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adam itlham edilir mi? Amerika üniversitelerin
de Marsoloji enstitüleri vardır. Marx bilinme
den bir çok şey anlaşılamaz bugün... Bunları 
kalbul etmek lâzımdır.» 

Yine aynı konuşmada Çetin Altan, aslında 
birer komünist olan Fransız şairleri Aragon ile 
Eluard'ı övmüştür. 

{^örülüyor ki, sayın milletvekilleri, Sayın 
Çetin Altan arkadaşımız, bu kürsüden Marx'ı 
da Mao'yu da Aragon'u da, Eluard'ı da övmüş
tür. Bunlar bir milletvekilinin kişisel görüşle
ridir. Yazılarda söylenilen bunlardan başka 
Ibirşey değildir. Tutanak dergisinin 3 ncü cil
dinin 92 nei sayfasında Çetin Altan'm şu ko
nuşması yer alıyor: «ıBen hayatta yasak olan 
meselelerin. üzerinde bütün insanlığın düşünüp, 
Ikonuşup bir fikre varmasını istiyeeek kadar 
hür düşünen adamlardanım. Açıklarsınız, her
kes düşünür üstünde, cevabını verirsiniz. O za
man da önünüze geleni komünislikle itlham ede
mezsiniz. Çünkü, öğrenirsiniz neyin sosyalizm, 
neyin komünizm olduğunu.» 

Bütün bu örnekler birşey göstermektedir ki 
Çetin Altan, bu kürsüden, komünizm nedir, sos
yalizm nedir? Bunlar üzerinde durmuş, konuş
muştur. Bunlar propoıganda sayılamayacağına 
göre, aynı anlamdaki yazıları da propaganda 
sayılamıyaeaktır. Atatürk'e aidolduğu söylenen 
«Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir» 
cümlesinin Atatürk'e aidolmadığmı iddia etmek 
de komünizm propagandası sayılamaz. Bir olay
dır iddiadır.. Siz böyle dersiniz, başkası şöyle 
der. Doğrusunu kim ispat ederse gerçek or
taya çıkar, biz de öğreniriz. 

Sayın arkadaşlarım, bütün bu karşılaştırma
nın Karma Komisyon tarafından yapılması ve 
huzurumuza ikmal edilmiş bir dosya ile gel
mesi gerekirdi. Bendeniz zamanınızı almamak 
için daha fazla örnek vermiyeceğim. Ama, suç 
sayılan yazıdaki fikirleri bazen aynı cümlelerle, 
bazan benzer mânadaki cümlelerle burada ko
nuşmuştur Çetin Altan. Zabıtları iyice okuyun
ca bu gerçek anlasılımaktadır. Bu bakımdan 
yanlış ve eksik tahkikata müstenit bir dosya 
ile verilecek karar, ileride bizi malhçup çıkara
bilir. 

ıSayın milletvekilleri, A. P. li arkadaşla-
mız da muhalefette iken dokunulmazlık konu
sunda bizimle aynı görüşlere sahip idiler. Bir 
iki örnek vermeme izininizi rica edeceğim. 

iSayın Amasya Milletvekili Nevzat Şener ar
kadaşımız 13 Mayıs 1963 tarihinde bu kürsüde 
şöyle konuşmuştur : 

(Dokunulmazlık müessesesi mutlak mânada 
milletvekilini tertiplerden, muhayyel suçlar
dan masun kılmak ve onun vazifesini ifada 
serbestçe, hiçbir tesir altında kalmadan ha
reket etmesini temin etmek gayesiyle kurul
muştur. Dokunulmazlığın Parlömanter fonksi
yonu bütün efaline teşmil edilmesi lâzımdır. 
Hissi ve siyasi düşünceler, bu müesseseyi hiçbir 
zaman zedelememelidir.) 

Aynı günkü oturumda Erzurum A. P. Millet
vekili Sayın Turhan Bilgin de şu konuşmayı 
yapmıştır: 

(İktidarın birtakım bahanelere istinaden te
vessül edeceği hareketlere karşı milletvekille
rini himaye etmek maksadından doğmuştur do
kunulmazlık.. Biliyorsunuz Anayasamızda bir 
de milletvekili sorumsuzluğu mevzuuibahistir. 
Sorumsuzluğun gayesi, milletvekiline Tam bir 
serbesti ve hürriyet tanımaktır. Milletvekili 
böylece taım bir vicdan huzuru içerisinde fikrini 
beyan ve reyini izJhar edebilir. Dokunulmazlı
ğın gayesi de bir bakıma budur. Bu müesseseye 
dokunımıyalım. İcaJbederse dokunulmazlık mü
essesesini topyekûn kaldıralım, fakat bu mües-
s eşeye dokunmıyalım). 

{^örülüyor ki, A. P. li arkadaşlarımız so
rumsuzluk ve dokunulmazlık: konusunda çok 
hassas ve ileri düşüncelere sahiptirler. 

Ne yazık ki, bugün, bu görüşün aksine bir 
davranışla karşı karşıyayız. 

Sayın Bağcıoğlu'nun bu konudaki görüşleri 
dün Ferda G-üley arkadaşımız tarafından okun
duğu için onlara değinmiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, dokunulmazlığın kaldı
rılması siöz konusu olunca, bunda iktidarın bir 
menfaati var mıdır?'Yok mudur? Sorusu haklı 
olarak akla gelir. Elimizdeki konu dolayısiyle 
de bu soruyu sormak ve cevabını araştırmak 
zorundayız. 

• Bugün, Çetin Altan'm dokunulmazlığının kal
dırılmasında A. P. iktidarının menfaati vardır. 
Çünkü, Çetin Altan gerek Meclis kürsüsünde, 
'gerekse hergün gazetesindeki köşesinde bugün
kü Hükümeti tenkid eden, çalışmasını beğenmi-
yen bir mulhalif milletvekilidir. Üstelik de ya
zıları ilgi görmekte ve _etkili olmaktadır. Şimdi 
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