor ve böyle bir tadilâta lüzum 
varsa bunun normal yollarından ve teklif şek
liyle gelerek Heyeti Umumiyeden geçmek su
retiyle kabul edilmesi lâzımdır. Kanaatimce 
Başkanın vermiş olduğu karar bir tüzük tadili 
mahiyetinde olduğu için burada tatbik edile
mez. Saygılarımla ̂  

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bir takririm var. 

EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, ben de usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkanım, muhterem arkadaşlar; yeterlik öner
gesi verildikten sonra sırada olan arkadaşları
mız fikirlerini serdedecekler ve konuşacaklar
dır. Sırada olan arkadaşlarımız fikirlerini ser-
dettikten sonra itham altında bulunan kardeş
lerimiz, arkadaşlarımız kendilerini şu Yüce 
Senatonun kürsüsünde ve millet huzurunda sa
vunacaklardır. Ancak onlar mukaddes savun
ma haklarım burada kullandıktan sonra Sayın 
Başkanım, işte o zaman yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılıp, kaldırılmıyacağı hususun
da Umumi Heyetin, Yüce Heyetin kararma 
müracaat edecektir. Parlâmentoda usul budur, 
savunma hakkı da bunu emreder. Binaenaleyh 
muhterem arkadaşımdan, Sayın Başkanımdan 
bu şekilde muamele yapmasını istirham ediyo
rum. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bu yolda bir takrir var, okutun, ka
rar verelim. 

EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Usul 
bakımından söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Acuner söz vereceğim 
şüphesiz, Sayın Kayalar söz vereceğim şüphe
siz. Bir dakika rica edeyim. 

Yalnız müsaade ederseniz bir takrir var, bu 
takriri okutayım ondan sonra zatıâlilerinize 
söz vereyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Yasama dokunulmazlığı konusunda son sö

zün, kendilerine isnatta bulunulan üyelere, 
kullandırmak üzere karar altına alınmasını ve 
bu suretle İçtüzüğün 142 noi maddesinin uy
gulanmasını arz ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Bu takriri okutuşumun esbabı 
mucibesi, usul hakkında konuşan arkadaşları
mıza bir istikamet verir ümidinden doğmuş
tur. 

Buyurunuz Sayın Acuner. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Oyla

yın efendim. 
BAŞKAN — Oylıyamayız efendim. Usul 

hakkında söz istiyen kimseler var. Haklarına 
iskat edemeyiz efendim. 

Buyurunuz Sayın Acuner. 
Efendim içtüzüğün 10 ncu maddesi gereğin

ce söz istiyenlerin sırasını Sayın Kâtip üyekr 
tesbit ederler. Bendeniz de Sayın Kâtip üye
den sorduğumda Sayın Acuner'i gösterdiler. O 
sebepten dolayı Acuner takaddüm etmiştir. 
Veya ben öyle anlamışım, zatıâlinisi ikinci 
olarak davet edeceğiz efendim. Buyurun Sa
yın Acuner. 

EKREM ACUNER (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; son söz müdafaanın 
olduğuna göre, şimdi buradan soruyorum: Na-
hit Altan aleyhte konuşacaksa son söz benim 
ona cevap vermem şeklinde olacaktır. Lehte 
konuşacaksa buyursun, konuşsun. Aleyhte ko
nuşacaksa beni itham edecek, ben cevap vere-
miyeceğim. Bu ne biçim usul olur? O halde 
konuşsun, itham etsin ben de ithama karşı ce
vabımı kullanayım. Mesele budur saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayalar. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — 58 nci 

maddeyi tatbik etmiyorsunuz? Bir lehte bir 
de aleyhte konuşulur. 

BAŞKAN — Bir takrir olursa 58 nci mad
denin o fıkrası tatbik edilir. Henüz daha usu
lün hangi noktasına geldiğimiz sabit olmamış
tır, Sayın öztürkçiııe. Yaptığımız muamelede 
hukukilik vardır. Buyurunuz Sayın Kayalar. 
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ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım; şimdi komisyon sözcüsü konuş
tuktan sonra, bir sayın üye konuşur. İçtüzük 
böyle yazar. Binaenaleyh İçtüzüğün maddele
rine kemâli sıdku sadakatle sarılmış olan Baş
kanlığın tutumu doğrudur. Fakat benim ko
nuşmamdan evvel Sayın Acuner meseleyi tel
his etti, kısalttı, ifade etti. Şimdi kendisin
den evvel konuşan üye Sayın Altan dahi olsa, 
başkası dahi olsa kendisinden evvel konuşan 
üye kim olursa olsun, lehinde de konuşsa aley
hinde de konuşsa, savunma sadece lehine taal
lûk eden, aleyhine taallûk eden işlere değil, le
hine taallûk eden meselelere de taallûk eder. 
Şimdi lehinde konuşuyorum beş tane sayın 
üyenin. Fakat öyle bir açıdan konuşurum ki, 
beş sayın üye o noktai nazara iltihak etmez, 
başka bir açıdan kendisinin lebine hâdiseyi mü
talâa edebilir. Yani demek isterim ki savun
ma, hem lehteki konuşmaları mütaakıp, hem 
de aleyhteki konuşmaları mütaakıp yapılır. 
Şimdi içtüzüğün bu maddelerini böyle anlar
sak, yani böyle tatbik edersek, ilk tatbikat 
olduğu için, meseleyi biraz uzn.tm.ak zarure-
tindeyiz. Böyle anlarsak; savunmanın ehem
miyeti kalmaz. Neyi savunacaktır? O halde, 
bu meselede kendilerini savunacak olan beş ar
kadaşımız çıktı, defaatle kürsüde konuştu, ilk 
konuşmalarında bu mesele kapanır biter idi. 
Bir kere savundu ya, yeter denirdi. Binaen
aleyh, 140 ncı maddenin getirici Kir suij^rserist 
'haldir, bir hali hususidir. B>!i husu^nin de 
tam içinde bulunmaktayız. O itibarla bu 56 ncı 
madde, simdi aklıma gelmiyor, kaçıncı madde
yi tatbik ediyor Başkanlık hatırlayamıyorum. 
Fakat komisyon sözcüsünden sonra veyahutta 
Hükümetten sonraki mütaakıp hâdiselerde de 
bir tatbik usulü açalım, «Hükümetten sonra 
son söz üyenindir, konudur; ama savunmaya 
taallûk eden» yani 142 nci maddenin içine gi
ren hâdiselerde mutlaka savunması icabeden 
şahsın konuşması lâzımdır. Son söz ona veril
mesi lâzımdır. Şahsi kanaatimdir. Hürmetle
rimi sunarım. (Alkışlar) 

SU AD HAYRi ÜRGÜPT-ü f Cumhurbaşka
nınca S- İİ.) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bnvnmnnz S«yın Ünriirslü 
SUAD HAYRİ ÜRGÜPT-Ü f(>mhm"V«ka-

nmca S. Ü.) — 'Sayın Balkanım, sayın arkadaş
larım; müzakere ettiğimiz mevzuun ehemmiye-

v ti evvelâ takdirlerimizde bulunmalıdır. Bugün 
Sayın Tabiî Üye arkadaşlarımızın haklarındaki 
dokunulmazlık talebi, yarın bütün Senato ar
kadaşlarımızın karşısına çıkabilir. Histerimiz
den tecerrüt ederek karar vermek vaziyetinde 
olduğumuza göre ve her şeyden evvel vicdanı
mız, ondan sonra önümüzdeki rapor, yapılan 
konuşmalar, lehte ve aleyhteki fikirler üzerin
de kararımızı izhar edeceğimize göre; bunun 
usulü bütün Dünyada müteamel olan hukuk 
usullerine göre yapılmak lâzımgelir. Senato
muzu her hangi bir hatadan korumak ve talhzir 
etmek için huzurunuza çıktım. Fakat kendimi 
mesul sayarım, teveccühlerinizle bu Senatoya 
hizmet etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle. Şunu 
söylemeye mecburum. 

Tüzüğün çeşitli maddeleri üzerinde müzake
re ediyoruz ve görülüyor ki, lehinde, aleyhinde 
fikir beyan eden arkadaşlar var. Demek M, tam, 
katı ve Tüzüğün bâzı maddelerinde olduğu gibi 
T îze tam bir istikamet veren hüküm karşısında 
değiliz. O halde ne yapacağız? Tetkik ettiğimiz 
hâdise de her hangi bir lâyiha teklifi kanun 
müzakeresi değil. Tetkik ettiğimiz hâdise, 
beş sayın arkadaşımızın siyasi hayatları 
üzerinde bir tasarruf hadisesidir. Bunu verir
ken ben bütün arkadaşlarımdan şunu rica ede
ceğim. Nasıl müzakere başladığı zaman lehte ve 
aleyhte olan bütün konuşmaları sükûnetle, iti
dalle dinlediysek, arada heyecanlı celseler; ga
yet tabiîdir ki, Parlâmentoların tezahürleridir; 
dinlediysek bugün de vereceğimiz karar bilhas
sa sayın üye arkadaşlarımıza aidolduğuna göre, 
bugün Tabiî Üye, Kontenjan, C. H. P., A. P. de
ğil, Sayın Senato üyesine aidolduğuna göre ev
velâ müzakereleri bitirmek lâzım; bir. Kifayeti 

J müzakere verilmiştir. Gayet tabiî Sayın Baş-
j kanın hakkıdır, en son söz milletvekilinindir. O 

da konuşur. Konuştuktan sonra müdafaadır ar
tık, müzakere değildir. Müdafaayı yapan arka
daşlara imken veririz, onlar müdafaayı yapar. 
Lehte ve aleyhte bütün konuşmalar bittiğine gö
re elimizi vicdanımıza koyarız, kendimizi din
leriz ve hükmümüzü, kararımızı veririz. Binaena-

j leyh ben de Sayın Şeref Kayalar arkadaşımızın 
mütalâasına iştirak ediyorum. Eğer Sayın Baş
kanımıza bu izahatımızla yardım etmek vazife
mizi yaptıysak onunla avunurum. Hepinizi say-

I giyle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, 
Başkanlık hiçbir fikrin zebunu değildir. Heye
ti Umumiyenin temayüllerine uymayı şeref te
lâkki eder. Yalnız yine Başkanlık, Tüzük anla
yışını vaz'ettikten sonra onu değiştirirken He
yeti Umumiyenin muhterem oylarına müracaati 
de şiar ittihaz eder. Bu sebepten dolayıdır ki, 
mevcut bir takrir var, onu okutuyor ve, oyları
nıza arz ediyorum. Şüphesiz M, bu oylar isti
kametinde Riyaset muamele yapacaktır. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen Sa
yın Üye?. Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Şimdi Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, kıymetli senatörler; bu mevzu uzun müd
detten beri kürsümüzü işgal etmektedir. Daha 
evvel bendeniz bu mevzuda fikirlerimi de arz 
etmiştim. Şimdi geçmişteki arz ettiğim fikirleri
mi kısaca mevzuun unutulmuş olması ihtimaline 
binaen tekrarlıyacağım. 

Sözlerime başlarken yalnız şurasını arz ede
yim ki; ben itham eden değilim, itham mercü 
başkasıdır, teşrü organ veya mensupları itham 
edici değildir. Bizim buradaki konuşmalarımız 
şahıslarımızın şahısları hedef alması değil, hu
kukî bir görüşün tezahürü olması lâzımdır. Ar
kadaşlarımızın evvelâ benim konuşmamı bu açı
dan ele almalarını ve bu şekilde kabul etmeleri
ni istirham ederim. Yoksa itham eden merci an
cak cumhuriyet müddeiumumiliğidir ve kaza 
organıdır. Bu ciheti burada arz etmeyi faydalı 
buluyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, birçok arkadaş
larım hukukî yönden bunu yüce huzurunuza ge
tirdi. Birinci plânda mevzuatımızda bu işin ka-
tî olarak ne şekilde halledilmesi lâzım geldiği 
hakkında tam manasiyle kesin, ışık tutucu hü
kümler yok, bâzı tenakuzlar var. Bunları evve
lâ arz etmek isterim. Malûmuâliniz 79 ncu mad
de parlâmanter rejimlerde Parlâmento üyelerinin 
uluorta herkesin ithamına mâruz bırakılmama
sı ve bundan dolayı tedirgin edilmemesi için 
vaz'edilmiş bir hüküm. Bunun tatbikatında ar
kadaşlarımızın hassasiyetle durması elbette lü
zumludur, bunun aksini elbette kimse iddia ede

mez, etmemesi lâzımdır. Çünkü varlığımız bu
na bağlıdır ve hepimiz de böyle bir itham altın
da bulunabiliriz. Burada mühim olan bu 79 ncu 
maddenin tatbikatında ne şekilde hareket etme
liyiz ve bunun unsurları nelerdir, neleri araya
cağız ve bize Anayasanın 79 ncu maddesi diğer 
maddeleri ile beraber tam manasiyle bir ışık 
tutmakta mıdır ve içtüzüğümüzle Anayasanın 
79 ncu maddesi birbirini tamamlamakta mıdır 
ve böyle bir hâdise geldiği zaman biz bu madde
ler arasında irtibat kurup, salim bir neticeye 
varabilir miyiz? Konuyu bu açıdan incelediği
miz takdirde 79 ncu maddenin ikinci fıkrası; 
Meclislerin kararı olmadıkça üyelerin tutukla-
namıyacağım, sorguya çekilemiyeceğini ve yar-
gılanamıyacağını âmirdir. Burada üyelik sıfa
tının, yani tutuklanma, sorguya çekilme vesaire 
bakımından üyelik sıfatının sona ermesine dair 
bir hüküm yoktur. Ancak beşinci fıkrada bir 
Meclis üyesi hakkında seçiminden önce veya 
sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getiril
mesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır, de
mek suretiyle bir ceza verilmişse, bununla üye
lik sıfatının sona ereceği zamana bırakılması 
hükmünü koymuştur. Yoksa tutuklanması, sor
guya çekilmesi, ifade vermesi bakımından üye
lik sıfatının sona ereceğine dair, sona ermesi za
manına bırakılacağına dair bir hüküm koyma
mıştır. Binaenaleyh 140 ncı maddenin son fıkra
sındaki bu hususa matuf ibare Anayasanın bu 
hükmüna aykırıdır. Bu durum karşısında aca
ba Anayasanın bu hükmü mü tatbik edilecektir, 
yoksa 140 nci maddenin son fıkrasındaki hüküm 
mü tatbik edilecektir? Emsali bir karar vardır. 
Anayasa Mahkemesinin karar, eğer Anayasa 
hükümleri ile Tüzük hükümleri veya kanun hü
kümleri aynı mevzuda bir hüküm vaz'etmişse 
tercihan Anayasa hükmünün tatbik edileceğini 
âmirdir, öyle ise burada üyelik sıfatının sona 
ereceği mevzuu hiçbir zaman ele alınmaması ik
tiza eder. Kaldı ki, Anayasanın 70 nci madde
sinin üçüncü fıkrası gereğince, burada Tabiî Se
natör olarak bulunan arkadaşlarımızın üyelik 
sıfatının sona ermesi, hiçbir zaman bahis mevzu 
değildir. Arkadaşlarımın arz etmiş olduğu gibi, 
eğer 80 nci maddede bahis mevzuu olan haller
den biri zuhur ederse elbette sona erer. O halde 
böyle suç isnadı halinde eğer suç sabit olursa 
zaten sona erecektir, ikisi birbirine hiçbir za
man bağlanamaz. Burada mühim olan ve esas 
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elan Tabiî Üye arkadaşlarımızın üyelik sıfatla
rının claimiliğldir. Daimdik bahis mevzuu olan 
yerde üyelik sıfatının sona ermesi istisnai hü
kümlere bağlı olursa, burada hukukî bakımdan 
müsavatsızlık olur. Yani 70 nci maddenin Ta
biî üyelerin, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
tabi oldukları hükümlere tabi olduğu hükümle
rinin bir istisnası, yani daha doğrusu tezat teş
kil eden bir hükmü burada meydana çıkmakta
dır. Bizini de çektiğimiz sıkıntının biri bura
dan doğmaktadır. Yani bu durumda ne gibi bir 
muamele yapmalıyız, hukukun hangi kısmından 
istifade etmeliyiz, ciheti ortaya çıkmaktadır. Me
selâ Tabiî Üye olan bir arkadaşımız böyle ağır 
cefayı icabettiren bir suç işlemişse, lâalettayin 
bir trafik suçu su veya bu gibi bir suç işlese 
bunların bir kere hiçbir zaman Tabiî Senatör 
olmalar: doIay=siyIa , gu 79 ucu maddenin S ncü 
fıkrasının anlayışı içinde, yani IdO neı maddenin 
son fıkrasının anlayışı içinde dokunulmazlığının 
kaldırılması bahis mevzuu olsa, hiçbir saman 
kalkmıyaeaktır. Kaldı ki, kaldırdınız, mahkûm 
oldu, üç aya veya beş aya, yedi aya. Bunun da 
Anayasanın 79 ncu maddesinin 8 noü fıkrası ge
reğince hiçbir saman tatbik kabiliyeti yoktur. 
Çünkü üyelik sıfatının sona ermesi diyor? Üye
lik sıfatı hangi hallerde sona erecek? Normalde, 
Allan ö'eeinden versin, ömürleri ile sona eder. 
c1 ~ ' ^e j ı „ e 0ı - n a 'm cezamı tat-
1 ' " - - - - ' r* T —\ac Bm^snaleyh 

• "deV "i - " t i : dk A-myasa-
v ^ 7n 2 ı - . i t ° i bun - 1er ~rz 1-0 neı 
" - ' c~r> I b m-s uda tezıS^ı var-
0 2 '- .-- . Am vlo t i7 an7 ya ~mak-
tadn. iîangı bakımdan? Tabu Üyelerin duru
mu bakımından, 

Bunu bu. şekilde arz ettikten sonra, şimdi 
140 neı maddenin unsurları tahakkuk etmiş mi
dir, etmemi} midir? Bu mevzuu ele almak en 
münasip bir meseledir, içtüzüğün 140 neı mad
desi dört unsur saymıştır. Yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması için bunlardan bir tanesi is
nadın ciddiyetidir. 

Ciridi yine ihblâfa düştüğümüz bir mevzu; 
kcnumıacılarm şimdiye kadar yaptığı konuşma
lardan edindiğim intıbaa göre, isnadın ciddiye
tine esas alınacak nodm? Deliller midir, yoksa 
umumi hava mıdır? Yani isnadediien suçun 
nevi bu vasiyetler midir, yoksa bizatihi dosya 
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j mündereeatı veya delkle: . . r J 1 & ma' - "> a-
kımdan, evvelemirde, bfr b"'"'" a „ i.vy .- ol • ı 

i bir arkadaşımın bir beyanma Le^as '/.mey'. . y-
! gun buluycrum. Bu arka>^"j"" _ " r : ıa^ım: " u 

bir kısmında su r
:ekik> b e y ^ d a '...!•. m >:m bkı 

tahkikat dosyasma güm ° m a l a r : iz k_ : "-j_v-
| da ve burade tahkikat r. kmn' d n" / ı "c akse. 1-

ler ve hattâ bizi arka" -arn '-. bmımı tekrar 
Adalet Bakanlığına i ıd:- i de lu ı m amb-m ik
mal edilmesini islıdikm Ibr 1: r: w : j ,m* , 
bu hukukan yanlış bL görüdım .r Laya^m-z 
kuvvetler ayrımı esasına dayanır. Bir kuvvet 
diğer bir kuvvetin yetkisine müdahale edemez. 
Bu hâdisede de teşri Meclis Yasama bleoiisi, yar
gı organının yaptığı tahkikata müdahale ile şu 
kısmı tamamla, bu kısmı ikmal et ve ondan son
ra dosyayı gönder diyemez, Böyle bir halin vu
kuu hukakan feeî âkil etlere düşecek sonuçla
ra götürür b-izi. Gelecek iıer hangi bir idam 
dosyasını misal olarak arz etmek istiyorum: 
Alındı, komisyonda tetkik edildi ve görüldü ki, 
bâzı noksanlar mevcuttur, dosya içerisinde, ia
de mi edeceğiz? Mahkemenin kaza yetkisine mü
dahale edip bunları ikmal mi et diyeceğiz? Asla 
buna hakkımız yoktur. 

Bu konuşmayı yapan arkadaşımız da Sayın 
Sedat Çuıaralı'dır. 

Şimdi delillerin takdiri biz3 ait değildir. 
Burada isnadın ciddiyetine emsal neleri ala
cağız, neleri mesnet alabileceğü? Bu mühim
dir. Kaza organlarına aidolan hususa müdaha
le hakkımız yoiktur. Hâdisemizde delillerin tak
diri gibi bir müzakereye girecek ol arsak, Ana
yasanın 132 nci maddesinin 3 noü fıkrasında
ki ; «....görülmekte olan bir dâva hakkında ya
sama meclislerinde yargı yetkisinin kullanılma
sı ile ilgili görüşme yapılamaz veya herhangi 
bir beyanda bulunulamaz,» hükmünü çiğnemiş 
oluruz. Esasen delillerin kâfi gelmediği kabul 
ile bu esbabı mucibe ile dckumdm.ai.ligm kal
dırılması reddedilirse, dosyanın iadesi ile yeni
den tahkikat yapılmasına, yani tevsii tahkikat-
da bulunulmasına karar vermiş olurum ki, bu 
da kaza organının vazifesine müdahale demek
tir. Bu duruma göre biz delillerin müzakere ve 
münakaşasına giremeyiz. Öyle i^e bum da ya
pacağımız iş, suç hangi nevkkm r r saçtır ? w. . 
rada malûmuâliniz, itnaârCJLev T. e d-m:kra.d 
prensiplerine aykırı c l o r rk P, i;'ir. t*".: bir 

! fert veya zümre tarafını'an m -re *\ h \ k 1 hı-
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def tutan cemiyet kurmak ve bir cemiyetin fa
aliyetini tanzim, sevk ve idare etmektir. Bu 
durum karşısında bu bir isnatdır. İsnat ile 
müstenidatı birbirine karıştırmamak lâzımdır. 
Âı^adaşlarımız «isnadın ciddiyeti» diyorlar, 
isnat budur. İsnat ciddiyetini, bir kere, evve
lâ mevzuun kendisinden alır. Bilâhara bu isna
dın emareleri bahis mevzuu olabilir. Kaldı ki, 
yine bir bok arkadaşlarımızın ittifak ettikleri 
gibi, müddeiumumiler dâvayı açmajk için kesin, 
kati deliller değil, emareler ararlar. Kâfi emare 
gördüğü takdirde yani, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 148 nci maddesindeki, «kâ
fi emareleri gördüğü takdirde müddeiumumi 
dâva açar.» demektedir. Burada, takdiri, ema
renin ıkâfi olup olmadığını müddeiumumiye bı
rakmıştır, kanun. Binaenaleyh, burada müddei
umumi kâfi emare gördüğü için meseleyi ince
lemiş ve dâva açmak için gereken muameleye 
tevessül etmiş ve bu arada da normal olan teş
riî masuniyetin kaldırılması talebinde bulun
muştur. Burada yine işin ciddiyetini ele alabil
memiz için, bir kere hâdiseye şöyle bir göz at
mamız lâzımdır. 

Bir MDO Teşkilâtının bulunduğu gerçejktir. 
Bu husus gerek itham edenlerin, gerekse it
ham edilenlerin ifadelerinden anlaşıldığı gibi, 
dağıtılan beyannamelerden ve bilhassa Sayın 
Turhan Feyzioğiu'nun Millet Meclisi kürsüsün
de hâdisenin akabinde yaptığı konuşmada da, 
«MDG'cuların kimler olduğunu» diye bir be
yanla, isimlerini bildiğini zikrettiğine göre, bu 
beyanın sekliyle, keza böyle bir teşkilâtın ol
madığı hususunda hiç kimsenin kesin bir tek
zipte bulunmaması ile bu teşkilâtın mevcudiye
ti sabittir. Burada mühim olan iş, mevcudolan 
bu teşkilâtın kimlerden teşekkül ettiği ve kim
ler tarafından yönetildiğidir. Maalesef hâdise 
vukubulduğu zaman mevcut Hükümet, işe ge
reken ehemmiyeti vermemiş veya verememiş, 
dolayısiyle aradan beş altı sene geçtiği için bu 
işe dâhil olanlar tedbirlerini almışlardır. Bu 
yüzden bugün itham edilen arkadaşlarımızdan 
Sayın Şükran Özkaya, 29 . 2 . 1983 tarihli 
38 nci Birleşimdeki konuşmasında rahatlıkla, 
«Hükümetin eğer gücüne ve örgütüne- güveni 
varsa bu dev MDO Teşldlâtını ortaya çıkar
sın» diyebilmektedir. Bunu demekle de yine 
benim biraz evvel arz etmiş olduğum bir MDO 
Teşkilâtının bulunduğunu kendisi de ifade et

miş bulunmaktadır. Eğer, hâdisenin vukubul
duğu zamanki Hükümete bu sözleri sarfetse idi, 
kendisinin fikrine iştirak etmemek elden gel
mezdi. Zira, sıcağı sıcağına işaret koyup, ra
hatlıkla meydana çıkacak bu rejim düşmanla
rının, vatan ve millet hainlerinin bugün tesbi-
tirii güçleştirmezlerdi. Ve dolayısiyle kimlerin 
sahte kahraman olduğu meydana çıkardı. Bir 
an için o vakit bu meselenin uyutuldnğıınu dii-
şünmemejk elden gelmiyor. Ve o vakit de bu 
meselenin arkasında - bâzı arkadaşlarımızın 
beyanlarında olduğu gibi - bulunanların ve 
uyutanların mevcudölduğu akla gelebilmekte
dir. Esasen Hükümet gücüyle mi bu mesele 
meydana çıkar, yoksa adlî mekanizma ile mi 
bu iş meydana çıkar; bunu tashih edip burada 
sarahatle zikretmek icabederdi. Adliyenin işi 
ortaya çıkarması lâzım gelen bir mevzuda, işi
nize gelince adalet mekanizması bu işe karışır 
deyin, işinize gelmediği zaman Hükümeti niye 
bu örgütü meydana çıkarmıyorsunuz diye it
ham edin. Bu, hiçbir zaman mantıkla bağdaşa
maz. Bugünlkü Hükümet zamanında, he adlî 
mekanizma el atmış ve tahkikat devam etmek
tedir. Geçmişte böyle bir tahkikat yapıldığı 
hususunu gösterir beyana da Taslamamamız ca
libi dikkattir. 

Sayın senatörler, bütün bu durumda isna
dın ciddiyeti bizatihi hâdisenin oluşunda ve 
olaya ismi karışanların sıfatlarından ve daha 
evvelce buna benzer olaylarda velevki ispat edi
lememiş de olsa, isimlerinin, bu aıjiıadaslarm 
bâzılarının isimlerinin mevcudiyetinden anla
şılmaktadır. 

140 nci maddenin aradığı şartlardan birisi de 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi
nin siyasi maksatlara dayanmadığı hususuna ge
lince, bunun siyasi maksatla t aleb edildiğini id
dia 'etmek, Anayasa ve kanunlarca kendilerine 
her türlü teninat tanınmış ve hiçbir yerden emir 
almıyaın kaza organı mensuplarına iftiradan ileri 
gidemez. Cumhuriyet Müddeiumumisinin, siya
si maksatla dokunulmazlığım kaldırılmasını is
tediğinin delili, deılHe ispatı gerekir. Yoksa mü
cerret, 'siyasi maksatla isteniyor denmesi kavli 
mücerrette kalacağına göre, tüzüğün aradığı bu 
şart da tahaJkkuk etmiş demektir. 

Yine 140 nci maddenin aradığı üçüncü şart, 
üyenin şeref ve haysiyetidir. Hâdisemizde bu 
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şart da bariz (bir şekilde görülmektedir. Çünkü, 
muhterem tabiî senatör [arkadaşlarımız demokra
tik nizamı kurmaya söz vermiş ve kurduğu iddi
ası 'ile iftihar «eden bir gruptur. Ve bu grupun 
beş üyesi geçmişteki bu hareketleri ile samimî 
olarak 'demokratik bir idarenin kurulduğunu 
ve kurulması için ©alıştıklarını ve hareketlerini 
de buna dayandırdıklarını iddia ettiklerine gö
re, bugün bu arkadaşlarımız içinden beş tanesi
nin böyle bir rejimi yıkma ithamı ile karşı kar
şıya gelmeleri, onların hem geçmişteki hareket
lerimde samimî olup olmadıklarının, hem de bu
günkü durumlarının muhasebesi bakımından. 
kendi şeref ve haysiyetleri ile kabili telif ola
maz. Öyle ise onların 'da kendi kendilerinin şe
ref ve haysiyetlerini bu yönden düşünmeleri ge
rekir. Bir tarafta da isnadı yapan ispat ede
mezse müfteri olacağına göre, isnadı yapanın bir 
'•sıfatı, bir mevkii ve bilhassa, isnadı yaptığı ta
rihteki durumu göz önüne alınırsa, onun da şe
ref ve haysiyeti bu dokunulmazhğııı kaldırıl
masına bağlıdır. Çünkü, ilelebet bu mevzu mu
allâkta kalırsa hiçbir zaman bu iki taraf için de 
doğru bir şey olamaz. 

Kovuşturma konusu olan fiilin, hâdisenin 
oluş zamanındaki ve halen devam etmekte olan 
kamu oyundaki etkisini belirtmek ise faydalı
dır. Şimdi, memleketim o günkü atmosferini, ve 
hailen bugünkü atmosferini de nazarı itibara 
alırsanız, demokratik nizamın içinde bulunduğu
muz şu günlerde Aaııayasanın bugünkü mevcut 
hükümleri çevresinde, bizzat 1960 inkılâbının 
içinde bulunmuş ve bunun öncülüğünü yapmış 
arkadaşlarımızın bu şekildeki bir harekete te
vessül 'etmiş olmakla itham edilmeleri; tekrar 
memlekette demokratik nizamın yıkılacağı, yıkıl
ma ihtimalinin bulunacağını kafalarda yerleşti
rir ve efkârı umumiyede çok geniş tepkiler ya
ratır ve bu tepki hiçbir zaman kolay kolay siü-
nemez. Öyle ise, 140 ncı maddenin kamu oyun
daki etkisi elbette burada mevcuttur. Bu bir tra
fik suçu değildir, bu bir şahıslar arasındaki mü
nasebetlerden doğan 'suçlardan değildir. Bu 
memleketin mukadderatı, rejimi ve sairesini alâ
kadar eden bir hâdisedir. Öyle ise etkisi büyük
tür, kolay kolay unutulamaz. Demek ki, içtüzü
ğümüzün 140 ncı maddesindeki unsurlar bura
da vardır, mevcuttur. Bu gibi isnatlarda bile bu 
şartlar altında dahi hiç kimsenin teşriî masuni
yeti kalkmazsa, badema buna benzer suçlardan 

dolayı hiçbir arkadaşımızın kolay kolay teşriî 
masuniyetini kaldıramayız ve bu parlâmento ve 
organlar kendi kendini bâzan içeriden yıkma, gi
bi garip duruma düşerler. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Acuner, buyurun. 
EKKEM ACUNER (Tabiî üye) — Sayın Baş

kan, Sayın senatörler; günlerden, aylardan beri 
cereyan eden ve yasama dokunulmazlığımızla 
ilgili görüşmelerin 'son safhasında Sayın Komis
yon Sözcüsünün beyanlarından sonra hiçbir mü
talâa ve teklifte bulunmıyacaktım. Ama, bir 
Ezine kahramanının buraya çıkıp bizi şiddetle 
itham edişi karşısında susmanın da manasızlığı
nı anladım. Hem geçmişi suçladı, hem Devlet 
yönetimine daima ihtiyatla, daima teyakkuzla 
bakmış bulunan bütün gelmiş geçmiş insanları 
suçladı, sonra da bizi rejimi devirmekle suçladı. 
Öyle ise biz de kendisine bak ettiği cevabı ve
receğiz. 

Sayın senatörler, bize isnadedilen suç gayri-
cdddidir. Gayriciddi oluşunun sebepleri Komis
yon Sözcüsünün beyanlarında belirdiği gibi, 
ayrıca da şu noktalara ve gerçeklere isnadet-
nıektedir. 

Birinci muhbir, 21 Mayıs olaylarını mütaakıp 
ihbarını yapmıştır. 21 Mayıs olaylarını mütaa
kıp Örfi idare kurulmuş, sıkı Sönetim Yurul-
muştur. Bu Siki Yönetim Merkez Kumandanlığı 
kanalı ile bu ihbarları tesbit etmiş, hakkında 
gereken işlemi yapmış ve ademi takip kararı 
vermiştir. 

ikinci muhbir Tansel. Bu Tansel, kendi mev
kiinin önemi ile mütenasibolmıyacak ölçüde ade
mi takip kararına uğramış ihbarı tazeliyerek or
taya sürmüştür. Bu tazeleyiş şeklinde, gazetede
ki beyanatiyle dosyadaki görüş ve ifade tarz
ları birbirlerinden farklıdır. Kırmızı, mavi, ye
şil dosyalardan bahsetmiştir. Bu kırmızı, ma
vi, yeşil dosyalar 22 Şubattan evvel 21 Mayıs
tan evvelki olaylarla ilgilidir ve 21 Mayıs Ma
mak Mahkemelerinin katî hükümleriyle artık 
tarihe intikal etmiş ve görevini tamamlamış bi
tirmiştir. 

İkinci ihbarı; seneler sonrası muttali olduğu 
bir durum içerisinde tekrar ortaya atmış
tır. Bu atış tarzı tamamen kişisel çatışmalardan 
mütevellit siyasi şantajlar vasıtası olarak kul
lanmak istediği bir itham ve isnaddan ibaret. 
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Sorulmuştur, savcılık kanaliyle, kendisinden so
rulmuştur, bildiklerini ver, denmiştir. 1963 se
nesi yapılan ihbarı tazelemesinden başka bir şey 
ortaya koyamamıştır. O halde ademi takip ka
rarma uğramış bir isnadın ciddiyeti esasen mev-
cudolamaz. Tansel de yeni bir şey getirmediği 
için bu da hükümsüzdür. Aynı suçtan itham 
edilen Sayın General Hüsnü Özkan'ın, Millet 
Meclisi, yasama dokunulmazlığını kaldırmış, 
aynı suçtan itham edilen Parlâmento dışı bir 
şahsın Yargıtayda yapılan soruşturmasını mü-
taakıp men'i muhakeme kararı verilmiştir. Ko
misyon sözcüsü son derece açık, kesin ve en ve
ciz bir şekilde bütün delilleriyle, bütün konula-
riyle, bütün incelikleriyle meseleyi huzurunuza 
getirmiştir. O halde isnat ciddiyetten uzaktır. 

Konuşmacılar burada birtakım meselelere te
mas etmişlerdir. Bu meseleler de tetkik, tahkik 
yeteneği bize aidolmaz, biz bunları görüşeme
yiz, nihayet suçun vasıf ve mahiyetine göre bir 
karar veririz, der. Nahit Altan da bu konuda 
aynı şekilde beyanda bulunmuştur. E... birisi 
çıkar derse M, Nahit Altan, sen de MDO dav
dın. Hakkında hemen takibata mı geçilecektir? 
O halde suçunu mahiyet vasfına göre değil de, 
dosyadaki deliller, emare ve işaretlere göre Se
nato ve komisyonlar karara varmak mecburiye
tindedir. 

Bir nokta daha ileri sürerler, derler ki; Sa
yın Tansel önemli kişidir, önemli kişi olduğuna 
göre o ne söylerse derhal kanuni takibata ge
çilir ve başkası bir şey söyler, beyanda bulu
nursa bu kıymet ve mâna taşımaz. Her halde 
hukukta böyle bir ölçü de yoktur. 

Bilhassa bizi itham etmek istedikleri nokta 
en son derecede şuraya gelip dayanmaktadır. 
Kendileri istesinler. Hukuk dışına çıkacaklar 
ve diyecekler ki, siz de buyurun, suçumuza iş
tirak edin ve isteyin, dokunulmazlığımızı kaldı
rın, bizi bu mesuliyetten kurtarın. Hayır ar
kadaşlar, biz asla hukuk dışına çıkan ve o- is
tekleri beyan eden arkadaşlarla birlikte olmıya-
cağız. 

Tabiî üyelik müessesi... Bunu alır ve işlerler, 
derler ki, bunlar ömür boyu kalacakları için 
haklarında hiçbir takibat yapılmıyacaktır. Ya
sama dokunulmazlığı müessesesi buna göre işle
tilemez. O halde bir hüküm çıkarılması lâzım
dır ve Anayasaya kaydedilmesi icabeder. Tabiî 
üyeler hakkında bir yasama dokunulmazlığı 

dosyası gelirse, yasama dokunulmazlığı bahis 
mevzuu değildir, der; derhal kaldırılır. O hal
de, o zaman Anayasa ihlâl edilmiş olur 

Diğer bir nokta da şudur: Tuttururlar, der
ler ki; ;Anayasa Mahkemesi açıktır, oraya gi
diniz. Ve bilhassa Mustafa Deliveli, Anayasa 
Mahkemesine gidin ki sizin buradaki müracaa
tınızdan eğer siz haklı çıkıyorsanız biz de Ana-
vasa Mahkemesi hakkında bir karara varalım. 
Nedir o karar? Onlar da sizi koruyor. Şimdiden 
bile Anayasa Mahkemesine sataşma temayülü 
gösteriyoruz. Bu son derece tehlikelidir. 

O halde arkadaşlar, madem Nahit Altan 
bu meseleye daha hissî bir şekil getirmiştir, 
simdi biz de bilhassa A. P. sini tahrik eden, 
A. P. nin Grup kararma müessir olmak istiyen, 
A. P. sini kötü yola götürmiye zorlıyan bir eki
bin siyasi maksatlarını açığa vuralım. (A. P. 
sıralarından «Grup karariyle olmaz, yok böyle 
bir şey» sesleri) Grup kararı, demedim, grupu 
zorlamak temayülünü gösteren ekibin siyasi 
maksatlarını açığa çıkaracağız ve koyacağız. Ve 
bu zabıtlara geçecektir. 

BAŞKAN — Sayın Acuner, müdafaamızda 
tamamen hukukî mesnetlere istinadetsek ve 
haddizatında bizzat kendimizin tasvibetmemiş 
bulunmuş olduğumuz, yani tarafınızdan tasvi-
bedilmiyen bir usulü kendiniz de aynı şekilde 
tasvibederek hataya düşmemenizi rica ederim. 
Hukukî imkânlar içinde, hukuk içinde kalırsa
nız bu müzakerenin sükûnetle geçmesine yar
dım etmiş olursunuz. Teşekkür ederim. 

EKREM ACUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, Sayın Komisyon Sözcüsü çıktı, bura
da bütün hukukî incelikleriyle meseleyi izah 
etti ve bu dosyanın gayriciddî, isnadın gayri
ciddî olduğunu söyledi. Gayriciddî dosya üze-
rnde ısrarla kaldırılmasını istiyen arkadaş
ların siyasi maksatları açıktır. Bu kürsüden 
biz de bu siyasi maksatları dile getireceğiz ve 
bilhassa A. P. nin içerisinde bu siyasi maksat
ları tahrik vasıtası olarak kullananlar var. 
bunları dile getireceğiz, söylıyeceğiz. 

BAŞKAN — Bu müdafaa mıdır, efendim? 
EKREM ACUNER (Devamla) — Bu mü

dafaadır ve siyasi maksattır, içtüzüğe göre, 
nasıl belirdiğini söyliyeceğiz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, konuşunuz, icabe-
den yerde tekrar müdahale ederim, efen
dim. 
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EKREM ACUNER (Devamla)— Evet, bu 
siyasi maksat sudur, arkadaşlar. A. P. Genel 
Kongresine gidilmezden evvel bilhassa buraya 
meselenin intikal ettirilmesi ve günlerce sü
rüncemede bırakılması şu siyasi maksadın ta
hakkukuna bir vasıta olarak kullanılmıştır. 
Bu siyasi maksat, A, P. Kongresine, getirilen 
4 maddelik kararla ilgilidir. Bu 4 maddelik 
kararın süratle alınabilmesini sağlamak ve bu 
süratle almışı üzerindeki zihniyeti, faaliyetleri, 
çalışmaları ayak üzerinde vef istim üzerinde 
tutma gayretini güden faaliyetlerden ibarettir. 
Bu faaliyetler hedefine varmış, A. P. Genel 
Kongresi 4 maddelik siyasi kararı kabul et
miştir. (A. P. sıralarından «Bunun ne alâkası 
var» sesleri.) Alâkası buz gibi vardır. Evet, 
evet... Bu siyasi karar 27 Mayısa karşı, karşı 
devrimin kararıdır. Bu karşı devrim kararı 
sizin tarafınızdan alınmıştır. Hakkınızda ha
yırlı uğurlu olsun. Ama, bizim de bu karara 
karşı söyliyeceklerimiz vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunların 
konu ile ne alâkası var. Sayın Başkanım?. . 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sen yeraltı teş
kilâtı kurarsın. 

EKREM ACUNER (Devamla) — Kurarım, 
fevkalâde kurarım beyim, ve direnme hakkını 
kullanırım. Hiç üzme kendini. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Biz de çıkar ko
nuşuruz. 

EKREM ACUNER (Devamla) — Konuş, 
gel konuş biz de cevabını veririz. 

BAŞKAN" — Sayın senatörler, birbirimize 
hürmet etmek faziletini muhafaza ve müdafaa 
edelim. Burada hepimizin aklı erer, hepimiz 
hüsnüniyet sahibi insanlarız, hitabeden arka
daşımıza hiçbir arkadaşımızın sataşmamasını 
rica ediyorum. Hakkına sahibolmıyan kimse
nin, hakkı müdafaa etmek hakkı da kalmaz. 
Hiçbir arkadaşın kürsüdeki hatibe sataşma
ya, onun sözünü kesmeye hakkı yoktur. Arz 
ederim. Buyurun efendim. Soldan, bravo ses
leri.) 

EKREM ACUNER (Devamla) — Şimdi, 
bu kararın uygulamasına ne zaman geçile
ceğini bilmeyiz. Birtakım basında bunun su
ratla uygulanması, uygulanmaması konusun
da yazılar ve birtakım mütalâa ve beyanlar 
belirmektedir. Ama, şunu söylemek isterim 

ki, yenilen doymaz. Ve bir siyasi lider veya 
askerî lider, her hangi bir kati neticeli siyasi 
olayı kaybetmişse, bir daha onun arkasından 
da gidilmez. Eğer gitmek istiyenler varsa, 
tarihin tekerrüründen başka bir şey görmiye-
ceklerdir. (Adalet Parti sıralarından : «Ne 
demek» sesleri ve gürültüler.) Acıktır. Kim ye
nilmiş, ne maksatla, nereye gidiyorsa onu 
görecektir. (Adalet Parti sıralarından gürültü
ler) («O senin kanaatin» sesleri.) 

O halde, biz tavsiye ederiz ki, geçmişte ye
nilgiye uğramış siyasi liderlerin arkasından 
gidilmesin, memlekete her hangi anarşik bir 
ortam gelmesin. (Adalet Parti sıralarından ne 
demek sesleri); Bu siyasi maksadı, buna âlet 
ettiğiniz için söylüyorum. 

Anayasa Mahkemesine meşale elbette inti
kal ettirilecektir. Ve bu meselenin intikalinde 
hukuk dışında çıkıp çıkmıyaıüarın da tâyin ve 
tesbiti içinde her halde açık oy da istiyeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Karaman konuşmak is
tiyor musunuz V 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Kısa 
olarak. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 

SUPHİ KARAMAM (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; on aydan beri Yüce 
Senatoyu işgal eden beş Tabiî Senatörün do
kunulmazlığı konusunda, ortaya getirilen dos
ya ve şahsan kendimin bu işle ne dereceye ka
dar ilgisi olduğu hakkındaki vicdanî kanaatim 
ve geçmiş sekiz yıl içinde Türkiye&a demok
rasinin kökleşmesi için, demokrasinin yaşa
ması için, en tehlikeli günlerde ona, omuz omu
za mukabele edişimin eseri ve onun vicdanım-
daki sesi muvacehesinde, bu on aylık müzake
re içinde hiçbir surette huzurunuza çıkmadım, 
en ufak bir savunma ihtiyacını duymadım. Be
nim gerek böyle bir mesele de, konuşmak için, 
gerek yazı yasmak için kendime itimadım tam 
olmasına rağmen, bu dosyayı gayet pssbaye 
gördüğüm için, hiçbir savunma ihtiya3inı duy
madım. Bugün de duymuyorum arkadaşlarım. 
Biraz evvel konuşan Sayın Komisyon Sözcüsü 
Adalet Partili Diyarbakır Senatörü sayın ar
kadaşım. Selâhattin CizreIi:oğlu'nun bütün ko
nuşmalarına iştirak edivorıım. Eh; savunma ih-
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tiyacını duymadan hepinizi saygılarımla se
lâmlıyorum . (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataklı. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; doğum tarihi 
1962 olan MDO hakkındaki ithamlara karşı 
Senato tatile girmeden evvel geniş bir açıkla
ma yapmıştım. Sayın komisyon sözcüsü bugün 
konuşmamış olsa idi, yeni seçim devresinde 
gelen arkadaşlarıma durumu bütün teferru
atı ile arz etmek üzere hazırlanmış ve uzun 
zamanınızı alarak sizlere bu komedinin bütün 
safhalarını anlatmak kararını vermiş bulunu
yordum. Ama, bugün bütün hukukî dayanakları 
ile gerek komisyon sözcüsü, gerek diğer hukuk
çu arkadaşlarımızın izahatları karşısında fazla 
bir şey söylemeden, merak eden arkadaşlarıma 
MDO nun içyüzü 'hakkındaki yaptığımız açık
lamaları, 39 ncu Birleşim tutanağında, 46 ncı 
ciltte eğer arzu ederlerse temas edebilir, oku
yabilirler ve komedi diye vasıflandırdığım bu 
oyunun nasıl tertiplendiğini oradan çıkarabi
lirler. Günkü hiç birimiz şahsımızı ilgilendirmi-
yen mevzularda komisyonlardaki dosyaları tet
kik etmek âdetinde değiliz, içimizde pek mah
dut kişiler vardır. G-elen bu dosyayı arkadaş
larımız okumuş olsalardı ve bâzı tahrikçi ar
kadaşlarımızın ve hâdiseleri tahrif eden arka-
kadaşlarımızm iddialarının ne kadar mesnetsiz 
olduğunu gör Lirlerdi. 

Şimdi, ben şurada az evvel konuşan bir ar
kadaşımızın bâzı iddialarına müsbet deliller
le cevap vereceğim. MDO dört safhada ortaya 
çıkmıştır. 1982 senesinde ilk olarak 'basına in
tikal eden bir beyanname ile MDO Türkiyede 
tanındı. Ve o günkü ortam içinde, SDK, Milli
yetçi mukaddesatçı birlikler, Kuvayı Millîye-
ciler, genç Kemalciler gibi, çeşitli bildiriler da
ğıtıldı. Bu bildirilerin bir kısmı 27 Mayıs dev
riminin lehinde, bir kısmı da aleyhinde idi. 
Bunun üzerin? Mecliste iktidarın bir kanadı 
olan Adalet Partisi sözcüleri ile yine iktidarın 
diğer kanadı ve Hükümet üyeleri arasında 
bâzı tartışmalar geçti. Ve bugün Meclise sevk 
edilmiş olan bu dosyada o tartışmanın delili 
savcılık tarafından tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Sayın Feyzloğlu Başbakan yardımcısı ola
rak yapmış olduğu konuşmada, bu konuşmanın 

basma başka şekilde aksetmesi üzerine, MDO 
meselesinin Senatoya gelişinden evvel savcılığın 
yapmış olduğa tahkikat sonucunda alınan ifadesi 
mevcuttur. Ve arkadaşımızın dediği gibi, MDO 
hakkında çıktığı günden bugüne kadar hiçbir 
işlem yapılmamıştır, iddiası tamamen hakikat
leri tahriftir. Sonra, MDO tekrar 22 Şubat ta
rihinde 22 Şubat lideri Talat Aydemirin neti
cesi teşebbüsünün sonunda, onun kargısında 
bulunan ekiplere, karşı ithamı olarak basma 
intikal etti ve kendi karşısında bulunan insan
ları kamu oyunda küçük duruma düşürmek ve 
mütaakip tasarılarım tahakkuk ettirmek için 
bu ekipleri bertaraf etmek hedefini güder ve 
ona yardımcı olan ve o zaman başarı sağlasa 
idi, kendi kabinesinde Basın Yayın Bakanlığını 
deruhde etmiş bulunan bir yazarın gazetesinde 
yaptığı ithamlar MDO yu tekrar ortaya attı. 
Bunun üzerine de Hükümet organları gereken 
tahkikatı yaptırdılar ve neticede iddianın söy
lendiği derecede olmadığını gördüler ve ta
kipsizlik kararı verdiler. Ve bu arada gene 
burada bulunmıyan arkadaşlarımız tatil önce-
'si konuşmalarınızda Sayın Sezai O'kanın Ada
let Bakanlığına sormuş olduğu bir soruya ver
miş olduğu cevabı gene demin arz ettiğim tu
tanaktan okurlarsa MDO üzerinde gelmiş geç
miş bütün Hükümetlerin durdukları ve bir ne
tice ve hukukî deliller bulunmadığı için üzerin
de bir işlem yapılmadığı görülür. Zamanınızı 
almamak için bunları okumuyorum ve buna 
benzer birçok meseleler daha evvelki konuş
malarımızda tesbit edilmiş, zabıtlara geçi
rilmiştir. 

Üçüncü safha olarak gene rahmetli Talât 
Aydemir'in 21 Mayıs'ta yapmış olduğu başarı
sız ihtilâl teşebbüsü neticesinde bugün burada 
konuşmaya sebebiyet veren, o gecs radyo evin
de zamanın Ankara Merkez Kumandan mua-
nivierinden Albay Yaşar Başaranla birlikte 
radyo evi içerisinde yakalanan Yasemin Or-
hon'un Millî Emniyette, Merkez Kumandanlı
ğında ve örfi idare Mahkemesinde •alınan ifa
deleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu husus
ta fazla zamanınızı almak istemiyorum. Merak 
edenler dosyayı okudukları takdirde Yasemin 
Orhun'un hangi tazyikler altında böyle bir ifa
deye zorlandığını gayet açık olarak görecek
lerdir. Ve kendi ifadesinden bunu okııyacak-
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lar, Millî Emniyetin diğer emniyet teşkilleriy-
le nasıl aykırı harekette bulunduklarını da 
göreceklerdir. Birbirine itimadı olmıyan bu 
emniyet teşkilâtının ileride başka arkadaşla
rımız için aynı tertipleri yapmamasını garanti 
edemeyiz. Bilhassa bu hususları da Hükümetin 
dikkatine arz etmek isterim. 

Dördüncü safha geliyor, 4 ncü safha, 1987 
Şubat ayma raslar. Eski Hava Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı, halen Hatay Milletvekili 
Sayın Hüsnü Özkan'ın, demim bahsettiğim 22 
Şubat'm muhayyel Basın - Yayın Bakanının 
gazetesinde çıkan bir hatırata verdiği cevap
la ortaya çıkmıştır. Bu cevap 22 Şubat'in bâzı 
tahrif edilen yönlerini, Türk kamu oyuna ger
çek olarak aksettiren bir beyanat idi. Bunun 
üzerine gazeteciler eski Hava Kuvvetleri Ku
mandanı Sayın Tanselle kumandanlık binasın
da konuşmak isterler, akşama kadar gazeteci
lerle temas etmez, akşam evinde Millî Savun
ma Bakaniyle konuştuktan sonra gazetecileri 
kabul ederek, Sayın Özkan'ın beyantma karşı 
beyantını verir. Ve bu arada beyanatına şahsan 
beni ve Sayın İsmet İnönü'yü de ithal ederek, 
bizi de itham altında bulundurur. Ben kendi
sine ertesi gün basın yoliyle, aynı usulleri kul
lanarak cevap verdim. Ayrıca derneğimiz ola
rak da Yönetim Kurulunun cevabını arz ettim. 
Bunları zamanınızı almamak için burada arz 
etmiyeceğim. 

Bunun üzerine savcılık işe el atar, bugün 
tanzim edilen dosya huzurunuza gelir. Dos
yada herkesin gördüğü gibi, izah edildiği gibi 
tek bir kişinin iddiaları ve iftiraları mevcut
tur. Hava Kuvvetleri Kumandanı bu kızcağı
zın, 21 - 22 Mayıs gecesi yakalanıp da Millî Em
niyete götürüldükten sonra ifadesi alınan Ya
semin Orhon'un iddialarına istinadederek ve 
savcılıkça talebedilen bilgi verme vazifesini 
bu perişan ifadeyi göndermek suretiyle yeri
ne getirir. 

Şimdi ben şu hususları bilhassa burada 
tesbit etmek isterim. 

Sayın Tansel 4 ayrı iddiada bulunmuştur. 
1. — «İhtilâlci gruplar vardır, bu grupla

rın el yazılı dosyaları bendedir.» Bir kuman
dan böyle bir iddiada bulunduğu zaman, en 
hafif tâbiri ile, ona düşen vazife bu iddiasını 
zamanın hükümetine intikal ettirmektir. Bunu 

da yaptığını iddia eder. Demin sayın komisyon 
sözcüsü bu hususu açıkladığı için üzerinde dur-
.ıııyacağım. 1962 senesinde olan bir hâdisenin 
delillerini elinde bulundurduğunu ve Orduda 
çeşitli ihtilâl grupları bulunduğunu iddia eden 
bir kumandanın bu delilleri 1967 senesine ka
dar saklaması elbette normal karşılanacak bir 
şey değildir. Normal karşılanmadığı gibi bi
zim hakkımızda yaptığı iddia ile ortaya çıktı
ğı andan itibaren de bunları savcılığa ve Hü
kümet makamlarına vermemiş olması da her
halde vazifesini lâyıkıyla yatpığını iddia et
mek demek değildir. 

Ayrıca bu ihtilâl gruplarının bilhassa 11 le-
rin ve onlarla birlikte bizim bu faaliyetlerimi
zi bâzı kaynaklardan beslenmek suretiyle yap
tığımızı söylemek suretiyle haysiyetli insanlara 
yakışmıyacak bir iddiada bulunmuştur ve ilâ
ve ediyor, «Bunlar dış kaynaklardan besleni
yorlar, ama nereden beslendiğini bilmem. Dış 
kaynaklar kendisini belli etmez.» Böylesine ha
fif bir iddianın bir kumandandan gelmesi haki
katen üzücüdür. Bunu da ispat etmesi gerekir
di. Tabiî insanın elinde deliller olmayınca, his
si sebeplerin, aşağılık duygularının ruh haleti 
içinde olanlar, ancak bu şekilde hareket eder
ler, bu hususta daha fazla bir şey söylemek iste
miyorum. 

Üçüncü olarak, MDO dan bahsetti. MDO'-
nun bir Teşkilât olduğundan, ihtilâlci hüviyet 
taşıdığından, başkanının ben, G-enel Sekreteri
nin Hüsnü Özkan olduğundan bahsettiler. 
ve bunu 27 Mayıs Millî Devrim Der
neğine bağladılar. MDO ortaya çıktı
ğı zaman Hüsnü Özkan henüz Ordu
da idi ve kendisinin kurmay başkanlığını ya
pıyordu. Bu mesele ortaya çıkınca Hava Kuv
vetleri çapında bir tahkikat yaptırdılar ve tah
kikatı da Kurmay Başkanı idare etti. Ankara'
da, Eskişehir'de hava birliklerinde bu bildiri
lerin Hava Kuvvetleri matbaasında basılıp ba-
sılmadığını, kâğıtların Hava Kuvvetlerinden 
temin edilip edilmediğini tahkik ettirdiler ve 
tahkikat devam ederken gene Sayın Tansel bir 
emirle bu tahkikatı durdurdu. Sebebini araş
tırdığımız zaman görüyoruz ki; tahkikat de
vam ederken, basında bir haber çıkmıştır. MDO 
beyannamelerini dağıtırken bir kırmızı otomo
bil tesbit edilmiştir, ve böyle bir otomobile de 
kendi ailesinden birisinin sahibolması bu tah-
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kikatın durdurulduğu neticesini katiyetle orta
ya çıkarmış bulunmaktadır. Ve buna rağmen 
bugün itham altında bulunan Kurmay Başkanı 
tahkikatı sonuna kadar yaptırmış ve gönderdiği 
hâkim ve muvazzaf subaylar vasıtasiyle bu bil
dirilerin Hava Kuvvetleriyle hiçbir ilgisi olma
dığı tesbit edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, durum böyle olunca ge
ne bâzı arkadaşlarımız iddia ettiler, diyorlar 
ki; siz dokunulmazlığınızın kaldırılmasını iste
yiniz, gidin hesap verin dönün. 

Bir olayı daha arz edeceğim. Çünkü bu gibi 
konularda en fazla itham edilen kişilerden biri 
olarak ben, 21 Mayıs olayı ile de birlikte gös-
terildim ve gene bir arkadaşımla beraber 21 Ma
yısı bildiğimiz halde ihbar etmedi diye, Sayın 
Kadri Kaplanla birlikte, örfi idarece hakkımız
da takibata geçilmesi talebinde bulunuldu ve 
bildiğiniz gibi 21 Mayıs başarısızlığa uğradı, 
yüzlerce kişi hapsedildi. Olay böylesine ciddî 
bir olaydı. Ve gene esefle söyliyeyim ki, eski 
bir senatör arkadaşımız o gece beni tank içeri
sinde gördüğünü sağa sola da yaydı, bu kadar 
mesnetsiz, bu kadar hissi hareketler dolayısiy-
le; bunun üzerine biz durumu ciddîye alarak 
kendimiz müracaat ettik. Mahkemeye gidip he
sabımızı verelim, dedik. Adalet Bakanlığından 
sorduğunuz sorunun mahiyeti, demin arz etti
ğim tutanakta vardır, vaktinizi almamak için 
okumuyorum, geçen konuşmamda bunu arz et
miştim. Ve örfi idareden takipsizlik kararını al
dık. Ve gene bizi bu itham altında bulunduran
lar, bilirlerdi ki, gerek 22 Şubatta, gerek 21 
Mayısta biz bu hareketi yapan arkadaşların 
daima karşısında idik ve netice alamadılarsa 
baş sebeplerinden birini teşkil ediyorduk. Buna 
rağmen itham ve iftiralarından bir türlü ken
dilerini kurtaramadılar. Bunun sebebinin ne ol
duğunu vicdanlarınıza terk ediyorum, siyasi 
maksattan başka bir şey değildir. 

Şimdi bu meselede neden istemiyoruz. Biz, 
gene hukuka saygılı olarak, Anayasaya saygılı 
olarak, onun getirmiş olduğu maddelerin bizim 
bütün benliğimizde tecelli ettiğine inanarak 
diyoruz ki, bu dosya gayriciddîdir, siyasi mak
satlıdır, kamu oyundaki etkisi bu meselenin bi
zimle ilgisinden dolayı değil, bu meseleyi bu 
hale getirenlerin ve bu şekilde uzatananların se

bebiyet verdiği bir şeydir ve nihayet karşımız
da olan siyasi zihniyetlerimizden başka türlü 
bulunan basın organlarının her gün hakkımız
daki iftiraları da şeref ve haysiyetlerimize te
cavüzdür. Bu kadar gayriciddî olan dosya ile 
ben, burada hem de İçtüzük gereğince sizden 
dokunulmazlığımızı kaldırın talebini yapmam, 
çünkü buna hakkım yoktur ve bu nitelikteki bir 
dosya ile de siz benim dokunulmazlığımı kaldı
ramazsınız. Böyle olunca, arkadaşlarımızın ne
den bu telldn altında bizi bulundurmaya çalış
tıklarını bir türlü anlamak mümkün olamıyor 
ve çıkıp burada diyorlar ki, biz gittik ve temiz
lendik geldik. Ve ben de diyorum ki, o oraya 
o-iden arkadaş 100 milyon liralık bir suiistimal 
dâvasında, rüşvet aracılığı yaptığından dolayı 
»itmiştir ve zaman asımına uğradığı için temize 
çıkarak buraya gelmiştir. Ben böyle bir itham al
tında bulunsa idim, şimdiye kadar zaten bura
da durmazdım. 

MUSTAFA DELÎVELÎ (Hatay) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika sözünüzü kesmek 
mecburiyetindeyim. Efendim, müsaade ederse
niz Kant'm bir prensibini ifade etmek istiyorum. 
«Hiç kimsenin bana yapmasını istemediğim ha
rekâtı, ben de hiç kimseye yapmamalıyım.» Bu
rada karşılıklı birbirimize saygılı olduğumuz 
müddetçe isnat altında bırakacak sözlerin bu 
kürsüden söylenmemesini istirham ediyorum. 
Lütfen biraz evvel Sayın Deliveli hakkındaki 
beyanınızı tavzih ediniz ve böylece bu isnat ve 
bu itham ortadan kalksın muhterem arkadaşlar. 

MUSTAFA DELÎVELÎ (Hatay) — Sataşma 
vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Deliveli. 
MUCÎP ATAKLI (Devamla) — Ben kimse

yi itham etmedim, gerçek olan bir durumu arz 
ettim. Gerçek budur ve gene oradan lâf atan 
arkadaş geçen oturumda karekterinin icabı ola
rak aynı şekilde bir iddiada bulunmuştur, söy
lediği tamamen yalandır. Ben gene buradan der
sem ki kendisine ipar'm af meselesinde oynadığı 
rolü açıklarsam bu bizim dokunulmazlık dosya
mızla ilgili meselemizde ne alâkası vardır, der
sem. 

BAŞKAN — Lütfen sadede geliniz Sayın 
Ataklı. 
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MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Benim 
alnım açık, her şeyin hesabını vermişimdir. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. Sa
yın Ataklı sadede geliniz müdafaanızı yapınız. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sana çok 
vereceğim cevap var, vermiyorum burada. 

Sayın arkadaşlarım; Monteskio der ki, «Bir 
tek kişiye tevcih edilen adaletsizlik, umuma yö
neltilen bir tehdittir.» Her rejimin temeli ada
let olduğuna göre, sayın savcının ve özellikle 
AdaM Bakanlığının isnat kaabiliyetinden yok
sun, suç unsurlarından mahrum, ciddiyetten çok 
uzak iddialarla hakkımızda kovuşturma tale
binde bulunmasını hukuk Devleti gereği ile bağ
daştırmak bizce mümkün değildir. Faşist ve ko
münist rej inlilerinin usullerini, bu usulleri uygu
lamak hevesinde bulunan bir iktidarı yıkmış ki
şilere karşı kullanma, çok hafif bir davranıştır. 
Siyasi oyunlarla iftira, tertip ve tezvir ile mua
rızlarını yıldırmak, kamu oyunda onları küçült
mek için girişilen bu küçük tertipler şimdiye 
kadar hiç kimseye yararlı olmamıştır, bundan 
sonra da yararlı olmayacaktır. Ben ihtilâlden 
gelmiş bir kimseyim; ihtilâlin nasıl yapılacağı
nı, ihtilâllere nasıl mâni olunacağını gayet iyi 
bilirim. Gizli bildiriler ile, basit tertiplerle ihti
lâllerin yapılmıyacağım bilecek kadar tecrübe
liyim. Ayrıca zor karşısında inançlarını inkâr 
eden bir kervanın yolcusu da değilim. Demin 
söylediğim gibi, demokratik rejimin temelinde 
harcı, yapısında tuğlası, bulunmıyan, tesadüfle
rin mevki sahibi yaptığı kimselerin hakkımız
daki iftira ve isnatları bana ancak şeref verir. 
İftira ve isnatlarını ispatlamıyanlar ve bu âdi ve 
her çeşit delilden yoksun dosya muhteviyatı için 
kin ve nefretlerinin zebunu olarak hareket eden
ler için ise ne demek gerektiğini sağ duyu ve 
vicdan sahiplerinin takdirlerine terk ediyorum. 
Hukuk dışı davranışlar memlekete huzur değil, 
felâket getirir. Dâvaya ve kurduğumuz rejime 
inancımız, bu uğurdaki mücadelelerimiz şeref ve 
faziletimizin inkâr edilmez belgeleri olarak ge
lecek nesillere intikal edecektir. Kimsenin bunu 
ters çevirmeye gücü yetmiyecektir. Ne şekilde 
hareket edilirse edilsin, Yüce Türk Milletinin 
tasvip ve takdirleriyle kurduğumuz rejimin ve 
onun Anayasasının yıkılmıyacak olan gücü ile 
hakkımızı alacağız haksızlığı bir kere daha 
mahkûm ettireceğiz. Takdir sizlerindir. (C. H. P. 
ve Tabiî üyeler sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Sayın Deliveli söz istemek hak
kına sahipsiniz, 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sataşma 
var söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli* söz istemek hak
kına sahipsiniz. Sataşma olduğu hususundaki 
iddianıza iştirak ediyorum. Yalnız müsaade 
ederseniz, her zaman söz istemek hakkına sahip
siniz, bu müzakereleri bitirelim; müzakerelerin 
sonunda arzu ettiğiniz zaman zatıâlinize hakkı
nız olan sözü vereceğim. Israr ediyorsanız buyu
run. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Israr 
ediyorum, ben de gerçekleri ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Ama bana yardımcı olunuz. 
Çünkü şu müzakereleri bitirelim. Buyurunuz 
efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkanım, evvelâ teşekkür ederim, söz verdiği
niz için. 

Arkadaşlar, bana Sayın Ataklı'nın söylediği 
hususları kısaca izah edip, bilâhara kendileri 
hakkında benim de noktai nazarım var, onu arz 
edeceğim. (Gürültüler ve tekrar sataşma olur 
sesleri) Gayet tabiî... 

BAŞKAN — Nasıl? duyamadım Sayın Deli
veli lütfen tekrar eder misiniz? 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Efen
dim, bana isnadedilen bu hususlar hakkında iza
hat verdikten sonra, benim de haklarındaki 
duyduğumu, müsaade ederseniz, arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Deliveli. 
Efendim zatıâlinize İçtüzüğün 65 nci maddesi 
gereğince söz veriyorum. O maddenin şümulü 
içinde kalmak mecburiyetindeyiz. «Şahsına sa
taşılan yahut ileri sürdüğü görüşün aksine ken
disine bir fikir isnadedilen üye her zaman söz 
söyleme hakkını haizdir. Bu halde o üye ne 
münasebetle söz söylemeye kendini mecbur 
caydığını beyan eder.» 

Binaenaleyh, yalnız zatıâlinize müteveccih 
elan sataşmaya cevap vereceksiniz. Yeni bir 
sataşmanın tohumunu atmayacaksınız Sayın 
Deliveli. Buyurunuz Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, bir Kromit dâvası dolayısiyle 
sanıktım. Ve Cumhuriyet kanunlarının tatbik 
edildiği devirde değil, ihtilâl kanunlarının tat-

| bik edildiği devirde sanıktım. 
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SUPHİ KAK AMAN (Tabiî Üye) — ihtilâl 

kanunları yoktu. 
BAŞKAN — Müdahalede bulunmayınız lüt

fen... 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 

Başkan, Kromit dâvası için ihtilâlin vaz'ettiği 
bir kanun yok. Umumi kanunlar vardır. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler hilaf fi
kirleri kürsüden serd etmek mümkündür. Zap
ta geçer ve tarihi kıymet kazanır. O sebepten 
dolayıdır ki, kürsüde söz söyliyen hatibe lüt
fen sataşılmasın. Lütfen sataşılmasın, lütfen 
sözü kesilmesin. Buyurun Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Na
sıldı o? İhtilâl olmuş. Evlerimizden toplanmı
şız. Bizi odaların içine çekiyorlar. Tehditle, da
yakla iısnadettikleri veya iddia edilen sağdaki sol
daki imzasız mektupların ihbarından çıkan hâdi

seleri, hakikat yapabilmenin bir gayreti içinde, bir 
tutumun ve davranışın içinde sanık olarak git
tik. O devirde arkadaşlar bilirim, bu Büyük 
Millet Meclisinin odasında bizi çağıran arkadaş
lar, dayakla tehdideitfâler. Şunlar şunlar hakkında 
bunu söyle, sizi beraet ettireceğiz dediler. Ve o 
devrin Dâhiliye Vekili Kızıloğlu beş defa ça
ğırdı Sarıkışlafaan, dedi ki, şu kromit hâdise
sinde* bildiklerin varsa söyle, seni dışarı bıra
kacağım. Benim bildiğim bundan ibarettir, 
avukatım, dedim. Birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü defa çağırdılar ve nihayet arkadaşlar, 
avukat olarak bildiğim yalnız avukatlığımdan 
ibarettir. 11 tane kromit şirketinin avukatla
rından 11 tanesinin birisi de benim, başka bir 
bildiğim yoktur. Allah rahmet eylesin o devir
de Sayın eski Hariciye Vekili Fatüı Rüştü için 
ve diğer bâzı arkadaşlar için dediler ki, bun
lar bunlardan birtakım imkânlar temin etmiş. 
Kendilerine verdiğim cevap şu oldu. Dedim ki, 
Sayın Dâhiliye Vekili eğer bu adamların her 
hangi bir işle alâkaları bulunsa idi bu dâvanın 
avukatı olarak gidip ben Hariciye Vekâletinin 
kapılarında 10 gün, 15 gün, sekiz - dokuz saat 
beklemezdim, dedim. Bu cevabı da verdim, 

Eğer ben oralarda istenilen şekilde şa
hitlik yapsaydım, sanık değil tanık olarak ka
lırdım. Ama bugün bu alnı açıklıkla aranız
da ve bu arkadaşların arasında gezemesdim. 

(A. P. sıralarından alkışlar) 
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Arkadaşlar, devrin hususiyetini anlatmalı lâ

zım. Bugün siz, Türkiye Cumhuriyeti kanunla
rının, bu Anayasanın teminatının, hâkim temi
natının, hukuk teminatının içinde mahkeme
ye gitmekten korkuyorsunuz. Biz o devirde 
gittik. Ve hangi devirde gittik? Tayyareye bi
nerken adam dövdürdünüz. Yassaada'ya gider
ken adam dövdürdünüz. Göz, kaş patlattınız. O 
devirde gittik. (M. B. G. sıralarından yalan söy
lüyor sesleri ve gürültüler) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Tarihi 
tahrif ediyor... 

BAŞKAN — Sayın Deliveli.. Bir dakika 
efendim. (Gürültüler) Bir dakika efendim. Ba
na takaddüm ettiniz. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Şerefsiz
ce yalan söylüyor. (A. P. ve M. B. G. sıralan 
arasında karşılıklı münakaşalar.) 

BELİĞ BELER (İzmir) — Doğru söylüyor. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, Sayın Beler, bir
birinize hürmet etmeye mecbursunuz. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sus be... 
(Beliğ Beler'e hitaben) Yalan söylüyor. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sen yalan söylü
yorsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, hürmet etme
sini biîmiyen muhterem olamaz. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Yalan söy
lemesin ama.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Birbirimize hürmet edeceğiz. 
Sayın Deliveli, 65 nci maddenin medlulünü ifa
de ettim, maddesini okudum. Yalnız zatiâlinize 
isnadedilen ithamlara cevap veriniz; diye rica 
ettim. Bu hududu aşmamanızı istirham ediyo
rum, tekrar. Buyurun efendim. (M. B. G. sıra
larından yalan söylüyor sesleri ve gürültüler) 
Hayır efendim, lütfen susunuz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, mahkemeye gitmiş, burada alnının akı 
ile gelmiş, dokunulmazlığımı kaldırın mahke
meye gideceğim demiş.. (M. B. G. sıralarından 
ne almmn akı sesleri) Ve beraet etmiş gelmiş 
bir arkadaşın suç isnadına kendi müdafaasında 
bir nevi yardımcı simidi gibi yapışır, bunu bu
rada boyan ederse haklı olarak ben o günkü 
tavrın, tutumun nerelerden, nasıl gittiğimi, na
sıl sevk edildiğimi gayet tabiiki efkârı umu-



C. Senatosu B : 13 12 . 12 . 1968 O : 1 

miyeye izah etmem, arkadaşlara izah etmem 
lâzım. Bu itibarla anlatıyorum, o günkü tutumu. 
Yoksa onun bu şeyle alâkası yok. Ama benim 
gidişimin, şevkimin sebeplerini, havasını bu
gün yaşatmak istiyorum. Böyle ancak beni af
federsiniz. Tamam mı? 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, zatiâlinizi millet 
affetmiş, seçmiş, o iradesinin faziletine lâyık 
olarak şurada, şu mukaddes çatanın altında bu
lunuyorsunuz. Binaenaleyh, şerefinize hiçbir za
man hiçbir kimse leke süremez. Bu şereflerin 
yüksekliği içinde konuşunuz, lütfen kısa kesi
niz. Bu meseleyi halledelim, bitirelim efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Peki 
efendim. 

Arkadaşlar, 11 avukattan birisi idim. Avu
kat olarak bu işin içine girdim. Bir tek reyle, 
o devrin Yüksek Soruşturma Kurulu tarafın
dan ya 12 ya 13, veya 13 e 14 le, bir tek reyle de 
sevk ettiler, suçlu olarak itham edildim, ica-
bederse gelir okurum, o devrin içindeki bütün 
Temviz Mahkemesinin, Devlet Şûrasının hukuk 
müntesibi olan, hukukla iştigal eden adamların 
muhalefeti ile sevk edildim. Bir tek rey farkı 
ile. 1.5 sene hapisanede yattım. Hepinizin bildi
ği üzere geldim. Dokunulmazlığımın kaldırıl
masını istedim. Sayın Ataklı'dan da sizden de 
rica ediyorum. Böyle bir şaibenin altında ya
şamaktansa kaldırın, deyin. Belki kaldırın de
diğiniz zaman birçok arkadaşlar kaldırmıya-
caktır. Ama direndiğiniz müddetçe bunun tersi 
olur. Binaenaleyh, ben o dâvada o devirde, dev
rinizde sevk edilen mahkemelerde ve sonra Tür
kiye Cumhuriyetinin, Anavasasınm teminatı al
tında bulunan Anayasa Mahkemesinde beraet 
ettim geldim, inşallah sizin başınıza da böyle 
bir şey gelir. Temenni etmem kötü şey.. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Zaman aşımın
dan beraet etmedin mi? 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bu 
hakka sahip değilsiniz, diyor, söylüyorum. İkin
cisi, bir arkadaş hatırlattılar, çok teşekkür ede
rim, «Zaman aşımı» diye. O devirde Anayasa 
Başkanı olan Sayın zat halen aramızda sena
tördür. ilk defa müdafaamda dedim ki, zaman 
aşımının gölgesine sığınmak istemiyorum .Esas
tan karar istiyorum dedim. Ama hukuk münte
sibi olanlar bilirler, evvelâ zaman aşımı var diye 
ondan hallettiler, ilk müdafaamda zaman aşı

mının gölgesine sığınmıyorum diye orada da 
bu talepte bulundum, müdafaamı getiririm. 

İkincisi, arkadaşlar ipar dâvası dolayısiyle 
bana, ipar dâvasında 27 Mayıstan sonra Yassı-
acla mahkemeleri tarafından verilen kararla
rın, o devirde verilen kararların - mahkeme 
kararıdır hürmet etmek lâzımgelir - ama etmi
yorum arkadaşlar. Bitaraflığına, hukukiliğine, 
vicdanen verildiğine kaani değilim. Bir tek de
lili var: «Sizi gönderen kuvvet böyle istedi» di
ye yassıada Mahkemesi Başkanınım beyanı. (Gü
rültüler) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Yok 
öyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli mahkeme karar
larının yalnız ilmi tenkidine cevaz vardır bu 
Yüksek Kürsüde. Türkiye'nin tarihi yazıldığı za
man bu buyurduğunuz şeylerin hepsi tetkik 
edilebilir. Türkiye'nin bugün muhtacolduğu me
sele, başlamış olduğu noktadan, medeni âlemde 
medeniyet yarışma girmek, Türkiye'de sulh ve 
sükûnu temin etmek, sosyal adaleti temin etmek 
ve iktisadi hayatımızı, müreffeh Türkiye idealini 
tahakkuk (ettirmektir. Binaenaleyh, bu kürsüde
ki beyanların bu istikamete müteveccih olmasını 
istirham, ediyorum .(Alkışlar) 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Peki 
efendim, işte bu esbabı muoibenin altında bir 
Af Kanunu dolayısiyle beraber hapishanede yat
tığımız ipar dâvasının benimle beraber verilen 
takrirlerini müdafaa ettim. O takrirler grupu-
muzda affın şümulü içine girmesine karar veril
di. Öğleden sonra yine burada Senato müzake
releri sırasında bir konuşmamda bir arkadaş 
aşağıdan «temin ettiğin menfaat» dedi. Maalesef 
şimdi vicdanen mustaribim, müteessirim. Ondan 
sonra gittim takriri müzakere talebi ile yeniden 
kaildırttırmıya da ben sebebiyet verdim. Biz öy
le haysiyetli insanlarız. Biz tek lâftan dâhi his
semizi alıp rücu etmesini biliyoruz. Böyle isnat
lar altında kaldığınız zaman çok rica ederim, 
bunu siz de gelin, alın aklığı ile dokunulmazlığı
nızın kaldırılmasını isteyiniz, gönderelim sizi; 
teminatınız Anayasa var, teminatınız Türk mah
kemeleri var. Bizim gibi «sizi gönderen kuvvet 
böyle istiyor» diyecek mahkeme yoktur. Allah 
size de nasilbetsin bizim yollarımızı. Teşekkürle
rimi sunarım. (Alkışlar) 
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OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, söz (istiyorum ve şunun için 
söz istiyorum, ilk olarak bir hususu hatırlata
rak söze başlıyacağım. 

BAŞKAN"— Tüzüğün hangi maddesi gereğin
ce söz istediğinizi lütfen beyan ediniz. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Sayın De-
liveli bundan 1, 1,5 sene evvel kürsüde ihtilâli, 
ihtilâl zamanını anlatırken dediler M, ben 50 
subaya rastladım, 49 u beyefendi dediler, 1 ta
nesi toana küfretti. O da yedek subay olup onun
la da daha evvelden kavgalı idim. Bunu ileri 
sürerek söz istiyorum. (Gürültüler) 

MUSTAFA DEL1VELİ (Hatay) — Oevap 
vermek üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın senatörler (Gürültüler) 
sayın senatörler burası karşılıklı hislerin terazi
si (değildir. Sayın Deliveli istirham edebilirmiyin 
bu söz isteminden feragat buyurunuz. 

Sayın senatörler, 'Türk vatandaşlarına 
aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetin-
oe millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaat
lerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısına 119 
sayın üye iştirak etmiş, 109 kabul 6 ret, 4 çekin-
ser oy kullanılmış, böylece kanun tasarısı kanun
laşmıştır. 

Sayın senatörler, müdafaa hakkını kullana
cak sayın, senatör?.. Buyurun efendim. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; bir seneyi mütecaviz bir 
zamandan heri Genel Kurulu ve Türk efkârı 
umumiyesini meşgul eden MDO hakkındaki, 
MDO patentini taşıyan dosya üzerindeki müza
kereler her nedense sürüp gitmekte ve neticeyi 
alçağımız her birleşimin sonunda dejenere edil
mek için gayretler sarf edilmektedir. Huzurunuz
da tekrar söz almak niyetinde değilim. Fakat 
yapılan konuşmalar dosya üzerindeki hukukî 
kanaatleri dağıtmış, hissi bir hava getirmiştir. 
Memleketin huzura muhtacolduğu bir devirde 
Parlâmentodaki hukuka, mantığa, iz'âna, insafa 
ve insanlığa yakışır bir havayı teneffüs etmemiz 
gerekirken hislerin hâkim olması için ne müm
künse o yapılmaktadır. Hislere de hürmet edi
lir, ama edilecek hisler eğer bu havanın içerisin-
bulunursa. Konuşmamın bu hava içerisinde asa
bi mizaç bir bünyeye sahip benim tarafımdan 
yapılması pek kolay olmıyacaktır. Bu bakımdan 
belki sizleri konuşmalarım içerisinde sıkacağım, 
ama konuşmam uzun sürmiyecektir. 

Sayın (arkadaşlar, bir tarihin oluşumu içeri
sinde bu çatının altında hep beraber aynı so
rumluluğu taşıyoruz. Müşterek sorumluluğumu
zu anlatan ve kendisine saygı telkin eden eli
mizde bir Anayasa vardır. Bu Anayasa Türk si
yasi tarihinde 27 Mayıs 1960 da yapılan foir ih
tilâlden sonra mesul Devlet sorumlusu ekibin 
Türk milletine lâyık bütün samimî görüşleri ile, 
çabaları ile meydana getirilmiş bir eserdir. Ev
velâ bu Anayasa müşterek sorumluluğumuzu 
teneffüs ettiğimiz bu çatı altında bizi yanyana 
getiren bir ihtilâlin nedenini, meşruiyetini ve 
birbirimize bu espiri içerisinde saygılı olmamızı 
davet eden bir Anayasadır. Anayasamız diyor 
ki; 27 Mayıs 1960 ihtilâli neden yapıldı sorusu
nun cevabı için diyor ki, Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışiyle meşruluğunu kaybetmiş 
bir iktidara karşı direnme haManı kullanarak 
27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk Milleti. 

Türk Milleti hukuk dışı ve Anayasaya kar
şı davranışlariyle gayrimeşru duruma gel
miş ve bu milleti her geçen gün betbahteden 
betbahtiye sürükliyen bir iktidara karşı Türk 
Milleti direnme haiklkını kullanarak ihtilâli 
gerçekleştirmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Türk siyasi tarihini tet
kik edecek olursak göreceksiniz ki Türk Mille
tinin tarih boyunca gelen kendine has, şiarına 
yakışır ve lügatlarda yer bulmayan, literatür
lerde bir lügat icadını mecbur kılacak kadar 
faziletli bir ihtilâl olmuştur, 1903 27 Mayıs İh
tilâli Buna iç bünyemizde olduğu gibi, Dünya 
efkârı umumiye sindeki siyasiler de, hu
kukçular da ad bulamamışlardır. Bir beyaz ih
tilâl deyip geçiştirmişlerdir. Ve onun hukukî 
ve siyasi sorumlusu olan huzurunuzda bulu
nan ve itham edilen arkadaşlardan bir tanesi 
olarak şunu üzülerek, ama heyecanla ifade et
mek isterim M, bizim samimî ve faziletli dav
ranış? mız neticesinde beyaz ihtilâl millî bünye
mizde ad değiştirmeye başlamış ve kadife elli 
ihtilâl ve kadife elli ihtilâlciler diye tenkide 
uğradığımız zamanlar olmuştur. Bu tenkidler 
bizi rahatsız etmemiştir. Bu tenkidler bizim 
vicdanımıza renk vermiştir, davranışlarımızın 
samimiyetinde hiçbir değişiklik yapmamıştır. 
Çünkü biz vicdanlarımızın sesine, fikrî kapasi
temize ve inandığımız Türk Milletine hizmet 
etmekten başka bir şey düşünmüyor ve söyle-
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necck sosler, davranışlar bizi katiyen bu yol
dan uzaklaştıramıyordu. 

İşte biz bu hava içerisinde, bu hislerle 27 
Mayıs 1960 ihtilâlinin siyasi ve hukuki sorum
luluğunu idrak ettik. Tarihte kendimize bu 
Anayasanın dibacesindeki Tüılk Milletinin di
renme hakkı olarak renklendirilmiş olan şu 
meşruiyetle kendimizi tarihin sinesine tescil 
ettirdik. 

Şu Anayasa karsısında Türk Milletine hiz
met etmeyi şiar edinmiş ve bu kürsüden Ana
yasaya saygısını beyan ederek şeref ve haysi
yetini ortaya koyarak millet önünde andetmiş 
kimselerin bu Anayasayı münakaşa etmesi, 
haysiyetin ötesinde bayağılıktır. 

Bu 'konuda söylemek isteyeceğim sözler el
bette ki çoktur. O kadar çdfctur ki sabahı bu
rada yapabiliriz. Ama mutlak ki söyleyeceğim 
sözlerim en insafsız düşünen arkadaşları dahi 
mutlak bir mahcubiyet içerisinde mahcubiyete 
götürecektir. En ufak bir zaafiyet ne konuş
malarımda, ne mazideki hizmetlerimizde iddia 
edilebilir, fakat ispadedilemiyen mahkûm şey
ler olacaktır, görüşler olacaktır. 

MDO üzerinde saym komisyon sözcüsünün 
vermiş olduğu hukı'kî, gayet derin, ince bir an
layışla ortaya koyulmuş bilgiler, kanaatler
den sonra benim aynı konuya temas etmeye 
hem niyetim yoktu, hem de açık söyliyeyim o 
arkadaşın samimiyetine, hukuk bilgilerine 
karşı benim bir kaç kelime dahi olsa söz söyle
memi şahsan nezaketsizlik telâkki ederdim. 
Ama şunu ciddiyetle ve samimiyetle arz etmelk 
isterim fei sayın komisyon sözcüsü MDO dos
yasında itham edilen arkadaşların hukukî açı
dan, vicdanî kanaatleriyle lehlerinde bir gö
rüş getirmiş olduğu için kendisine teşekkür et
miş değilim. Yalnız bu çatının altında fazilet-
letin de, hukukun da, insanlığın da yaşamış 
olduğunun en bariz samimî bir delili olarak 
şahsiyetiyle ortaya çıkmış olduğu için, bana 
bu havayı teneffüs etmekte güc vermiştir. Ken
disine bu bakımdan teşekkür ediyorum. Lehi
mizde bir kanaat ve oy sahibi olduğu için de
ğil, faziletin temsilcisi olduğu için hukıjkun 
sahibi olduğu için, onun daima mücahidi ola
rak gördüğüm için kendisini saygıyla selâm
lıyor ve kendilerinden sonra konuşmayı onun 
için nezaketsizlik addederim diye bir beyanda 
bulunmuş oluyorum. 

Bununla beraber dağılmış olan konuyu to
parlamak için gene müsaadenizle üç, beş da
kika içerisinde dosyayı ve şu havayı bir hu
kukî tabloya sıkıştırmaya çalışacağım. 

Bu MDO denilen dosya üzerinde müzake
resi devam eden ve MDO patentini almış olan, 
artık bu patenti aldı, dosya hakkında verile
cek karar saym arkadaşlarım, tekrar ediyo
rum, bundan evvelki konuşmamda da arz etmiş
tim, benden evvelki kıymetli konuşmacılar da 
saman zaman üzerinde durdu, anc^k ve ancak 
Anayasanın 79 ncu ve Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 140 ncı maddelerinin hukukî ışı
ğı altında alınabilir. Bunu bir defa hatırlat
mak mecburiyetindeyiz. Anayasa ve Adalet 
komisyonu arz ettiğim bu ilgili maddelerin un
surlarını dikkate alarak dosyayı incelemiş ve 
raporunu hukukî değerde, objektif bir görüşle 
hazırlayıp, Genel Kurula sunmuştur. Komisyon 
bu raporunda mevcut dosyadaki bilgilerle adı 
geçen 5 tabiî senatörün dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına lüzum ve imkân olmadığını be
lirtmiştir. İhtisas Komisyonumuz, Anayasa ve 
Adalet (komisyonu. Eğer yadırganan hisler, bi
raz evvel arz ettiğim, yadırgadığını, üzüntü 
duyduğum hisler, hukuku zorlıyarak komisyon 
raporu aleyhine neticenin alınmasını sağlar ise, 
bu karar Anayasaya aykırı düşer. 

iki, dokunulmazlıkların kaldırılması için 
tabiî senatörlüğün devamlılığını gerçek sebe-
bolarak böstermek ise hukukilikten ve ciddi
yetten uzaktır. Çüıfcü, bu husus İhtisas Ko
misyonunda etraflı olarak görüşülmüş ve ko
misyon tarafından benimsenmemiştir. Bu bi
rinci tetkik ve netice üzerinde hâkim hukukî 
bir kanaat. 

Ayrıca bundan evvel Tabiî Senatör P.Iucip 
AtaMı'ya ait başka bir dokunulmazlık dosya
sı üzerinde Anayasa ve Adalet (komisyonunu
zun 21 Şubat 1968 tarih ve 15 sayılı raporu da 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sunul
muş ve komisyonun dokunulmazlığın kaldınl-
nıamasını belirten raporu Genel Kurulunuzun 
oylariyle (kabul edilmişti. Böylece Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu tabiî senatörlere ait 
dokunulmazlıkla ilgili konularda tabiî senatör
lerin Anayasa içi özel durumlarının neticenin 
alınmasında bir gerekçe olamayacağım kabul 
etmiştir. Yani Yüksek Genel Kurulunuz kabul 
etmiştir. 
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Kısaca ifade etmek icabederse, bu konuda 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulurum mües
ses bir içtihat kararı vardır. Huzurunuzda bu 
hususu bir daha tesbit ettikten sonra, daha 
açık bir görüşle bedir tmek isterim ki ayrı ko
nuda Cumhuriyet Senatosunun teli günlere 
raslayan birloşimlerdeki hufeuîkî kanaatleriy-
ls, c'ft jO'iralerdeki birleşenlerde- tezahür 
edecek hukukî kanatleri arasında bir çelişme 
olamaz ve olmamalıdır. Çünkü böyle bir davra
nış demokratik hukuk devletimizin en mümtaz 
kurumlarının içinde ve başında bulunan Cum
huriyet Senatosunun itibarına ve kendisine bes
lenen güvene yakışmaz da onun için olmamalı
dır. 

Sayın senatörler, netice olarak arz etmek is
terim ki, 5 Tabiî Senatörle ilgili müzakere ko
nusu dosya ciddiyetten mahrum ve sübjektif 
isnatlarla şişirilmeye çalışılmış, fakat bu yapısı 
ile dahi cılız kalmış bir dosyadır. Bugüna ka
dar yaptığım konuşmalarımda sizlere hukukî 
kanaatlerimle birlikle dosyadaki iddia ve itham
larla yakından veya uzaktan hiçbir ilgimiz bu
lunmadığını da anlatmaya çalışmıştım. Bu gay
retlerim Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
ve Türk kamu oyuna olan saygı duygularımdan 
ileri gelmiştir. Bu nişlerimin dışında asla ve as
la hiçbir endişem olmamıştır ve olmıyacaktır 
da. Alınacak karar hukukî bir değer taşırsa, 
faziletli her davranış karşısında olduğu gibi, in
sanlara olan saygı duygularım güc kazanacak
tır. Bununla beraber hiç şüphe yoktur ki tak
dir sizlerindir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özkaya söz istiyor mu
sunuz? 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) 
— Sayın Başkan konuşmak istemiyorum vazgeç
tim, dosya ile ilgili mevzu konuşulmadı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın sena
törler rapor üzerindeki müzakereler hitam bul
muştur. Şimdi takrirler vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporu

nun reddi ile Adalet hakkın ve hukukun temeli 
olduğundan, Sayın Tabiî Senatör Mucip Atak
lı'nın, Ekrem Acuner'in, Suphi Karaman'm, Se
zai O'Kan'in ve Mehmet Şükran özkaya'nın 

yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 
saygıyla arz ve talebederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Takririn 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. (Anlaşılma
dı sesleri) Bendeniz şimdi izah edeceğim efen
dim. Müsaade ederseniz takrir hakkındaki Baş
kanlığın görüşünü arz edeyim, ondan sonra söz 
istenirse veririm. Sayın öztürkçine takririniz 
okunmuştur. Başkanlık takririnizi 140 ncı mad
denin son fıkrasına mugayir bulmaktadır. Çün
kü içtüzüğün 140 ncı maddesinin son fıkrası 
«Genel Kurul, Anayase ve Adalet Komisyonun
dan gelen rapor üzerinde görüşerek kararını 
verir» hükmünü ihtiva etmektedir. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) _ Takri
ri geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alınmıştır efendim. 2 nci 
takriri okutuyorum : 

Başkanlığa 
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Ta

biî üyelerden Sayın Sezai O'Kan'm ilk şahit be
yanında ve teypte ismi geçmemiş bulunması se
bebiyle, Sayın O'Kan'in dokunulmazlığı hakkın
da arz ettiğim sebeple, ayrı olarak oya arz edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

BAŞKAN — Sayın senatörler müsaade eder
seniz önce Başkanlık olarak görüşümü arz ede
yim. Bilâhara söz istiyenlere Tüzüğün imkân 
bahşettiği nisbette söz veririm. 

Sayın Deliveli'nin önergesi hakkındaki gö
rüşümüz şudur : Meseleyi umumi hatlariyle mü
talâa ettiğimiz zaman yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki talepte 5 sayın üye 
isnadedilen suçun aynı mahiyette olması, delil
lerin aynı bulunması, tek bir dosya ile Yüce 
Senatoya gönderilmiş olması, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunun sayın üyelerin durumla
rını müşterek mütalâa etmiş olması, Yüce Sena
toda aynı rapor üzerinde müzakere açıldığı na
zara alınırsa; oylamanın da müşterek yapılma
sı gerekmektedir. Ancak bu mevzuda sayın Kâ
tip üyeye okuttuğum takrirde Sayın Sezai 
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O'Kan'm diğer üyelerden ayrı olarak oya vaz'-
edilmesi talebedilmektedir. Bu takrir, cezala-
lann şahsiliği prensibi gibi Ceza Hukukunda 
âlem olmuş bir prensibe istinadettiğinden, mez
kûr takriri oylarınıza arz etmek mecburiyetin
de kaldığımı ifade etmek isterim. Şimdi takrir 
hakkında lehte ve aleyhte konuşmak istiyen 
sayın üyelere söz vereceğim efendim. 

SEZAÎ O'KAN (Tabiî üye) — Aleyhte. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Lehte söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte, buyurunuz efendim. Sa

yın Sezai O'Kan söze başlamadan evvel bir hu
susu tavzihe kendimi mecbur addediyorum. Bu 
takririn hukukîliği üzerinde konuşmak başka 
şeydir. Bu takriri kabul etmemeniz başka şey
dir. Zatıâlinize.... 

SEZAÎ O'KAN (Tabu Üye) — Takririn 
aleyhinde konuşacağım efendim, şahsım için de
ğil. 

BAŞKAN — Evet, takririn, hay hay. Her 
ihtimale karşı kendinize aidolması hasebiyle 
belki bunu bizzat kendiniz için kabul etmemiş 
olabilirsiniz düşüncesiyle arz ettim. Buyurun. 

SEZAÎ O'KAN (Tabiî üye) — Sezai O'Kan 
olarak söz almadım, önergenin aleyhinde olarak 
söz aldım. 

BAŞKAN — Anladım efendim, teşekkür 
ederim efendim. 

SEZAÎ O'KAN (Tabu Üye) — Sayın arka
daşlarım, biraz evvel huzurunuzda belirttiğim 
gibi, bir seneyi mütecaviz zamandan beri Genel 
Kurulda konu teşkil eden ve bugüne kadar 
gelen MDO patentli dosya içerisinde 5 Tabiî 
Senatör arkadaştan birisi de benim. Dosya tek 
olarak gönderilmiştir. Patent aynı patenttir ve 
5 kişi aynı patent içerisinde sorumlu tutulmak
tadır. Hukuk bakımından, her ne kadar hu
kukçu değilsem de, bu çatı altında değerli hu
kukçulardan ve kendini mesul tutan bir üye sı-
fatiyle yeteri kadar bu işi de tetkik etmiş bir 
hududa gelmiş üye sıfatiyle arz etmek isterim 
ki, Sezai O'Kan'ın bu dosya içerisinden ayrılıp 
özel bir oylamaya tabi tutulması mümkün değil
dir. Hukukî görüşüm bu olduğu gibi bana ilti
fat etmek istiyen veya hukukî kanaatiyle dos
yadan beni ayırmak istiyen arkadaşa teşekkür 
ederim. Fakat bu ayrıma tabi tutmalarının da 
bana pek zevk vermediğini üzülerek kendileri
ne arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler meselenin iki 
istikamette mütalâa edilmesi iktiza etmektedir. 
Bunlardan bir tanesi, Riyaset olarak, bu tak
riri oylarınıza vaz'edip etmeme hususunda Ri
yasetin kararıdır. Demin de arz ettiğim veçhile 
cezaların şahsîliği prensibi gibi Ceza Hukukun
da âlem olmuş bir prensibe istinadetmesi bakı
mından takriri oylarınıza arz ediyorum. Takriri 
kabul etmek veya etmemek Muhterem Heyeti 
Âliyenin yetkisindedir. (Takriri ger al sesleri) 
Geri alıyor musunuz takririnizi Sayın Deliveli? 

MUSTAFA DELÎVELÎ (Hatay) — Söyledi
ğim sözün hiçbirini geri almadığım gibi takriri 
de almıyorum. 

BAŞKAN — Efendim takrir üzerinde icabe-
den konuşma yapılmıştır. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Usul bak
landa söz istiyorum. (Gürültüler, oylamaya ge
çildi sesleri) 

BAŞKAN — Takriri kabul etmiyenier... Tak
rir kabul edilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı affmızı istirham 
etlerim bendeniz takrir aleyhinde konuşacağım 
diye söz aldınız zehabı içinde zatiâlinizi ihmal 
etmiş bulundum. Usul hakkında bir sözünüz 
varsa buyurunuz efendim. (Takrir oylandı ses
ini) Bitti efendim bitti, merak buyurmayınız. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) —- Muhterem 
Başkan muhterem arkadaşlar; har ne kadar is
nat "bir, sucun mahiyeti aynı, olsa da her isna
dın 5 sayın üye için (Gürültüler) (O mevzu 
j'irüjüldü oylandı sesleri) 

BAŞKAN — O mevzu geçti Sayın Tığlı, o 
mevzu karara bağlandı. (Gürültüler) 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Değil efen
dim, ondan bahsetmiyeceğim efendim, isnadın 
ve muhtevi olduğu delillerin her şahıs için ay-
ı'.! ayrı değeri ve tutarbğı vardır. Toptan oy-
lanamaz. Yalnız Sesai O'Kan Beyin de ayrıca 
oya arz edilmesi hatalı olduğu gibi, İd bu hatâ 
t^hih edilmiştir, toptan da arzı hatadır. Teker 
irker oya vazedilmesi lâzım, isnadın ihtiva 
optiği delillerin her şahıs için ne dereceye kadar 
müessir olduğunun takdiri bize ait olacaktır. 
(Rapor oylanıyor sesleri) Binaenaleyh 5 inin 
birden oya arzı hatalıdır. Teker teker oylan
ması lâzımgelrr. Usul bakımından bu itiraz da 
bulunuyorum. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, Riyaset görü
şünü arz etmiş bulunmaktadır. Rapor, heyeti 
umumiyesiyle oylanacaktır efendim. 

Takrirler var, açık oy talebi var okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip 

Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan ve Mehmet Şükran özkaya'nın, yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında
ki Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir İzmir 
Mustafa Bozoklar Mümin Kırlı 

Manisa Afyon K. 
Ruhi Tunakan Kâzım Karaağaçhoğlu 

izmir Afyon K. 
Beliğ Beler Kemal Şenocak 

Samsun Gaziantep 
H. Enver Işıklar ibrahim Kutlar 

Bitlis Antalya 
Orhan Kürümoğlu Akif Tekin 

Manisa Samsun 
Orhan Süersan Fethi Tevetoğlu 

Sakarya Konya 
Osman Salihoğlu Mehmet Varışlı 

Balıkesir Çanakkale 
Cemalettin inkaya Ziya Termen 

Manisa Konya 
Ora1 Karaosmanoğlu Feyzi Halıcı 

BAŞKAN — Teker teker okuyalım ayağa 
kalkacaklar. İsimleri geçen muhterem üyelerin 
ayağa kalmalarını istirham ediyorum. Burada 
olmalarının ispatı için. 

İzmir Mustafa Bozoklar?.. Buradasınız, 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) 
— Usul hakkında söz istiyorum. Takririm var
dır. 

BAŞKAN — Mümin Kırlı?,. Ruhi Tunakan?.. 
Ruhi Tunakan .. Buradalar. Enver Işıklar, 

Akif Tekin, İbrahim Kutlar, Orhan Kürümoğ
lu, Orhan Süersan, Kemal Şenooak, Beliğ Be
ler, Fethi Tevetoğlu, Cemalettin inkaya, Ziya 
Termen, Fevzi Halıcı, Oral Karaosmanoğlu, 
Kâzım Karaağaçlıoğlu, 

Sayın senatörler, bir takrir var okutacağım, 
oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 

Sayın Tabiî Üyelerin doîoınulmazlıklarının ce
zaların ferdiliği husasunun göz önüne abnarak 
ayrı ayrı oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Bingöl 
Arif Hikmet Yurtsever 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler. (O. H. 
P. sıralarından, takrir aleyhinde konuşacağım 
sesleri.) Takrir hakkında söz verebilirim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın arka
daşlar, muhterem arkadaşlarım; takriri veren 
arkadaşlar cezaların ferdiliği prensibinden hare
ket ederek ayrı ayrı oylanmasını isterler. Halbu
ki burada bir ce^a vermek mevzuubahis değildir. 
Biz şahıslara ayrı ayrı bunun suçu ağırdır, bu
nun suçu yoktur diye ceza veren bir makam de
ğiliz İd, bir cezanın ferdiliğinden kalkarak tat
bik edelim. Buraya gelen bir rapor vardır, kül 
halindedir, esasen isnadedilen suç da ayrı ayn 
fiiller değildir. Toplu olarak bir cemiyet kur
maktır. Fiil de iştirak de birdir. Rapor hak
kında, raporu tasvip veya ademi tasvip mev-
zuübalıistir, tefrike lüzum ve imkân yoktur, top
tan oylanması lâzımdır, takririn reddini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Efen
dim Başkanlık görüşünü mukaddema arz etmiş 
bulunmaktadır, ama bir takrir gelmiştir, bunu 
oylarımza arz etmek mecburiyetindeyim. Oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir efendim. Açık oy tak
riri vardır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komryenu adına Sayın 

S.'>zcü Cizrelioğlu yasama dokunulmazlığın-n 
kaldırümamasmm hukukî yönlerine Anayasa ve 
içtüzük yönünden bütün ayrıntıları ile ve ciddî 
bir görüşle Genel Kurul önünde vukufla açık
lamışlardır. Bu sebeple komisyon raporunun 
kabulünü ve bu hukukan içtüzüğün 107 nci mad
desi gereğince acık oya konmasını saygiyle arz 
ve teklif ederiz. 

Kars Yozgat 
Sırrı Ata1 ay Sadık Artukmae 

Kars Manisa 
Mehmet Hazer Doğan Baruteuoğlu 

Giresur. Samsun 
ihsan Topaloğlu Rıza Isıtan 
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KonyA 
Fakih ehlen 

Hıfzı Oğıız Bekata 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 
Sivas 

Hüseyin öztürk 
î-îtanbul 

Mebrure Aksoley 
Sivas 

Adil Altay 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 
Bursa 

Saffet Ural 

Salih T ü r b e n 
istanbul 

Fikret Günâoğan 
İzmir 

Nazif Çağatay 
istanbul 

Cemal Yıldırım 
Aydın 

Halil Groral 
içel 

Lütfi Bilç-en 
Elâzîğ 

Salim Hazerdağlı 
Zonguldak 

M. Ali Pestibi 

Necip MirkeBıııoğlu 

BAŞKAN — Efendim mevcudolup olmadı
ğınızı anlamak isterim. Doğan Barutçuoğlu. Rıza 
Isıtan, Fakih Özlen, Salih Türkmen, Bekata, 
Gründoğan, Mumcuoğlu, Çağatay, Öztürk, Akso
ley, G-oral, Altay, Bilgem, Tanyeri, Hazerdağlı, 
Vural, Pestilci, Mumcuoğlu. 

Sayın senatörler, Sayın Orhon, Mirkelâmoğ-
lu, takrirler Başkanlığa verilmiştir, onu okut
mak mecburiyetindeyim. O sebepten dolayı okut
tum, şimdi aynı mahiyette olması hasebiyle ilk 
takrir de birinci okuttuğum takrir olması hase
biyle birinci takrirdeki oylar istikametinde açık 
oylamaya geçiyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) 
manın usulünü anlatın. 

Oyla-

BAŞKAN — Anlatacağım efendim. Çok 
aculsınız bugün, ama bana kıyıyorsunuz bugün, 
(Gülüşmeler) Vallahi kıyıyorsunuz. 

Önce müsaade ederseniz 108 nci mddenin 3 
ncü fıkrası gereğince oyların neyi, hangi mânayı 
ifade ettiklerini arz etmek istiyorum efendim. 

Beyaz oy, raporun kabulünü; kırmızı oy ra
porun reddini, yani yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasını, yeşil oy ise çekimserlik mânasını 
tazammun edecektir. 

Efendim, küre kürsüye konmuştur, şimdi 
hangi harften başlanacağına dair ad çekilecek
tir. 

Sayın Sırrı Atalay (Kars) tan oy verilmeye 
başlanacaktır efendim. 

(Kars Senatörü Sim Atalay'dan başlamak 
suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin salondan ayrıl
mamalarını bilhassa rica ederim. Sayım neticesi 
oturum sonunda bilgilerinize arz olunacaktır. 

Oyunu kullanmıyan sayın senatör var mı? 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Sayın senatörler özel yüksek okullar hakkın
da araştırma komisyonu raporu («Bakan yok 
vakit doldu 15 dakika var» sesleri) 

Mesul Bakan bulunmaması, komisyon bulun
maması hasebiyle bunu görüşemiyeceğiz. («Ko
misyon burada» sesleri) Komisyon burada mı, 
affedersiniz görmedim efendim. 

Sayın senatörler, yasama dokunulmazlıkları 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
oylamasına 126 sayın üye katılmış, bunlardan 
55 kabul, 64 ret, 3 çekinser, 2 boş, 2 aded de ge
çerli olmıyan oy çıkmıştır. Böylece Anayasa 
Adalet Komisyonu raporu reddedilmiştir. Bilgi
lerinize sunulur. 

Saat 19,00 a gelmiş bulunması münasebetiy
le, 17 Aralık 1968 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

7. — DÜZELTİŞ 

8. yıl 9. Birleşime ait tutanak dergisi tarihi 
28 . 11 . 1968 Perşembe olarak düzeltilecektir. 
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Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fedarif Halk Cumhuriyetince millîlestirilmiş bulunan mal, 
hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Teklif Kanunlaşmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenecak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Uhısoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Mehmet Güler 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 64 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Küramoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
Halûk Berkol 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozıoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Âlban 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Ruhi Tumakan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
Hasan Oral 
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VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 

Hidayet Aydmer 
Hayrı Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 

Fahri KJorutürk 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

AĞRI 
Salih Türkmen 

BURSA 
Cahit Ortaç 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Rifat Öztürkçine 

[Çekinserler] 

Cemal Yıldırım 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet S im Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapardı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Âkil Tekin (1. Â.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil (B.) 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

[Oya katilmıyanlar] 

ÇORUM 
M. Şevket öızçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Mü/min Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmaıuoğlu 
A. Orhan Süersaın 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
\brb.rrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteseoğlu 
(B.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Cemal Madaiıoğlü 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai Oltan 
ve Mehmet Şükran Özkaya'mn yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Adalet Ko

misyonu raporuna verilen oyların sonucu 
(Komisyon raporu reddolunnraştur) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 55 
Reddedenler : 64 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 59 

Geçerli olmıyan oylar : 2 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELBK 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Halil Groral 

BURSA 
Saffet Uraî 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 
Ahmet Ka rayiğit 
Kemal Şenocak 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

ÎZMlR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil öızmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçıuıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Reddedenler] 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

Cemalettin Inkaya 
BlLEClK 

Mehmet Orhıon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlıı 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Mehmet îtzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Zerin TüHiin 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altım 

ÇANKIRI 
Gıürhan Titrek 
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DENİZLt 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tetvtüik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
KONYA 

Fevızi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Uy as Kara öz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

[Çekinserler] 

GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 

[Geçerli olmıyv.n oylar] (*) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Tayfur Sökmen 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Oya kati!mtyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcah 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket ÖKçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mümin Kırlı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

(*) Bu iki ret 
yılmamıştır. 

oy puslası üzerinde «Sezai O'kan hariç» ibaresi yazdı olduğundan geçerli sa-
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rencleci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Ö^ten 

TOKAT 
Zihni Betil 

12 . 12 . 1968 O : 1 

TUNCELİ 

Arslan Bora 

URFA 
1. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 

M9hmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 

*m* 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLŞER 
X I . — Türk vatandaşlarına aidolup Yu

goslav Federatif Halk Cumhuriyetince millî-
leştirümiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/386; Cumhuri
yet Senatosu 1/904) (S. Sayısı : 1161) [Da
ğıtma tarihî : 10 .12 .1968] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acııner, Suphi Karaman 
•S«*z?i O'Kan ve Mehmet Şükran özkaya'nın ya-
n^ına dokunulmazlıklarının kaldırılması h?.k-
kınc'a Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porları (3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) [Da
ğıtma tarihi : 28 .10 .1968] 

2. — özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 11 . 1968] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Buğday ekmek ve diğer unlu 
maddeler konusunda Senato Araştırması isti-
yen önergesi. (10/22) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 4753 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/437; Cumhuriyet Senatosu 2/252) (S. Sa
yı?! : 1159) [Dağıtma tarihi : 9 . 12 , 1968] 

2. — Gece öğretimi yapan Ankara Üniver
sitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğre
tim üyeleri ile eğretim yardımcılarına ve di
ğer personeline dair Kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim., Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/559; Cumhuriyet Senatosu 2/253) (S. Sayı
sı : 1160) [Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1968] 



Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline dair Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 /559; C. Senatosu 2 /253) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 679) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 10 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4851 

C O l HURİ Y ET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 10 . 1968 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline dair Kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fcrruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 20 . 7 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş re Genel Kuru
lun 21 . 10 . 1968 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 679) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 12 . 11 . 1968 

Karar No. 2/253 
Esas No. 17 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 10 . 1968 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, (G-eee öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğre
tim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personele ek ücret verilmesine dair 707 sayılı Ka-
nuınun 2 ve 3 ncü maddelerini değiştiren ve bir 'madde ilâve eden kanun teklifi), Komisyonumu
zun 12 . 11 . 1968 tarihli Birleşiminde Dekan ve ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde teıtıkik ve müzakere olundu. 

160 
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6 . 1 . 1966 tarih ve 707 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, gece öğretimi hizmdtinde çalıştırılan-
memurlara hizmetlerine karşılık olarak 400 lira ücret verilmesini hükme bağlamakla beraber, tat
bikatta bu ödenek ancak maaşlı memurlara verilmiş" ve ücretliler bu hükmün dışında bırakılmıştır. 
Bugün 4 bin öğrenci ile gece öğreltiımi yapan adı geçen fakültenin sırf maaşlı memurlarla bu hiz
meti aksatmadan yürütmesine imkân olmadığı ilgililerin Komisyonumuza verdiği bilgiden anla
şılmıştır. 

Tatbikattaki mahzurları ortadan kaldırmaya ve fakültede gece hizmetinin etkili bir şekilde 
yürümesini temine matuf kanun teklifi, Komisyomınıuzca da benimsenmiş ve kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa ısuınullur. 

Bu Raporda Başkan 
ve -Sözcü 

Ankara Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bitlis 
T. Cebe K. Karavelioğlu O. Koksal O. Kürümoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kırklareli Konya Sivas 

M. Çamlıca A. Alkan M. Varışh H. Öztürk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân 5 . 12 . 1968' 

Komisyonu 
Esas No. : 2/253 

Karar No. : 92 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 10 . 1968 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline dair Kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 10 . 1968 tarihli 
ve 4851 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 
5 Aralık 1968 tarihli 22 nci birleşiminde Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanı ile, ilgili ^diğer 
Itemsilciler de hazır (bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. — Liselerden mezun olup da, çeşitli sebeplerle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemi-
yen gençlere, mevcut potansiyelden istifade ederek yüksek tahsil imkânı sağlamak maksadiyle 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesinde «gece öğretimi» yapılması, 6 , 1 . 1966 
tarihli ve 707 sayılı Kanunla kabul edilmişti. 

707 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, gece hizınıetinde çalıştırılan memurlara, bu hizmetlerine 
karşılık 400 lira ücret verileceği hükme bağlanmış olmakla beraber; madde metnindeki «memur» 
teriminden, bu ödeneğin sadece maaşlı memurlara verileceği anlamının çıkarılması sebehiyle, üc
retli memurların gece hizmetinde istihdam edilmeleri mümkün olamamıştır. 

Teklifin gerekçesinde, halen Fakültede maaşlı memur olarak 17 kişinin bulunduğu ve bunlar
dan bir kısmının da gece hizmeti kabul etmedikleri belirtilerek, bu durum hizmetin aksaımasına, 
yol açtığı ifade edilmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1160) 
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Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 707 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapmak sure
tiyle, (D) cetvelinden ücret alan memurların da kanunda tesbit edilen memur kontenjanı içine 
alınabilmesini öngörmektedir. 

Diğer taraftan, 707 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası, «Öğretim ve sınav ayları 
dışında, söz konusu ek ücretlerin ödenmiyeceği» hükmünü ihtiva etmektedir. Oysa, gece öğretimi
nin başlamasından önce kayıt işlemleri ve öğretim yılı sonunda yapılması icabeden muhtelif iş
lemler dolayısiyle, öğrenci işlerinde çalışanların hizmetleri öğretimden önce başlamakta ve ders bi
timinden sonra da devam etmektedir. 

Teklifin 2 nci maddesi, öğretim ve sınav ayları dışında öğrenci işleriyle ilgili idarî hizmetlerde 
çalışan maaşlı ve ücretli memurlara yapılacak ödemeler konusunu açıklığa kavuşturmak suretiyle 
çalışmaların değerlendirilmesini sağlamak üzere, 707 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesini öngörmektedir. 

Yukarda arz edilen hususları ihtiva eden teklif Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler, Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu raporda Başjkan ve 

Sözcü 
Sakarya Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 

O. Salihoğlu S. Karaman . R. tiner T. Köker 

Balıkesir 
C. İnhaya 

İstanbul 
H. Berkol 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Niğde 
K. Baykan 

Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline dair Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6 . 1 . 1966 
tarih ve 707 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinin 
yaptığı gece öğretimi hizmetin
den dolayı Dekana ayrıca 600 
(Altı yüz), Fakülte Sekreterine 
500 (Beş yüz), Müdür ve şef
lere 450 (Dört yüz elli), ma-

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline dair Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline dair Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

aslı ve ücretli memurlara 400 
(Dört yüz), teknisyenlere 400 
(Dört yüz), ve hizmetlilere de 
aylık ücretlerine ek olarak 300 
(Üç yüz) er lira fazla çalışma 
ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştı
rılacak müdür ve şef sayısı 
(4) ü, maaşlı ve ücretli memur 
sayısı (35) i. teknisyen sayısı 
(3) ü ve hizmetli sayısı da 
(35) i geçemez.» 

MADDE 2. — 6 . 1 . 1966 
tarih ve 707 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Öğretim üyelerine ve yardım
cılarına, öğretim ve sınav ay
ları dışında bu ücretler öden
mez. Ancak, öğrenci işleriyle 
ilgili idari hizmetlerde çalışan 
maaşlı ve ücretli memurlara, 
teknisyen ve hizmetlilere Tem
muz ve Ağustos ayları hariç De
kanlığın tesbit edeceği aylar 
için de bu ücretler ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C umhuriy et S en a t o su 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisince kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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