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Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti ve Mardin Milletvekili 
Aziz Uras'm milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların

dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/225) 

T.C. " 
Başbaaknlth 27 .X .1951 

Tazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. ) 6/2-3879 

3269 
G. No. ; 6/13 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 . VIII . 1951 tarihinde Bilecik îl Seçim Kurulunun tâyin ettiği gün, saat ve yerde propa
ganda nutuklarını söyliyen Mardin Milletvekili Doktor Aziz Uras'm sözlerini Kore meselesine inti
kal ettirerek «Kore'ye asker göndermek mecburiyetinde değildik, vatan evlâtlarını oraya gönderip 
kanlarını beyhude akıtıyoruz, bu kanların kendi topraklarımızda akması lâzımdır. Şu halde çocuk
larımızı Kore mezbahasına göndermişiz, Kore'de ölenler • şehit sayılmaz, şehit olmak için vatanı
mızda ve vatanımız için ölmek gerektir.» demek ve Malatya Milletvekili Sadık Eti'nin de «Kore'ye 
asker gönderilmesi hakkında, Anayasanın 43 ncü maddesi gereğince Meclisin yetkisine dayanma
dan Hükümetin 12 saat içinde karar aldığını, bu kararın da Anayasanın 47 nci maddesine aykırı 
olduğunu, Koreye asker göndermenin doğru olmadığını» söylemek suretiyle Türk Ceza Kanununun 
161 nci ve Askerî Ceza Kanununun 58 nci maddeleri hükümlerini ihlâl ettiklerinden haklarında ko
vuşturma yapılması için Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üze
re Adalet Bakanlığından alman 26•".' IX . 1951 tarih ve 84/245 sayılı tezkere örneği ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
; ,' • A , Menderes 

Adalet Bakanlığının 26 . IX . 1951 tarih ve 84/245 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Bilecik C. Savcılığından alman 1 . IX . 1951 gün ve 1006 sayılı yazıda; '27 . VIII . 1951 tari
hinde îl Seçim Kurulunun tâyin ettiği gün, saat vo yerde propaganda nutuklarını söyliyen : 

1. Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, sözlerini Kore meselesine intikal ettirerek «Kore'ye 
asker göndermek mecburiyetinde değildik, vatan evlâtlarını oraya gönderip kanlarını beyhude 
akıtıyoruz, bu kanların kendi topraklarımızda akması lâzımdır. Şu halde çocuklarımızı Kore mez
bahasına göndennişiz, Kore'de ölenİer şehit sayılmaz, şehit olmak için vatanımızda ve vatanımız 
için ölmek gerektir» demek, 

2. Malatya Milletvekili Sadık Eti'nin de «Kore'ye asker gönderilmesi hakkında, Anaya
sanın 43 ricü maddesi gereğince Meclisin yetkisine dayanmadan Hükümetin 12 saat içinde karar 
aldığını,'bu kararın da Anayasanın 47 nci maddesine aykırı olduğunu, Kore'ye asker gönder
menin doğru olmadığını», 

Söylemek suretiyle Türk Ceza Kanununun 161 nci ve Askerî Ceza Kanununun 58 nci maddeleri 
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hükümlerini ihlâl ettikleri beyan ve mezkûr maddelere tevfikan haklarında (kovuşturma yapılmak 
üzere milletvekillikleri dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen soruşturma kâğıtları, Anayasanın 17 nei maddesi hükmü dai
resinde gereğinin ifası için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuştur. • 

Adalet Bakanı 
B, Nasuhioğlu 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kumlan Karma Komisyon raporu 

T.Ş.M.M, 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurlan 

Karma Komisyon 
Esas No : 3/225 
Karar No : 27 

14. II. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

27. YİII . 1951 tarihinde il seçim kurulunun 
tâyin ettiği gün, saat ve yerde propaganda nutuk
larını söyliyen Mardin Milletvekili .Doktor Aziz 
Uras'ın sözlerini Kore meselesine intikâl ettire
rek «Kore 'ye asker göndermek mecburiyetinde 
değildik, vatan evlâtlarını oraya gönderip kan
larını beyhude akıtıyoruz, bu kanların kendi top
raklarımızda akması lâzımdır. Şu halde çocukla
rımızı Kore mezbahasına göndermişiz. Kore'de 
ölenler şehit sayılmaz, şehit olmak için vatanı
mızda ve vatanımız için ölmek gerektir» demek 
ve Malatya Milletvekili Sadık Eti'ninde «Kore'
ye asker gönderilmesi hakkında, Anayasanın 43 

.n$u maddesi.gereğince Meclisin yetkisine dayan
madan Hükümetin 12 saat içinde karar aldığım, 
bu kararın da Anayasanın 47 nci maddesine ay
kırı olduğunu, Kore'ye asker göndermenin doğru 
olmadığını» söylemek suretiyle Türk Ceza Kanu
nunun 161 nci ve Askerî Ceza Kanununun 58 nci 
maddeleri hükümlerini ihlâl ettiklerinden dolayı 
suçlu sanılan Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti ve Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın millet
vekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın.6/3269 sayı ve 27 . X . 1951 
tarihli yazısı ile ilişiği dosya, Karma Komisyo
numuza havale edilmekle konunun incelenmesi ve 
sonuca göre raporunun yazılması için, İçtüzüğün 
178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle ay
rılan hazırlama komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so

nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya kar
ma komisyonumuzca çla incelenip görüşüldükten 
sonra. , 

Malatya Milletvekili ] Mehmet Sadık Eti 'ye •' 
isnadedilen, suçu işlediğine kanaat getirilmedi
ğinden yapılmak istenen kovuşturma ve yargı
lanmanın dönem sonuna bırakılmasına ittifakla, 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'a gelince, tah
kikat evrakında ifadeleri mazbut tanıkların 
ifade ve beyanlarının birbirine mübayin ol
maları hasebiyle mumaileyhin de kendisine is
nat olunan suçu- işlediğine kanaat getirilmediği 
gibi sarf eylediği iddia olunan sözlerin Ceza 
Kanununun 161 nci maddesinde yazılı suç ma
hiyetinde görülmediğinden mumaileyhin de mil
letvekilliği. dokunulmazlığının kaldırılmasına 
mahal olmadığına ve yapılmak istenen kovuş
turma ve yargılamanın dönem sonuna bırakıl
masına ekseriyetle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Manisa 

R. §. înce 
Ankara 

Cevdet Soydan 
Ankara 

O. T. îltehin 
Bingöl 

M. N. Ohcuoğlu 

Konya 
R. Alabay 

Ankara Ankara 
Eâmid §. İnce O. Ş. Çigekdağ 

Ankara Balıkesir 
Ramiz Eren Vacid Asena 

Çoruh Çorum 
M. Güney E. OrtaJccıoğlu 

( S. Sayısı : 107 ) 
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Edirne Erzincan Erzincan 

M. Enginim 8. S ağır oğlu Ş. Günaltay 
imzada bulunmadı 

içel içel istanbul 
II. Fırat §. T ol A. Moshos 

istanbul istanbul izmir 
F. II. Demirelli M. Benker H. özyörük 

Kars Kars Konya 
A. Çetin L. Aküzüm II. Aydtner 
Kütahya Mardin Siird 

8. S. Nasuhoğlu M. K. Boran §. Türlcdoğan 
Tokad Tokad Yozgad 

İL Ökeren Z. Betü tN. Ü. Alçılı 
Malatya Zonguldak 

M. Kartal Y..M. Alakant 
imzada bulunmadı imzada bulunmadı 

Muhalefet şerhi : 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm 27.VIII. 

1951 tarihinde Bilecik Halk Partisi meydan 
toplantısında yaptığı konuşmada : (Kore'ye 
asker göndermek mecburiyetinde değildik, va
tan evlâtlarını oraya gönderip kanlarını bey
hude akıtıyoruz, bu kanların kendi toprakları
mızda akması lâzımdır, şu halde çocuklarımızı 
Kore mezbahasına göndermişiz, Kore'de ölen
ler şehit sayılmaz şehit olmak için vatanımızda 
vatanımız için ölmek gerektir,) şeklinde sözler 

sarfettiği aynı tarihli zabıt varakasında tasrih 
edilmekte ve zabıt varakası mumzileriyle son
radan dinlenilen Nail Arat ibrahim Olgun, 
Necdet Evliyagil, Numan Kızılkaya ve Arif 
Hanoğlu ismindeki şahıslar teyit ve itmam ey
lemektedirler. 

Komisyon Tüzük hükümleri gereğince ye
niden tanık dinlemek imkânına malik olmadı
ğı için mevcut delâil üzerinde bir neticeye var
mak mecburiyetindedir. 

Yukarda bertafsil izah edildiği veçhile 
mevcut delâil muvacehesinde Mardin Milletve
kili Aziz Uras'm isnat edilen sözleri söylediği 
kanaati vicdaniyesi tahassul eylemekte olup 
isnadedilen sözlerin Türk Ceza Kanunu muva
cehesinde temas ettiği müeyyideler Anayasa
nın 12 nci maddesinde tasrih edilen ağır ceza
lı mevaddan bulunması sebebiyle içtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince mumaileyhin millet
vekilliği dokunulmazlığının kalkması kanaatin
de olduğumuzdan ekseriyet kararma muhalifiz. 

Erzurum Manisa Maraş Konya 
E. Karan S. Ergin M. özsoy T. Kozbek 

Bu muhalefet şerhine neticesi itibariyle 
iştirak ederim 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 
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