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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Muş Milletvekilliğine seçilen Haindi Dayı 
andiçti. 

Antalya Milletvekili Numan Aksoy'un öldü
ğüne dair olan Başbakanlık tezkeresi olmnarak 
iki dakika ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Askerî Fabrikalar işletmesi Kurumu Kanunu 
tasarısı, Başbakanlığın isteği üzerine geri verildi. 

Yozgad Milletvekili ihsan Olgun'un, Orta 
Anadolu köylüsünün kalkınması için Hükümetçe 
ne gibi tedbirler alındığına dair olan sözlü soru
suna, Tarım, Ekonomi ve Ticaret Bakanları ce
vap verdiler. 

Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Mart : Mayıs ay
ları hesabı hakkındaki Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu okunarak bilgi edinildi. 

Mehmet Hamdi kızı Hadra Güngör'ün ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair olan Adalet Komis
yonu raporu okundu ve dosya Başbakanlığın is
teği üzerine geri verildi. 

Raşitoğlu Ahmet Gür'ün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Adalet Komisyonu raporu 
kabul olundu. 

Emekli Piyade Binbaşı Nazmi Sözer'in, emek
lilik işlemine dair olan Dilekçe Komisyonu rapo
ru okundu. Üzerinde yapılan görüşmelerden son-

Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, Polatlı Be
lediye Başkanı Hakkı Mumcuoğlu hakkındaki ke
sinleşen hükmün infaz edilmemesi sebebine dair 
olan sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir (6/399) 

Masisa Milletvekili Faik Kurdoğlu'nun, Ame

r l e r e 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/436) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 

Raporlar 
2. — Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/487) (Gün
deme) ; 

3. — içel Milletvekilliğine seçilen Dr. Ali Men-

ra dikkate alınan önerge ile dosya Anayasa Ko
misyonuna verildi. 

Ordu mensuplarının evlenmeleri hakkındaki 
Kanunun değiştirilmesine dair olan Kanun tek
lifi, istek üzerine Adalet Komisyonuna verildi. 

iş ve işçi Bulma Servisi kurulması hakkında
ki 88 sajalı Sözleşmenin onanması hakkındaki 
Kanun tasarısının maddelerinin görüşülmesi bi
tirilerek tümü açık oya kondu. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan Kanun tasarısının tümü hakkında bir 
müddet görüşüldükten sonra, açık oya koman Ka
nun tasarısına verilen oylarda çokluk olmadığın
dan dolayı görüşmeye devam için yeter çokluk 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

30 . XI . 1949 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Tarabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

B. Karadeniz C. Aksu 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

rika'nm bâzı memleketler tütünlerine % 50 ta
rife tenzilâtı tatbik edeceği ve Türkiye'nin bun
dan faydalanamayacağı şayiasının doğru olup 
olmadığı hakkında sözlü soru önergesi Dışişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/400) 

teşoğlu'nun seçim tutanağı hakkında Tutanakları 
inceleme Komisyonu raporu (5/108) (Gündeme); 

4. — Sayıştayda açık bulunan bir üyelik için 
seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon raporu (3/423) 
(Gündeme); 

5r — Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cumhu
riyeti arasında imzalanan Dostluk Andlaşmasınm 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/591) (Gündeme); 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su-

S o r u 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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riye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş^ 
tırmalarma dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu 
raporu (1/604) (Gündeme); 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi 
Kanununun 5 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/518) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati r 16 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli) 

«*»» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — İKİNCİ DEFA OYA KONAN KANUNLAR 

1. — İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması hak
kındaki 88 sayûı Sözleşmenin onanmasvna dair 
kanunun ikinci defa oya konması.. 

BAŞKAN — Bu lâyiha oya sunulduğu sırada 
geçen Birleşimde yeter sayı olmadığından tekrar 
oya sunulacaktır. 

4. ~ SORULAR VE CEVAPLAR 

lt — İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adı-
var'm, İstanbul Belediyesinin umumi belediye 
sistemine ir camın gecikme sebebi hakkındaki so
rusuna İçişleri Bakanı Emin Erişirgil'in sözlü 
cevabı (6/393) 

BAŞKAN — içişleri Bakanı burda mı?. 
(Burda sesleri) 
Adnan Adıvari (Burda sesleri) 

21 . 3Q . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Şehrin mukadderatına tamamen hâkim olmı-
yan belediye sisteminin bütün memlekette câri ol
duğu tek beldenin, yani istanbul'un bu takriri 
imza eden biz Milletvekilleri içişleri Bakanlığın
dan hürmetle soruyoruz ki, bundan iki seneye ya
kın bir zaman evvel Hükümetle istanbul Beledi
yesinin istisnai vaziyetinin umumi belediye siste
mimize ircajı vadolunmuş ve Anfcara Şehri tabiî 
sisteme kavuşurken istanbul'un hususi idare ve 
belediye hesabatının birbirine karışık olması dola-
yısiyle kanun tasarısının bir müddet gecikeceği 
ilâve edilmişti. Bu gecikme daha ne kadar devam 
•edecektir?. Eğer proje hazırlanmış ise önümüzde
ki günlerden mttıgi gün Meclise tevdi olunacaktır? 

Eğer proje henüz hazırlanmamış ise bu hazırlık 
daha ne kadar sürecektir?. Ve yegâne gecikme 
sebebi olarak gösterilen şu hesabatın birbirine 
girişmiş olmasının bir misal ile izahı kabîl mi
dir?. Bu noktaların içişleri Bakanı tarafından 
şifahen cevaplandırılmasını rica ederiz. 

istanbul Milletvekilleri 
Dr. A. Adıvar S. Yürüten P. Köprülü 
C. Bayar F. H. Demirelli C. Baban 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞlRGÎL 
(Zonguldak) — Sayın istanbul Mületvekillerinin 
suallerine cevabımı arzediyorum. 

istanbul Vilâyetinin ve Belediyesinin ayrılma
sına ait olan kanun tasarısı önümüzdeki ay içinde 
ve herhalde Ocak ayından evvel Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmiş olacaktır. 

ADNAN ADIVAR (istanbul) — Bendeniz 
söze başlamadan evvel bir noktayı izah etmek mec
buriyetindeyim. 

Takrir okunurken, dikkat buyurmuşsanız hep 
cemi sigası ile yazılmış olduğunu görmüşünüzdür. 
Bunun sebebi şudur : Yeni bir usul var, ancak 
bir imza ile sual takriri alınıyormuş. Onun için 
böyle oldu. Halbuki ,takrirde diğer bâzfr arkadaş-
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İarm da imzaları vardı. Fuad Köprülü, Celâl Ba- I 
yar, Fuad Hulusi Demirelli, Cihad Baban'm im
zaları da vardı. 

Bunu söylemek mecburiyetindeyim. 
Sonra Vekil Beyin bu kanun projesinin her 

halde Ocak ayında, (Aralık aynıda, Ocak ayın
dan evvel sesleri) yani senenin 12 nci ayında. 
Bu ayda buraya geleceğini söylemek oldukça 
mü lak bir cevaptır. Ben bunu müspet olarak 
telâkki ediyorum. Fakat benim asıl sualimde 
mevzuubahs olan mesele gecikmenin sebebi idi. 
Buna cevap vermediler. Vermediklerinden anla
şılıyor ki, benim sualimin içinde cevabı da veril
miş oluyor. Belediye ile, vilâyetin birbirinden 
ayrılması cevabına teşekkür etmekle beraber, 
ufak bir temennide bulunacağım. 

Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, İstanbul sene
lerden beri belediyesine kavuşamamıştır. Bu 
İstanbul gibi büyük bir şehir için acaip bir şey 
oluyor. Bu kadar seneden beri böyle kaldıkça, 
böyle bir istisnai vaziyete tahammül eden is
tanbul 'a; bir istisna maddesi kanuna koymak 
kabil midir? ki, hiç olmazsa belediye reisini 
doğrudan doğruya şehir halkı seçsin, belediye 
meclisi seçmesin. Bunun faydaları çoktur. 
(Kanunda söylersin sesleri) Böyle seçilmesi 
bir belediye reisi şehir işlerine bakarken hükmü 
v.,» nüfuz sahibi olacaktır. Buna yavaş yavaş alı-
ş.rsak fena olmaz. Bendeniz bunu söylemekle ik
tifa ediyorum ve takriri imza eden istanbul 
Milletvekilleri arkadaşlarım namına Vekil Be
yin buyurdukları tarihi de kaydediyoruz. 

NECMBDDlN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Zabta geçti. 

2. — Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğ-
lu'nun, Büyük Doğu Mecmuasında Atatürk ve 
Üniversiteli kızlar aleyhinde yayınlanan yazılar
dan dolayı ne gibi adlî işlem yapıldığına ve 
Mümtaz Fay ıh Fenik hakkındaki kat'ileşen mah
kûmiyet ilâmının infaz edilmemesi sebebine dair 
sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemali Bayizit'in 
sözlü cevapları (6/396) 

BAŞKAN — Bakanlar ve soru sahibi bura
dadırlar. Soru önergesini okutuyorum. 

Yünsek Başkanlığa 
1. istanbul'da intişar eden Büyük Doğu 

Mecmuasında son günlerde Atatürk aleyhine 

.1940 Ö : İ 
vâki tecavüzler ve Üniversiteli kız öğrencilere 
ahlâk kaidelerini hiçe sayarak yapılan isnatlar
dan dolayı ne gibi adlî muamele yapıldığı, 

2. Neşren işlediği bir suçtan dolayı mah
kûm olan ve aleyhindeki hüküm kanun yolların
dan geçerek katileşen Zafer Gazetesi Başyazarı 
Mümtaz Fayik Fenik hakkındaki bu ilâmın, 

a) infaz edilip edilmediği, 
b) infaz edilmemiş ise infazı geri bırakan 

sebeplerin nelerden ibaret olduğu, 
c) infazı geri bırakan sebep sıhhi ise bu se

bebi tesbit eden raporun mahiyeti ile raporun 
hangi mercilerden verildiği, 

Hususlarının Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanları tarafından sözlü olarak açık
lanmasını rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Arkadaşlar, istanbul'da intişar eden Büyük 
Doğu gazetesinde hakikaten soru sahibi arkada
şımızın işaret ettiği gibi son zamanda Ata
türk 'ün şahsiyeti aleyhinde ve üniversiteli genç 
kızlarımızın heyeti mecmuasını lekeleyici ma
hiyette bâzı neşriyat görülmüştür. Ceza Kanu
numuzun hükümlerine göre üniversiteli genç 
kızlarımız hakkındaki bu neşriyatın takip olu
nabilmesi ancak o topluluğa mensup herhangi 
bir gencin şikâyetine bağlıdır. Şimdiye kadar 
usulü dairesinde böyle bir şikâyet vâki olma
dığından adalet mekanizması da bu dergi hak
kında bir harekete geçmemiştir. 

Atatürk'ün şahsiyetine taallûk eden isnada 
gelince; bunların aldığı umumi mahiyet itiba
riyle aziz Atamızın memleket bünyesindeki bö
lünmez büyük hâtırası aleyhine yapılan işler, 
millî hislerimizi rencide ediyor. Bu suçlara ta
allûk eden Ceza Kanunumuzun hükümlerine 
isinaden mecmua aleyhine istanbul Savcılığınca 
dâva açılmıştır, muhakemesi devam etmektedir. 
Devam etmekte olan bir muhakemenin safahatı 
hakkında, arkadaşııft da takdir eder ki, bundan 
fazla bir izahatta bulunmak caiz değildir. 

2. soruları : Neşir yoliyle Bursa Milletve
kili Muhittin Baha Pars ' ı tahkir etmek suçun
dan dolayı Zafer gazetesi başyazarı Mümtaz 
Faik Fenik hakkında Ankara Asliye ikinci Ce
za mahkemesinde yapılan duruşma neticesinde 
suçu sabit görülerek Matbuat Kanununun 27 ve 
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Türk Ceza Kanununun 482 nci maddeleri uya
rınca 3 ay hapis ve 100 lira ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetine 16 . IX . 1948 tarihinde hüküm 
verilmiştir. 

Bu hüküm sanığın temyizine binaen Yargı
tay Dördüncü Ceza Dairesinin 11 . I . 1949 ta
rihli ilâmiyle tastik1 edilerek dosya 19 . I . 1949 
tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verilmiş ve 
bu sırada hükümlünün avukatı Nihat Akpınar 
tarafından verilen tashihi karar talebini hâvi 
dilekçe üzerine iş tetkik edilerek itiraz ve karar 
tashihini mucip bir sebep görülmiyerek 
10 . I I . 1949 tarihinde Ankara Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilmiş ve 17 . I I . 1949 tarihinde 
Savcılıkça mahkemesine tevdi edilmiştir. 

22 . II . 1949 tarihinde ilâm infaz için mah
kemesince C. Savcılığına verilmiş ve bu savcı
lıkça da ilâmda hükümlünün adresi istanbul 
gösterilmiş olduğundan 23 . I I . 1949 tarihinde 
istanbul C. Savcılığına havale edilmiş ise de bu 
sırada hükümlünün Ankara'ya geldiği öğrenil
diğinden ilâm istanbul'a gönderilmemiş ve aşa
ğıda yazılı sebeplere binaen henüz infaza baş
lanmamıştır. 

Hükümlü Mümtaz Faik Fenik'in vekili avu
kat Nihat Akpmar imzasiyle 26 . II . 1949 tari
hinde Ankara C. Savcılığına verilen dilekçede; 
müekkilinin istanbul'daki işini bırakarak An
kara 'da üç yüz bin lirayı mütecaviz bir serma
ye ile (Zafer) adlı gazetenin işlerini tedvir va
zifesini üzerine aldığını ve matbaanın tesisine 
giriştiğini, bu itibarla cezasının derhal infazı 
halinde gerek şahsi ve gerek ailevi büyük ve 
telâfisi kabil olmıyan bir zarara duçar olacağı
nı ve çocuklarının perişan bir hale düşeceğini 
beyan ve Ankara'da Zafer adlı günlük siyasi 
gazete için Matbuat Kanunu mucibince vermiş 
olduğu beyannamenin alınarak mahsus defteri
ne kaydedildiğine dair Ankara Valiliğinin 
16 . XI . 1948 trihli yazısı ile yine Ankara'da 
(Zafer) adiyle bir matbaa açılmasında mahzur 
görülmediğine dair adı geçen vliliğin 25 . I .' 
1949 tarihli vesikasını ibraz ederek cezanın te
hirini istemiş ve C. Savcılığınca da bu vesika
lara dayanılarak Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 400 ncü maddesine tevfikan cezanın 
infazı 2 . III . 1949 tarihinde üç ay müddetle 
tehir edilmiştir. 

b) Hükümlü Mümtaz Faik Fenik'in İstan
bul C. Savcılığına verdiği 27 . V . 1949 tarihli 

.1949 0 : 1 
dilekçe ile ciğerlerindeki hastalığın sinirle alâ
kası bulunduğundan ve son günlerde sar'avi 
nöbetler geçirmekte olduğundan bahisle Fran
sız Lapa Hastanesinde muayenesinin yapılma
sını talep etmesi üzerine mezkûr hastaneye 
gönderilmesi uygun görülmediğinden, ayni ta
rihte Bakırköy akıl ve sinir hastalıkları hasta
nesine gönderilerek muayenesinin yaptırıldığı 
ve bu hastane sağlık kurulundan verilip tehir 
müddetinin hitamı olan 2 . V I . 1949 tarihinde 
Ankara C. Savcılığına hükümlü tarafından ib
raz olunan 3 1 . V . 1949 tarihli raporda; 

Radyolojik olarak : Her iki Rie sahasında 
ve bilhassa üst kısımlarda dağnık fibroinduati? 
vasıfta inf. T. B. mihrakları sinuseardiodia Ph-
ragmatiopuede iltisak, serirî olarak : Sol terko-
va alt nahiyede ara sıra alman cirepitationlar, 

Ruhi sahada : Recatif de ression hali tesbit 
edildiği, 

Hapishane hayatının hastalığı vahimleştire • 
ceği ve hayatı için tehlike teşkil edebileceği ci
hetle hitamında tekrar muayene edilmek üzere 
altı ay müddetle cezasının tecili icabedeceği bil
dirilmiştir. Bunun üzerine C. Savcılığınca, bu 
raporda hastalığın hükümlünün hayatı için katı 
tehlike teşkil edeceğine dair bir kayıt mevcut 
olmadığı görülerek 3 . V I . 1949 tarihli yazı ile 
ve istanbul C. Savcılığı vasıtası ile keyfiyetin 
tetkiki Adlî Tıp işleri Umum Müdürlüğünden 
istenmesi üzerine Adlî Tıp Meclisince verilen 
10 . V I . 1949 tarihli raporda hükümlü hakkın
daki Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağ
lık Kurulunun mezkûr 3 1 . V . 1949 tarihli ra
poru ile Yakacık Verem Sanatoryum Baş Tabip
liğinin 8 . V I . 1949 raporu okunup röntgen 
pilâkı tetkik ve muayenesi yapıldıktan sonra 
mumaileyhin kreşesinde verem basili ile müte-
rafik iki tarafı akciğer veremi hastalığı sebebi 
ile hapsi halinde hayatı ve muhiti için katî 
tehlike teşkil edeceğinden cezasının altı ay geri 
bırakılması lüzumuna karar verildiği bildirilmiş 
ve C. Savcılığınca Adlî Tıp işleri Umum Mü
dürlüğüne yazılan 22 . V I . 1949 tarihli yazıda, 
Mümtaz Faik Fenik'in cezasının doktor neza
retinde ve ceza evi revirinde infazı mümkün 
olup olmadığının bildirilmesi istenmiştir. 

30 . V I . 1949 tarihi ile alman karşılık yazı
da; hükümlünün faai ve basil itrahı ile müte-
rafik iki taraf akciğer veremi ile malûl olması
na göre cezasınm, ceza evi revirinde doktor ne-
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zar eti altında infazı halinde dahi hayatı için I 
katî tehlikenin mevcut olduğuna Adlî Tıp Mec
lisinde karar verildiği bildiri]mistir; 

Bu raporlar üzerine ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının bu husustaki mütalâasına 
atfen Ankara C. Savcılığından 1 . V I I . 1949 ta 
rihinde İstanbul C. Savcılığına yazılan yazı ile : 

1. — Bakırköy hastanesi sağlık kurulu tara
fından .tanzim edilen 31 . V . 1949 tarihli rapor
da hükümlünün radyolojik muayenesi netice
sinden bahsedildiği ve bu hastanede bir röntgen 
mütahassısı da bulunduğu halde heyet imzaları 
arasında bu mütahassısm imzasının bulunma
dığı ve adı geçen hastanenin bir radyoloji lâbo-
ratuvarı ve bir de mütahassıs bulunduğu halde 
veremli olduğundan bahsedilen hükümlünün 
balgamının bakteriyolojik tetkikinin yapılma
dığı. 

2. — Adlî Tıp Meclisinin 10 . V I . 1949 günlü 
raporunda şahsın bilfiil muayenesinin de yapıl
dığı zikredildiği halde muayeneden alman neti
celerden hiç bahsedilmiyerek sadece hükümlü 
hakkında Yakacık Sanatoryumu ile Akıl Has
tanesince verilmiş olan iki rapora istinat edi
lerek mütalâa beyan edildiği, 

3. — Bir hükmün infazını talika sebep ola
cak raporun Yakacık Sanatoryumu gibi şahsı 
bir müesseseden alınmış olmasının ihticaç bakı
mından tereddüde yer verdiği cihetle 4.VH.1949 
Pazartesi günü memuriyetinize müracaat edecek 
olan hükümlünün, eski raporlar ve filmlerle 
birlikte tekrar Adlî Tıp İşleri Meclisine şevkiy
le alınacak raporun gönderilmesi istenmiştir. 

Bunun üzerine Adlî Tıp İşleri Meclisince ve
rilen raporda, akıl ve sinir hastalıkları hastane
sinin 31 . 5 . 1949 günlü raporu okunup kendi
si muayene edildikten ve görülen lüzum üzerine 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyo
loji Enstitüsünde balgamı tetkik ettirildikten 
ve müdavi tabibi Yakacık Sanatoryumu Başta
bibine serirî röntgen ve lâboratuvar muayene
si de yaptırıldıktan sonra hükümlü Mümtaz Fa
ik Fenik hakkında 10 . 6 . 1949 tarihli raporun 
tanzim edilmiş olup Bakırköy Asabiye ve Akıl 
Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından verilen ra
porda röntgen mütehassısının imzasının bulun
maması keyfiyetinin Adlî Tıp Meclisini ilgilen
diren bir mesele olmadığı ve hükümlünün hâ
len ne Meclisçe ve ne de başka bir sağlık kuru-
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hınca muayenesine lüzum görülmediği bildiril
mişti/. 

Bunun üzerine Ankara O. Savcılığınca Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 399 ncu mad
desine tevfikan infazın 31 . 5 . 1949 tarihinden 
muteber olmak ve hitamında tekrar muayene 
ettirilmek üzere altı ay müddetle tehirine 
.15 . 7 . 1949 tarihinde karar verilmiştir. Tehir 
müddetinin hitamında kanuni gereğinin yapıla
cağı tabiîdir. 

Arkadaşlar, şimdi, biraz da vaktinizi suiisti
mal ederek okuduğum ve verdiğim bu tafsilât
tan, maksadım, Mümtaz Faik Fenik hakkındaki 
ilâm hükmünün infaz edilmemesinin, adlî ciha
zımızın her hangi bir kusuruna atfedilmesi im
kânı olmadığım arzetmekten ibarettir. 

Salahiyetli merciler taraffından verilmiş olan 
raporlar mefadına göre, Cumhuriyet Savcılığın
ca şimdi arzettiğim şekilde muamele yapmak
tan başka yapılacak hiçbir şey yoktur. Çünkü 
sayın soru sahibi arkadaşım da pek güzel tak
dir ederler ki Ceza Usulü Muhakemeleri Kanu
numuzun maddei mahsusası, bir hükmün infazı 
eğer mağdurun hayatı için katî tehlike teşkil 
edecek ahvalde ise, bu infazın geri bırakılma
sını âmir bulunmaktadır. 

Vaziyet bundan ibarettir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Arkadaşım 
Kurutluoğlu'nun sualine Adalet Bakanı ceva
bını verdi. Geniş izahatında bu ilâm hükmünün 
yetkili Sağlık kurumlarından verilen raporlar 
dolayısiyle infazın tecil edildiğini açıkladı. 

Benim bu bahiste fazla söyliyeceğim yoktur. 
Mümtaz Faik Fenik her iki akciğerinden ra
hatsızdır, tüberkülozdur, irtişahi tüberküloz
dur, basil çıkarmaktadır. Kendisinin sağlığını 
koruması ve bir tedavi müessesesinde yatması 
lâzımdır. Fakat sıhhatin için bu hastalık tehli
kelidir dendikten sonra bir vatandaş kendi sağ-
lığını düşünmez de dışarda çalışırsa, buna ya
pacak birşey yoktur. Hekimlerin verdiği ra
por, takdirî değildir. Tamamen objektif delil
lere istinat eden bir rapordur. Radyolojik ve 
bakteriyolojik muayeneler yapılmıştır. 

Binaenaleyh bizim yönümüzden yapacak bir
şey kalmamıştır. 

Mümtaz Faik Fenik'in bu şekilde hasta ol
masından biz sadece üzülürüz. Fakat hakikat 
şudur ki; bu arkadaş veremlidir. Basil çıkar-
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makta ve raporlara göre etrafa mikrop saçmak
tadır. (Gülüşmeler). 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) —Muh
terem arkadaşlarım; Adalet Bakanı arkadaşı
mız, sorumun birinci kısmını teşkil eden Büyük 
Doğu mecmuasında intişar eden bâzı yazılar 
hakkında yapılan muameleyi, bu kürsüden açık
lamış bulunmaktadır. Kendisine teşekkür ede
rim. Yalnız benim, yüksek huzurunuzda belirt
mek istediğim bir nokta vardır. Bu, benim ka
famın içerisinde bir istifham şeklinde kıvrılıp 
durmaktadır. 

Arkadaşlar; beni, bu soruyu vermeye sevke-
den yazılar, hepinizce aşağı yukarı malûm ol
makla beraber, bunun birkaç satırını yüksek 
huzurunuzda tekrar etmeyi, kendim için bir va
zife telâkki ederim. 

Büyük Doğu mecmuasının : Sayı 1, sahife 13, 
sütun 3 te : 

Bu milletin başında bulunanlar acaba Garp 
dünyasına ne verdiler, ne vermeyi taahhüt et
tiler ki, onlar da ona madde plânında mahdut. 
Fakat her mağlubunkinden dana ehven bir ha
yat hakkı vermeyi kabul ettiler. 

Evet efendiler Garp dünyasına hem de İs
tanbul ve Ankara'da kolis arkası pazarlıklarla 
birşey verilmiştir. Garp dünyası ise asırlar bo
yunca orduları ve milyonları mukabilinde ala
madığı bu en aziz şeyi millî rehberler elinden 
alıverince bizim hayat hakkımız tanınmıştır. 

Büyük Doğu, sayı 2, sayfa 3, sütun 1 ve 2 
de bu yazının devamı: Suri istiklâlimizi temin 
edebilmek için onlara bir milletin hayatında 
dünyalara bedel bir kıymet feda ettiğimiz aşi
kârdır. Acaba bu kıymet nedir? Verilmiş olan 
kıymeti şu şekilde vasıflandırmıştır: Bu kıymet, 
Türk cemiyetinin bütün dinî varlığı, mukadde
sat alâkası, mânevi müesseseleri,, ruhi temeli 
tek kelime ile topyekûn mânevi hayattır. 

işte arkadaşlar, Lozan zaferini bu mukad
desatı terketmekle elde edilmiş gibi göstermek 
istiyen bir yazının matbuat alâminde yer alma
sının bana verdiği endişedir. 

Dahası var, meşhur Nihal Adsız'in hikâye
leri. Kahramanlar gecesi, Yamuz kraliçe olmak 
istiyor Bununla da malûmunuz olduğu üzere 
isimler tersine çevrilerek eski devirlerin kıral-
larının gece hayatını tasvir eden hakikatta Ata
türk 'e matuf olan bu kitabı Büyük Doğu gaze-
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I tesi sanki bu kitabın ele geçirilmesini büyük 

bir kahramanlık edasiyle okuyucularına müj
deliyor. 

Yine Büyük Doğu sayı 3 sayfa 14 teki ma
kalesi: Fuhuş 

Bu ne hal seninki beyefendi?.. Sana öyle 
yerler gösterebilirimki ortakmektep kızlarından 
tut, üniversite fakültelerinin mensuplarına ka
dar buralara nasıl akın edildiğini görürsünüz. 
Kız talebe yurtlarında aylık zamanı bir iki gün 

I ortadan kaybolan bâzı talebelerin parayı nere-
} den getirdiğini zannediyorsunuz? Ayol, dünya 

âlemin bildiği ve konuştuğu bu hakikatları bil-
miyen bir sen mi kaldın? 

Kanunun şüyuunun bile ispatını hak diye 
tanıdığı ve bilâhara yaptığım yoklama netice
sinde benden başka herkesin duyduğuna şahit 
olduğum muazzam vakıa karşısında nefsimden, 
şehrimden ve ismimden utandım. Şeytanın ser
diği duman perdesi arkasında soyunan *genç kız 
annelerinin temiz yüzünü bir an hayal et.. Bu 
kıymet, Türk cemiyetinin bütün dinî varlığı, 
mukaddesat alâkası, mânevi müesseseleri, ruhi 
temeli, tek* kelime ile, topyekûn mânevi hayatı
dır. 

Arkadaşlar; eğer samimî ve islâm akidesine 
sahip olarak bu yazıyı yazdı ise bu adamın da
yandığı dinî akide bunların neşrine asla mü
saade etmez. İslâmiyet âkidesi bunların teşhi
rini değil, bilâkis gizli olarak men'ini emreder. 
Binaenaleyh bunları neşretmiş olması hakikati 
karşısında kendisinin islâmi âkideyi taşıdığın
da şüphe ve tereddüt ederiz. Eğer Türk Mille
tini tanıyan ve Türk Milletinin sinesinde yetiş
miş bir genç ise, Türk Milletinin tabiî hasleti 
bu yalanların açıklanmasına hiçbir zaman müsa
ade etmez ve etmiyecektir. 1 

Arkadaşlar, bir kütlenin ve bir kütleye kar
şı işlenmiş olan bir suçun o kütleye mensup bi
risi tarafından tahkik edilmeden, aslı ve esası öğ
renilmeden ortaya atılması çok acıdır. Memle
ketin yarınki entelektüel annelerine bu derece 
ağır ithamlarla dil uzatmanın bütün Türk ce
miyetine işlenmiş bir suç olduğu ve bunun an
cak Ceza Kanununun 482 nci maddesiyle bir 
ceza müeyyidesi altında olduğu göz önünde tu
tulursa bu cemiyetin siyaneti bakımından kâfi ge
lir mi? Benim sualimin bilhassa istihdaf ettiği ga-

I y e içinde millî varlıkların ve milletin hayat ve me
mat mücadelesinin sonunda elde edilmiş mukad-
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des varlıkların elde edilmiş mukaddes varlıkla
rına uzatılan dili Matbuat Kanununun 30 ncu 
maddesi tutmaya kâfi değildir. Bu madde millî 
hissiyatı rencide edici neşriyattan 300 lira pa
ra cezası vermektedir ki, bununla bu gibi hare
ketlerin önlenmesine imkân yoktur. 14 asrı 
Cumhuriyetin 26 yıliyle kıyaslarsak nispet 52 
de birdir onun için( bu taze varlığı ve onun mu
kaddesatını zedelemekten tevekki etmek lâ
zımdır. Bu cumhuriyetin, her şeyin ve yürü
mekte olduğumuz yolun da aleyhinedir. Dâvam 
bundan ibarettir. Ben Hükümetten, cemiyetin 
mukaddesatını bu hükümlerle korumaya imkân 
var mı yok mu? Bunu soruyorum. Matbuat Ka
nununun 30 ncu maddesi bunu karşılıyacak ve 
önliyecek vaziyette değildir. 

ikinci kışıma gelince; ben bu suali, zihnimde 
hâsıl olan bir tereddüdü izaleden başka bir mak
satla sormuş değilim. Ortada ihmalden mütevel
lit infazın geri kaldığı iddiaları var. Yüksek 
huzurunuzda görülüyor ki, infazı ifa edilmiyen 
arkadaşım, iki ciğerinden muztarip ve cemiyet 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Denizli Milletvekili Reşad Aydmlı'nın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Kasma Ko
misyon raporu (3/432) [1] 

BAŞKAN — Adalet ve Anayasa Komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon Sözcüsü 
izahat verecektir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALI RlZA 
TÜREL (Konya) — Muhterem arkadaşlar, Kar
ma Komisyonun kararını ve bunun hukuki ve 
kanuni sebeplerini izahtan evvel, bir iki haf
tadan beri halk efkârını ciddî surette meşgul 
etmiş memlekette derin bir hassasiyet ve heye
can uyandırmış olan bu suikast ihbarı hâdise
sinin mahiyetini resmî vesikalardan edindiğimiz 
malûmata dayanarak kısaca anlatmakta fayda 
olduğu kanaatindeyim. 

Bu maruzatımda işin cereyan tarzı ve geçir
diği safhalar hakkında vatandaşların küçük bir 
fikir edinmelerine ve Yüksek Kamutayın vere
ceği karara müstenit olacak bâzı hususların ay-

[1] 24 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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içinde maddi ve mânevi himayeye muhtaç bir 
vaziyette olduğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh, bu 
hususta fazla söz söylemeye ihtiyaç hissetmi
yorum. Kendilerine teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI FUAD SIRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşıma iki kelime ile cevap 
vermek isterim. 

Arkadaşlar; Cumhuriyet büyük inkilâbmı 
yaptıktan sonra geçen 25 - 26 senelik devre zar
fında, Öyle zannediyorum ki ; Türk topluluğu, 
Türk camiası kâfi olgunluğu süratle gelişmek
tedir. Bu gibi yersiz, mânâsız, kötü sözler, bi
zim camiamız üzerinde büyük tesirler yapmak 
durumunu yavaş yavaş kaybederek, bu gibi 
işlere tevessül edenler lâik oldukları mukabe
leyi görmektedirler. 

Bu bakımdan izahıma rağmen, arkadaşım 
şayet mevzuatta herhangi bir boşluk hissediyor
larsa, kendileri Milletvekilidirler, herhangi bir 
teklif getirirler, biz de memnuniyetle tetkik 
ederiz. 

LEN İŞLER 

dmlanmasına yardım etmeye çalışacağım: Bu 
mâruzâtım görüşmeleri de kolaylaştıracaktır. 
"Vakıaların izahı : 

Vakıaları takip edecekleri teselsül seyri 
içinde ve birbiriyle olan alâkalarını da belirte
rek hulâsa edeceğim: 

I) tşin resmî makamlar tarafından öğre
nilmesine ve adalet makamlarınca soruşturma 
konusu yapılmasına sebep olan ilk ve başlıca 
hâdise bilindiği gibi Reşad Aydmlı'nın, Millî 
Emniyet Başkanmına yaptığı bir ihbardır. 

Millî Emniyet hizmeti başkanının Başba
kana yazdığı 12 . XI . 1949 tarihli yazıdan an
laşıldığına göre: 

a) Reşad Aydınlı 25 Ekim 1949 salı günü 
kendisini görmeye gitmiş ve ona mühim mesele
ler anlatacağını bildirerek şunları söylemiştir: 

Kendisinin mensup olduğu Millet Partisi 
son günlerde bâzı içtimalar yapmış, Milletvekili 
ve idare heyeti âzası olmadıkları halde bu içti
malara Fuat Arna ve Bölükbaşı da katılmışlar, 
buna mukabil de Yusuf Kemal Tengirşenk ile di
ğer Sin,ob Milletvekilleri bu içtimalarda bulun
mamışlar ve mükerrer davete rağmen Mustafa 
Kentli'de toplantılara gelmemiştir. 
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Bu noktanın bilhassa ehemmiyeti haiz olduğu

nu belirtmekle söze başlıyan Reşad Aydınlı, içti-
malardan ilkinin, Devlet Reisi hakkında ağır 
sözler sarfettiklerinden dolayı bâzı parti mensup
larının, mahkemeye verilmiş olmaları meselesini 
konuşmak için yapıldığını, toplantı sonunda Sa
dık Akdoğan'm kendisini bir kenara çekerek, Fu
at Arna ve Osman Bölükbaşı'da hazır olduğu 
halde kendisine şöyle bir' teklifte bulunduğunu 
söylüyor : 

Heyeti umumiye vaziyeti nasıl mütalâa ederse 
etsin, İnönü onları birgün imha etmeyi düşün
mektedir. Kendileri buna budalaca müsaade 
edeceklerine daha çabuk davranarak İnönüyü im
ha etmeyi tasavvur etmekte ve Reşad Aydınlı'nm 
da bu işe iştirakini istemektedir. 

Söylediğine göre, Reşad Aydınlı bâzı vatani 
fikirler ileri sürerek bu teklifi reddetmiştir. 

Bunu mütaakıp, meseleyi kendi kendine dü
şünmüş, Hikmet Bayur'a açmak istemiş, fakat 
Bayur'un yazmakta olduğu bir kitaptan bahse
derek afaki konuşmayı tercih ettiğini görünce. 
buna cesaret edememiştir. 

b) Toplantıların ikincisi, Seçim Kanunu ta
sarısı hakkında İlim Heyetine verilecek cevabı 
hazırlamak için tertip edilmiştir. Bu toplantı
da da aşağı yukarı aynı insanlar bulunmuştur. 
Aldoğan, bu toplantı günü, diğer arkadaşlariyle 
beraber Aydınlıyı'da yemeğe davet etmişse de 
kendisi ailevi mazeretinden bahsederek özür dile
miş, fakat Aldoğan, mühim meseleler, üzerinde 
görüşüleceği için,, hiç olmazsa yemekten sonra, 
gelmesini istemiş, Reşad Aydınlı'da buna muva
fakat ederek yemekten sonra Aldoğan'm nczdine 
gitmiştir. Kendi ifadesine göre orada yine Arna 
ile Bölükbaşı hazır bulunuyorlardı. 

Aldoğan bu sefer, yine ilk teklifine temas 
ederek, şimdi İnönü'yü imha etmekten vazgeç
miş olduklarını, onun yerine Celâl Bayan imha
ya karar verdiklerini ve bu cinayeti, İnönü'nün 
yaptırmış olduğuna halkı propaganda ile, inandı
racaklarını aynı zamanda, mareşalin imzası ile 
bir beyanname neşrederek milleti. İktidar Partisi 
ile onun şefi aleyhine ayaklanmaya davet ede
ceklerini, böylece İnönüyü alaşağı edecek olur
larsa onu imha etmenin de mesele teşkil etmiye-
eeğini anlatmıştır. 

Reşad Aydınlı, bu sakat fikirlere katılmakta 
mazur görülmesini söyliyerek oradan uzaklaşmış
tır. 
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Aydınlı bu meseleyi Naci Pergel'e izah eder

ken, Fuat Arna ile Osman Bölükbaşı üzerinde 
çok dikkatle durulmak lâzımgeldiğini, bu adam
larla görüşürken, hazırladıkları komplo için, İs
tanbul'daki Nuri Lef lef ile Millet Partisinin Ka
dıköy Başkanı Mühürdaroğlu'nun, çok şeyler ya
pabilecek mevki ve vaziyette olduklarını söylemiş 
ve bu noktada ısrar etmiştir. 

Reşad Aydınlı, bir sual üzerine, isterse mese
leyi Başbakana da böylece anlatmaya amade ol
duğunu söyliyerek, Naci Beyin yanından ayrıl
mıştır. 

Bu hâdise esnasında Reşad Aydınlı'nm aynı 
meseleyi seyahatte bulunan Sayın Demokrat 
Parti Başkanı Celâl Bayar'a da açmış olduğunu 
biliyoruz. Bunun aşağı yukarı Celâl Bayar 'm 
ağzından Adalet Bakanlarına nakledilen şekli 
gazetelerde aynen intişar ettiği için bunu tek
rar etmekte bir fayda görmüyorum. 

Bu hâdise, yani Aydınlı'nm aynı meseleler 
hakkında Celâl Bayar'la bir konuşma yapması 
hâdisesi, bilâhra yine bildiğiniz gibi Sayın Ce
lâl Bayar tarafından Kâzım Özalp'a anlatılmış 
ve bu yolla devlet reisine iblâğ edilmiştir. Baş
bakan seyahatten dönünce, yani bu ayın 12 
nci günü Reşad Aydınlı ile görüşmek iste
diğini bildirmiş ve ayın 13 nde bir tezkere ya
zılarak 14 Kasım saat 18,30 da Başbakanla gö
rüşüp görüşemiyeceği kendisine sorulmuş, Ay
dınlı 'da kartviziti üzerine, ertesi gün o saatte 
geleceğini yazmış ve hakikaten aynı saatte em
niyet başkanının dairesine gelerek Başbakanla 
görüşmüştür. Bunu da biliyoruz. 

Başbakanla konuşma hâdisesi, ayrıca, gö
rülen lüzum üzerine iki plâkla tesbit edilmiş ve 
bu plâklar mütehassıslara dinletilerek bir zabıt 
varakası ile bu işitilen sözler tesbit olunmuştur. 

Şurasını bilhassa işaret etmek isterim ki; Ay
dınlı'nm, adliyede bugün iki kartviziti vardır. 
Bunlardan birisi üzerinde 25 Ekim tarihi bulu
nan karvizittir. Naci Beyi görmiye ilk gittiği 
zaman kendi hüviyetini bildirmek için gönder
diği karvizittir. 

İkincisi de, söylediğim gibi, ayın 14 ncü 
Pazartesi günü Başbakanla görüşmeye gelip gel-
miyeceği hakkında, kendisine sorulan suale 
verdiği cevaptır. Bu cevabı, bir kart üzerine 
yazmış ve geleceğini bildirmiştir. Bu noktalar 
tabiî ehemmiyetli olduğu için işaret etmek isti
yorum. 16 Kasımda mesele aleniyete çıktığı za-
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man Reşad Aydınlı Naci Beye telefon ederek, ne 
kendisiyle ve ne de Başbakanla bu mesele hak
kında hiçbir şey görüşmediğini söylemiştir. Be
yefendi; ne oluyorsunuz; ben size gelmeden, 
Başbakana gitmeden, ne sizinle ve ne de Başba
kanla hiçbir şey görüşmedim demiştir. Bu Naci 
Beyin ifadesinden anlaşılmıştır. 

Buraya kadar izah ettiğim hâdiselerin tesel-
süten ve birbiriyle mukayeselerinden çıkan ne
tice Reşad Aydınlı'nın kendiliğinden müracaat 
ederek bir ihbarda bulunmuş olduğunu gösterir. 

iş bundan sonra, Adalet makamlarına inti
kal etmiş ve ihbarda kendilerinden bahsedilen 
şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı bir so
ruşturma açmış ve hâdisede ilgili olarak göste
rilen şahıslardan biri Milletvekili olduğu cihet
le bu zatın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması için Hükümet Meclisten müsaade 
istemiştir. 

Ik] soruşturma, ihbarın doğruluğunu, yani 
isnat olunan suçun işlenmiş olduğunu göstere
cek hiçbir netice vermediği cihetle, bilindiği gi
bi Savcılık tarafından sanıklar hakkında taki
bat yapılmasına mahal olmadığına karar veril
miş ve böylece meselenin birinci safhası kapan
ın ıştır. 

Bu safhada Gri. Sadık Aldoğan'ın, Milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması işinde 
Karma Komisyonunun vardığı netice malûmu
nuzdur. 

Karma Komisyonda dosyadaki bütün kâğıt
lar okunmuş, davet üzerine gelen Sadık Aldo-
ğan dinlenmiştir. Bu incelemeler sonumla Re
şad Aydınlı tarafından böyle bir ihbar yapıldı
ğı. anlaşılmakla beraber ihbarın doğruluğuna 
delâlet edecek başka hiçbir delil, ve emare gö
rülemediği için adalet makamlarınca yapılan 
aramaların neticesinde öğrenmek ve ona ^övv 
ikinci bir rapor hazırlanmak üzere dosya Hazır
lama Komisyonuna geri gönderilmiştir. 

Aramalar neticesinde ve başka suretle adli
yece ihbarı mücerret mahiyetinden çıkararak 
doğruluğuna inanılır hale getirecek yeni. hiçbir 
delil elde edilemediği anlaşılınca. Karma Komis
yon bu vaziyette Sadık Aldoğan'a. isnat olunan 
suç Anayasanın 12 nei maddesinde yazılı yasak 
eylemlerden olmasına rağmen ihbarın ciddî ol
duğu kanaatini edinemediği cihetle, İçtüzüğün 
. . . . nci maddesine dayanarak Milletvekilliği 

dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olma
dığına oy birliği ile karar verilmiş ve bu yolda 
hazırlanan rapor Başbakanlığa sunulmuştur. 

Ayni gün, Ankara Savcılığının da, sanıklar 
hakkında bir ademitakip kararı verdiğini, son
radan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu noktanın açık
lanmasını faydalı buluyorum. 

İşin bu safhası kapandıktan sonra soruştur
manın verdiği netice karşısında Ankara Sav
cılığınca, Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 'nın, 
haklarında soruşturma yapılmış olan şahıslara 
iftira ettiğine kanaat getirerek, Reşad Aydın
lı 'nm sorguya çekilmesi ve hakkında gerekli ko
vuşturmanın yapılabilmesi için. Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılmasına lüzum göste
rilmesi üzerine mesele yeniden Meclise intikal 
etmiş bulunuyor. 

Karma Komisyon, bu talep karşısında, işi 
hem fiilî, hem de hukuki ve kanuni cihetlerden 
esaslı şekilde incelemiştir. Neticede, bir arkada
şın muhalefetiyle ve bugün Kamutayda tartış
ma konusu olan karar verilmiştir. Bu kararın 
mahiyeti, hukuki ve kanuni mesnetlerini ve Ka
mutayın bu karar karşısında durumunu tahlil 
etmek ve bu nokta üzerinde hususi bir önemle 
durmak zarureti vardır. 

Raporumuzda da hulâsa edildiği gibi Karma 
Komisyon usulen adçekme suretiyle beş kişilik 
bir Hazırlama Komisyonu ayırmıştır. Hazırlama 
Komisyonunca, yine raporda belirtildiği, gibi, 
Reşad Aydınlı'yi dinledikten ve dosyadaki kâ
ğıtları inceledikten sonra (isnat olunan suçun 
ağırlığı ve hususiyeti bakımından Reşad Aydın
lı'nm Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması Ciheti düşünülmüşse de, isnatlanan ey
lem Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerindeki 
gösterilenler dışında bulunduğu için, İçtüzüğün 
180 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gere
ğince hakkında kovuşturma ve yargılamanın 
devre sonuna bırakılmasına) oy birliği ile ka
ra. ı* verilmiştir. 

Bu rapor üzerine Karma Komisyonda, iş hem 
fiili hem hukuki cephelerinden geniş bir tetkika 
tâbi tutulmuştur. Hukuki cihet hakkındaki tar
tışmalara dair olan mâruzâtımı biraz sonraya 
bırakarak, ilk önce işin fiilî tarafı hakkında 
bâzı tamamlayıcı izahlarda bulunmam faydalı 
olacaktır: 

a) Vakıalar : 
Reşad Aydınlı, Millî Emniyet Başkanlığına 

— 234 — 



B : 11 30.1 
ihbarını yaptıktan, bunu Başbakana tekrarla
dıktan ve aynı şeyleri seyahatte Celâl Bayar'a 
da mahrem bir şekilde anlattıktan sonra, mesele 
aleniyete çıkıp da, ihbarın taallûk ettiği hâdi
se, Adalet makamlarına intikal ederek bir soruş
turma konusu olunca, resmî makamlar önünde 
evvelâ hâdiseyi tamamiyle inkârdan başhyarak 
kaçamaklı ifadelerle yavaş yavaş tevil yoluna 
sapmıştır. I 

Dosyanın tetkikmdan anlaşılıyor ki, Aydınlı 
işin aleniyete çıktığı 16 Kasımda : i 

a) Millî Emniyet Başkanına telefon ederek: I 
«Beyefendi, size söylüyorum, ben ne sizi, ne 
Başbakanı asla görmedim ve sizlerle konuşma
dım...» demiştir; 

b) 16 Kasımda savcılığa verdiği ifadede : 
Kendisinin böyle bir ihbar yapmadığını söyle
miştir ; 

e) Ayın 18 inde tekrar malûmatına müra
caat edildiği zaman savcıya : «Ben hiçbir maka
ma ihbar ve şikâyet yapmadım... davet üzerine 
Millî Emniyet Başakanınm yanına gittim.» di
yor ve kendisine atfedilen şeyleri Naci Beye bir 
hasbıhal münasebetiyle söylediğini ifade ediyor. 
(Halbuki, bunun ikinci gidiş olduğunu evvelce 
arzetmiştim). 

Tirendeki konuşmayı da. Celâl Bayar'ın «teş
rif eder misiniz, konuşalım» şeklindeki davetine 
icabetle yaptığım söylüyor. 

e) Karma Komisyonda savunmasını yapar
ken her şeyden evvel : «Ben, adalet mekanizma
sını harekete geçirecek bir ihbarda bulunmadı
ğıma kaniim...» demek lüzumunu hissetmiştir. 
Bu savunmada bize söylediklerinin esaslı kısım
larını ve kendi tâbirlerini ve ifadesini aynen 
tekrarlıyarak nakletmek faydalıdır : 

«.... İnönü hakkında, bundan evvel mensup 
olduğum partide âbideleşen bir kanaat vardı... 
Bunları Naciye söylemekle partide çok ileri bir 
vaziyet olduğunu anlatmak istedim... Bu kanaa
timi ve endişelerimi tavzih 'sadedinde, gözümün 
önünde, kulağımın dibinde geçmiş olan bir hâ
diseyi arzettim....» 

Dedikten sonra, bize de şöyle bir hikâye 
anlattı : «Partinin Genel Kurul üyeleri geçende 
toplanmış uzun münakaşalardan sonra Seçim 
Kanunu tasarısına bir cevap hazırlanmış. Ken
disi, bu yazıyı hazırlıyan Tahta Kılıç'm ifade
lerini çok akademik bulmuş, bunun halkın an- j 
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Uyacağı dile çevrilmesini söylemiş. Bu işi yap
maya kendisi ve Fuat Arna'yı memur etmişler 
ikisi bitişik odaya geçmişler. Fuat Arna, malûm 
dâvalar münasebetiyle : (Bizi süründürecekler, 
seçim arifesinde kim bilir ne gibi akibetlerle 
karşılaşacağız... Benim avukatlığımı alır mı
sın...) şeklinde sözler söylemiş. Aydınlı : «Bu 
sözlerde bir kin ifadesi vardı; hep inönü istih
daf ediliyordu» diyor ve Arna'nm «Celâl Bayar 
da onun aleti; netice bizi yere sermektir» şek
linde sözler söylediğini ilâve ediyor. 

Biraz sonra Bölük Başı da odaya gelmiş, bu 
sözleri söyliyen Fuat Arna'ya : (Ne endişe edi
yorsun, hepimiz bir can taşıyoruz, iş oraya kal
masın. Biz de yapacağımızı biliriz.) demiş. Al-
doğan birşey söylememiş. Ertesi günü evindeki 
ziyafete çağırmış. Bu konuşmada bilhassa Bö
lük Başı'nm : (îş oraya kalmasın...) tarzındaki 
sözleri onu endişeye düşürmüş. Böyle bir ta
savvurun sonu ne facia doğurur diye düşünmüş 
ve Naci Beye gitmiş; hasbihal kabilinden bunu 
anlatmış. Oraya, buraya söylensin diye değil. 

('elâl Bayar 'la trende yaptığı konuşmada da: 
Siz de İnönü'nün kuklasısmız o ne isterse yapa
caksınız. Onun tasfiyesi lâzımdır.) tarzındaki 
sabit fikri ve âbideleşmiş kanaati kendisine nak
letmiş ve Naci Beyle konuştuklarını Celâl Ba
yar'a aynen söylemiş : «... Bunların tasavvurla
rı var, asarız, keseriz; diyorlar, demiş». 

Başbakanla olan konuşmasında Naci Beye 
anlattıklarını tekrarlamış. Mahkemeye gitmek
ten neye korkuyorlar? diye sorulunca : «Bun
lar kendilerini meşru müdafaa vaziyetinde gö
rüyorlar. Ondan dolayı asarız, keseriz diyor
lar» şeklinde cevap vermiş. Nihayet, o toplantı
da Osman Bölükbaşı : Mareşal bizimle beraber
dir. Sıra gelirse İnönü'yü yakalamak zordur; 
Celâl Bayar'ı daha kolay. Yaptırırız, İnönü'nün 
üstüne atarız.» diye söyliyerek çıkıp gitmiş. 
Kendisi bundan endişe etmiş, hiddet duymuş, 
bütün bu sözler nereye gider, acaba diye dü
şünmüş. Komisyonda bunları böylece anlattık
tan sonra, Aydınlı : (Meclis huzurunda ve ta
rih huzurunda arzederim ki, bu iki adam korkunç
tur, tehlikelidir) demiştir ve sonra da : (Benim 
konuşmam, âmme dâvasını tahrik edecek mahi
yette bir ihbar telâkki edilmemelidir. Bir has
bıhalden bu netice çıkarılamazdı. (Bunun ar
kasından bir de deli hikâyesi anlatmıştır). Ken-
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dişilideki in t iba ; iş tasavvur hal indedir , bundan 
ileri geçmemiştir. 

Naci 'Beye kendil iğinden mi, davet üzerine 
mi git t iği yolunda Komisyon arkadaş la r ından 
birinin sorduğu bir suale müphem cevap ver
miş,, ısrar üzerine bir jestle «kendiliğimde!) git
medim» demek istemiş ve sonra «öyle de olsa 
giderdim» demiştir. 

Muhterem a rkadaş l a r ; Reşad Aydınlı Komis
yona bu hikâyeyi anlatmışt ı r . Dikkat buyurmuş-
sunuzdur , ki gerek bu sözlerinde, gerek evvelki 
zabıtaya verdiği ifadelerinde ve hareket ler inde 
(davet) ve ( ihbar) kelimeleri üzerinde bilhassa 
d u r m a k t a d ı r ve bunun sebebini an lamak da zor 
değildir. îhbarmdaki isnatlar tahakkuk etmediği 
[•»kdirde, bunun doğurabileceği kanuni âkibet-
1'"n kur tu lmak is temektedir . 

B) H u k u k i du rum : • , 
Arkadaş l a r ; simdi hukuk i durumun tahliline 

geçiyorum. Evvelce de arzettiğim gibi, Karma 
Komisyonda bu cihet esaslı suret te te tk ik ve mü
nakaşa edilmiştir. 

Komisyonunuz, memlekette derin akisler uyan
dırmış, halkı heyecana düşürmüş olan bu hâdisenin 
adalet makamlar ınca aydınlat ı lması ve hakika
tin or taya çıkarı lması için Reşad Ayd ın l ı 'mn 
milletvekilliği dokunulmazl ığının kaldır ı lması 
lüzumuna, kaanidir . İhbarın taallûk ettiği hâdi
senin Devlet emniyetiyle ilgili ağırlığı ve veha-
meti, iki şahsın mahkemece tevkifine seb"!>iyet 
verilmiş olması ve kendisinin sabit bir vaka olan 
ili;: ihbarı ile ondan sonra söyledikleri arasında 
i n k â r d a n baş l ıyarak hâdiseyi tevil ve mütemadi
yen başka başka şekillere sokarak tahrif etmek 
suretiyle husule getirdiği derin mübayenet kar
şısında, çok yüksek bir gaye ile konulmuş olan 
masuniyet prensipinin siperi ile himaye al t ında 
tutulması , Komisyon âzasından hiçbirinin tecviz 
edomiyeceği bir keyfiyett i . 

Buna rağmen Komisyonumuz, kovuşturmanın 
dönem sonuna bırakılması' yolunda bir ka ra r ver
in işse, bunun kanuna hürmet, yani İçtüzük hü
kümlerine uymak zaruretinden doğma bir netice 
olduğunu huzurunuzda açıklamak ve bu ciheti 
ehemmiyelle belirtmek isterim. Bu zaruret in se
beplerini izah edeyim;. 

1. Karma Komisyonun durumu, 
Filhakika İçtüzüğün 180 ninci maddesinin 

ikinci ve üçüncü f ıkralarında iki hüküm va rd ı r : 
1. Maddenin ikinci fıkrası, bir Milletvekiline 

Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçlardan gayır. bir suç isnatlandığı-hallerde, Ha
zırlama Komisyonu, kovuşturma ile yargı lamanın 
devre sonuna bırakılması hakk;nda bir rapor ha
zırlamaya mecbur tutmaktadır . . 

2. Üçüncü fıkra, yine bilindiği gibi, K a r m a 
Komisyonun bu işte ikinci bir ka ra r vereceğini 
gösterir. 

Bu kara r ın mahiyeti ne o lab i l i r i Yani K a r m a 
Komisyon, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazı'lı olanlardan başka bir suç isnadı karşı
sında bulunsa dâhi, iki şıktan her hangi birini 
seçmekte mutlak bir takdir yetkisine malik mi
dir?. 

Biz, Karma Komisyonda böyle bir yetkinin 
bulunmadığı kanaat ine vardık. Bu kanaatin se
beplerini izah için şimdiye kadar olan ta tbikat ı 
göz önüne almak kâfidir. Fi lhakika; 

1. Uzun ve devamlı bir tatbikat , Ka rma Ko
misyonda böyle bir takdir yetkisi olmadığım gös
terecek şekilde olmuştur. 

2. Bu tatbikatın, İç tüzüğün ruh ve mânâsı
na ve kurduğu umumi sisteme de uygun olduğu 
başka sebeplerle de izah olunabilir . : 

Büyü Millet Meclisi, Anayasasının 17 nci mad
desi hükmünü tatbikte, bâzı mülâhazaları göz 
;>nünde tu tarak , bir İhtisas Komisyonu olan Kar
ma Komisyon için, işin esası hakk'/nda takdire yer 
vermiyen sabit bir karine sistemi kabul etmiş gö
rünür. Sistemin ana çizgileri şunlardır ; 

a) Komisyon, Milletvekili seçilmeye mâni 
olan veya Milletvekilliğinden düşmeyi gerektiren 
bir suç isnadı karşısında dokunulmazlığın kaldı
rılmasını teklif edecektir. Yani Milletvekili seçil
meye iptidaen mâni olan bir hal, sonradan arız 
olursa, ar t ık dokunulmazlık himavesinin mânası 
'.-«' hukuki mesnedi bıılunmıvacağV için, böyle bir 
halde bu himaye mutlaka kaldırı lmalıdır . 

b) î snat lanan suç bu çeşitten değilse, doku
nulmazlığın kaldvrlmaması meselesi, mantıki bir 
mecburiyet olmaktan çıkar, her hâdise hakkında, 
dokunulmazlık müessesesinin hikmeti vaz'ı ile 
alâkalı bir takdir mevzuu olur. Böyle hallerde 
Meclis, bu onportuniteyi takdir yetkisini komis
yona tvrakmak istememiş, kendine hasretmiştir . 

c) O halde komisyonun rolü nedir9 . Denecek, 
İçtüzük hükümleri iyi incelenince, bu rolün, do
kunulmazlık müessesesinin ihdas sebeplerine ve 
dayandığı esaslara bağlı olduğuna hükmedilebilir: 
'Filhakika Karma Komisyon, 
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1. Tahkikat yapmak, delilleri takdir etmek 

ve fiilin tavsifine girişmek gibi, adalet makamla
rına ait olan işlerle uğraşamaz, çünkü bu Ana
yasanın, yargı erkinin bağıms#z mahkemelerce 
kullanılacağı hakkındaki Anayasa hükmüne ay
kırı düşer: (Nitekim tüzük tanık dinlemekten ko
misyonu menetmiştir. Fakat, dosyayı incelemek, 
alâkalı Milletvekilini dinlemek suretiyle yapılmak 
istenilen kovuşturma ve yargılama talebinin ciddî 
bir mesnedi olup olmadığını, hususi bir maksada, 
siyasi bir sebebe dayanıp dayanmadığım anlı-
yacak; 

2. Böyle bir sebep görmese bile, isnatlanan 
suçun mahiyetinin, hukuki ve fiilî olarak, yine 
dosyadaki kâğıtlara ve mevcut delillere göre, ha
kikaten, o suç olup olmadığını, yani ilgili merciin 
fiilî tavsifte bir yanlışlığa düşüp düşmediğini 
araşVracak ve bu suretle, Kamutayın, Anayasa
nın ruh ve mânasına ve dokunulmazlık müessese
sinin hikmeti ihdasına uygun bir karar vermesi 
için hazırlık yapacaktır. Yani, rulü, her ihtisas 
Komisyonu gibi hazırlayıp bir roldür. 

3. Hazırlama Komisyonu da, Karma Komis
yonun kararını bu esaslara göre hazırlıyacaklar 
komite bir tâli komisyon vaziyetindedir. 

Karma Komisyonu, kararmr, mutlaka, hazır
lama Komisyonunun kararma uygun şekilde ver
meye mecbur mudur?. Eğer mecbursa, bu takdir
de rolü o kararı tescilden ibaret bir otomat duru
muna düşmez mi?. Diye bir sual akla gelir. Ben
ce böyle bir hal yoktur. Bu ince noktayı izah için 
meseleyi ikiye ayırmak lâzımgelir. 

1. —• Karma Komisyon ikinci bir karar ve
recektir. Bu karar, hazırlama komisyonu kara
rını aynen kabulden ibaret olabileceği gibi, aksi 
de olabilir, eğer hazırlama komisyonunun kararı
nı, dosyadaki delillere göre İçtüzük hükümleri
ne uygun bulursa onu kabul edecek, aksi tak
dirde buna aykırı bir karar verebilecektir. 

Hulâsa etmek lâzımgelirse, denebilir ki : 
(Karma komisyon, hazırlama komisyonunu!. 

kararım kontrol mevkiindedir. Bu kontrol İç
tüzük hükümlerine uygunluk bakımından ya 
pıhr. Yani, karma komisyon bu noktada bit 
takdir hakkına hal/.dir. Ve Kamutaya sunacağı 
raporu bu hakkı kullanarak, hazırlıyacaktır. 
Pakat, bu takdir hakkı, hazırlama komisyonu 
kararının İçtüzük hükümlerinin aradığı şartlar;-. 
uygun olup olmadığı cihetine inhisar eder. Ka

mutaya ait bir opportunite takdiri olamaz. Bu
nun sebeplerini yukarda arzetmiştim. 

İşte arkadaşlar, uzun boylu arzettiğim se
bepler İçtüzüğün karma komisyonun görev ve 
yetkisi ile ilgili hükümlerini bu çerçeve içinde 
anlamak zaruretini doğurmaktadır. 

Bu rijide hükümler tenkid olunabilir ve ten-
kid olunmuştur. Ben de şahsan bunları beğen
mem. Fakat İçtüzük bu hali ile meriyette kal
dıkça şahsi kanaat ve temayülümüz ne olursa 
olsun ona uymak, onu bu hali ile tatbik etmeyi: 
de, kanuna saygı duygusundan doğma bir zaru
ret sayarım. 

Arkadaşlar; karma komisyonun kararının 
mahiyetini ve sebeplerini izah etmiş bulunuyo
rum. 

Hulâsa edeyim; Keşad Aydınlı'ya isnatla
nan iftira suçu, doğurduğu neticelerle bir sene
den beş seneye kadar hapis cezasını gerektir
mektedir. (Ceza Kanunu Madde 285 fıkra 2) bu 
ceza, ('eza Kanunumuzun 587 nci maddesindeki 
tarife göre, terhipü bir ceza değildir : İftira su
çu Anayasanın 12 nci maddesinde sayılanlar 
dışındadır. Bunlardan dolayı İçtüzük'ün 180 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, kovuşturma, 
ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına 
karar vermek zorunda kalmıştır. 

2. — • Yasarının durumu : 
Karma Komisyon için kanuni bir mecburi

yetten doğmuş olan bu netice Kamutay hakkın
da varit: değildir. Yani, İçtüzük'ün tahlil etti
ğim hükümleri, Kamutayı asla takyit etmez. 
Komisyonunuz da bu kanaattedir. 

l>u kanaatin hukuki ve kanuni mesnetlerini 
ar/etmekte hiçbir zorluk yoktur. 

Dokunulmazlık müessesesinin sebep ve men
şei, mahiyet ve şümulü hepinizce malûm olmak
la bunları kısaca hatırlatmakta fikir tesehülü 
ve neticeye isabetle varılması noktasından fay
da görüyorum. 

A) Milletvekilliği dokunulmazlığı, Meclis 
Azasının yüksek vazifelerini serbestçe ve tanı 
bir istiklâl içinde yapabilmelerini temin için 
aleyhlerine açılacak ceza dâvalarına karşı bir 
nevi himaye teşkil eder. Tarihte bunun ihdasını 
gerektiren pek çok hâdiseler olmuştur. (Siyasi 
sebeplerle takip). 

Bu himaye bir imtiyaz değildir; bilâkis, millî" 
egemenliğin esasına dayanan âmme menfaati 
ile ilgili yüksek bir prensipin neticesidir. Yani, 
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himaye edilen şahıs değil. Milletvekilidir. Mil
letvekilinin vazifesi dışındaki fiillerini içine 
alır. Gayesi, - Anayasamıza göre bir dönem sü
resi içinde - Milletvekiline, Meclisten uzaklaş
mak mecburiyetinde kalmadan vazifesini de
vamlı olarak yapabilmek imkânını vermektir. 
Bu himaye, bir âmme menfaati, bir âmme inzi
batı meselesi olduğu içindir ki ; 

Meclisin müsaadesi olmadan : 
a) Bir Milletvekili sorguya çekilemez; 

(Hattâ kendisi razı olsa bile) 
b) Tevkif edilemez; (Cinai suç hali müs

tesna ) 
c) Mahkeme böyle bir dâvaya bakamaz; 
d) Milletvekili bu haktan vaz geçemez. 
e) İzin verilmezse zaman aşımı işlemez. 
Meclisin ne gibi hallerde bu müsaadeyi ver

mesi lâzımgeleceğini tâyin için, dokunulmazlık 
müessesesinin bu mahiyetini, tarihî menşeini 
ve esasını göz önünde tatmak lâzımgelir. 

Bu noktada, başlıca iki telâkki, iki noktai 
nazar var: 

1. — Biri, dar bir telâkkidir; buna göre Mil
letvekili, onun bu sıfat ve vazifesini hedef tu
tan takiplere karşı himaye edilmelidir. Meselâ, 
bir vatandaş, milletvekilinin itibarını kırmış, 
veya. Hükümet, siyasi bir rakibinin vazifeden 
uzaklaştırmak suretiyle, çıkaracağı zorluklar
dan kurtulmak için bir takip vesilesi, ihdas ede
bilir. (Bunlar tarihte çok görülmüş ve hâlâ gö
rülmekte olan şeylerdir; mücerret, kuru bir 
ihtimal değil). 

Bu takdirde Meclis, takibin böyle bir mak
satla yapılmak istenil) istenmediğini, araştırma
lıdır. Şayet böyle bir siyasi maksat yoksa izin 
verilmelidir. Çünkü, dokunulmazlık müessesesi. 
birtün vatandaşların kanun karşısında müsavi 
olduğu yolundaki ana prensipin zaruri bir istis-
nasıdır. İstisna, bu zaruretin hududu içinde kal
malıdır. 

2. —- Bu. telâkkinin Anayasa bakımından 
mesnetsiz okluğunu söyliyen büyük müellifler 
de vardır. 

Bunlara göre masuniyetin gayesi, ciddî ve 
vahim bir sebep olmadıkça, milletvekilini vazife
si başından ayırmamaktadır. 

Tatbikatta, umumiyetle bu iki telâkkiye de 
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tiyle, kanunlar karşısında her vatandaşın müsavi 
olduğu mülâhazasından doğan umumi veya. fer
di menfaatleri ahenkleştirmek için, kararının, 
her hâdisede geniş bir takdir salâhiyeti kulla
narak vermektedir. 

Şayet, milletvekiline isnat olunan keyfiyet, 
onun, vazifesini kâfi derecede yüksek bir mâ
nevi otorite ile yapmasına imkân bırakmıya-
cak derecede vahim ise izin verir. Kezalik, mem
lekette derin bir teessür ve heyecan uyandıran 
bir meselenin süratle aydınlanmasını umumi 
: ıeni'aat emrediyorsa yine müsaade verilir. 

Bundan başka, matbuat vasıtasiyle işlenean 
hakaret fiillerinden dolayı müsaade verilme
ni esi de yerleşmek temayülünü göstermektedir. 

Fertlere karşı işlenen hakaret suçlarının ta
kibi için müsaade verilmemesi esası yerleşmiş 
bulunmakladır. (Buna sebe]) olarak, böyle va
ziyetlerde âmme intizamı meselesinin bahismev-
zuu olmadığı gösterilmektedir.) 

B) Anayasamız : 
Anayasamızdaki hükümlerde bu hukuki esas

lara uygun bir hüviyet taşımaktadır. 17 nci 
maddede yazılı olan ana prensip şudur : 

(. . . . bir milletvekili, Kamutayın kararı ol
madıkça sanık olarak sorgulanamaz, tutulamaz 
ve yargılanamaz. ('inayetten suçüstü yakalanma 
hali bu hükmün dışındadır.) Fransa'nın eski ve 
yeni anayasaları da, tâli birtakım farklarla bu 
pensipi aynı şekilde ifade etmiştir. Oradaki tat
bikatı arzettim. Müelliflerin noktai nazarlarını 
söyledim. İki noktai nazar birbirinden farklı ol
makla beraber, Meclisin umumi bir kaide ile 
kendini evvelden bağlıyamıyacağı noktasında 
birleşirler. Bu mutlak hükmün nasıl tatbik edi
leceği hususunu Kamutayın takdirine 'bırak
mıştım. Kamutay bu takdir ha'kkıni; hiç şüphe
siz keyfî mânada kullanamaz; bununla beraber, 
mümasil hâdiselerde hep aynı tarzda karar ve
receğim, diye önceden rijide bir hüküm, umumi 
bir kaide de koyarak kendi kendini peşinen 
'bağlıyamaz. Çünkü böyle bir hal yüksek hukuk 
esaslarına, dokunulmazlık müessesesinin dayan
dığı ma'ksada ve bilhassa, Anayasamızın Lega-
lite prensipini ifade eden 69 ncu maddesi hük
mü ile umumi esaslarına aykırı düşer. Bu sebep
lerle, Kanna Komisyonun takdir salâhiyetini 

yer verilmiş oldulunu görüyoruz. Meselâ, Fran
sa'da Meclis, milletvekilliği vazifesinin serbest
çe yapılması lüzumuna dayanan âmme menfaa-

daraltan, içtüzüğün 180 nci maddesi hükmü
nün Kamutaya şümulü olduğu düşünülemez. 
Nite'kim, o maddenin son fıkrası : (Kamutay 
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bu işte kararını verir.) şeklinde mutlak bir hü
küm taşımaktadır. (Kararını verir..) demek 
(Takdirine göre kararını verir) demektir. Bu 
hükmü dar bir mânada almaya mantıki ve hu
kuki sebepler ve bizzat Anayasamız imkân ver
mez. Sebeplerini arzettim tekrarlamıyacağım. 

Bu izahata göre Kamutay, her hâdisede ge
niş bir takdir hakkı kullanarak kararını ver
mekte muhtardır. Bu takdir hakkını kullanır
ken göz önünde tutacağı, tutmaya mecbur oldu
ğu şey, müessesenin maksadını gösteren umumi 
hukuk telâkkileri ve kendi Anayasamızın kanu
nilik prensipi ile Meclisin hükümranlık: hakla
rını kullanan tek varlık olduğu hakkındaki hük
münden ilbareltJtir. 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuza gelen işin 
fiilî ve hukuki cephelerini bu suretle arzetmiş 
bulunuyorum. Mâruzâtım uzun sürdü ise ve bâ
zı yerlerde herkesçe malûm olan birtakım hu
suslara da temas etmişsetn, bu, bir taraftan ko
misyon kararının mâna ve mahiyetini belirtmek 
diğer taraftan da, Kamutayın müspet veya men
fi bir karar vermekte muhtar olduğunu karar, 
masuniyetin kaldırılması şeklinde tecelli ede
cekse, bunun da istisnai bir maniyet taşımıya-
eağını, ilim esaslarına ve Anayasamızın prensip
lerine uygun bir karar olacağını umumi efkâr 
huzurunda lâyıkiyle belirtmek endişesinden 
doğmuştur. Huzurunuzu fazla işgal etmiş olma
mı bu endişeme bağışlayınız. 

Mâruzâtımda tamamiyle objektif kalmaya 
çalıştım. Maksadım, ne şekilde tecelli ederse et
sin, memleket menfaatlerine en uygun olacağı
na inandığım kararınız için, mütevazi, birkaç 
unsur arzetmekten ibarettir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın Mil
letvekilleri; biliyorsunuz, 16 Kasım günü Baş
bakanlıktan, matbuata ve Devlet radyosuna ve
rilen bir tebliğ ile, benim, Devlet Başkanına 
müteveccih bir suikast suçunu ihbar ettiğim 
bildirildi. Bu tebliğe göre, üç seneden beri 
aranızda bulunan ben, o anda içinde bulundu
ğum bir partiden, bâzılarına ağır bir suç isnat 
etmiş oluyordum. Bu haberin intişarı ile bir
likte, alâkalı mercilerin aldıkları kararlarla, bir 
arkadaşınızın, Sadık Aldoğan'ın evi arandı. 
Millet Partisinden Bölükbaşı, ve Arna tevkif 
olundular. İstanbul'da bâzı Millet Partililerin 
evlerinde, bürolarında aramalar yapıldı. Pek 
kısa süren bu taharriyat ve bu tebliğler sonun-
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da, ortada işlenmiş bir suç bulunmadığı anlaşı
larak Ankara Cumhuriyet Savcılığı sanıklar 
hakkında ademi takip kararı verdi. Tevkif olu
nan zevat tahliye olundular. İşin ehemmiyeti 
dolayısiyle matbuat hemen her gün bu hâdise
lerden bahsetti. Memleket efkârı bunlarla meş
gul edildi, aleyhimde sözler söylendi, yazılar 
yazıldı. Savcılığın pek çabuk vermek zorunda 
kaldığı ademi takip kararı üzerine bu kere bi
lerek iftira etmiş bir kimse gib; telâkki olun
dum. Bu telâkki muhite aksettiı ilmekle beraber 
teşriî masuniyetimin kaldırılması da istenildi. 
Yüksek Heyetinizce seçilen Hazırlama ve Kar
ma Komisyonlarında dinlendim. Sizce malûm 
bulunan izahları verdim. Hazırlama ve Karma 
Komisyonları bana isnat olunan suçun mahiye
tini ve Anayasa hükümlerini nazara aldılar teş
riî masuniyetimin derhal refedilmiyeceği ve 
bunun devre sonuna bırakılması lâzımgeldiği 
kararma vardılar. Bu karar, bugün Yüksek 
Huzurunuza getirilmiş takdir ve tasvibinize ar-
zolunmuş bulunmaktadır. Mâruzâtım arasında, 
benden, teşriî masuniyetimin kaldırılmaması 
hakkında bir söz işitmiyeceksiniz. İttihaz buyu
racağınız karar, isabetli olacaktır. Teşriî masu
niyet müessesesinin hayatiyetini korumak endi
şesiyle hareket eden arkadaşlar, vazifelerini 
yapmış bulundular. Mevzu hükümlerin dar ka
lıpları içinde kalmak istemiyen ve aleyhimde 
konuşan ve konuşacak olan arkadaşların da 
maksatlarını iyice almak ve hayra yormak lâ
zımdır. Suçun hususiyeti ve bana isnat olunu-
şunuıı ağırlığı dolayısiyle hakikatin daha çabuk 
aydınlanmasını istiyenlerle bendeniz de bera
berim Hayır, hâdiseleri lâyikı veçhile tamik ve 
tahkikındadır. Bu suretle hâdiseler, etrafını sa
ran renklerden perde ve bulutlardan sıyrılır 
hakiki hüviyetleriyle meydana çıkarlar. 

Bu münasebetle bana atfen ortaya atılan id
dialara derhal kapılmamak bu iddiaların ne gibi 
şahsi veya politik mülâhazalardan veya anlayış 
farklarından kök alabileceği düşünülerek netice
nin, tavazzuhunu büyük bir sabırla beklemek l â 
zımdır. Hükümlerde isabet ancak bundan sonra 
mümkün olacaktır. Hâdiselerin inkişafına ve 
Bayar imzasiyle bugün matbuatta intişar eden ta
mim münderieatma dikkat nazarlarını çekmek is
terim Düşünülerek kaleme alınması gereken 30 . 
XI . 1949 tarih ve 145 sayılı bu tamim de vatan
daşların hâdisenin, «alâkadar muhitlere isnad 
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olunmasına » dair sarahatler bulabilecekleri ve 
bu sarahatler karşısında zihinlerdeki tereddüt
leri izale edebileceklerdir. 

Bugüne kadar milletim bana tevdi ettiği ve
kâlet ve bu vekâlet icabı vazifelerimin, gerekti
ği veçhe ve istikametten ayrılmamaya gayret et
tim. 

Bundan böyle de memleket ve milletimin nef'i 
yolunda gitmekten biran teredrüt etmiyeceğim. 
Bu büyük Millet hepimizi evvelâ kendi istiklâl 
ve tamamiyetini, huzur ve emniyetini muhafaza 
etmek için vazifelendirdi. Bu vazifemiz, her şey
den evvel Devlettedir. Diğer vazifeler ancak bu
nun lâyikı veçhile yapılabilmesiyle imkân saha
ları bulur. 

Vazifelerimizi yaparken hata etmediğimizi bi
rimiz idda edemeyiz. îş, hüsnüniyetle yapılan ha
taları ıslah etmek ve hakiki kıymetleri yekdiğeri
ne, eklemektir. Memleket ancak bu yolda birle-
şebilen ve yardımlaşabilenlerin elinde beklenen 
parlak istikbalini bulacaktır. 

İkinci Cihan Harbinin ıstıraplarını çekmekte 
olan milletler ne haldeler, birinin içinde yıkıcı 
kuvvetler nasıl çalışıyor, hepimiz görüyor ve bi
liyoruz. Umumi huzur ve sükûn bir türlü avdet 
edememiştir. Bu huzursuzluk ve kararsızlık için
de yurt ve milletimizin halen muhtaç olduğu ye
gâne şey dahilî huzur ve sükûndur. 

Tarih bu yüce milletin kardeş kavgası yaptı
ğını kaydetmiyor. Bu memleketin öz çocukları 
uyanık bulunduğu müddetçe, kötü niyetlilerin 
onlara bilerek, bilmiyerek alet olanların, nefsani 
ihtiraslarının esiri bulunan şahısların ve iyi ni
yetli bulunsalar dahi kendilerinin ifrattan alanı ı-
yanlarm şevkiyle, bu yola sokulamıyacaktır. 

Son günlerde, beyanat vermek, nutuk söyle
mek, tebliğ veya tamimler yapmak suretiyle açık
lanan istismar gayretleri ve fiili tezahürleri bu 
konudaki endişemizi tevlit eden âmillerin emni
yetini belirten deliller mahiyetindedir. 

Yeni girdiğimiz demokrasi inkılâbında bizlere 
düşen ilk vazife, dâhilde kardeş kavgasını intaç 
edecek, , husumetleri izale etmektir. Bu, mu
halif, muvafık ve müstakil bütün yurt çocukları
nın, el birliğiyle çalışmaları icabeden en mühim 
vazif derindendir. Hissiyatına mağlup, hareket
lerinde ifrata kaçan şahıslar her zaman, her yer
de bulunabilirler. Her aklı eren, bir taraftan 
bunları ifrata kapılmaktan kurtarmak, diğer 
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taraftan da hassasiyetlerini tahrik eden, kamçı-
iıyan hata ve arızaları gidermek vazifesiyle 
mükelleftir. Bu iki başlı vazife, içinde bulun
duğumuz buhranı izale edecek ve demokrasinin 
feyizli devresi ancak ozaman açılacaktır. 

Ben bir Türküm, milletimi severim ve vata
nımı her türlü tezelzülden korumak isterim. 
Türk milleti başı ve baştakini sayar ve ona ge
lecek tehlikenin büyüklüğünü duyar ve anlar. 
Vatanı Devletle, Devleti vatanla bir görür. Var
lığımızı bugüne kadar koruyan, milletimizin 
içinde meknuz ve lâyezâl olan bu duygudur. 
Emsalinin gıpta ile karşıladığı, tarihin her dö
nüm yerinde şahitliğini yaptığı bu duygu, mem-
bamı çok yüksekten alır. Bu, maddesiyle, rnâ-
nasiyle mahiyet ve künhi ile tam ve kâmil bir 
karakterdir. 

Ben, milletimizin bu duygusunu anlama ve 
kendime maletmekle iftihar edebilirini. 

1 kirada sözlerimi bitirirken huzurunuzda ve 
daima tekrar edeceğim yegâne dileğim, şudur; 
Allah hepimizin mesaisini, yurdumuz ve mille
timizin hayrına müteveccih kılsın, bu güzel 
memleketi kem gözden, (Âmin âmin sesleri) kö
tü niyetlilerin şerrinden korusun. Bizleri uyanık 
bir şuur ve teyakkuz halinde bulundursun. Tak
dir, Heyetinizin ve Yüce Türk Milletinindir. 

BAŞKAN — Söz almış arkadaşların isimle
rini okuyorum : Mümtaz ökmen, Ahmet Ulus, 
Nuri Özsan, Ali Rıza Artunkal. Feyzullah Uslu, 
Necati Erdem, Ahmet Oğuz. 

BAŞKAN — Buyurun Mümtaz Ökmen. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; Karma Komisyonu, Reşad Aydınlı 
hakkında karar verdiği gün başka bir vazife
deydim. Üyesi bulunduğum Komisyonun müza
keresine iştirak edemedim. Karar günü Muhte
rem Raportör Ali Rıza Türel arkadaşımdan ka
rarın mahiyetini öğrenir öğrenmez Meclis Baş
kanlığına müracaat ederek aleyhinde konuşaca
ğım, söz alanlar içine ismimi kaydedin dedim ve 
Muhterem Başkanımız Feridun Fikri Düşün
se]'e kaydımı yaptırdım. 

Kararın verildiği o günden bu güne kadar 
fırsat buldukça fikirlerimi bütün arkadaşlarıma 
i':ah etmeye çalıştım. 

Arkadaşlar önce bir hakikati bu vesile ile bir 
defa daha tebarüz ettirmekte fayda vardır; pro
paganda içerden gelsin, dışardan gelsin, parti 
gayretine müstenit olsun, şahsi garazlara müs-
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tenit olsun hiçbir kimseden hiçbir gayretin göl-
geleyemiyeceği bir hakikat vardır ki, bu rejimin 
temeli kanunun hâkimiyeti esası üzerine kurul
muştur. . 

Devletin Anayasası vardır, Devletin kanun
ları vardır. Devletin otomatik olarak işliyen 
ve hiçbir tesire tâbi olmıyan bir adlî cihazı 
vardır. Devletin bütün vazifeleri ve bütün sa
lâhiyetleri kanunlarla, nizamlarla sımsıkı çev
rilmiş idare teşkilâtı vardır, emniyet teşkilâtı 
varçUr, silâhlı kuvvetleri vardır. Devletin bu 
silâhları kuvvetleri bir gün her hangi bir Şeyh 
Said isyanı, bir Ağrı ihtilâli, bir dersim iğtişa-
şını tenkit etmiş ise kanun dairesinde tedib et
miştir, ve Türk Milleti bekasının bu zaruri ica
bını millî bîr huzur ile tasvip etmiştir. 

Arkadaşlar, bizim yakın tarihimiz hali'lerle, 
ihtilâllerle, iğtişaşlarla, irticai hareketlerle do
ludur. Fakat 30 seneye yaklaşan Cumhuriyet 
devrinde memleket tam bir huzur ve tam bir 
sükûn içinde kalmışsa bu kalışı, Devletin ka-
nunpery erliği, halkın nizam ve kanun anlayışı
na borçluyuz. 

Arkadaşlar biz 30 seneye yaklaşan Cumhu
riyet devrinde üç suikast ve takribi Hükümet 
ihbarı karşısında kaldık. Birincisinde failler 
bombalar, ile tabancalarla, parmakları tetikte 
suçüstü yakalandılar ve cezalarını buldular, ef
kârı umumiye derin bir huzura, haklı bir inşi
raha kavuştu. 

-İkincisi de içinde Milletvekili de bulunan 
birçok vatandaşlar tevkif edildi ve bir çok iyi 
niyetli zan ve zihapların aksine Adalet Makine
sinin yaptığı araştırmalar da hâdisenin asılsız
lığını meydana çıkarttı, fail zannedilenler bera-
et-.etti masumiyetleri sabit oldu. Yine efkârı 
umumiye derin bir, huzura ve haklı bir inşiraha 
kavuştu ve hâdisenin kapandığına kaani oldu. 

Arkadaşlar itiraf etmek lâzımgelir k i ; bu 
üçüncü hâdisede Türk umumi efkârı huzura 
kavuşmamıştır. Muhalefetin Sayın Lideri bir 
tarihten Kâzım Özalp'la konuşmasının memle
kette yarattığını zan ve tevehhüm ettiği bir hava
yı bertaraf etmek için âzami bir gayret sarfet-
mektedir. Kendisini masum sayan insanların 
kendisini müdafaa etmesi kadar kutsi bir hak 
olamaz. Muhalefet lideri bir taraftan bunu ya
parken bir taraftan da bu işin iktidar Partisi
nin bir tertibi olduğunu ima etmekten ve hat
tâ ilân etmekten de çekinmemektedir. Yine ar

kadaşlar, Millet Partisi yeni bir iftira karşısın
da kaldığı iddiasındadır. Kendisinin bir sui
kast karşısında bulunduğu iddiasiyle ıstırabını 
ifade etmektedir. 

Hükümet, vazifesini vakarla, ciddiyetle ve 
kanunun asgari haddi dâhilinde yapan Hükü
met haksız tariz, haksız isnatlar karşısındadır. 
Ve nihayet arkadaşlar, Adalet, birçok hakikat
leri öğrenmek ve millete öğretmek kararında
dır. Bu vaziyette bize düşen tek vazife Adaletin 
istediğini yerine getirmektir. (Bravo sesleri) 

Muhterem raportör arkadaşımı dikkatle 
dinledim. Ve mütalâalarını hakikaten ilmî ola
rak, pratik olarak yerinde buldum. Bir sual va
rit olabilir, masuniyeti teşriiye müessesesi diye 
bir müessese var. Siyanet edilmesi lâzımgelen 
bu müessesenin ne olacaktır! 

Bir defa Anayasada müfteri sanılan veya 
müfteri olmakla itham edilen bir milletvekili
nin adalete teslim edilmesine mâni hiçbir hüküm 
yoktur. Anayasa sadece mebusluğa mâni olan 
hallerle mebus olduktan sonra mebusluğu ıskat 
eden halleri sayar. Anayasada bizi bağlıyacak 
bir hüküm yoktur. 

Diyeceksiniz ki, tçtüzük vardır. Arkadaşlar, 
bundan iki, iki buçuk sene evvel Hükümete ha-

ıret iddiasiyle ve ağır suçlar işlemiş olması 
dolayısiyle Karma Komisyonca masuniyeti teş-
riiyesinin refi istenilen Sadık Aldoğan'ın maz
batası buraya geldiği zaman hakarete mâruz 
Hükümetin bir âzası olmama rağmen burada 
Karma Komisyon kararının aleyhinde konuş
tum. Dedim ki, mademki Sadık Aldoğan şu Ko
misyon huzurunda bu suçu işlemediğini söyle
miştir. Bu suçu inkâr etmiştir. Kendisinin 
Milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırmıyalım, 
çünkü Milletvekilliği dokunulmazlığının ihdası 
sebebi Milletvekilinin millet kürsüsünde ve dı-
şarda fikirlerini serbesçe söyliyebilmesi ve Hü
kümeti dilediği gibi tenkit edebilmesini temin 
etmektir. Bu müessese asıl siyasi cürümler için 
vazedilmiştir. 

Fakat arkadaşlar insaf ile söylenilsin İçtü
züğün herhangi bir kaidesine sığınacak bir 
Milletvekili kalkar her yerde, her fırsatta ve 
her zaman masum vatandaşlar aleyhinde ağzına 
gelen her türlü küfürleri yapar, Hükümeti, 
Devleti, Meclisi mütemadiyen tahkir eder eski 
Ceza Kanunundaki ifadelere tefevvühatı lisa-
niyeyi, sebbüşetmi, sanatı mûtade haline getirirse 
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masuniyeti teşriiyenin hikmeti vaz'ı, bu gibi 
milletvekiHerini siyanet etmektir, denilebilir 
mi? Bir milletvekili kalkar, memlekette mevcut 
üç siyasi partiyi, efkârı umumiye huzurunda 
tezlil eden, memleketin hariçte itibarını küçük 
düşüren, dâhilde vatandaşlar arasında ıstırap 
uyandıran bir suç isnadı veya icat ederse ma
zur görsünler, şimdilik bir iftira maznunu ola
rak müddeiumumi tarafından istenilmektedir. 
Böyle bir hareketi, İçtüzüğün şu veya bu hük
müne istinaden, kendisini siyanet etmeye imkân 
var mı? Bence arkadaşlar; bu nevi suçla* bil
hassa tekerrür halini aldığı zaman katiyen ma
suniyeti teşriiye müessesesinin himayesine gire
mez, vaz'ıı kanun bunları himaye edemez, hu
kuk telâkkileri bunları himaye edemez. İlmî iç
tihatlar bunları himaye edemez. Hukuki telâk
kiler 'bunları himaye edemez, ilmî temenniler 
'bunları himaye edemez, Reşad Aydınlı'yi 
malhkemeye teslim edersek emin olsun ki, ken
disi belki tfüyük bühtandan kurtulmuş olacak
tır. Masumiyetine kaani ise, bugün ben kendisi
ne şunu söylîyeyim ki, efkârı umumiye kendisi 
hakkında çok ağır hükümler vermektedir. Bun
dan kurtulacaktır. Biz de tarihe karşı vazifemi
zi yapmış olacağız. Rica ekliyorum, Reşad Ay
dınlı'yi adalete teslim edelim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ahmed Ulus. 
AHMED ULUS (Giresun) — Arkadaşlar, 

Karma Komisyon Sözcüsü hâdiseyi gayet açık 
olarak izah etti. Ben bunun üzerinde fazla du
racak değilim .Yalnız, benim bu hususta verdi
ğim bir önerge var, bu önergemin, Karma Ko
misyonun hazırlayıp feuraya getirdiği rapor re
ye sunulmadan evvel okunup reye konmasını 
ve reyinizi vermenizi rica edeceğim. Başka bir 
şey söylemiyeceğim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar; haksız yalan, isnat ve iftiraların bir ce
miyet bünyesinde yer alması kadar içtimaî bir 
tehliko tasavvur edilemez. Hafiyelik devrinin 
çok büyük acılarını tatmış bir millet olarak 
böyle bir mikrobun" yeniden Türk camiası arası
na sokulmasına hiçbir fert asla müsamaha ve 
tecviz edemez. İşte bu sebepledir ki son hâdise 
yurdun her köşesinde birtakım akisler uyandır
mış, birtakım endişe ve ruhi sarsıntılara yol aç
mıştır. Umumî efkârda müfteri olarak tanındı
ğı için Reşad Aydınlı ismi. tiksinti ve nefretle 
yadedilmektedir, 
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Gönül çok ister ki bu hâdisenin karanlık 

hiçbir yeri kalmasın. Adaletin ışığı altında tet
kik edilsin. Hakikat bütün çıplaklığıyle meyda
na çıksın. Hakikaten bu menfur suçu irtikâp 
etmiş ise lâyık olduğu cezayı Imlmakta gecikme
sin. Yine gönül çok arzu eder ki, bu arkadaş be-
raet etsin ve bu bu kadar ahlâki tereddi içinde 
bulunan bir kimsenin B. M. Meclisinin temiz 
bünyesine sokulmuş olduğu endişe ve ıstırabının 
bir tesellisi olsun. Ve bu arkadaş da umumî ef
kârın istikrah ve tiksintisinden kurtulsun. Re
şad Aydınlı'nın adalet huzurunda böyle menfur 
bir suçu irtikâp etmediğinin sübutu ve bu ar
kadaşın beraet etmesi şüphesiz ki hepimize hu
zur verir. Ve Yüksek Meclisin bünyesinde bu 
tıynette bir bedbahtın bulunmadığının anlaşıl
ması Türk milletini inşiraha kavuşturacaktır. 
Bu mülâhazalarladır ki, Reşad Aydınlı'nm ada
let huzuruna çıkması gecikmemelidir. 

Arkadaşlar; bu mevzuatım nişlerimin, ifadesi 
gönlümün arzusudur. Fakat bir de Milletvekilliği 
dokunulmazlığı müessesesi vardır. Bu müessesenin 
nasıl bir ihtiyacın neticesi olarak vücut buldu
ğunu hepiniz bilirsiniz. Millet iradesini temsil 
eden milletvekilleri teşriî vazifesini görürken 
hiçbir endişenin tesirinde kalmamaları icap 
eder. Bu maksatla yani teşriî masuniyetin te
minatı olarak İçtüzüğün 180 nci maddesi birta
kım kayıtlar ve hükümler vazetmiş bulunmak
tadır. Bu kayıtlara göre teşriî masuniyetin kal
dırılması. Ancak Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde zikredilen suçlara inhisar ettiril
miştir. Bu suçlar Milletvekilliğini ıskat eden 
suçlardır. Yüksek Meclisin 25 senelik teamülü 
de bu merkezdedir. Şimdiye kadar Karma Ko
misyonunuz ve Yüksek Meclis tetkikatı, isnat 
edilen fiilin mezkûr maddelere giren suçlardan 
olup olmadığı tetkikma münhasır kalmış ve 
maddeye girmiyen suçlardan dolayı hiçbir mil
letvekilinin teşriî masuniyeti kaldırılmamış, 
otomatikman devre sonuna bırakılmıştır. Bina
enaleyh, bir hukuk Devleti olarak hepimizin 
başının bağlı bulunduğu bu hükümler dışına 
çıkmaya Reşad Aydınlı ismi âmil olmamalıdır. 
Teessüs etmiş bu yoldaki parlâmento ananesini 
yıktığımız takdirde Büyük Millet Meclisi ef
kârı umumiyede müşkül bir duruma düşecek
tir. Böyle bir kapı açıldığı takdirde Milletve
killeri ve bilhassa muhalefet huzurunu ve emni-
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yetini kaybedecektir. Bunun da daha büyük biv 
tehlike arzettiğîni takdir buyurursunuz. Bu se
bepledir ki, çaresiz olarak Reşad Aydınlı'nm 
teşriî masuniyetini kaldırınamak mecburiyetin
deyiz Sırf bu kanaatle Karma Komisyon rapo
runa imzamı koymuş bulunuyorum. Takdir şüp
hesiz ki, Büyük Meclise aittir. 

Sayın Sözcü arkadaşımız Ali Rıza Türel ko
misyon namına konuşurken bir az da şahsi mü
talâalarını kattılar Anayasanın 180 nci madde
si ancak komisyonları takyit edeceği kanaatin
de bulundular. Benim şahsi ve nâçiz kanaatim; 
yalnız komisyonu değil, Meclisi de takyit eder 
mahiyettedir. (Asla sesleri) Takdir Yüksek 
Meclise aittir. 

BAŞKAN — Meclisi yalnız Anayasa takyit 
eder. İçtüzüğüne de bağlıdır, içtüzüğün madde
si Meclis karar verir diye mutlak bir yetki, ver
miştir. Meclis ne yaptığını, ne yapacağını bi
lir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlar^ arkadaşımız Ali Rıza Turel'in 
derin, çok geniş ve tam bir vukufla yaptığı uzun 
açıklamadan ve Mümtaz ökmen arkadaşımın 
konuşmasından sonra konuşmayı doğru bulmu
yorsam da şimdi kürsüden inen Nuri özsan ar
kadaşımızın izahatından sonra kendi kanaatimi 
'bir iki cümle ile ifade etmenin faydalı olacağını 
umuyorum. 

Arkadaşlar; ben de Reşad Aydınlı arkadaşı
mızın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılmasının maslahatı ve teşriî masuniyet müesse
sinin hikmeti -hukukiyesi icabı Saymaktayım. 
Reşad Aydınlı konuşur ve savunmasını yapar
ken kendisi, lehinde ve aleyhinde konuşan ar
kadaşlara teşekkür ederim, dedi. Reşad Aydın-
l'nın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması kararı onun aleyhinde değil, lehinde bir 
karar olacaktır. * 

Nuri özsan arkadaşımız aykırı bir kanaat 
izhar etti. Dokunulmazlığın kaldırılmasına mev
zuatın müsait olmadığını söyledi. Herkesin ka
naati muhteremdir. Arkadaşlar; ben de bir par
ça hukukçuyum. Anayasada dokunulmazlığın 
kaldırılmasını nehyeden^ ne küçük, ne büyük 
hiçbir hüküm yoktur. Anayasa, milletvekili seçi
mine mâni mahiyetteki suçlan 12 nci maddesin
de saymıştır. Milletvekili olduktan sonra millet-
vekilliğini kaldıracak ıskatına sebep olacak 
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suçları da 27 nci maddede zikretmiştir. Doğru
dan doğruya teşriî masuniyette taallûk eden hü
küm, zannediyorum 17 nci maddesindedir. 

Orada mutlak olarak Büyük Meclisçe Millet
vekilliği dokunulmazlığı kaldırılmadığı müddet-
ço Milletvekili hakkında soruşturma, kovuştur
ma yapılamaz denilmiştir. Bu 17 nci maddenin 
karara mütaallik hükmü o kadar mutlaktır ki, 
Meclis kararı şu veya bu şekilde alır diye en kü
çük bir işareti dahi ihtiva etmemektedir. Hattâ, 
aksini söyliyen Nuri özsan tatmin için, Anaya
sanın şu hükmünü okuyorum. 

17 nci maddenin son fıkrası bakın ne diyor: 
«Seçiminden önce veya sonra bir Milletvekili 
hakkında verilmiş bir ceza hükmünün yerine ge
tirilmesi Milletvekilliği, süresinin sonuna bıra
kılır». Bu hüküm mutlaktır. Sonradan başlamış 
takip sonunda verilmiş ceza hükmünü de içine * 
almaktadır. Binaenaleyh Anayasa bir Milletve
kilinin mahkûmiyeti imkânını düşünmüş ve bu 
hali tecviz etmiş bu hükmü sevk etmiştir. Böy-
lo bir hüküm varsa ceza hükmünün yerine ge
tirilmesi Milletvekilliği süresinin sonuna bırakı
lır deniliyor. Eğer bu fıkradaki cezadan maksat 
27 nci maddedeki cezalar olsa idi zaten Millet
vekilliği sıfatı sakıt olur ve cezanın infazının 
tehiri mevzuubahis olmazdı. Şu halde 27 nci 
ve 17 nci maddede mevcut suçlardan mahkûmi
yet burada maksut değildir. Ve bu âdi suçlar
dan dolayı Yüksek Meclis ince takdir hakkını 
kullanarak masuniyeti teşriiyesini kaldırır ve 
adalet Önüne çıkarılmasına imkân verir. Fera
gat ederse mesele yoktur. Mahkûm olursa yani 
27 nci maddedeki bir suçtan değil de başka bir 
suçtan mahkûm olursa Milletvekilliğine doku
nulmaz. Hükmün icrası dönem sonuna bırakılır. 
Tüzük hükümlerine gelince bunlar Ali Rıza bey 
tarafından gayet güzel ve uzun surette izah 
edilmiştir. Tüzüğün 180 nci maddesi Hazırlama 
Komisyonunu açıkça takyit etmektedir. Bu tak
yidin Karma Komisyona da sirayeti Meclisin 
tâamülü ile sabittir. Fakat onun dışında Yük
sek Meclisinizi, ancak ve ancak umumi masla
hat, âmme nizamını korumak ve^bu işte teşriî 
masuniyetin mâna ve hükmünü tevzinden iba
ret endişeden başka hiçbir şey takyit etmemek
tedir. Yani Yüksek Meclisiniz tam ve kâmil bir 
mânada, istiklâli tam ile karar almak mevkiin
dedir. 

Arkadaşlar, bu, o kadar aşikârdır ki alaca* 
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ğıraız kararın neticelerinin hususiyeti de bun
dandır. Yüksek Meclisinizin varacağı karar, 
Reşad .Aydınlının, teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması yolunda tecelli ederse, hepimizin malûmu 
olduğu veçhile, bu karar Reşad Aydınlı'nın bir 
mücrimiyeti ve iftira suçunu işlediği yolunda 
küçücük bir karine bile teşkil etmez. Yani ma
suniyeti kaldırmak, Reşad Aydınlı'ya atf olunan 
iftira suçunun, isnadına sebep olan saiklerin 
fiilî ve hukuki bakımdan hakiki ve esaslı olduğu 
hakkında küçücük bir karine teşkil etmez ve 
bu tarzda bir mânayı ifade ve hattâ işrap etmez. 
Bu böyle olduğu gibi Yüksek Meclisin kararı, ma
suniyeti kaldırmanın aksine yani refi talebinin 
reddi yolunda tecelli ederse bu kadar da hiçbir 
zaman Reşad Aydınlı 'nm masumiyetini ifade et
mez, Neden?. 

Ne» masuniyeti» •* kaldırılması mücrimiyetini 
ifade eder, ne de kaldırılmaması masuniyetini 
ifade eder. Çünkü Yüksek Meclis bu kararı alır
ken düşündüğü şey yalıvz âmme maslahatı, âmme 

' faydası ve' âmme nizamıdır. Teşriî masuniyetin 
mânası budur. Yüksek Meclis bir heyeti üdül, bir 
mahkeme değildir. Bir kaza tahkik mercii değil
di r. Bir siyasi heyettir. Âmme maslahatını nazara 
alarak, âmme nizanvnı koruyacak şekilde kararı
nı alır. 

Dedim ki, Reşad Aydınlı'nın dokunulmazlığı
nın kaldmlması kanaatindeyim. Neden arakdaş-
lar?. Beni bu kanaate götüren birinci sebep şu-
dUı' : 

Millî haysiyet ve şerefimize yapılmış en ağır 
bir tecavüzü teşkil eden meşum suikast tâbirinin 
ağızlarda dolaşmasına, gazete sütunlarına intika
line vesile vermeyi dâhi, bu memleketi saadete ve 
selâmete daha çok götürür iyi niyeti ile girdiği
miz demokrasi yolunda, insan oğlunu ezelden beri 
yedi tahakkümünde tutan ihtiras belâ ve ejderi
nin karşısında çıkardığı binbir müşkülât ve mâni
lerden daha korkunç ve daha mühlik saymakta
yım. Ve bunu hürriyet ve istiklâlimize ve medeni 
bir Devlet olarak yaşama arzu ve kararpmıza kar
şı yapılmış bir suikast telâkki etmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, bu menhus hâdise yüzün
den Türk umumi efkârı en nazik yerinden han-
çerlenmiştir. Istırap içindedir, heyacan içindedir. 
Onu tatmin etmek, onu tam ve kâmil mânasiyle 
duyurmak, aydınlatılmasını sağlamak bizim en 
mukaddes ve en yerinde bir vazifemizdir. 

Arkadaşlar, vakıalar meydandadır, çok güzel 
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izah edildi. Bu kötü ihbar üzerine hakikaten İm 
memlekette demokrasinin en kuvvetli nigâhbanı 
olan, adalet makanizması vaktinde harekete geç
ti ve süratle işe el koydu. Muayyen vatandaş
lar tevkif etti ve aynı hassasiyet- ve titizlikle, 
süratle takibatını derinleştirdi. Bu ihbarın asıl
sızlığı neticesine varıldı ve tevkif edilen va-
vatandaşları serbest bıraktı. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bunu nere
den bilyorsunuz ? 

FEYULLAH USLU (Manisa) — Çok rica, 
ederim, Sözümü kesmeyiniz. Suikast suçu atfe
dilen arkadaşlar hakkında adalet mekanizması 
ademi takip kararı verdi. Böylece mesele ka
panmadı. Suikast suçunu ihbar edenin duru
munun tesbiti lâzım ve zaruri idi. Suikast su
çunu bir muhbir ihbar etmiştir. Bu ihbarı ve
ren hakkında da kanuni müfteri takibatı yapı
labilmesi için, adalet mekanizması harekete geç
ti ve muhbir Milletvekili olduğu için teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasını istedi. Binaenaleyh, 
müfteri vaziyetinde olan bu ihbarı yapan hak
kında yine adalet mekanizması haklı olarak ha
rekete geçerek takibata geçmek istiyor ve biz
den teşriî masuniyetinin kaldırılmasını istiyor. 
Şu fiilî sebepler ve Vakıalar karşısında umumi 
efkârı tatmin ve lâyikıyle aydınlanmasına im
kân vermek için bu arkadaşın teşriî masuniye
tinin refedilmesinin yerinde olacağı ve maslaha
ta uygun olduğu kanaatmdayım. 

İkinci sebep arkşadaşlar; bir milletvekilinin 
teşriî vazifesini lâyikıyle, serbestçe ifa edebil
mesinin gerektirdi mânevi nüfuz ve kudreti hi* 
maye ve onun zedelenmesine mâni olmak mak-
sadiyle kurulmuş olan teşriî masuniyet müesse
sesinin bugün Reşad Aydınlı hakkında hiçbir 
mânası kalmamıştır. Reşad Aydınlı en ağır bir 
isnat altında, mileltin husumet ve töhmetini üze
rine çekerek teşriî masuniyet müessesesiyle ko
runmak istenilen mâenvi nüfuz ve kudreti zaten 
kökünden zedelemiştir. O bu halde manen me
busluk yapamaz. Yani demek istiyorum ki, 
teşriî masuniyet müessesesiyle korunması mev-
zuubahis olan, bir milletvekilinin milletvekili 
olarak haiz olmazı lâzmıgelen mânevi nüfuz ve 
kuvvet Reşat Aydınlı ' d a kalmamıştır. Manen 
milletvekilliği yapacak durumda değildir. Bu-; 
nıın tek çaresi, işi inceleme yetkisini haiz olan 
adalet mekanizmasına tevdi etmektir. Orada 
ya mahkûm olur, yahut da beraet eder. Reşad 
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Ay^mh'nın bu ağır. töhmetten ..kurtulmasının 
yolu, kendisinin adalet huzuruna, çıkması imkâ
nımın verilmesidir. Binaenaleyh, arzettiğim se
beplerden dolayı Reşad Aydınlı'nm masuniyeti
nin kaldırılması maslahata muvafık isabetli ve 
umumi efkârı doyurucu ye dokunulmaz müesse
sesinin sebep ve mahiyetine uygun olur k-ana-
atmdayım. 

N*ECATİ ERDEM (Huğla), — Muhterem ar
kadaşlar, ihbarın mevzuu, Reisicumhura müte
veccih bir suikast teşebbüsüdür, (İşitmiyoruz 
sesleri) Duyururuz efendim acele etmeyin daha 
yeni,başladık.. Ve", üıfyar,, haddizatında, gerek 
mütaalliki itibariyle çok ağır ve şenidir. Eğe v 
bu, hiyaneti vataniye değilse her halde, hiç şüp
hesiz ihaneti vataniyedir. Fakat, bu ihbar mev-
zuunun realiteye uymıyan kuru, bir isnat ve 
şeni bir iftiradan ibaret olduğu Ankara Savcı
lığınca kendilerine suikast suçu isnat edilen sa
nıklar hakkında verilen ademi takip kararı ile 
anlaşıldı. Bugün anİaşılmıyan bir nokta muhbi
rin kim olduğu noktasıdır. Efkârı umumiye bu
nu-anlamak istiyor. Ve istemiye de hakkı var 
dır,. ,..'., . 

Hükümet tebliğine göre ihbarı yapan, Reşad 
Aydınlıdır. Reşad Aydınlı'ya göre kendisi bir 
ihbar yapmamıştır..Gizlice ittihaz edilen bir ka
rarla kendisine ihbar suçu yüMetiverilmjştir. 

Birbirine uymıyan bu iki ihbar efkârı umu
miyeyi karma karışık etmiş; ve çeşitli tefsirler»! 
yol açmıştır. Bir kısım anlayışa göre Reşad Ay
dınlı tarafında^ bir ihbar vâki olmamış, ihbar 
keyfiyeti gizli bir kararla meydana çıkarılan 
bir .suikasttır. Bu suikast doğrudan doğruya 
muhalefete -müteveccihtir. Yani muhalefeti boğ
mak, lekelemek, muhalifleri ezmek maksadiyle 
yapılmıştır. Anlayışın bir kısmı budur. Bunu 
böyle anlıyanlar var. Bir -kısam anlayışa gör e 
Reşad Aydınlı'nın hakiki muhbir olduğu Anka
ra Cumhuriyet .Savcılığınca yapılan hazırlık 
tahkikatiyle anlaşılmış ve aleyhine iftira dâvası 
açılmıştır. H ^ â .Reşad Aydınlı 'nın muhbir doldu
ğuna r tereddüt .mü ediyorsunuz ? 

Bu birbirine mübayin iki anlayıştan. hangisi
nin isabetli, hangisinin hatalı olduğunu seçerek, 
bu hususta kati bir karar alacak müessese ancak 
ve ancak adalet müessesesi, mahkemelerdir. Ef
kârı* umumiyeyi bunlar tatmin eder. Efkârı umu-
miyedeki İstırabı, huzursuzluğu mahkeme kaldı
rır. Bir makam ne kadar büyük olursa olsun bu 
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huzursuzluğu kaldırmaya, efkârı umumiyeyi tat
min etmeye muktedir, değildir. Binaenaleyh ef
kârı umumiyedeki ıstırabı, huzursuzluğu bir an 
evvel kaldırmak, hakikati millet muvarehesinde 
tezahür ettirmek için yapılacak en mâkul hare
ket Reşad Aydınlı 'nm teşriî masuniyetini kaldır
mak, işi Adalet huzuruna getirmekten ibarettir. 
Ama Reşad Aydınlıya isnat edilen iftira suçu 
Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçlardan değildir. İçtüzüğün 180 nci maddesi 
mucibince bu iki maddei kanuniyeye dâhil ol-
mıyan suç isnatlarından dolayı bir milletvekili
nin teşriî masuniyeti komisyonlarca kaldırılamaz. 
Bu itibarla komisyonlarca verilen karar da doğ
rudur.. Fakat Anayasanın 17 nci maddesi sarih 
bir mutlakiyetle milletvekillerinin karşısına di
kilmektedir. 

Anayasanın 17 nci maddesi; teşriî masuniye
tin kaldırılmasını veya kaldırılmamasını hiçbir 
kayıt ve şarta tâbi tutmamıştır. 17 nci maddeye 
ye göre, B. M. Meclisinin, ef'ali cinaiyenin aynı 
ağır cezayı müstelzim olan suçların, cürmü meş
hut kısmından başkasında, suç ne olursa olsun, 
gerek cürüm, gerek kabahat, hangi neviden bu
lunursa bulunsun alelıtlak bir suç isnadında 
Büyük Millet Meclisi, bir milletvekilinin teşriî 
masuniyetini isterse kaldırır, istemezse kaldır
maz. Suçun nevine, vasfına bakmaz. Madde sa
rihtir. 17 nci maddeye göre, Büyük Millet Mec
lisi, kendisi vasi salâhiyetini, vasi bir şekilde 
serbest bir surette kullanır. İçtüzüğün 180 nci 
maddesi, milletvekillerine isnat edilen muhtelif 
suçlarda Büyük Millet Meclisinden çıkacak 
muhtelif kararlarda ıttıratsızlık, ittihatsızlık 
bulunmasını önlemek için ve kararlarda ittırat 
ve ittihadı temin etmek maksadiyle kaleme alın
mış ve bir milletvekilinin masuniyeti teşriiyesi
nin kaldırılması keyfiyeti, mahdut suçlara has 
ru tahsis edilmiştir. Bundan maksat Meclisten 
çıkacak kararlardaki ittihat ve ıttıratı temin
den başka bir şey değildir. Bu maksat Meclisi 
takyit edemez. 

İçtüzüğün 180 nci maddesine mukabil Büyük 
Millet Meclisi kendi tüzüğüne hâkimdir. Bu 
Meclis; Millet, memleket menfaatini bir tarafa 
bırakarak İçtüzüğün dar çerçevesi içinde kala
maz. Millet ve memleket menfaati muvacehesin
de İçtüzüğün dar çerçevesi içinde sıkışıp kal
mak; teşriî Jıayata büsbütün aykırı bir hare
kettir. 

- W -
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r>inaenaleyn benim anlayışıma göre hâdise

de, teşriî masuniyeti nehyedecek ref'edecek 
Anayasada sarahat değil, işaret dahi yoktur. 

Binaenaleyh teşrii masuniyetin kaldırılması, 
efkârı umumiyedeki ıstırabı, huzursuzluğu izale 
etmek bakımından çok hayırlı bir hareket olur 
Anlayışım Ibudur. Mamafih işin takdiri Büyük 
Meclisin yüksek salâhiyetine ait bir haktır. 
(Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar-

kadarlar; dört yıldan beri, hepimiz hu memle
kette de yeni bir zihniyetle yeni 'bir anlayışla 
idare kurulsun, biz de geriliğin sebepleri olan 
tek partili idarenin mahzurlarını üzerimizden 
atalım, biz de Garp medeniyetinin seviyesine 
ulaşalım diyerekten hep beraber çalıştık. Haiklı 
haksız birbirimizi incittik, gönüller kırdık. Bu 
hâdiseler hiçbirimizin vicdanında bir tek tesir 
bırakmadı. Hayır yolunda çarpışan kimselerin 
birbirini kırması, birbirini incitmesi büyük bir 
dâvanın kutsiyeti önünde hiç kalır. Fakat arka
daşlar, şu hâdise, şu melun hâdise bende unu-
tulmıyan bir ıstırap yarası açtı. İlk korkum şu 
idi : Acaba hepimizin dört elle sarıldığı yeni 
zihniyetle idare edilsin sisteminin köküne kib
rit suyu mu, kezzap mı dökülüyor? Acaba biz 
buna müstahak değil miyiz diye yüreğim hop
ladı. 

Bu kadar acı bir hâdise karşısında, bende
niz iddialı bir hukukçu olarak değil ve fakat mem
leket işlerini bu yolda yürüteceklere hizmet 
edecek bir arkadaş olarak şunu söylemek isti
yorum : Bu hâdiseyi ne cinayettir, ne cünhadır, 
ne yüz kızartıcı ve ne de değildir gibi bahisle
re temas etmeden, ihbar diye adlandırılan bir 
isnadı ele alıyorum. Bu ihbarı yapan Milletve
kilidir. Buna muvazi olarak da yapılan bir 
jurnal vardır. Jurnal diyorum, çünkü; kanu
nun emir ettiği makama yapılmamış, şahsi 
ve derin dostlukları büyük bağlılıkları bulu
nan bir şahsa ulaştırılmış haberdir. Nitekim 
Hükümeti harekete getiren de bu haber olmuş
tur. Bu jurnal savcılıktaki tesbiti ile sonradan 
söylenenler arasında da fark gösteriyor. Bunu 
yapan da Milletvekilidir, bu işe tavassut eden 
arkadaş da milletvekilidir. Ve bugünkü haliyle 
yalancı olarak Millete efkâra tanıttırılan bir 
arkadaş mevkiine sokulmuştur. Bu memlekette 
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millî iradeyi sağlıyacağım derken, asgari fazi
let ve ahlâk prensiplerine dayanması lâzımge-
len bir idareyi kuracağız derken, ihbara adı 
karışan milletvekillerinin teşkil ettiği tablo 
karşısında kim ürkmez! 

Arkadaşlar; durumu başka bir yönden mü
talâa edelim. Bu, memleketin hudutları dışına 
çıkan bir hâdise olmuştur. Bir ihbar dolayısiy-
le haklar çiğnenmiş hürriyetler gasbedilmiş, 
masum insanların şerefleriyle oynanmıştır. 20 
milyon insan heyecana sevkedilmiş, bu memle
ketin kalkınmasında rol oynıyacak insanlar 
üzüntü içerisine gark olmuş. Neticeye bakınız: 
Şu mazbata kabul edilirse sanki hiçbir şey yok: 
Her taraf süt limanlık.. 

öyle bir memleket tasavvur ediniz ki, hak 
çiğneniyor, hürriyet gasbediliyor, masumların 
şerefi ile oynanıyor ve fakat neticede her şey 
bulutların içerisinde, sislerin içerisinde, hiç 
bir şey belli olmadan yüzüstü kalıyor. 

Sayın arkadaşlarım, işin bir de teknik ba
kımdan tablosunu arzedeyim. 

Ayın 25 nde konuşma vâki. O gün Başbaka
na malûmat isal olunmuş. Mümkündür ki, emir 
aldığı içindir ki, ayın 26 smda muhbir arattı
rılmış, nihayet bir Kasımda bulunmuş ve ken
disine söylediklerini yazıp imza eder misiniz 
denmiş; hayır demiş. Bu sözleri Başbakanın 
huzurunda söyler misiniz denmiş, evet demiş. 

İhbar 25 Ekimdedir. Cumhuriyet Bayramı 
gibi kalabalıkların bu işi kolaylaştıran fırsat
ların icra edilmesi mümkün olan bir devre de 
aradan geçmiştir. 4 Kasımda Başbakan Ege 
bölgesine seyahate çıkmış. Sekizde Soma'dan 
hareket eden bir milletvekili ile Bayar, ayın 
9 nda Ankara'ya gelmiş, Anadolu Kulübünde 
Özalp'i aramış, işi izah etmiş. O gün akşamı 
köşkte dört arkadaş huzurunda bizzat Cumhur
başkanı hâdise hakkındaki sözleri not tutmuş, 
altına da görülmüştür imzası yazılmıştır. 

Ayın 11 nci Cuma günü, mûtat hilâfına Cum
hurbaşkanı Meclis oturumu sonunda Meclisi teş
rif etmiş merdiven altında arkadaşları ile de 
hasbıhalde bulunmuştur. 

Ayın 12 sinde Cumhurbaşkanı Ankara'ya 
avdet ediyor, 14 nde de şu dinliyemediğimiz ve 
korkarım dinliyemiyeceğimiz plâk çekilmiştir. 

Hükümet mahafili neden acele etmediniz 
sualine karşı, biz politik mahiyetini bildiğimiz 
bu arkadaşın bu müracaatına ehemmiyet verme-
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dik ve fakat Hükümet olarak bu ihbar edilen ar
kadaşların arkalarına adam koyduk,, müspet 
bir delil getiremediler, diyorlar. 

Ancak bu ihbar bir muhalefet başkanı ta
rafından yapılınca ve bu ihbara şahsi kanaat
ler de eklenince mecburduk harekete geçmeye. 
Harekete geçtik ve bu işi başardık, diyorlar. 

Demek ki, Hükümet olarak 23 te yapılan ih
bardan sonra Kasım 9 da yapılan ihbara rağmen 
bir adamın, Devlet Başkanı gibi mühim bir 
vazifeyi işgal eden, bir arkadaşın Meclise gelişi 
de şunu gösteriyor ki, bu rivayetin aslı esası 
yoktur. Belki bir gevezelik, belki bir müzevir
liktir. 

Burada üzerinde dikkatle durulacak şu nok
talar bilhassa çok mühimdir. Hükümet tetkika-
tını en kısa bir zamanda yaparak ve bir netice 
vermediği için vatandaşları ve bu arkadaşların 
ıstırabını dindirdiği için, şüphesiz bu noktaya 
maksur olarak takdire değer bir harekette bu
lunmuştur. Diğer taraftan bu hâdise adalet me
kanizmasına intikal ettirilmezce, umumi efkâra 
sarahat veremediğimiz için, bu yüksek dâvayı 
sırtında gezdirecek insanların durumunu aydın
latamadığımız için birçok vatandaşları yanlış 
düşüncelere sapaeak ve şüphelere garkolacak-
lardır. Trende yapılan bir mülakatın neticesin
de şahsi görüşlerini' de ilâve ederek ve bu te
melsiz ve bu şuursuz ihbarı teşdit ederek bunu 
belki de politika olarak oynamak istiyen bir 
arkadaşın durumu, yanında Yüksek Mecliste 
yer alan diğer bir arkadaşın şahadetini ya
lanlamak, bütün memleket huzurunda mü
himdir. Sayın arkadaşlarım, belki de bu 
jurnalin savcılığa verilmeyişinin sebepleri 
vardır. Sebepsiz iş olur mu? Bendeniz 17 . XI . 
1949 da Kâzım Özalp'in Savcılıktaki ifadesinin 
şu cümleleri üzerinde dikkatle duruyorum. Bu, 
belki savcıya ulaştırılabilirdi ama bu haber şah
si dostlukların, bağlılıkların bir neticesidir baş
ka bir yere ulaştırmaktaki asıl maksat şu cüm
lenin tekrar edilmiş olmasına vesile vermek 
içindir : Zabıttan okuyorum : «Bundan sonra 
Celâl Bayar Reisicumhurun Ege seyahatine ait 
bâzı hususlar hakkında hasbıhalde bulundu ve 
söylenen sözlerin (Ege bölgesindeki nutuk dü
elloları) Reisicumhura taallûku olmadığını ifa
de ederek o zaman İzmir'de çıkan bir gazete 
parçasiyle diğer bir kâğıdı bana bıraktı vedela-
şıp gitti.» 
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Sayın arkadaşlarım, ben bu mevzua ancak, 

raporun hududu içinde temas etmek istiyorum. 
Hulasaten arzetmek istiyorum M, muhbir, iki 
fiske vurmuştur. Bir fiskeyi Millî emniyette vur
muştur. Kendi şahsı hakkında bâzı kararları 
önlemek için mukabil tedbir ve intikam almak 
için bu ffekeyi atmıştır. Çok şükür ki, bu fiske, 
neticeyi kötüye görülememiştir. Bu netice, Hü
kümetin kısa zamanda sonuç almasiyle umumi 
efkârı kısmen aydınlatmış bulunuyor. 

ikinci fiske; muhbir Denizli fabrikasının 
resmi küşadmdan itibaren birtakım yollarda 
zikzaklar yaparak Bayar'm trenine binmeyi tas-
mim etmiştir. Hattâ biniş yeriyle Soma arasın
daki yerleri hesap edersek mahsus böyle yap
mış ve Soma'ya gelmiştir. Bu trendeki fiske 
maalesef bu dâvanın aleyhine daha büyük rahne 
açmıştır. Bayar, söylenilenleri nakletmekle ik
tifa etmemiş, ona kendi kanaatlerini, kendi po
litikasını da ilâve etmiş, ondan sonra da ek nu
tuklarının bıraktığı, kendisince feci, neticelerini 
önlemek için buna da bir (iltica) cümlesi ilâve 
etmiştir. 

Ben hukukçuların iddialı taleplerini destek-
liyecek veya onun aleyhinde söyliyecek salâhi
yeti kendimde bulmuyorum. Fakat bu dâvanın 
yaşaması için elimizden geleni yapacağımıza gö
re, umumi efkârın bu dâvaya daha sadakatle 
sarılması için bu işin muhakkak daha sarahatle 
aydınlanması lâzımdır; sayın hukukçular, buna 
bir çare bulunuz ! 

M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlarım; bendeniz suçun maddi ve mânevi 
unsurlarını arzetmiyorum. Çünkü suç meydan
da, iftira suçu. Bu iftira suçunun vahameti ve 
ağırlığı her türlü izahtan müstağnidir. 

önergemde de kısaca arzettiğim gibi Reşad 
Aydınlı'nm yasama dokunulmazlığı kaldırılma
lıdır. Yüksek Kamutay'da bu türlü töhmet al
tında bulunan bir üyeyi, emsal kararlarından 
de anlaşılacağı üzere, dönem sonuna kadar bı
rakmayı ve kanunların lafızları böyle bir me
selede kalkan edilmesi asla terviç edilemez. 
Eğer mâsumsa bir an evvel böyle bir şaibedeu 
kurtulmak imkânını bulma bakımından yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması çok yerinde ola
caktır. 

Yüksek Kamutayın bu kabîl hâdiselerde mü-
taaddit emsal kararları vardır. Ve bu kararlav 
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bizi kanunlar kadar takyit eder. Binaenaleyh 
Karma Komisyonu kararının reddi ile yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasını arz ediyorum. 
Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 

FİKRÎ APAYDİN (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar; suç işlediği zannı altında bulunan 
bir milletvekili hakkında kovuşturma, yapabil
mek için alâkalı ve salahiyetli C. Savcısının 
müracaatı üzerine milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılıp kaldırılmaması yüksek heye
tinizde müzakere edilirken; ihbarın mahiyeti 
itibariyle heyeti celilenizde, ve günlerdir umumi 
efkârda yaratmış olduğu heyecandan istifade 
etmek, bunu istismar etmek emeliyle hareker, 
eden Ahmet Oğuz olmasaydı söz almak lüzumu
nu duymıyacaktım. 

Hâdise, Anayasanın ve İçtüzük'ün tâyin et
tiği çerçeve içersinde mütalâa edilirken sanki, 
Ahmet Oğuz'un kendisinin de ifade ettiği gibi, 
tasavvur' halinde olsa dâhi bu gevezelik şu veya, 
bu partide yapılmış, kendi partilerinde cereyan 
etmemişçesine bunun resmî makamlara aksettirü-
mesi bir kabahat şeklinde telâkki edilerek (muhbir) 
in yanma bir mubir ve jurnalci tâbirinin karıştırıl
ması, politika ihtirası içinde tafrafuruşluk yapa
rak heyeti celilenizi ve umumi efkârı başka bir yo
la imaleye matuf sözleri ve bununla kastedilmek 
istenen şeyin Türk efkârı umumiyesince nasıl ve 
ne şekilde lanetle karşılandığını açıklamak zorun
da kaldım. 

Hükümetin resmî tebliğinden sarfı nazar bil
hassa hâdiseleri, seyri itibariyle ve tarihleri sıra-
siyle umumi efkâra Millet Meclisi Kürsüsünden 
nakleden Adalet ve Anayasa, Karma Komisyonu 
sözcüsünün izahlarından sonra başka türlü indî 
ve şahsi mütalâalarla ve ihtirasla yapılan gayret
lerin ne kadar bisut, ne kadar vahi, ne kadar kin 
ve garazın mahsulü olduğunu belirtmek ıstırarını 
duydum. Bu türlü konuşan Ahmet Oğuz'a kendi 
ifadesi ile söyliyeyim, bu tarzda yapılan bir ge
vezeliğin içinde dâhil olmasa bile, kendisi işitse 
idi ne türlü hareket edecekti?. Duyduğu bu söz 
karşısında sükût mu edecekti?. Yoksa böyle bir 
hâdisenin vukuunu ve tahakkukunu oturup bekli-
yecekmi idi?. Millet menfaati bunu mu icabettiri-
yordu?. Hâdisenin seyrini değiştirmek suretiyle 
siyasi hayatta dürüstlük iddia olunabilir mi?. 
Ben Ahmet Oğuz'un bu tarz taktiğinin boş bir 
gayret olduğunu söylemekle iktifa ediyorum. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; Karma Komisyon sözcüsü, maz
batanın sınırları dâhilinde kalmıyarak, belki de 
hâdiseyi dört bir tarafından izah etmek gibi bir 
maksatla, Reşad Aydınlı'nm teşrii dokunulmazlı
ğının kaldırılıp kaldırılmaması mevzuunu, işin 
bidayetinden alarak, hukuki birtakım izahlarla 
beraber siyasi izahlar yapmak mevkiinde kaldı ve 
zannediyorum ki, geniş müzakereler de buradan 
açıldı. Bu sebeple bu hususta birkaç kelime ile 
bâzı noktalar,' tavzih etmek mecburiyetini hisset
tim. ;> 

Arkadaşlar, bu suikast teşebbüsü ihbarının 
tasavvurunun vicdanlarda yarattığı tesiri bütün 
arkadaşlar ifade ettiler. Bu ifadelere ben katılıyo
rum. Fakat işin bir cephesi dikkate çok şayandır: 
Suikast ithamı kendileriyle iş birliği yaptığımız 
•arkadaşlara taallûk ettiği nihayet müşterek ola
rak, mensup olduğum Millet Partisi temsil edil
diği için bunun ıstırabı bizde iki katlı olmuştur. 
Onun için hâdisenin dört bir tarafını aydın
latmak mevzuunda, kendinizi bizim yerimize 
koyarak, sizin başınıza gelmiş gibi mütalâa 
ederek ve kendinizi memleketin huzur ve sükû
nunu bozmak gibi ağır bir itham altında kal
mış gibi telâkki ederek, bir parçacık geniş an
layışlı ve müsamahalı bir zihniyetle mütalâa 
etmenizi rica ederim. 

Arkadaşlar, Feyzullah Uslu arkadaşımız ko
nuşurken, bâzı arkadaşlar, müddeiumumiliğin 
ademitakip kararı aldığını söylüyorlar, müd
deiumumi ademitakip kararı aldı mı, ne bili
yorsunuz, belki başka bir karar da almış ola
bilir, dediler. 

Sonra, biraz evvel konuşan Fikri Apaydın, 
kendine yakışmıyacak bir şekilde ve Millet Par
tisinde bir nevi gevezelikler olduğunu ima tar
zında konuşmalar yaptı. 

Arkadaşlar; bu memleketin siyasi bir dava
sıdır, Biz bir kanun hâkimiyeti, her başın ka
nuna bağlı olması durumundayız. Türk vatanı
nın nasıl bir tarihî seyir içerisinden doğ;duğu ve 
vatandaşın da memlekette istiklâli ve istikrarı 
muhafaza için neleri- feda ettiğini bilen insan
larız. Savcının ademitakip kararı şu mânayı 
ta/ammun eder: Böyle bir şey mevcut olabile
ceğine dair en küçük şüphenin varit olamıyaca-
ğıhı tesbit eden bir karardır. Eğer bu hâkimin 
ademitakip karârı olsa idi orada delillerin kâfi 
olup olmadığı araştırılırdı. Fakat Savcılığın 
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ademitakip kararı doğrudan doğruya isnadı 
vârıt gösterecek delil ve emarenin bulunmadığı
nı tebarüz ettiren bir karardır. Suikast teşebbü
sünü varit gösterecek en küçük bir delil ve bir 
emare bulunmadığı muhakkaktır. Bunu teba
rüz ettirmek mensup olduğum partinin mânevi 
varlığı için bir borçtur. 

Arkadaşlar, daha her birimizin evleri aran
mış ye Millet Partisinin bugüne kadarki faali
yetlerine ait bütün evrakının içine girilmiş ol
saydı orada her hangi bir şahsa müteveccih, hiç
bir şahsın hayatına kasıt gibi, kan kokan en 
küçük bir ize kimse desteres olamıyacaktı. îşte 
mensup olduğum partinin mesuliyetini taşıyan 
bir adam sıfatiyle, bunu açıkça ifade ediyorum. 

Arkadaşlar, ikinci nokta şudur: Sayın Aldo-
ğan'm masuniyet işinde ve efkârı umumiyenin bil
mesi lâzımgelen, sözcünün de ifade ettiği gibi, 
başka noktalar vardır. Sadık Aldoğan'm masu
niyeti teşriiyesinin kaldırılması bir kıl üzerinde 
mütaaddit defalar oynamıştır. Âdeta bir ip ,can-
bazı sağa kayarak, sola düşerek muvazenesini 
zorla muhafaza eder haliyle masuniyeti teşriiye-
si yerinde kalmıştır. 

Bunu bir tek misalle arzedeyim: 
Nitekim iş birinci defa Hazırlık Komisyonu

na sunulduğu zaman müzakerenin on bir buçu
ğa kadar bitirilmesi temennisi izhar edilmiş ve 
matbuata bakınız, ogün; kalkıyor, bu iş bir ha
zırlık tahkikatı safhasına giriyor diye havadis
ler var: 

Bir taraftan masum vatandaşların hakkına 
tecavüz edilmiş, diğer taraftan bir parti, kanun
lara göre teşekkül etmiş olan bir parti itham al
tında kalmıştır. Milyonlarca vatandaş, bu parti
nin siyasî faaliyetlerinden müspet bâzı şeyler 
bekliyen milyonlarca vatandaş ıstırap çekmiştir. 
Komisyon da aynı havayı yaşıyordu. Nitekim 
bugün sözcü arkadaşımız Reşad Aydınlı işinde 
sağa sola izahat vermeyi kabul eden arkadaşımız 
ogün tek noktai nazar olarak, biz Hükümetin 
talebindeki samimiyete bakarız diyordu. Hattâ 
bugünkü izahatında da kendilerinin ilmine rağ
men, vekâlet sandalyası işgal etmiş bir arkadaş 
olmalarına rağmen, başkalarının namına söz söy
lemiş mevkide görüyorum. Kendi fikir ve kana
atleri komisyonda hulâsa ettiklerinin içinde kal
mıştır. 

SAIM ALİ DİLEMRE (Rize) — Karıştır, ka
rıştır. i 
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I AHMET TAHTAKILTÇ (Devamla) — Mü

dahale etmeyiniz. Ben sözcünün sözlerini tama
men dinledim. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, görüyorsunuz ki ; işin memlekete ve 
millete taallûk eden cephesi üzerinde hassasiyet 
gösterilirken, böyle bir ithama mâruz kalmış 
olan şahıslar ve onlarla iş birliği yapmış olan 
parti zaviyesinden işin taşıdığı ehemmiyet daha 
büyüktür. 

Ben komisyonda şu noktayi ileri sürdüm: 
Arkadaşlar, Hukuk usulleri birçok müphem 

noktaları en kolay ve en salim bir yolda vâsıl 
olmak için ihdas edilmiştir. Bu hâdise karşısında 
maznun Milletvekili, Gl. Sadık Aldoğan ve ara-
yerdeki Rüştü amca, ki bir Milletvekilidir. Baş
bakan bizzat ihbar hâdisesinin ikinci tevsikında, 
Hükümetin mesul Başkanı sıfatiyle karşımızda 
bulunuyor. 

Diğer taraftan, bu işin ihbarını teyit eden 
ikinci bir vesika meydana getiren Demokrat 
Parti Başkanı, ki yine bir Milletvekili. Şahitler 
do Milletvekilidir. Bu safhayı efkârı umumiye-
yi vaktinde aydınlatmak bakımından, şimdi Hü
kümet Başkanının bu hususta izahat vermesi 
lâzımdır. Demokrat Partinin Başkanının bura
da bulunmaması ve Kâzım Özalp'in keza bura
da olmaması karşısında üzüntü hissediyorum. 
Masuniyetin kaldırılması ile iş mahkeme dos
yaları içerisine giriyor demektir. Mesele geniş 
ölçüde efkârı umumiye ve dünya karşısında ay
dınlanmazsa Türkiye'nin selâmetini ifade eden 
İstiklâl ve istikrar uğrundaki birlik manzarası 
hiçbir zaman hâsıl olmıyacaktır. Onun için 
Başbakandan şu noktayı soruyorum? ihbar 25 
Ekimde yapılmıştır. Başbakan 25 inde muttali 
olmuştur. Muhbir addedilen arkadaşla birlikte 
kendisini Millî Emniyet Dairesinde 1 Kasımda 
buluşturmak teklifinde bulunulmuş, seyahata 
çıkacağından bahsederek işi dönüşüne bırak
mıştır. İhbar eğer bir suiikastm bütün hukuki 
ifadesiyle ve vicdanlara kanaat tevlit edecek 
mahiyette yapıldı ise Başbakanın böyle bir ih
bar karşttsmda Denizli'ye fabrika töreni için 
gitmesini izah edemiyorum. Ondan sonra yer 
yer seyahatler yapmasını izah edemiyorum. 
Dikkat ediyor musunuz? Mesul Hükümet cep
hesinden efkârı umumiye nezdinde aydınlatıl-
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ması lâzımgelen şeyler var. Halbuki görüyo- i 
ruz ki şimdiye kadar iki satırlık bir tebliğ 
neşredildi. O tebliğ de muhbirin Reşad Aydınlı 
olduğuna dairdir. Sonra, hukuki bakımdan 
aydmlanmıyan başka noktalar yok mu? Bir 
arama ve tevkif kararı tasavvur ediniz ki tev
kife esas olan hükümler arasında sübut delil
lerinden bahsediliyor. Arkadaşlar, işte tahki
kat sonucu huzurunuza gelmiştir. Birinci me
selenin adlî safhası bitmiştir hani sübut delili, 
tevkif kararı almayı gerektirecek sübut delili 
nerede? O halde hâdise hakkında Ali Rıza Tü
rel arkadaşımızın izah ettiği gibi efkârı umu-
miyeyi aydınlatmak vazife oldu ise ve Meclise 
ona göre kanaat izhar edecekse görüyorsunuz 
ki burada izahat vermeye mecbur olan arkadaş
lar da vardır. 

Arkadaşlar; işin adlî safhası nihayet mesu
liyetleri tebarüz ettirir. Fakat Mümtaz ökmen 
arkadaşımız, diğer arkadaşlarımız bu hâdisenin 
bizim iç ve dış âlemimizde yarattığı huzursuzluk
tan bahsettiler. Eğer bu huzursuzluğun bir an 
evvel giderilmesi mevzuubahis ise bütün hâdise
lerde adları geçen Milletvekilleri Millet muva
cehesinde ne vakit vazifelerini yapacaklar ve 
Türk efkârı umumiyesi ne vakit bu meselede 
tenevvür edecek? Milletvekilleri! Bu cihetlerin 
üzerinde durunuz! 

MUHÎTTÎN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; ibret alınacak çok sözler söy
lendi. Ben de bâzı arkadaşlar gibi bu şeyden 
istifade ederek bir siyasi menfaat temini yolu
na gidecek değilim. 

Bir aydan beri, milletvekili olan bir vatan
daştan bütün Türkiye bahsetmekte ve bu arka
daş bugün böyle, yarın şöyle konuşarak herke
sin nazarı dikkatini celbetmektedir. 

Arkadaşlar bu işin hukuki cephesini gayet 
iyi ifade eUiler. İsnat edilen cürmün mahiyeti 
de gayet iyi söylendi. Ben bir söz söyliyeceğim 
ve kürsüden ineceğim. 

Vâzıı kanun bir şahıs olarak buraya gelsey
di şu sözleri söylerdi. Ben bir milletvekilinin 
böyle bir fiilî yapacağını düşünerek kanuna 
böyle bir madde koymak asla hatırıma getir-
medim. Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen
ler arasında sözünü her gün değiştiren bazan 
buna, bazan şuna isnatta bulunan adamın Tür
kiye B. M. Meclisinde bulunmasına imkân ve 
ihtimal vermemiştim. | 
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Arkadaşlarım, adaletin istediği adamı ada

lete verin. T. B. M. Meclisinin haysiyeti, şerefi 
namına vâzıı kanunun burada haykırmasını 
düşündüğüm sözlerini de vicdanlarınıza akset
tirmek istiyorum. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Si 
vas) —• Arkadaşlar, Millet Partisinden bir ar
kadaş, Hükümetin bu husus hakkında izahat 
vermesini istediği için söz aldım. 

Hâdise arkadaşlar tarafından burada izah 
edilmiştir. Millî Emniyet müdürü, muhbirin ifa
desini bana haber verdiği ve anlattığı zaman, ki 
bunu tahriren okumuştu, ben bunun ciddiyeti 
üzerinde durmak lüzumunu hissettim. Yani şüp
heye düştüm. Kendisine, bu zat bu ifadesini 
imza ederek versin, dedim. Kendisi ile görüş 
bu hususu söyle, dedim. Kendisinin imzadan im
tina ettiği haberini getirdi. Bunun üzerine 
ehemmiyet vermeye lüzum görmedim. Çünkü 
Hükümetçe yüksek makamların muhafazası için, 
alman tertibatın esaslı olduğuna emindim. Millî 
Emniyet Müdürüne, seyahate çıkıyorum, avde 
timde bunun üzerinde dururum dedim. Yalnız, 
bana da bunu şifahen söyliyebilir mi? Muhbir
den anlayın dedim. Seyahate çıktım. Dönüşüm
de aynı zatın bu ihbarı Demokrat Parti Baş
kanı Celâl Bayar'a da yaptığını ve onun tara
fından da bildirildiğini öğrendim, onun verdiği 
haberi de okudum. İfadeler arasında tevazzuh 
etmesi icabeden yani benim de hakkında katî 
kanaat getirmemi icabettiren noktalar olduğunu 
gördüm. Muhbirle ertesi günü görüşmek imkâ
nını arayınız dedim. Kabul etmiş, geldi, Millî 
Emniyet Müdürlüğünde görüştük. Kendisini 
dinledim, uzun uzadıya izahat verdi, şüpheli 
noktaları sordum. Kendisine başka zatların bu
lunup bulunmadığını sordum. Bu teklif yapıl
dığı zaman yoktu dedi, yalnız Aldoğan vardı. 
Aldoğan böyle bir cinayet tasavvurunu nefretle 
reddetmedi mi? dedim. Hayır, yalnız dinledi, 
hiçbir şeye karışmadı dedi. 

Evvelki umumi toplantıda Sinop Milletve
killerinin de bulunmadıklarını söylemişti. Ken
disine bu teklifi yapanları hiç tanımıyordum. 
Bir hüküm veremedim. Meselâ bu teklifi yapan
lar arasında Yusuf Kemal Bey de var dese idi 
ilk hamlede bunun bir hakikaJt olmadığına hük
meder idim. Çünkü, Yusuf Kemal Beyi eskiden 
(beri çok iyi tanırım. Kendisi cinai hareketleri 
rıza gösterecek insanlardan değildir. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — inşa- j 

allah bizi de tanırsınız. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 

(Devamla) — Sizleri de tanırım. Sizler için bir 
şey söylemiyorum. 

Gerek Özalp vasıtasiyle Gelâl Bayar 'm ver
diği haber, gerek mahallinden vukubulan isti
zahıma karşı aldığım cevap Fuat Arna ve diğer 
arkadaşının bu işi yapabilecek kaabiliyette ol
duklarını teyit ediyordu. Bunlar vaktiyle parti
sinde bulunduklarına göre Celâl Bayar tarafın
dan çok iyi tanınmaları ta'biî idi. Bunlar şimdi 
de muhbir ile aynı partide bulunuyorlar idi. 
Muhbirin de bunları yakından tanıması tabiî 
idi. Hattâ muhbir bana bu zatların (X) ve (y) den 
yani meçhul bir membadan para aldıklarını söy
lüyordu. Bu vaziyet karşısında meselenin ada
lete verilmesine karar verdim. Bu adamlar bil
diğim adamlar olsaydı, ahlâkları üzerinde bir 
kanaatim olacaktı. Hiç tanımadığım kimseler 
oldukları için meseleyi kapatmak, Hükümet na
mına bir cinayet haberini setretmek olacağın
dan en doğru yol, meseleyi, hakikati meydana 
çıkaracak olan adalete tevdi etmek idi. Demok
raside takip edilecek yol da budur. 

Bana 'bin türlü ihbarlar gelebilir. Benlin ya
pacağım şey bunları adalete intikal ettirmekten 
İbarettir. Çünkü işi temizliyecek, hakikati mey
dana koyacak olan adalettir. Biz adalet meka
nizmasının dürüst işlediğine kaani bulunuyo
ruz. (Bravo Besleri, alkışlar)* 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bu 
adlî tahkikat bu arkadaşlar hakkında vicdani 
Ibir kanat verdi mi? 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — Ben onları tanımadığımı söyle
dim, daha iş bitmedi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — O ar
kadaşlar da Yusuf Kemal Bey gilbi temiz ve ay
nı şekilde Vatandaşlardır. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — Yusuf Kemal Beyi tanıdığım için 
yapmaz diyorum. Aynı kanaati çok yakından 
tanıdığım Hikmet Bayur için de söyîiyebilirim. 

(Kâfi kâfi sesleri). 
BAŞKAN — önergeleri okutacağım. 
ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Söz istiyo

rum. (Kâfi kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sözcü ken

disine taallûk eden hususta beyanatta buluna-
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bilir. Şahsına müteveccih olan noktalar hakkın
da tafsilâta girmeksizin kısa tafsilât verecektir. 

SÖZCÜ ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Tah-
takılıç iki şey söyledi. Bir, sözcü mazbatasının 
esas hududunu aşarak politika yaptı, iki; başka
sı namına konuştu, 

Başkası namına konuşmak ithamı altında 
kalan arkadaşımız sıfatiyle kısaca da olsa bu 
ithamı cevaplandırmak mecburiyetinde olduğu
mu tahmin edersiniz. Bütün hayatım hattâ bil
hassa 16 senelik Meclis hayatım yalnız vicdanı
mın ve kanunun emirleri altında hareket etmiş 
olduğumu gösterir. Bundan dolayı yalnız vicda
nımdan başka, onun ıstırabından başka bir şey 
beni muztarip etmedi. Yalnız onun faydasını 
gördüm bundan dolayı derin bir huzur ve vic
dan istirahati içindeyim. 

Tahtakıbç'm tablo yapmakta çok mahir oldu
ğunu, kısa zamandaki hareketleriyle belli oldu
ğuna göre, tahtakıbç'm ifadeleriyle benim hak
kımdaki kanaatlerinin sarsılacağını tahmin et
medim. 

Ben isteseydim elimde onları çok daha müşkül 
vaziyete sokacak vasıtalar vardı. Onlara müra
caat ederdim. Buna lüzum görmedim. Çünkü 
maksadımızın dışmdaydı. Gerek Sadık Aldoğan'-
m ademitakip kararında, yahut masuniyeti teş-
riîyesinin kaldırılmaması kararında katî bir mec
buriyet olmadığı halde bu münasebetle temas 
ettim ve onlar hakkında komisyona vardığım ne
ticeyi de anlattım. Daha ne istiyorlar? 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Komis
yon bir canbaz gibi hareket etmemiştir. 

(Reye reye sesleri). 
BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Her ne kadar Karma Komisyon Reşad Aydın

lı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılmıyarak işin 
devre sonuna kalmasını mütalâa etmekte ise de 
Reşad Aydınlı'ya isnad edilen suçun ahlaki ağır
lığı ve mahiyetinin kötülüğü aşikâr bulunduğun
dan ve böyle bir zan altında uzun zaman kalması 
doğru bulunmadığından Reşad Aydınlı'nın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması için işbu önergemin 
Karma Komisyonun raporundan evvel Yüksek 
Kamutayın oyuna sunulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Giresun Milletvekili 
Ahmed Ulus 
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(Kabul sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'ya isnad 

edilen suç mahiyet itibariyle çok ağır bir suçtur. 
Kendisi de devre sonuna kadar böyle bir töhmet 
altında kalmayı istemiyeceği gibi Yüksek Kamu
tayın da bu türlü töhmet altında bulunan bir 
üyeyi, emsal kararlarından da anlaşılacağı üzere 
dönem sonuna kadar, arasında barındırmayı ter
viç eylemîyeeeği mütalâaasmdayım. Bu millet
vekiline biran evvel böyle bir şaibeden kurtul
ma imkânını verme bakımından da yasama doku
nulmazlığının kaldırılması yerinde olacaktır. Bi
naenaleyh Karma Komisyonu kararının reddi 
ile Reşad Aydınlı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Kâmil Boran 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden Ötürü Denizli 

Milletvekili Bay Reşad Aydınlı 'nm milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılmasını teklif ede
rim. 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 

BAŞKAN — Üçü de aynı mealdedir. Binaen
aleyh, takrirleri ayrı ayrı reye sunmaya mahal 
yoktur. Mânası anlaşılmıştır. Komisyon raporu, 
Reşad Aydınlı'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
maması merkezindedir. Bu talepler ise masuni
yetin kaldırılması yolundadır. 

Bu dosyada mevcut olan hâdise itibariyle Re
şad Aydınlı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılma
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın ... Et-
miyenler ... 

SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Tamam, 
tamam, pekâlâ tamam. 

BAŞKAN — Tamam olduğuna şek yok. 
Kabul etmiy enler iki arkadaştı zannediyorum, 

onlar da sonra ellerini indirmişlerdir. 
Binaenaleyh, büyük bir çoğunlukla Reşad Ay

dınlı 'nm Teşriî masuniyetnin kaldırılmasına ka
rar verilmiştir. 

Arkadaşlar riSa ederim dağılmıyalım, elimiz
de oylanacak bir iki madde vardır. 

Birinci tasarıya oy vermiyen var mı? 
İkinci maddenin günü henüz tamam olma

mıştır. Üçüncü maddeyi de geçiyoruz. 
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2, — 7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplan

mış olan XII nci Evrensel Posta Kongresi harar
larım kapsıyan senetlerin onanmasına dair Ka
nun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/508) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddeler 
hakkında tadil teklifi yoktur. 

7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış olan 
XII nci Evrensel Posta Kongresi kararlarını 
kapsıyan senetlerin onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1947 yılında Paris'te toplan
mış olan XII nci Evrensel Posta Kongresi karar
larını kapsıyan ve ilişik listede adları yazılı yedi 
parçadan ibaret senetlerin içinde yazılı olan hü
kümler onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Etmiy enler... 

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

3. — Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleş
mesiyle buna bağlı Protokollerin onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Ulaştfirma Komisyonu 
raporu (1/546) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle 
buna bağlı Protokollerin onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1947 yılında Atlantic City'de 
imza edilmiş olan Milletlerarası Telekomünikas
yon Sözleşmesiyle buna bağlı Protokoller onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

[1] Birinci görüşülmesi 9 ncu Birleşim tuta-
nağındadır. 
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ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ulaştırma Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Oy vermiyen arkadaş var mı? Oy toplama 

muamelesi bitmiştir. Oyların sonucunu arzedi-
yorum : 

îş \ e İşçi Bulma Servisi kurulması hakkındaki 

3. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'-
nun Tercan İlçesindeki okul binası hakkındaki so 
rusuna Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banğuoğlu'-
nun yazılı cevabı (6/395) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazı ile cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bugün belki bir 
milyon liraya ancak malolabilecek bir mektep 
mevcuttur. Bu mektebin yatılı bir mektep ha
line getirilmesini ve bunun ortaokulu da ihtiva 
edecek bir şubesinin de bulunmasını geçen sene 
sayın Bakandan rica etmiş ve ilk imkânda bu
nun yapılacağı vadini almıştım. Şimdi bu im 
kânın hâsıl olduğunu zannediyorum. 

Bu mektep, seneler geçtikçe haraba yüz tut
makta ve şimdi devletçe pek büyük telâkki 
edilmiyeeek bir masrafla tamiri kabil olan bu 
bina o havalide vücudu elzem olan yatılı mek
tep ihtiyacını temine kâfi görülmektedir. 

Doğu illerimizin ilim ve sanat bakımından da 
büyük ihtiyacını takdir buyuran sayın Millî 
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88 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair olan ta
sarıya (280) oy verilmiştir. Ret ve çekinser yok
tur, muamele tamamdır binaenaleyh (280) oyla 
tasarının kanunlnğu kabul edilmiştir. 

7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış 
olan XII nci Evrensel Posta Kongresi kararları
nı kapsıyan senetlerin onanmasına dair Kanun 
tasarısı ile Milletlerarası Telekomünikasyon Söz
leşmesiyle buna bağlı Protokollerin onanması 
hakkındaki Kanun tasarılarına verilen oylarda 
nisap yoktur, gelecek Birleşimde tekrar oya su
nulacaklardır. 

Gündeme devam etmek ve Önümüzdeki Cuma 
günü saat 15 te toplnmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanına saati : 18,20 

Eğitim Bakanımızın bu kıymetli işi bu sene de 
tehir etmiyeceğini ümit ediyor ve saygı ile ce
vap bekliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
22 . X I . 1949 tarih ve 6/395-5808/3921 sayılı 

buyruk karşılığıdır : 
Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun 

Tercan ilçesindeki okul binasının yatılı okul ha
line getirilmesi hakkındaki yazılı sorusu ince
lendi : 

Bu yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesinden Bakanlığımız Bütçesine aktarılan 
ödenekle 5387 sayılı Kanun gereğince Korunma
ya muhtaç ©ocuklar için Bakanlığımıza biri An
kara'nın Çayırhan, diğeri Bilecik'in îlyasbey 
köyünde iki Yetiştirme Yurdu açılabilmiştir. 
1950 Bütçesine bu maksatla konulacak ödenek 
miktarına göre gelecek yıl Tercan İlçesindeki 
binadan faydalanmak suretiyle orada da bir ye
tiştirme yurdu açılmağı şimdiden düşünülmek
tedir. 

Durumu arzeder, en derin saygılarımı suna
rım. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banğuoğlu 
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DÜZELTÎŞLER 

9 ncu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı olan 2 sayıh hasmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıîacaktıt 

Sayfa 

4 
4 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

11 
11 
14 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
26 
26 
27 
29 
30 
30 
32 
33 
36 
40 
43 
46 
48 
49 
51 
52 

Satır 

32 
33 
17 
11 
22 
34 
16 
21 
46 
14 
34 
36 
39 
38 

8 
20 
36 
13 
23 
38 
12 
20 

8 
27 
22 
2 

24 
36 

7 
12 
13 
27 
31 
16 
24 
29 
25 
13 
28 
24 
10 

Y a n l ı ş 

talebin 
lıükümeri 
koydedilmiş 
başkanık . 
istişari 
I I 
redyoelektrik 
seçimlri 
teşkilaandırır 
aşağdaki 
olarak olunmak 
idar ekonseyi 
reyonal 
bu mukaveleye 
üye mukavelenin 
taraf inan 
konularını 
çalışmaları 
zikredilen tatili 
aığrlığında 
meseleleri 
olmamak -
Çeskoslavakya 
ayanlar 
ortak veya 
vermiş 
olayrm 
makamlarının 
hazır oy 
tâbi e 
kapanmış 
edinmemiş 
olarak 
da etüdler 
ve ' 
olarak 
etüsiye 
çıkarılacaklara 
konulmasının 
olduğu 
Mexika 

Doğru 

talebinin 
hükümleri 
kaydedilmiş 
başkanlık 
istisnai 
11 
radyoelektrik 
seçimleri 
teşkilâtlandırılır 
aşağda yazılı 
olarak tasvip olumiıak 
idare konseyi 
rejyonal 
bu mukaveleyi 
üye bu mukavelenin 
tarafından 
kanunlarına, 
çağırmaları 
zikredilen servis tatili 
ağırlığında 
meselelerini 
olmak 
Çekoslovakya 
uyan 
ortak üyeye veya 
verilmiş 
oyların 
makarlarmın 
hazır ve oy 
tâli 
kapanış 
edinmiş 
kalarak 
da ilgili etüdler 
veya 
olacak 
tavsiye 
çıkacaklara 
kurulmasının 
aldığı 
Mexiko 
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tş ve işçi Bulma Servisi kurulması hakkındaki 88 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair Kanuna 

verilen oylarm sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Aşikar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akberman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Dr. Sabri Akm 
Gl. Refet Alpman 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya kaıtılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
' 280 

280 
0 
0 

1 8 0 ' 
5 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan öemil Çambe] 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erfcmen 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi' Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 

Dr. ibrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Abdülhak Fırat 
Nahit Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Pcclatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman MOIPK 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Orgl. Cemil C. Toydenıir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrafcman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tuıgaç, 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Talisin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçi'oğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 

Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Namı Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Meımduh îspartalıgü 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylu 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkaî 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğln 
Yaşar özey 
Feyzuilah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çalur 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SttRD 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Suphi Batur 

Cevdet Kerim tncedayı 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidiin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Kâmil Erbek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

AMASYA 
Ahmet Eymir (1.) 

ANKARA 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nuru'lla'h Esat Sümer 
(1.) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (1.) 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Alton 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket E s e n d i 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ihs&n Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (1.) 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (î.) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref üluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(î.) 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (î.) 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Salim Altuğ (I.) 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu (î.) 
Oevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç ' 
Edip Tör 

I Ahmet Kemal Varınca 
HAKKÂRİ 

Selim Seven 
HATAY 

Abdullah Çilli (1.) 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(D 
Suphi Bedir Uluç 
Ra&im Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koral'tan 
Dr. Aziz Koksal • 

I Dr. Ali Menteşeoğlu 
I İSPARTA 

Kâzım Aydar 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç (İ.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (1.) 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 

I Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
(1) 

I Dr. Nikola Fakaçelli 
I Osman Nuri Koni 

Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 

] Hamdullah S. Tanrıöver 
| Hüseyin Cahit Yalçın 
j Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 

I Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
I Mehmet Bahadır 

Şerafettin Karacan 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 
KIRŞEHİR 

ismail H. Baltacıoğlu 
(î.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
(t) 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz (1.) 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Ala/kant 
Dr. Lûtfi Kırdar (î.) 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
ASbdullah Yaycıoğlu (î.) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer ( t ) 
Rifat Gürsoy 
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ORDU 
Amiral H. Gökdalay 
Haindi Şarlan (î.) 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 
Muin Köprülü (î.) 

SEYHAN 
Dr. Makbule Diblan 
Ali Münif Yegena 
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TOKAD 

Reşit önder 
Mustafa özden (î.) 
Refik Ahmet Seven gil 

Ahmet Remzi Yüregir 
SİÎRD 

Etem İzzet Benice 
Sabri Çelikİuğ (t.) 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Enver Kök 

SİVAS 
Mdtat Şükrü Bleda (t.) 
Kâmil Kitapçı (t.) 
Gl. Fikri Tirfeeş 

TEKİRDAĞ 
Fa vık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger (î.) 

VAN 
Muzaffer Koçak (î.) 

YOZGAD 
Celâl Arat (î.) 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Zonguldak 



B : 11 30.11.1949 0 : 1 
7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış olan XII nci Evrensel Posta Kongresi kararlarım kap-

siyan senetlerin ananmasma dair Kanun 
(Yeter sayı olmamıştır.) 

Üye sayısı 405 
Oy verenler - 1 9 2 

Kabul edenler \$2 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 268 
Açık Milletvekillikleri : 5 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
îbranim. Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergıın 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Serem eti i 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

[Kabul 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BOLU 

Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri 'Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Ahmet İhsan Zeynoloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tuzun 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

edenler] 
EDİRNE 

Mahmut N. Gündüzalp 
ELÂZIĞ 

Fuad Ağralı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Şakir IbrahimhakkıoğJu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Mele>c 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demirelli 

Dr. Nikola Fakaçelli 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

.Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H, Balfoajcıöğlu 

— 259 — 



B : 11 30.11 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fa tin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sday 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 

Mustafa Naiın Karakövlü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Ar tun kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar Özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Ahdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Dr. M i! at Sakaroğlu 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet F ur tun 

.1949 O : 1 
Amiral TL Oökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Di'. Zoki Mesut Sezer 

RİZE 
Di-. Saim Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehnıed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Gülek 

SİNOE 
îjûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip Öker 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Fevzi Eken 

Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Eâtifoğ 1 u 
Reşit Önder 
Mustafa Özden 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Sanalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sah ir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkan t 
Kâmil Eri)ek 
Thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAE 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymir (İ.) 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan (İ.) 
Mustafa Korkut (İ.) 
Tayfur Sökmen 
Nuru İlah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Sa'bri Akın (I.) 
Neşet Akkor 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen (î.) 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya Örgeevren 
Org]. Kazını Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

Memduh Şevket Kseırh! 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (Ba
ta) 

BİTLİS 
.Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (t.) 

BOLU 
i I asan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çam bel 
Hıfzı rra'hm an R. Övmen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al'tay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Ak-güç 
Zehra Bııdunç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeke^ 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Sinıer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlıı 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğln 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (t.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazanç mğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can t e kin 
Münir Çağıl 
Basene İlgaz 
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Necdet Yüeer 
DENÎZLÎ 

Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
A'bidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan) 
Cavit Ekin (t.) 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel ( t ) 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(t.) 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı (I.) 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (t.) 
Rauf Bayındır 
Nah it Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Safari Akgöl 
Salim Altuğ (I.) 
Mesut Çankaya (î.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagünev 
(î.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(D 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Cemil SaidBarlas (Ba
kan) 
Dr. Muzaffer Can'bolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

B : 11 
Eşref Dizdar 
Kâzım O kay 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(D . 
Suphi B«dir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankıır 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzını Aydar 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç (t.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (î.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) ' 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenheğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydenıir 

30 .11.1949 O : 1 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktas 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Hayrul'lah Ürkün 

KIRŞEHİR 
Sa'hir Kurutluoğlıı 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
(t) 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin .Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz (I.) 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar (I.) 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil Idi'l 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Şemsettin Ekmen 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidiîi Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Ferit Ecer (I.) 
Rifat Gürsoy 
Hüseyin UTusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 
Hamdi1 Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
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Husulü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (I.) 
Muin Köprülü (t.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
AM Münif Ye gen a 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Etem tzzet Benice 
Sabrı Çelifctuğ (I.) 

B : 11 30.11 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz (I.) 

SÎNOB 
(")evclet Kerim tncedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı (î.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
(II. Fikri- Tirkeş 
îsımail Mehmed Uğur 

.1949 O : 1 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Nazım Poroy (1.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Vasfi Grerger (î.) 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak (İ.) 

YOZGAD 
Celâl Arat (I.) 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 

"*•» 



B : 11 30.11.1949 O : 1 
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle buna bağlı Protokolerin onanması hakkındaki Kanu

na verilen oyların sonucu 
(Yetersayı olmamıştır) 

AFYON KARAHtSAR 
Ahmed Vezaroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakdhe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Maz'hjar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Serem etli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎNOÖL 
Tahsin Banguoğlu 

Üye sayısı 455 
Oy verenler : 18 6 

KabuJ edenler 186 
Reddedenler 0 

Çekinserler 0 
Oya katılmıyanlar 274 

Açık Milletvekillikleri 5 

[Kabul edenler] 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erfemen 
Abdürralıman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Ahmet İhsan Zeyneloğl u 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker-
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

Dr. İbrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Abdülhak Fırat 
ERZURUM 

Şakir İbrahimhakkıoğlu 
ESKlŞEEÇtR 

Abidin Potuoğlu 
GAZİANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşİr Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. A'bdurraJhman Melek 

GİRESUN 
Tevfi'k Ekmen 
İsmail Satnıncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Be nal' Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 

Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Aıtay 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltıacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
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Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Ol. Ali Puad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Ereil 
Şeviki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Ben i 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 

B : 11 30.11 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzııllah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdaiay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

.1949 O : 1 
RÎZE 

Dr. Saim Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dlblan 
Kasım Gülek 
Cavid Orail 

SlNOB 
Lıutfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip Öker 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 
CVmil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Rocai Güreli 

Cemal Kovalı 
Reşit önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Sırat Kemal Yetkin 

VAN 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Aıkgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Er'bek 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşjkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir (1.) 
Ali Kemal Yiğit oğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îhsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın (I.) 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (î.) 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya Örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BÎLECIK 
Reşit Bozüyük 

M eıııduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BÎTLIS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (İ.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırra'hman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Alaı Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazip'ek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (î.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
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Âbidin Ege 
Kemal Cemal Önceİ 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Alhmed Aytaç 
Vedat Dicleli (Bakan) 
Cavit Ekin (I.) • 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
(t) 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları a-) 
Fethi Erimçağ • 
Dr. Bahâttin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı (1.) 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (1.) 
Rauf Bayındır 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ (1.) 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Oevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 

Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Egref Dizdar 
Kâzım Okay 
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Dr. Galip K. Zaimoğlu 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tuzun 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turam 
Şevki Yalvaç (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (I.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Ref et Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 
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İZMİR 

Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
HayruUah Ürkün 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Amiral Şükür Okan (1.) 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz (1.) 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık: Eti 

Dr. Hıküiet İ W t 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Za'bcı 

MANİSA 
Yunus M. Alaikant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar (I.) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Şemsettin Ekmen 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamda Dayı 

NİĞDE 
Ferit Ecer (1.) 
Rif at Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (1.) 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl ( t ) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 



Ömer Karatafc ( t ) 
Muin KâiKrülü (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Dr. Kemal Satn-
(Bakan) 
Sinan TekeJUüğ lu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Ye^ena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SîlRD 
E tem îzaefc Beraiee 
ıSalbri Çeliktag (î.) 
A ü Rıza Esen 
Lûtfi Ya^uz (İ.) 

S : İİ 
SlNOB 

Cftvdej; Kejaan înced$£i 
OBaskan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (t.) 
Nazif Ergin 
Hikmeıt I§ık 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin &adak 
(Balkan) 
Reşat Şe&meıfctiıı Sirer 
(BaSkaa) 
öl. Fikri Tirkfis 
îsmail J&enm$& Uğur 
Abidita. Yurdakul 
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TEKtltBAO 

Fayık öztrak 
TOKA& 

Mustafa kâti$q£l% 
Mustafa özden (I.) 
Nazım Farjpgş (î.) 
Refik Altm&t Sê ejnıgU 

TRABZON 
Daniş Eyi&eğlU 
Ali Rıza J$ft 
Raif K a r e n i z 
(Bagajı Y.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Muştala R. TaraköiOfllu 
Muammer YarımblJRk 

USÇA 
Osman Ağan 

Atalay Aka^ 
Va«sât G$TW& (1.) 

ibrahim Amm 
Mfsa#£r Kocafe (t) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Rerksoy 
Sırrı Icöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergen$r 
Ali R. focja^daroğlu 
%ib4 K ^ r 
Naim Kromer 
Orhan Şşy$i Orhon 
Nuri T r̂fyftn 

[Açık Milletvekillikleri) 

Antatya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
&>D!guHak 
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S. Sayısı: 24 
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlanın, Milletvekilliği dokunulmaz* 
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulann Karma Komisyon raporu 
(3 /432) 

T.C. 
Ba§bakcmhk t 23 . XI . 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 4389, 6/4075 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Afyon Milletvekili General Sadık Aldoğan ileMillet Partisi mensuplarından Osman Bölükbaşı 
ve Fuat Arna haklarında, Türk Ceza Kanununun 147 - 156 neı maddeleri delaletiyle 171 nci mad
desine uygun harekette bulunduklarına dair bilerek iftira ettiği kanaatine varılan Denizli Millet 
vekili Reşad Aydınlı hakkında gerekli kovuşturma yapılabilmesi için Milletvekilliği dokunul

mazlığının kaldırılmasına dair Ankara Cumhuriyet Savcılığından alman yazının gönderildiği 
hakkında Adalet Bakanlığının 258 sayılı ve 23 . XI . 1949 tarihli yazısı sureti ile ilişiklerinin; 
Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde, gereği yapılmak üzere bağlı olarak sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Adalet Bakanlığının 23 . XI . 1949 tarih ve 258 sayılı yazısı örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından alınan 23 . XI . 1949 tarih ve 11807 sayılı yazıda: 
Türk Ceza Kanununun 147 - 156 nci maddesi delaletiyle 171 nci maddesine uygun harekette 

bulundukları Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı tarafından ihbar olunan Afyon Milletvekili Sa
dık Aldoğan ve arkadaşları haklarında yapılan soruşturma sonunda bu ihbarın hakikate muhalif 
bulunduğu anlaşıldığından kovuşturma yapılmasına mahal olmadığına karar verildiği bildirilerek, 
Sadık Aldoğan ve arkadaşlarına iftiradan dolayı ıdı geçen Reşad Aydınlı hakkında kovuşturma 
yapılabilmesi için Milltevekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Cumhuriyet Savcılığının sözü geçen yazısı ile bu husustaki soruşturma kâğıtları, Anayasanın 
' 7 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere "bağlı olarak Yüksek Huzurlarına 
sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
F. Sirmm 



24 .XI . 1949 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon Yüksek Başkanlığına 

İçtüzüğün 178 nci mddesi hükmüne tevfikan 
ad çekme ile ayrılan beş kişilik Hazırlama Ko
misyonu aynı madde gereğince aralarında gizli 
oyla Başkanlığa İzmir Milletvekili Ekrem 
Oran'ı, sözcülük yapmak üzere kâtipliğe, Krzu-
rum Milletvekili Şakir İbrahimhakkıoğlu'nu 
seçtikten sonra Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması talep edilen Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı'yi dinlemiş ve evrakı incelenmiş
tir. 

Denizli Milletvekili Reşat Aydınlı'ya isnat-
lanaıı suçun ağırlığı ve hususiyeti bakımından 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
ciheti düşünülmüş ise de isnatlanan eylemin 

Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde sayılan 
suçlardan olmadığı görülerek İçtüzüğün 180 nci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Re
şat Aydınlı hakkındaki kovuşturma ile Yargıla
manın Dönem sonuna bırakılması hususunun 
Karma Komisyonun Yüksek takdir ve tasvibi
ne arzına oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan Sözcü Üye 
İzmir Erzurum Bursa 

E. Oran Ş. Ihrahimhakktoğhı A. Ahgüç 

Üye Üye 
Konya Rize 

Ol. A. F. Cebesoy Dr. tfavm Ali Dilemre 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B.M. M. 
naıjasa ve Adalet Komini)onlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/43,2 
Karar No. 2 

28 . XI . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karalı işar Milletvekili General Sadık 
Akloğan ile Millet Partisi mensuplarından Os
man Bölükbaşı ve Fuat Anı a, haklarında, Türk 
Ceza Kanununun 147 - 156 nci maddeleri dela
letiyle 171 nci maddesine uygun harekette bulun
duklarına dair bilerek iftira ettiğinden dolayı 
suçlu sayılan Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'-
ıım Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlığın 23 . XT . 1941) 
tarih ve 6 - 4075 sayılı yazısiyle ilişiği dosya, 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle konu
nun incelenmesi ve sonuca göre raporunun ya,-
zılması için, İçtüzük'ün 178 nci maddesi gereğin
ce adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komis
yonuna tevdi edilmişti. 

Hazırlama Komisyonunca, Denizli Milletve
kili Reşad Aydınlı dinlendikten ve dosyadaki kâ
ğıtlar incelendikten sonra «Reşad Aydınlı'ya 
isnat olunan suçun ağırlığı ve hususiyeti bakı
mından Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı

rılması düşünülmüş ise de isnat olunan eylemin 
Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde sayılan 
suçlardan olmadığı görülerek, İçtüzüğün 1.80 nci 
maddesinin ikinci iikrası hükmü gereğince, Re
şad Aydınlı hakkındaki kovuşturma ile yargı
lamanın dönem sonuna bırakılması» na karar 
verilmiştir. 

Hazırlama Komisyonunun bu .yolda hazırla
dığı rapor üzerine Karma Komisyon, ilgili mil
letvekilinin savunmasını dinledikten sonra, Ko
misyon üyelerinin gerek esas. gerek şekil ba
kımından ileri sürdükleri çeşitli mütalâaları diu-
liyerek işi her cephesinden incelemiş ve neti
cede : 

İsnat olunan fiil Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı yasak eylemlerden olmama
sı dolayısiyle, İçtüzüğün 180 nci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü ve mevcut teamül karşı
sında, Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı hak
kında yapılmak istenilen kovuşturma, ve yargı-

( S. Sayısı : 24 ) 



- 3 
lamanın donem sonuna bırakılmasına bir ayrışık 
oya karşı çoğunlukla karar vermek zaruretinde 
kalmıştır. 

Yüce Kamutayın takdirine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komis

yon Başkanı Sözcü 
Konya Konya 

/ / . Karagülle A. R. Türel 
Kâtip 

Erzurum Afyon K. 
*Ş\ tbrahimhakJnoğlu II. Dincer 

Afyon K. Balıkesir Balıkesir 
H. Bozca Orgl, K. Özalp O. N. Burcu 

Bursa Bursa Bursa 
A. Konuk A. Akgüç M. Krkmen 

Erzincan 
A. Fırat 

izmir 
E. Oran 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 

Erzincan 
AS\ S ağır oğlu 

Kırklareli 
Dr. F. TJmay 

Muğla 
N. ÖZMTl 

Rize 
Dr. AS\ „'l. Dilenire 

. İstanbul 
O. N. Koni 

Konya 
Ol. A. F. Ce.besoy 

Rize 
T. B. Balta 

Fiilin mahiyetine ve Yüksek Kamutayın 
emsal kararlarına nazaran Denizli Milletvekili 
Reşad Aydmlı hakkında yapılmak istenilen ko
vuşturma ve yargılamanın dönem sonuna bıra
kılmasına muhalifim ve bu yönden işin Yüksek 
Kamutayın takdirlerine bırakılmasının daha 
uygun olacağı reyindeyim. 

Mardin 
Mehmet Kâmil Boran 

»&<( 
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