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1. —• GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Üyelerden Bedrettin Tuncel'in bir ay izinli 
sayılması hakkındaki 'Başbakanlık yazısı okundu 
ve kabul olundu. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine ibir fıkra ve ıbu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka
bul edildi. 

17 Mayıs 1961 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili (Kâtip 

İbrahim Senit Alev Coşkun 
Kâtip 

Şahap Kitapçı 

2. — GELEN KÂfclTLAR 

Tasarılar 
1. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa

ra mükâfatı hakkında kanun tasarısı (1/135) 
('Maliye Komisyonu ile ıKurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyona) 

2. •— Nedim Küçüküzpolat'ın (babası Abdül-
kerim Küçükoapolat'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 
(1./136) (Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyona) 

»a<ı 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Lûtfi Akadh 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktı!'. 

YOKLAMA 

I (Yoklanıa yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vatikan Büyükelçiliğine tâyin edi
len Muharrem İhsan Kızıloğlu'nun, Temsilciler 
Meclisi Üyeliğinden çekildiğine dair yazısı 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşu olarak bir 
dilekçe var, okutuyorum. 

Temsilciler/Meclisi Başkanlığına 
Vatikan Büyükelçiliğine tâyinini dolayısiyle 

Temsilciler Meclisi üyeliğinden istifa-ettiğimi de
rin saygılarımla arz ederim. 

Mufh'arrem İhsan Kızıloğlu 
BAŞKAN — Muharrem tlhsan Kızıloğkı. (Al

kışlar) 

MUHARREM İHSAN KIZILOĞLU — Sa
yın Başkan, Sayın arkadaşlarım; 

•Şu son anda gösterdiğiniz tarihî tezahür, kar
şısında çok derin ibir heyecan içindeyim. Üçbuçuk 
ayı -geçen bir zaman zarfında aranızda çalışmak 
şerefine, gururuna saihiboiarak buradan "ayrılaca
ğım. Memleketin geleceğini hazırlıyan Yüksek 
Meclisinizde şaihsıma düşen vazifeleri' ifa edebil
dim ise bunun başlıca sebebinin sizlerin irşat ve 
desteklerinizle olduğunda hiç. şüpüıe yoktur. He
pinizle ayrı ayrı geçen konuşmalarımız, benim 
uzun bir askerlik hayatımdan sonra, memleketin 
siyasi mukadderatına hâkim olan Yüksek Meclds-

424 — 
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ten ^türeeeğdm en tatlı hâtıra olacak ve hayatım 
boyunca bu hâtırayı muhafaza edeceğim. 

Hepinize en derin saygılarımla selâmlar, Al-
lahısmarladık, derim. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar), («Allah muvaffak etsin.» sesleri.) 

2. — 19 Mayısta, Temsilciler Meclisi adına, 
Anıt - Kabir'e çelenk koymak üzere beş ve şeref 
trübününde bulunmak üzere davet edilen onbeş 
üyenin adçekmek suretiyle seçilmesi 

'BAŞKAN — Bâzı işlemler var; gündeme göç
meden Önce onları halledelim. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebe
tiyle Anıt - Kabir'e çelenk koymak üzere beş üye 
seçilecektir. Evvelâ bu seçimi yapalım, etendim. 
(«Adçekme suretiyle» sesleri) Tabiî, adçekme 
suretiyle seçileceklerdir : / 

Osman Bölükbaşı, 
Dani'ş Yurdakul, 
Mehmet Altmsoy, 
Lûtfi Biran, 
Sait Erdinç. 

Efendim, şimdi de 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısiyle şeref trirbününde yer alacak 
olan 15 kişilik davetli heyeti seçeceğiz. Yine ad
çekiyoruz. 

Lûtfi Biran 
Cevdet Dursunoğhı 
Zekâi 0*Kan 
Ahmet Bilgin 
Reşat Ta rdıı • 
Mehmet Salim Hazerdağlı 
Ahdülkerim Akyüz 
Nüvit Yetkin 
Sadık Aldoğan (Yok sesleri) 
Abdullaih Ercan 
Yekta Karamustafaoğlu (İzinli sesleri) 
Fikret Pamir 
Avni Başman, («Yok, hasta» sesleri) 
Iibrahim Saffet Omay 
Halil özmen 
Bülent Ecevit 
Necati Duman («Hasta» sesleri) 
Turgut Göle 
Şa!hap Koeatopçu 

BAŞKAN — Anıt - Kabir'e gidecek beş kişi
lik heyetten Daniş Yurdakul arkadaşımız ayrıl
mışlardır. Bunun yerine başka bir arkadaşımızı 
seçeceğiz. 

— 425 — 
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Burıhan Akdağ heyete dâhil olmuşlardır. 
Osman Bölükbaşı Ankara,'da mı?.. («Ankara'

da» sesleri ) 
Gündeme girmeden bir noktayı tavzihan arz 

etmek istiyorum. Millî Birlik Komitesi yarın 
Anayasayı tab ve tevzi ettirecek. Yarın öğleyin 
Anayasa Komisyonu toplantı yapacak ve raporu
nu tanzim edecek. Cuma günü komisyon raporu 
ile Komiteden gelen metinler tabedilerek sayın 
üyelere tevzi edilecektir. 

Cumartesi günü 9,30 da Anayasanın konuş
masına başlıyacağız. Başkanlık Divanı Sayın üye
lerden burada bulunmalarını ve izinli arkadaşla
rımıza da bildirmelerini1 bilhassa rica ediyor. . 

S. — Üyelerden Kadircan Kafh'nın, Temsil
ciler Meclisi ile Millî Birlik Komitesi fdalûyetle-
rini yanlış aksettirdiği ve Mecliste mevcut olmı-
yan bir tasarıyı var olarak gösterdiği iddia edi
len, Tercüman gazetesinde çıkan yazısı üzerinde 
görüşmeler 

BAŞKAN— Rıfat Cini. 
RÎFAT ÇÎNÎ — Muhterem.arkadaşlar, 
Binbir şahsi ihtirasın itelediği felâket uçu

rumunun kenarından muazzam tarihî hâdise ne
ticesi kurtarılan memleketimizde, milletimizin 
tekrar huzur ve sükûna kavuşmasını temin için 
gereken tedbirleri almak üzere burada aylardır 
geceli gündüzlü bir çalışma yapmaktayız... 

Bundan böyle tarih boyunca Türk milletinin 
bütün fertleri arasında kardeşlik hislerinin hâ
kim olmasına, vatandaşın iyi niyetini bâzı fena 
düşüncelilerin istismarına son verilmesine gay
ret ettiğimiz, bu mukaddes çatının dışında bu 
gayelere muhalif estirilmek istenen rejimi, Devlet 
ve Meclis aleyhine havayı sizlere aksettirmek 
en. tabiî vazifemdir. 

Muhterem arkadaşlar, hafta tatilinden bilis
tifade gittiğim Kütahya'da kaldığım müddet
çe pek çok vatandaş 8 . 5 . 1961 tarihli Tercüman 
gazetesinde intişar eden (Dinde Reform tasarı
sı) adlı yazıyı gösterip (Dinimizi değiştiriyor-
muşsunuz, bu hususta Meclise bir tasarı veril
miş) diye devamlı ve içten gelen bir kırgınlık
la şikâyet ederek hakikati öğrenmek istediler. 

Tercümanı hiçbir vakit okumadığım için, hâ
dise hakkında o ana kadar malûmatım yoktu... 
Yazıyı tetkik ettim. Hakikat şudur : 

Meclisimiz vazifeye başladığı günden itiba-
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ren her gün muhtelif vatandaşların gönderdik- I 
leri muhtelif şahsi fikir ve kanaatleri gösteren I 
kitap, broşür ve mektupları hepimiz almakta- I 
yiz. Bu cümleden olarak nasıl bir şahıs olduğu
nu bilmediğimiz Osman Nuri Çerman adlı kimse 
de (Dinde Reform) isimli kitabı 15 gün evvel I 
Meclis üyelerine göndermiş bulunmaktadır. Bu
günkü Türk cemiyetinin ve onun Meclisinin hiç
bir zaman benimsemiyeceği fikirleri ihtiva eden I 
bu kitapçıdan muharrir nasıl bahsediyor : 

Dinde reform tasarısı 
Bir kitapçık neşrederek tslâm dininde reform 

yapılmasını Temsilciler Meclisine tavsiye eden 
ve bu hususta bir kanun tasarısı önergesi düzen-
liyen Osman Nuri Çerman'm bu tasarıdaki bâzı 
fikirlerine diyeceğim yok; fakat bâzı fikirleri 
var ki, diğerlerinin değerini ve sıhhatini âdeta 
hiçe indiriyor. 

Yirmi yedi madde ve yedi buçuk sayfa tutan 
tasarının başlıca kısımlarını, reformun mahiye
tini belirtmek bakımından, okuyucularıma su
nuyorum : 

«Bu kanun Resmî Gazetede yayınlandığı 
günden itibaren Türk sınırları içinde bulunan 
camilerde ezanlar Türk diliyle yapılacaktır. 
Ezanda «Tanrı elçisidir Muhammed» şeklinde 
söylenecektir.» 

«Namaza imamlar Kur'anın yalnız hakikat 
ve ahlâk esaslarını bildiren ayetlerini seçecek- j 
lerdir.» 

«Yeni bir Türkçe Kur'an düzenlenecek, Kur'-
ana (!) Medenî Kanunla hükümden kalkmış 
olan şeriat hükümleri konmıyacak, onun yerini 
tutan Medenî Kanun ve Atatürk demeçlerinden 
parçalar konacak, bundaki dil, Dil Kurumu ta
rafından öztürkçeye çevrilecektir.» 

«Evkaf Genel Müdürlüğü camilerdeki halı ve 
kilimleri kaldırarak sıralar koyacak.» 

«Her camide birer kitaplık bulunacak ve gün
düzleri namaz kılınacak, kitap okunacak, konfe- I 
ranslar verilecek, cemaatle namaz ancak sabah- I 
lan ve akşamlan kılınacaktır.» I 

«Din mevzuatının fenne, ilme, mantığa, Ata- I 
türk ülkelerine uygun olmak şartiyle her türlü I 
münakaşası serbesttir.» I 

«Süleyman Çelebi'nin mevlidinde tarihî ve- I 
sikalara dayanmıyan iddialar, mübalâğalar kal- I 
dınlacaktır. Atatürk'e vatan ve millet duygusu- | 
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na ait şiirler, güzel sözler mevlitlerde okunacak
tır.» 

«Camiye girmiyenlere, ibadet yapmıyanlara 
dinî inançlann bâtıl olanlarına ait söz söyliyen 
veya yazı yazanlara, orııçsuzlar hakkında kâfir 
veya zındık diyenlere üç yıldan altı yıla kadar 
hapis cezası verilir.» 

«Gerek kurslarda gerek camilerde yapılacak 
halk eğitiminde Millî Eğitim organlariyle iş bir
liği yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
Millî Eğitim Bakanlığı arasında görüş ayrılığı 
çıkarsa Bakanlığın görüşü kabul edilecektir.» 

«îmanı - Hatip okulları, halk öğretmen okul
ları haline getirilecek; fıkıh, kelâm, hadis gibi 
dersler kaldırılacak, bunlara ait kısa bilgi din 
tarihi derslerinde verilecektir,» 

«Camilerde Ali, Ömer gibi Arap halifelerinin 
isimleri yanında başta Atatürk olduğu halde 
Türk vatanına, ilmine, güzel sanatlarına üstün 
hizmetleri dokunanların isimleri yazılacaktır.» 

«Cenaze başında «merhumu nasıl bilirsiniz ?» 
denilemiyecek, cenazenin gömülmesinden sonra 
mezar başında .talkın yapılmıyacaktır.» 

«Çarşıda, pazarda, sokakta ve umu li yerler- * 
de kadınların çarşaf, cepken, şalvar giymeleri 
katiyen yasaktır.» 

«Türk vatandaşlarının Hacca gitmeleri ya
saktır.» 

«Hac mevsimi dışında turist sıfatiyle Ara
bistan'a seyahat serbesttir.» 

Tasarıda dine hakaret edenler, din adamla
rını tezyif edenler hakkında ceza düşünülmemiş
tir. 

Lâikliğin ateşli savcısı olan bu zat Devletin 
din işlerine karışmasının ve'böyle.bir kanun çı
karmasının da lâikliğe aykııı olduğunu aklı
na getirmemiş. 

Dinde reform dedikleri nesne bu imiş demek; 
nihayet öğrenebildik. 

Hoşça kainiz. 
Muhterem arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, 

gayet ustaca ve kötü maksatlı bir üslûp ile me
sele Yüksek Meclisinize mal ediliyor ve efkân 
umumiyede; memleketin en ücra köşelerine ka
dar, böyle bir kanunun hazırlandığı intibaı ma
alesef bâ,zı siyasi teşekkül mensuplan tarafın
dan uyandırılıyor ve ceplerde taşman nüshalarla 
her köşe başında zehir saçılıyor. 

-m-
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Muhterem arkadaşlar, muhtelif devirlerde 

bilhassa dinde ifrata giden yazı ve kitaplar neş
redilmiştir. Buna misal olarak Halifelik zama
nında Abdullah Cevdet'in tercümesi olan «Aklı 
selim» kitabı gösterilebilir. Bunları o zamanlar
da dahi muharrir ve müellifler ancak fikirleri
ni belirtmek suretiyle mukabele ederek cevaplan
dırmışlardır. Dürüst bir yazar ancak böyle ha
reket eder. 

Halbuki Kadircan Kaflı böyle bir karşı fi
kir serd etmedikten başka yazısının son cümle
si ile de Yüksek Meclisimizi itham altına sok
muştur. 

Kadircan Kaflı da pekâlâ bilir ki memleke
tin mümtaz ve aklıselim sahibi -evlâtlarının bu
lunduğu bu Mecliste, kendisinden başka hiçbir 
üye böyle deli saçmalarına inanmaz. 

Muhterem arkadaşlar, milletimizin en hassas 
olduğu bir mevzua Yüksek Meclisinizi karıştır
manın doğrudan doğruya dini politikaya âlet 
etmek olduğunu takdir buyurursunuz. 

Bu durum karşısında Meclisimizde böyle bir 
tasarı bulunmadığının halk efkârına bir bildiri 
ile açıklanmasının Yüksek Başkanlık Divanınca 
karar altına alınmasını istirham ederken bugün 
için hasbelkader en şerefli bir mevkide, hiç ol
mazsa bulunduğu müddetçe, Kadircan Kaflı '-
dan bir ricam vardır : Devamlı ve sistematik bir 
şekilde yazmakta olduğu sözde dini koruyucu, 
hakikatte tezyif edici yazılarından vazgeçsin, 
temiz Türk vatandaşını birleştirici telkinlerde 
bulunsun. Aksi takdirde Ramazanda domuz 
eti ile şarap içenlerin dinî bir sapıklık ve mec-
zupluktan kurtulamıyacağına göre, bu ulvî ça
tıyı terk etsin. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN —- Gündemin birinci maddesine 
geçiyoruz efendim. 

KADİRCAN KAFLI — Söz istiyorum, adım 
geçmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KADİRCAN KAFLI — Muhterem arkadaş

lar, ikinci defadır ki, gazetede çıkan yazımın 
yanlış anlaşılmasından dolayı bu kürsüye geti
rilmiş bulunuyorum. 

Burada da arkadaşımız, gazetedeki yasımı 
dikkatle okumamış, anlamamıştır. (Gürültüler) 
Böyle bir tasarı ortada yoktur, aynı zamanda 
vardır. (Gürültüler, «nerede tasarı?» sesleri) 
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I Müsaade buyurun, izah edeyim. («Hangi eneü-
r mende bu tasarı?» sesleri) 
I BİR ÜYE — Olmıyan tasarıyı varmış gibi 
I göstermek ahlâksızlıktır. 

KADİRCAN KAFLI (Devamla) — Ben siz
lerden ahlâk dersi alacak değilim. (Gürültüler) 

I BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
J açıklasınlar. 

KADİRCAN KAFLI (Devamla) — Bunun
la beraber, tasarı hem vardır, hem de yoktur. 
(«Bu ne demek?» sesleri) (Gürültüler) («Mec
liste var mı?» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, Kadircan Bey, 
I tasan hem var, hem yok, ne demek? Lütfen izah 
I ediniz. 

KADİRCAN KAFLI — Böyle bir tasarı hem 
var, hem... (Gürültüler) Müsaade edin arka
daşlar, izah edeyim. Böyle bir tasan Temsilci
ler Meclisinde yoktur. Fakat Osman Nuri Çer-

I man'm kafasında, neşrettiği kitabında böyle bir 
I tasarı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kadircan Kaflı, buna 
I tasarı denmez, Meclise maledilemcz, tasarı diye

mezsiniz. 
KADİRCAN KAFLI (Devamla) — Arka

daşlar, bu tasarı kelimesi yalnız meclislerde kul-
I 1 anılmaz. Her hangi bir kimse oturup bir ta-
I sarı hazırlıyabilir. Bu tamamiyle hususi mahi-
I yettedir. (Gürültüler) 

I .BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
KADİRCAN KAFLI — Yanlış anlıyorsu-

I nuz. Müsaade buyurun da izah edeyim. (Gürül-
I tüler, «neyi izah edeceksin?»sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
KADİRCAN KAFLI — Osman Nuri Çer-

I man bir kitap neşretmiş. Bu kitabın yazılarım 
I tetkik ederseniz sizler de göreceksiniz ki; tama-
I men münasebetsizliktir. Ben; zihinleri karıştır-
I masına mâni olmak için onu tenkid ettim. (Gü-
I rültüler, «Bu nasıl tenkid!> sesleri) 
I BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

KADİRCAN KAFLİ — Makalem şahsi bir 
I tenkid yazısından başka hiçbir şey değildir. 
I Dedikleriniz gibi değil, bilhassa Meclisin ilerde 
I itham altında, zan altında kalmasını önlemek 
I için yazılmıştır. 

RATIP T AHİR BURAK — Sırıtarak ko-
I nuşma, biraz ciddî ol! Yakışmıyor sırıtarak ko-
I nuşmak sana. 

— 427 — 
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KADÎECAN KAFLI — Konuşma tarzım 

öyledir, yakışmıyorsa konuşmıyayım. («Konuş
ma» sesleri) 

FERDA GÜLEY — Muhterem Balkan, sözN 

istiyorum; mevzuun aydınlanması çok lüzum
ludur. Vatandaşlardan aldığım mektuplar var
dır. 

BAŞKAN — Avni Doğan. 
AVNİ DOĞAN — Muhterem arkadaşlar, 

Meclisin haysiyeti bakımından, memleketin em
niyeti bakımından, Yüksek Riyaset Divanının 
ve Hükümetin bu mesele üzerine eğilmesi lüzu
muna kaaniim. Cebimde altı mektup var. Bir 
adam, bir kitap yazmış, kendi seviyesine güre, 
düşüncesini ortaya koymuş. Kitap okunduğu za
man bunun hakkında bir hüküm verilebilir, me
sele burada değildir. Meselenin iki cephesi var
dır : Bu kitap köy köy tevzi edilmiştir. En aşağı 
maliyeti bir liradan çok olması lâzımgelen bu 
kitaptan, en aşağı iki yüz, üç yüz tanesi Temsil
ciler' Meclisi dolaplarına konmuştur. Bu kitap
lar bir merkezden maksadı mahsus ile sevk edil -
mistir. Köylere kadar gönderilen bu kitabın mu-
kaddemesinde; «Bak, gör, daha neler olacaktır» 
diye Millî İnkılâbın, Hükümetin ve Kurucu Mec
lisin haysiyeti yenmektedir. Anayasanın referan
duma konmasına takaddüm eden şu zamanlarda 
bu tevziin yapılmış olması, alçakça bir suikast 
hissini vermektedir. Bu itibarla, meccani. olarak 
tevzii göze alacak kadar bir propaganda mem-
bamdan çıktığı anlaşılan bu kitap işinin Hükü
metle beraber üzerinde durulması hususunda bir 
karar alınması icaboder. 

Kadircan Kaflı arkadaşımıza gelince.... («Ne
den arkadaşımız olsun?» sesleri) Kadircan Kaflı 
arkadaşımıza gelince; bu arkadaşımız... («Arka
daşımız değil» sesleri) Bu zat, (Şimdi oldu, ses
leri) bu zat dedikodu üslûbu ile meseleyi ortaya 
koymuş, «Bu tasarının Resmî Gazetede neşredil-
diği andan it ibaren» (diye başlamış ve sanki tasarı 
Meclisteymiş gibi bir üslûp kullanarak yazısına 
son vermiştir. 

Hemen ilâve edeyim. ki, bu memlekette, bu 
Mecliste, bu düşüncede kimse yoktur. Bu her 
türlü tereddütten uzaktır. Bir nevi vicdanlara el 
uzatmak, demek olan bu mevzuda arkadaşlarımı
zın gösterdikleri hassasiyet yerindedir. Kadircan 
Kaflı da bunun için taarruza uğramıştır, hem 
de yerindedir. 

.1961 0 : 1 
Meseleyi bu kadar belirtmekle yetinemeyîz. 

Millî Birlik Hükümeti ve Yüksek Meclisiniz bu 
meseleyi yakından, hassasiyetle incelemelidir. 
Anayasanın referanduma arz edilmek üzere bu
lunduğu şu sırada böyle bir propaganda ile kar
şımıza çıkmamalıydılar. Halk efkârında uyanan 
şüpheleri dağıtmak vazifemizdir. (Sürekli alkış
lar) 

BAŞKAN — Ferda. Güley. 
KADİRCAN KAFLI — Açıkça sui kasıt 

olduğunu ben de biliyorum. (Gürültüler) 

FBR'DA GÜLEY — Muhterem arkadaşımız 
Avni Doğan Beyefendi hâdiseye bendenizin bak
mak istediğim zaviyeden bakmışlardır. Kendile
rini tamamlamak üzere bendeniz de aldığım iki 
mektubun mühim kısımlarını yüksek bilgilerinize 
arz edeceğim. 

Düzce'den aldığım bir mektupta, meselenin 
mahiyeti daha iyi anlaşılmaktadır. 

(Şimdi size pek mühim bir mesele hakkında 
malûmat vermek üzere şu mektubumu yazıyo
rum. 8 Mayıs 1961 tarihli Tercüman gazetesinde 
Kadircan Kaflı, Düzce'de dişçilik yapan Osman 
Nuri isminde birisinin kastımahsus ile yazdığı 
bir yazısını ele alarak güya tasvibetm iyonu us 
gibi kurnazca, melunca tefsirlerde bulunuyor. 
Bu yazıyı yazan Osman Nuri'nin dinle alâkası 
yok, ömründe başı secdei rahmana ıgelmiyen bu 
adam namaz günde iki defa kılınmalı imiş, cami 
lerde Atatürk'ün ismi bulunmalı imiş, buna ben
zer birçok teklifleri salahiyetli bir şahıs gibi Ku
rucu Meclise gönderdiğini, ismine bir de tasarı 
ilâve ettiği Kadircan Kaflı bu »özleri mal bul
muş mağribi gibi çala kalem tahtında müstetir 
huvelerle döşeniyor. Düzce'de bu dedikodu o ka
dar ileri gitti ki, Kurucu Mecliste 180 kişi buna 
taraftarmış. Bu gazete Düzce'de iki liraya satıl
dı. Malûmlar koyunlarında mukaddes bir kitap-
mış gibi taşıyorlar. Köyler çalkalanıyor. Yani 
Halk Partisi iktidara gelirse dinde tamamen re
form yapacak ve bu adamın tekliflerini yerine 
getirecek şeklinde aleyhimizde müthiş bir propa
ganda çalkalanıyor.) 

Şimdi de (Bursa'dan M. B. Komitesine gelen 
mektubu okuyorum. 

S . 5 . 1961 tarihli «Tercüman» gazetesinde 
çıkan bir yazıyı Bursa'daki eski D. P. kuyruk
ları Devrim ve Hükümet aleyhine müthiş bir 
propaganda mevzuu yapmakta, mezkûr gazete 
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nüshaları elden ele ve el altından cahil halka da
ğıtılıp okutulmakta, «Devrim, Hükümet ve hattâ 
Atatürk aleyhinde halk tahrik edilmektedir. 
Yaptığım tetkikatta Bursa'nın her yerine ve bil
hassa müfrit D. P. li mahallelere mezkûr yazının 
gazeteden kesilmek suretiyle dağıtıldığını öğren
dim. [Ben bu yazıma eklemek için bir nüsha ara
dım ve bulamadım. Gazete Bursa'da adetâ kara
borsaya düşmüştür. Onun için gazetede çıkan 
yazıyı okumama imkân olmadı. Duyduğuma gö
re şu gibi şeyler yaızılıymış. 

— Dinde reform yapılacakmış, 
— Mevlût peygamberlerimiz üzerine değil 

de, Atatürk üzerine yazılıp okunacakmış, 
— Camilerden halı, kilim kaldırılıp yerine 

sıralar konacakmı'ş, 
— Camilere Allah ve Muhammet gibi yazı

lar yerine Atatürk'ün resimleri ve sözleri asıla-
cakmış, , 

— Her gün beş vakit namaz yasak edilip 
Cumadan Cumaya namaz kılınacakmış, 

— Ezan yalnız Cumadan Cumaya ve Türkçe 
okunacakmış, 

— Cenaze namazı kılmak yasak olacakmış, 

— Hoca cenaze (gömüldükten sonra telkin 
vermiyecekmiş, 

— Cenaze başında «bu adamı nasıl tanırsı
nız» diye cemaate sorulmıyacakmış... 

Ve bunlara benzer daha birçok saçına sapan 
şeyler yazılıymış. 

27 Mayıstan bu yana Bursa'da bu yobazlar 
faliyet göstermektedir ve son günlerdeki 70 kişi
nin tevkifinden sonra faaliyetleri daha da art
mıştır. 

10 yıl müddetle Demokrat Partinin gittiği 
yolun yanlış yol olduğunu anlamayan veyahut 
anladığı halde midesi için onu destekliyen bu 
millî ve vatani hislerden mahrum kimseler, 27 
Mayıs Devriminden bu yana ve Yassıada muha
kemeleri sırasında düşüklerin bütün kirli çama
şırları göz Önüne ve ıgün ışığına serildiği halde, 
görememekte ısrar eden ve onlara taparcasına 
bağlı kalanlar ve el altından Aziz Atatürk ve 
devrim aleyhine çalışanlar bence vatan hainin
den başka bir şey değildirler. 

Gene şunu da üzülerek kaydedeyim ki, Bursa 
kadar devrim aleyhtarı Türkiye'nin hiçbir ye
rinde yoktur.» 

1-3 . 5 . 1961 

5.1961 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar, Kadircan Kaflı'nuı 

adı geçen yazısının başlığı, dinde reform tasarı
sıdır ve Temsilciler Meclisine atıf edilmektedir. 
Yazının sonunda : «Lâikliğin ateşli savcısı olan 
bu zat Devletin din işlerine karışmasının ve böy
le bir kanun çıkarmasının da lâikliğe aykırı ol
duğunu aklına getirmemiş. 

Dinde reform dedikleri nesne bu imiş demek. 
Nihayet öğrenebildik. Hoşça kalınız.» demekte
dir. (Makaleyi baştan başa oku, sesleri) 

Makale, 8 Mayıs 1961 günlü Tercüman gaze
tesinden alınmıştır, okuyorum. 

Dinde reform tasarısı 
Bir kitapçık neşrederek Mâm dininde re

form yapılmasını Temsilciler Meclisine tavsiye 
eden ve bu hususta bir kanun tasarısı örneği 
düzenliyen Osman Nuri Çerman'm bu tasarıda
ki bâzı fikirlerine diyeceğim yok; fakat bâzı fi
kirleri var ki, diğerlerinin değerini ve sıhha
tini âdeta hiçe indiriyor. 

Yirmi yedi madde ve yedi buçuk sayfa tu
tan tasarının başlıca kısımlarını, reformun ma
hiyetini belirtmek bakımından, okuyucularıma 
sunuyorum. 

«Bu kanun Resmî Gazetede yayınlandığı gün
den itibaren Türk sınırlan içinde bulunan cami
lerde ezanlar Türk diliyle yapılacaktır. Ezanda 
«Taun clçisidir Muhammed» şeklinde söylene
cektir.» 

«Namaza imamlar Kur an'm yalnız hakikat ve 
ahlâk esaslarım bildiren Ayetlerini seçecekler
dir.» 

«Yeni bir Türkçe Kuran düzenlenecek, bu 
Kurana (!) Medenî Kanunla hükümden kalk
mış olan şerait hükümleri konmayacak, onun ye
rini tutan Medenî Kanun ve Atatürk demeçle
rinden parçalar konacak, bundaki dil. Dil Ku
rumu tarafından öz Türkçeye çevrilecektir.» 

«Evkaf Genel Müdürlüğü camilerdeki halı 
ve kilimleri kaldıracak, sıralar koyacaktır.» 

«Her camide birer kitaplık bulunacak ve 
gündüzleri namaz kılınacak, Mtap okunacak, 
konferanslar verilecek, cemaatle namaz ancak 
sabahları ve akşamları kılınacaktır.» 

«Din mevzuatının fenne, ilme, mantıka, Ata
türk ül'kelerine uygun olmak şartiyle her türlü 
münakaşası serbesttir.» 
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«Süleyman Çelebi'niıı mevlidinde tarihî ve

sikalara dayanmıyan iddialar, mübalâğalar 
kaldırılacaktır. Atatürk'e, vatan ve 'millet duy
gusuna ait şiirler, güzel sözler mevlidlerde oku-
nacatktır.» 

«Camiye girmiyenlere, ibadet yapmıyanlara, 
dinî inançların hatıl olanlarına ait söz söyliyen 
veya yazı yazanlara, oruçsuzlar hakkında kâfir 
veya zındık diyenlere üç yıldan altı yıla kadar 
hapis cezası verilir.» 

«Gerek kurslarda gerek camilerde yapılacak 
halik eğitiminde millî eğitim organlariyle iş bir
liği yapılacaktır. Diyanet îşleri Başkanlığı ile 
Millî Eğitim Bakanlığı arasında görüş ayrılığı 
çıkarsa Bakanlığın görüşü kabul edilecektir.» 

«tmam - Hatip okulları Halk öğretmen okul
ları haline getirilecek; fıkıh, kelâm, hadis gibi 
dersler kaldırılacak, bunlara ait kısa bilgi din 
tarihi derslerinde verilecektir.» 

«Camilerde Ali, Ömer gibi Arap Halifelerinin 
isimleri yanında, başta Atatürk olduğu halde 
Türk vatanına, ilmine, güzel sanatlarına üstün 
hizmetleri dokunanların isimleri yazılacaktır.» 

«Cenaze hasında «merhumu nasıl bilirsiniz?» 
denil emiyecek, cenazenin gömülmesinden sonra 
mezar başında talkın yapılmıyaeaktır.» 

«Çarşıda, pazarda, sokakta ve umumi yerler
de kadınların çarşaf, cepken, şalvar giymeleri 
katiyen yasaktır.» 

«Türk vatandaşlarının Hacca gitmeleri ya
saktır.» 

«Hac mevsimi dışında turist sıfatiyle Arabis
tan'a seyahat serbesttir.» 

Tasarıda dine hakaret edenler, din adamla
rını tezyif edenler hakkında ceza düşünülme
miştir. 

Lâikliğin ateşli savcısı olan bu zat Devletin 
din işlerine karışmasının ve 'böyle bir kanun çı
karmasının da lâikliğe aykırı olduğunu aklına 
getirmemiş. 

Dinde reform dedikleri nesne bu imiş de
mek ; nihayet öğrenebildik. 

Hoşça kalınız. 

5.1961 O : 1 
I Muhterem arkadaşlar, Avni Doğan Beyin be

lirttiği gibi, hâdise enine boyuna ele alınmalı, 
Hükümet işe el koymalıdır. Bunu derhal tetkik 
mevzuu yapmalarını Adliye Vekili arkadaşımız
dan ehemmiyetle istirham ediyoru'm. (Şiddetli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır, bu itibar
la gündeme geçiyoruz. («Bu meseleyi müzake
reye devam edelim» sesleri) (Söz istiyoruz ses
leri) 

EMİN SOYSAL — Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Gündeme geçelim, müsaade bu

yurun. 
KENAN ESBNGİN — Usul hakkında söz 

istiyorum. 
] BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

KENAN ESENGÎN — Muhterem arkadaşlar; 
arkadaşlarımız bundan evvelki konuşmalarında, 
mumaileyhin bir partiye mensubolduğunu, Millet 
Partisine mensubolduğunu söylediler.. Bu, kati
yen yanlıştır. Kadircan Kaflı'nın Millet Partisine 
mensubiyeti yoktur.. («Nasıl gelmiş», sesleri) 
Müstakil olarak geldi. Bizim camiamızda bu şe
kilde düşünen tek kişi yoktur. Bu şekilde düşü
nenleri betbahtlıkla itham ederim. (Alkışlar) 
Memleketin huzur vo sükûnla çalışmaya şiddetle 
ihtiyacı vardır. Şayet içimizde böyle düşünen 
insanlar varsa, bu Mecliste, bu memlekette yaşa
masınlar. Bunlar memleket için mikropturlar. 
(Alkışlar) 

Şunu arz edeyim ki; Millet Partisine mensup-
I tur diye bu kürsüden konuşulanları bir kere daha 

sureti katiyede reddederim. Bu bir.. 
İkincisi : Bu gibi paçavra meseleler, bu Mec

liste heyecanlar yarattığı gibi bizi dünyaya da 
rezil etmektedir. Kendimizi bunlardan kurtara
lım. Bu gibi insanlar hakkında, da Başkanlık Di
vanı ceza mı verecek, ne yapacaksa yapsın. Biz
leri her gün bir paçavranın hatasını dinliyecek 

I duruma sokmasın. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir. Günde

me geçiyoruz. 
KADÎRCAN KAFLI — Söz istiyorum, söz! 

I (Otur yerine sesleri) 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Rifat Çini'nin 
dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu-(3/46) (1) 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu.) 

BAŞKAN — Mazbata-üzerinde söz ist iyen var 
mı?. 

SAHİR KURÜTLUOĞLU — Muhterem arka
daşlarım; bir dakika sükûnetle bendenizi dinleme
nizi istirham ederim, iş Kanununa muhalefetten 
dolayı bir Temsilci Üyenin dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresiyle 
karşıkarşıyayız. 6 - 8 Mayısta dinî hisleri muay
yen itikamette istismare müteveccih bir kitabı ka
nun tasarısı halinde gösteren ve maddelerinde 
birtakım nâlâyık elfazı ihtiva eden ve resmî Gaze
tede neşredildiği takdirde Büyük Meclisimize mal 
edilmek istenen ve Türk Ceza Kanununun 163 ııcü 
maddesini muhil bir suç. hakkında Adalet Bakan
lığı bir cevap verebilecek midir? Üzerinde se
kiz, dokuz gün geçer, hiçbir takibat yapılmaz, 
Ceza Kanununu ihlâl bahis konusu edilmez, öte-
yandan îş Kanununa muhalefetten dolayı bir tem
silci arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılma
sına ait tasarı huzurunuza gelir. 

Böyle bir kitap neşredilir, bir gazetede bahse
dilir, yanlış bir propaganda kitabı, yazan kim 
olursa olsun, teksir yapılır, köylere dağıtılır, 
Adalet Bakanlığı ilgilenmez de mesele bu kürsü
ye getirilir, ondan sonra haberimiz olur. Şu an
da izahat vermeleri lâzımdır. Bu yanlış propa
gandaya sebebolan kitap ve yazı hakkında ne gi
bi muamele yapılmıştır? Bunun derhal izahın
da fayda vardır. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kurutluoğkı, lütfen maz
bata hakkında konuşun. 

SAHİR KURÜTLUOĞLU — Ben söyüyeco-
ğimi söyledim, mâruzâtım bu kadar, sayın Baş
kanım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Raporu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... fîtmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 39 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Şimdi Nuri Kınık hakkındaki iki raporu oku
yoruz. 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kınık'ıçı 
dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/65) (i) 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kınık'-m 
dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/64) 

(Raporlar okundu.) 
BAŞKAN — Buyurun, Nuri Kınık. 
NURİ KINIK — Huzurunuza getirilen iki 

dosya bendenize ait bulunuyor. Şahsıma ait mev
zu için beni dinlemek lûtfunda bulunmanızı te
şekkürlerimle karşılarım. Mâruzâtım 3 dakikayı 
geçmiyecektir. • 

ithamlardan biri, yedi seneye yakın bir za
man için 1958 senesine kadar Umum Müdürlük 
yaptığım Emekli Sandığında bir inşaatta kulla
nılacak malzemenin tesbitinde, bu işleri salâhi
yetle yürütmeye yetkili heyet tarafından alınmış 
bir karardan ileri gelmektedir. 

Gerek karar ve kararı alan heyet üzerinde, 
gerek tahkikatı yapan müfettişin takdiri hak
kında izahat vermekle sabrınızı suiistimal etmek 
istemem. Ancak, şu kadarını arz etmeme müsaa
de buyurmanızı rica edeceğim : 

Tahkikata mevzu teşkil eden bu kararın; ne alın
masında, ne takdirinde, ne tebellüğünde imzam 
olmadığı gibi bu tarihlerde Ankara'da bulunma
dığımı, vazife ile Ankara dışında olduğumu, 
tahkikat sırasında öğrendim. 

Diğer dosya; PTT Umum Müdürlüğüne ida
re Meclisi Âzası tâyin edildiğim günün ilk top
lantısında Umum Müdürlüğün getirdiği ve bir 
gazetenin abone adedini 500 den 1 000 e çıkar
ma teklifini kabul ve buna mütedair kararı imza 
etmiş olmama aittir. 

ithamların toplum üzerinde, hele birbirini az 
tanıyan şahıslar arasında, hiç, değilse bir şüphe 
havası yaratabileceğini kalbul etmek lâzımdır. 

Dâvalar nihaj^et bulmak üzeredir. Duruşma
larda hazır bulunmayışımın ıstırabını çekiyo
rum. 

{i) 44 ve 45 S. Sayılı basmayazılar tutana
ğın sonundadır. 
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On sene çamurlu yollardan yürümemize rağ

men üstümüzü kirletmeden adım atmasını bildi
ğimizi ispata imkân vermenizi, bu Meclisin ku
ruluşundaki hususiyeti kabul buyurarak, teşriî 
masuniyetimin kaldırılmasına muvafakat buyu-
rulmasım, huzura kavuşmak istiyen ve bu yol
daki kararınızı minnet ve şükranla karşılıyacak 
bir arkadaşınız olarak saygılarımla rica ediyo
rum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı, buyurunuz. 
•ŞAHAP KÎTAPÇI — Muhterem arkadaşlar, 

Temsilciler Meclisi üyesi arkadaşımız Nuri Kı-
nık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması isteğini 
reddeyliyen Adalet Komisyonu raporunu müza
kereye başlamış bulunuyoruz. 

Bendeniz, çok kıymetli arkadaşımızın bura
daki beyanlarına tamamen iştirak ederim. Ken
disinin bu mevzuda ne kadar suçluluğun dışın
da olduğunu dosyayı tetkik ve duruşmaları ta-
kibetmek suretiyle tesbit etmiş bulunuyorum. 
Bu münasebetle ben bu mevzuda başka bir nok
taya daha temas etmek istiyorum. Vazifemiz 
yarının Türkiye'sinin' hukuk temellerini kur
mak olması itibariyle 27 Mayıs İnkılâbının ge
tirmiş olduğu aydınlığa, ve bu aydınlık içinde 
kurulmuş olan Meclisimizin üstüne en ufak bir 
gölgenin dahi düşmemesine gayret sarf ediyo
ruz. 

Birkaç, gün evvel, düşüklerin Anayasayı ih
lâl dâvası dolayısiyle vekâlet deruhte eden bir 
arkadaşımıza karşı gösterilen hassasiyete de işa
ret etmek isterim. 

Arkadaşlar, bir mebusun teşriî masuniyeti
nin kaldırılması istendiğinde Anayasanın 17 ve 
27 nci maddelerinde temas edilen suçların isna
dı altında değil ise Tüzüğün mahsus maddele
rine göre teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
lüzum olmadığı raporu ile mesele Yüksek He
yetinize gelir. Heyeti Umumiye de umumiyetle 
suçun mahiyeti üzerinde durmadan karar ver
mek mevkiinde kalır. Yüksek Heyetin ibira<z ev
vel gösterdiği hassasiyeti de göz önünde tuta
rak mevzuu ele almak istiyorum. 

27 Mayıstan sonra bütün vekâletler ve umum 
müdürlüklerde teşkil olunan tahkik heyetleri
nin yaptıkları tahkikat neticesinde hazırlanmış 
evraklar olması itibariyle, ben komisyonumuzun 
bu hususta hassas davranmak ,_ suretiyle klâ
sik formüllerden ayrılarak, suçun mahiyeti ile 
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suçlu sanılan arkadaşımızın durumunu ortaya 
kayacak -şekilde bir mazbata ile ıhuızurunuza çık
masını ve oylanırken de gönül rahatlığı ile ka
naatlerin izhar edilmesine vesile vermelerini 
arzu ederdim. 

Eski meclislerde cereyan eden müzakereler
de arkadaşlarım gayet iyi bilirler, Anayasanın 
17 ve 27 nci maddelerine temas eden suçlardan 
olmasa bile Yüksek Heyet arzu ettiği takdirde 
en hafif bir suçtan dahi teşriî masuniyetin ref'-
ine karar verilebilir. Bu mazbatada görüldüğü / 
şekilde, vazife suiistimali gibi türlü çeşitlerde 
işlenebilen suçlardan acaba hangisini işlemiş
tir? Dosyayı incelediğimiz zaman görüyoruz ki, 
isnadolunan suçlar masuniyetinin kaldırılmasını 
icabeden suçlardan değildir. Ama böyle bir suç
la da olsa itham edilmiş bir kimse burada ara
mızda bulunmalı mı bulunmamalı mı? Konuyu 
bu Mecliste bu açıdan da ele almak gerekeceği 
kanaatindeyim. Mazbata devre sonuna bırak
maktadır. Bu müddet içinde efkârı şüphe ve 
tereddüt içinde bırakmaktansa Komisyonun bu
raya daha vazıh bir raporla gelmesi uygun olur
du. Mevzuu yakından bilen bir arkadaşınız sı-
fatiyle arkadaşımızın ıstırablarma da iştirak 
ederek ifade etmek isterim ki, encümen arka
daşlarımız bilhassa tetkik ettikleri dosyada es
ki iktidara mensup bir gazetenin abonesinin ar
tırılması yolundaki bir karara kendisinin PTT 
İdare Meclisi Âzası bulunduğu zaman imza 
koymuşsa da, dosyadaki tahkikat raporunda 
görüleceği üzere Ziraat Bankasındaki Turizm 

, Bankası Eşme Plaj Evleri ve Kromit Şirketi. 
suiistimallerinin meydana çıkarılmasında gay
reti geçtiğinden eski iktidarca cezai mahiyette 
PTT İdare Meclisi Âzalığma nakledildiği ve o 
zaman suiistimallerle mücadele ettiği anlaşıl
maktadır. Yine raporda PTT İdare Meclisi Âza
sı sıfatiyle idare meclislerinden geçirilmek iste
nen ve halen Yüksek Soruşturmaya intikal 
eden Adana, Mersin radyo istasyonlarına ait iş
lere itiraz ederek imzalamaması sebebiyle PTT 
nin kısmen zararını önlediği anlaşılmıştır, de
nilmekte ve takdir yüksek mahkemeye aidolmak 
üzere mahkemeye sevkı istenmektedir. Yapılan 
duruşmada da iddia makamı beraet istemiş bu
lunmaktadır. Bendeniz duruşma safahatını da 
tetkik imkânını buldum. 

Meclisin bu yolda çok hassas olduğunu dei'a-
atle verdiğiniz örneklerden biliyorum. Hattâ biraz 
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önce bunun yeni ve canlı bir misalini dana ver- I 
miş bulunuyorsunuz. Vereceğiniz karar 'bundan 
sonra gelecek olanlar için de misal olacaktır. Ar
kadaşımızın da arzusuna uyarak kararın o yolda 
•ittihazını ve kendisinin vicdan huzuruna kavuş
turulmasını rica ederim. (Alkımlar). 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NEDİM 

ERGÜVEN — Muhterem arkadaşlarım, halen 
Temsilciler Meclisine ait olan içtüzüğünün son 
maddesi bu tüzükte saraihat olmıyan ahvalde 1957 
tarihinden önceki İçtüzük 'hükümlerinin cari ula
ğını ifade etmektedir. Şimdi mevzuubahsettiği-
miz 1957 tarihli İçtüzüğün teşriî masuniyetin 
kaldırılması hakkındaki fasılda ne şekilde mua
mele yapılacağı gösterildikten sonra bu Tüzüğün 
180 nci maddesinde (Bir mebusa Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde mevzu-
'zuubah'solain memnu fiillerden biri isnat edilir
se ihzari encümen durumu tetkik eder, neticede 
kanaat hâsıl ederse teşrii masuniyetin ref'i lüzu
muna dair müdellel fbir mazbata tanzim ve Muh
telit Encümene takdim eder. Eğer isnat edilen fi
il 12 nci maddede tasrih edilen memnu fiil nev'-
inden değilse ihzari encümen takibat • ve muha
kemenin devre sonuna taliki hakkında bir* mazba
ta tanzim eder.) deniliyor. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Tüzüğün 180 
nci maddesinin matufu Anayasanın 12 nci mad
desidir. Mezkûr 12 nci madde aynen şöyle diyor: 

«Ecnebi bizmeti resmiyesinde bulunanlar mü-
cazatı terkibiye veya silikat, sahtekârlık, dolandı
rıcılık, emniyeti suiistimal, hileli iflâs cürümle
rinden biriyle mahkûm olanlar...» 

Vakıa muhterem arkadaşımız İhzari Komis- [ 
yana gelip izahat verdiler, burada da aynı be
yanlarını tekrar ettiler, fakat ne yazık ki, biz en
cümen olarak bu talebi nazarı itibara alamadık. 
Tüzüğün yürürlükte Ibulunan 1>81 nci maddesin
de (masuniyetin kaldırılması için bir mebusun 
kendi talebi kâfi gelmez.) demektedir. Şimdi 
'bu muhterem arkadaşımızın takibe mâruz kalaca
ğı fiil Ceza Kanununun 240 nci maddesinde mev-
zuubahsedilen memuriyet vazifesini kötüye kul
lanmasıdır. Biraz evvel Yüksek Heyetinize arz et
tiğim 12 nci maddede memuriyet vazifesini kö
tüye kullanma halinde dokunmazlığın kaldırıla
cağı lüzumu derpiş edilmemiştir. Binaenaleyh 
biz encümen olarak masuniyetin kaldırılmasını de- j 
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ğil,-devre sonuna bırakılmasını muvafık gördük. 
Şahap arkadaşımız diyorlar ki: Raporlarını mü
dellel yazmadılar. Bizim delillerin takdirine hak
kımız yoktur. Biz mulhtasar ve müfit olmak üze
re bunu yazdık. Delillerin takdirine gidersek 
yarın bunun malıkeme kararı üzerinde tesiri ola
bilir diye böyle yazmış bulunuyoruz. Kaldı ki, 
Tüzüğün 180 nci maddesi «mCıdellel rapor» u teş
rii masuniyetin ref'i haline munihasır Ibırafamıştır. 
Bu itibarla kısa kestik. Dosyada bütün evrak, sii-
but vesikaları mevcut, ist iyen arkadaşlar tetkik 
edebilirler. Bu sebeplerle mıı'htasar bir mazbata 
ile huzurunuza çıkmış bulunuyoruz, ayrıca uzun 
ve tafsilâtlı bir mazbata ile huzurunuza, çıkmayı 
doğru bulmadık. 

Arkadaşlar, encümen olarak biz Tüzük mad
deleriyle bağlıyız. Dokunulmazlığın kaldırılması 
veya kaldırılmaması, alâkalının talebinin nazarı 
itibara alınıp alınmaması hususu bize ait bir key
fiyet değildir. Bu hususu Yüksek Heyetiniz tak
dir edecektir. 

Mâruzâtım 'bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Muhterem arkadaşlar, kı

saca bir noktayı «arz etmek işiyorum: Yasama do
kunulmazlığı bir milletvekilinin şahsına ait bir 
imtiyaz değildir, kendisinin vazife görmesi için 
kabul edilmiş bir teminattır. Bu itibarla alâka
lı şalısın dokunulmazlığının kaldırılmasını isteme
si suretiyle Yüksek Meclisin bu husustaki kararı
na tesir etmemesi ieabeder. 

BAŞKAN — Derviş Sami Taşman. 
DERVİŞ SAMİ TAŞMAN — Muhterem ar

kadaşlar, bir arkadaşımız huzurunuza çıkıyor 
ve diyor ki : Bir itham altındayım, bu itham al
tında 5 - 6 ay daha kalmak istemiyorum, beni 
kurtarın. Arkadaşımız ıstırap içindedir. Biz 
şimdi mazbataya kabul oyu vererek arkadaşımızı, 
bu ıstırabının devamına niçin mahkûm edeceğiz? 

Arkadaşlar, 157 sayılı Kanunun birinci fık
rasında : «Temsilciler Meclisinin tam üye sayısı
nın salt çoğunluğu ile verilmiş bir kararı ' olma
dıkça, sanık olarak sorguya çekilemez, tevkif edi
lemez, her hangi bir şekilde kişi hürriyetinden 
yoksun kılınamaz ve yargılayamazlar.» diyor. 
Demek ki bunun aksi pekâlâ olabilir. Salt çoğun
lukla arkadaşımızın masuniyeti kaldırılabilir ve 
arkadaşımız da huzura kavuşturulur. Bu itibarla 
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teşriî masuniyetin kaldırılma^ lehinde oy veril
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, se

kiz, on seneden beri Meclis içerisinde ilk defa bir 
mebusun vicdanının temizliğine uyarak kendisi
nin mahkeme huzurununa gidip hesap vermek 
istediğini görmekteyiz. Yüksek Meclisin şerefli 
mensubunun bu tolebi, kendisi vo çocukları 
için hakikaten ebedî bir şeref payesi olarak anı
lacaktır. Ancak bir mebusun teşriî masuniyeti
nin kaldırılması için kendi talebi kâfi değildir. 
Tüzüğün ve Anayasanın sarih hükümleri kar
şısında komisyon haklı olarak bu kararı vermiş
tir. Arkadaşımızın talebi, şahsna aittir. Bunun 
ötesinde millet hizmeti vardır. Millete şerefle 
vazife görmesi için bu ışık altında Yüksek Mec
lisin arzusuna rağmen bu talebin kabul edilme
mesi yerinde olur. Çünkü bu hususta Anayasa 
ve Tüzük hükümleri sarihtir. Şunu ifade edeyim 
ki, düşük iktidar devrinde bizler etrafımız polis
lerle sarılmış olarak birçok yerlerden zar zor ha
ber alırken, Nuri Kmık arkadaşımız namuslu bir 
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| vatan evlâdı olarak yapılan suiistimallerin en 

büyüklerini meydana çıkarmak hususunda vatani 
vazifesini yapmıştır. Bunlardan biri Ziraat 
Bankasında 4-0 milyon liralık hırsızlığı vesikala-
riyle birlikte ortaya çıkarıp efkârı umumiyeye 
arz edilmesine ait hizmetidir. Bu büyük bir va
tanperverliktir. Onun şerefi Yüksek Meclisin 

i şerefiyle mütenasip olarak devam etmelidir. 
Masuniyetinin kaldırılmasını bendeniz doğru bul
mam. Vazifeye devam etmesi lâzımgeldiği kana
atindeyim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — îlk rapor hakkında başka söz 
istiyen yoktur. Eaporu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin 3 ncü maddesine geçiyoruz. 
| Evvelce okunmug olan bu rapor hakkında söz 
j istiyen?... Yok. Eaporu oyunuza sunuyorum; ka-
! bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde kal
mamıştır. 20 Mayıs 1961 Cumartesi günü saat 

I 9,30 da toplanılmak üzere Birleşime son veri-
| yorum. 
j Kapanma saati : 16,30 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 39 

Temsilciler Meclisi Üyesi Rifat Çininin dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/46) 

T. a 
Başbakanlık 20 . 2 . 1961 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-753 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

3008 sayılı İş Kanununa muhalefetten dolayı Kütahya Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması ya
pılmakta iken 30 . 12 . 1960 tarihinde aynı vilâyetten îl Temsilcisi seçildiği anlaşılan Rifat Çini 
hakkındaki duruşmaya devam edilebilmesi, 157 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrasına 
tevfikan bu hususta Temsilciler Meclisince karar alınmasına vabeste bulunduğundan muktezasımn 
ifası hakkında Adalet Bakanlığından alman 14 . 2 . 1961 tarihli ve 6428 sayılı tezkerenin suretiyle 
eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

" . Cemal Gürsel 

T. C. , , 
Adliye Vekâleti 14 Şubat 1961 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
özel: 6428 m Özü : Temsilciler Meclisi Üyesi 

' s Rifat Çini hakkındaki dâva 
dosyasının sunulduğuna dair. 

Yüksek Başbakanlığa * 

Kütahya G. Savcılığından 6 . 2 . 1961 tarih ve 190 sayılı yazıda, 3008 sayılı İş Kanununa mu
halefetten Sanık Rifat Çini hakkında aynı yer Asliye Ceza Mahkemesinde, duruşma yapılmakta 
iken sanığın 30 . 12 . 1960 tarihinde Kütahya'dan il Temsilcisi seçildiği anlatıldığından, duruş
manın tatiline karar verildiği bildirilmiş ve bu husustaki muhakemeye devam edebilmek üzere mu
maileyhin teşriî dokunulmazlığının kaldırılması, adı geçen mahkemenin işarına atfen talebedil-
miştir. ' 

Rifat Çini hakkındaki dâvaya devam olunabilmesi, 157 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin birin
ci fıkrası gereğince, dokunulmazlığı hususunda Temsilciler Meclisinin karanna bağlı bulunduğu ci
hetle, mezkûr hâdiseye mütaallik dâva dosyası birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına delâlet buyurulması saygı île arz olunur. 
Adalet Bakanı 
Ekrem Tüzemin 
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Adalet Komisyonu raporu 

t. a 
Temsilciler Meclisi 4.4. İ961 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : S/46 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

3008 «ayılı îş Kanununa muihalefetten dolayı dokunulmazlığının kaldırılması Başbakanlığın 
20 . 2 , 1961 tarih ve 6/2 - 753 sayılı tezkereleriyle istenen Temsilciler Meclisi Üyesi Eifat Çini'-
nin; 157 sayılı Kanunun 6, 8 nci maddeleriyle bir kısım maddeleri yü.rürlükte bulunan eski Büyük 
Millet MeclM îe/tüzüğünün, 180 nci maddeleri gereğince : îddia edilen suçun mahiyetine göre 
yasama dokunulmazlığının (kaldırılmasına mahal olmadığına, dâvanın takibinin Temsilciler Mecli
sinin hukukî varlığının sona ereceği zamana bırakılmasına, karar verildi. 

Temsilciler Meclisi Umumi Heyetinin tasvibine arz edilmek üzere Yüfesök Başkanlığa Sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 

Sırrı At alay 

Nef'i Demirlioğlu 

Başkanvekili 
Salih Türkmen 

Nedim Ergüven 

Sözcü 
Ali Uua Akbıyıkoğlu 

îsmet Giritli 

Osman Alİşiroğlu 

Şinasi özdenoğlu 

Hayrettin Şakir Perk Hulusi Selek 

*>&« 

(& Sayısı: 89 ) 
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Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kımk'ın dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/65) 

T. C. ~ , : ! : 

Başbakanlık 6.4.1961 
Zat ve Yazı İ§leri Umum Müdürlüğü 

H. No-: 6/2 -1407 • ^ ; t 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Vazifesini suiistimalden sanık Emekli Sandığı esM Genel Müdürü Nuru Kınıik ve arkadaşları 
haıkkmda Ankara Toplu Birinci Asliye Ceza MaHıkemeisinde duraşnıa yapilmalkta iken adı ge
cenin Temsilciler Meclisine Üye seçildiği anlaşıldığından bahsile bu husustaki muhakemeye 
devanı edilefbİTmesi için 157 sayılı Kanunun 8 nci (maddesine tevfi'kan bir karar iltltühazı icâbettiği-
ne dair Adalet Bakanlığından alınan 31 : 3 . 1961 tarihli ve 12070 sayılı tezkeremin suretiyle eki 
dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

"Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

T. C. '-•- . ' "" 
Adalet Bakanlığı • s ' " f Ankara: 31 . 3 . 1.961 

Oma İ§. G. Müdürlüğü 
Sayt : 13070 

Özü : Hakkında suç, isnadoltı-
nan Temsilciler Meclisi Üyesi 
Nuri Kınık ile ilgili dâva dos
yasının sunulduğuna dair. 

Yüksek Başbakanlığa 
Ankara C. Savcılığından alman 23 . 3 . 1961 tarih ve -5/10215 sayılı yazıda, vazifeyi suiistimal

den sanık Emekli Sandığı eski Genel Müdürü Nuri Kınık ve arkadaşları hakkında Ankara Toplu Bi
rinci Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma yapılmakta iken sanık Nuri Kımk'ın Temsilciler Meclisine 
tiye seçildiği anlaşıldığından, bu husustaki muhakemeye devam edebilmek için adı geçen hakkında
ki dâva dosyası ayrılarak dokunulmazlığın m kaldırılmasına dair bir karar ittihazı, mahkemenin bil
dirimine dayanılarak istenilmektedir. 

Bu olayla ilgili dâva dosyası birlikte sunulmuş olup 157 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre 
gereğinin ifasına delâletleri saygı ile arz olunur. 

Adalet Bakanı 
Ekrem Tüzemen 



Adalet Komisyonu rapora 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas-No. 3/65 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlâlden dolayı dokunulmazlığının kaldırılması 
Başbakanlığın 6.4.1961 tarih ve 6/2-1407 sayılı tezkeresiyle istenen Temsilciler Meclisi Üyesi 
Nuri EJınık'm dosyası bir kısım maddeleri yüınirlükte bulunan eski B. M. M. İçtüzüğünün 178 nci 
maddesi gereğince kur'a suretiyle teşekkül eden beş kişilik İhzari Komisyona tevdi edilmişti. 

Mezkûr komisyondan alman 24. 4.1961 tarihli rapor ve bu işle ilgili dosya komisyonumuz
da tetkik ve müzakere edilerek : 

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kınık İhzari Komis
yonda dinlenmiş olup bu komisyon sözcüsünün verdiği izahat ve dosya münderecatına göre, 157 
sayılı Kanunun 6, 8 nci maddeleriyle bir kısım maddeleri yürürlükte bulunan eski B. M. M. 
İçtüzüğünün, 180 nci maddeleri gereğince : İddia edilen suçun mahiyetine göre adı geçen Nuri 
Kınık'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına, dâvaya devamın, Temsil-
cile Meclisinin hukukî varlığının sona ereceği zamana bırakılmasına ittifakla karar verildi. 

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. » 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Sırrı Atalay Salih Türkmen Nedim Ergüven Abdullah Erca/n 

Ali Rıza AkbvyıkoğÎM Vedat Arıkan Nefi Demirlioğlu Fakih özfakih •• 

Hayrettin Şakir Perk . ." 5 . 4 

»m<t 

(S* Sayısı :44) 

26,4.1961 
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Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kınık'ın dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/64) 

Başbakanlık 13.4.1961 
Zat ve Yazı l§leri Umum Müdürlüğü 

ff.No : 6/2'1510 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
J • 

Zafer Gazetesinin abonmanlarının 500 den 1000 e çıkarılmasına dadr 6 . 5 . 1960 'tarihli ve 
2923 sayılı kararı PTT. İdare Meclisi Azası sıfatiyle imzalamak suretiyle memuriyet vazifesini 
kötüye kullanmaktan sanıık Nuri Kınık hakkında Ulaştırma Bakanlığı Tahkik Heyetince son 
tahkikatın açılmasına karar verilmesi üzerine Ankara Toplu Asliye îbinoi öeza Mahkemesinde ya
pılmakta olan duruşmaya devam edilebilmesi için mumaileyh hakkında 157 sayılı Kanunun 8 noi 
maddesine tevfikan bir karar ittihazı icabettiğine dair Adalet Bakanlığımdan alınan 4 . 4 . 1961 
tarihli ve 12495 sayılı teskerenin suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza î§. G. Müdürlüğü 
Sayı : 
Genel : 

özel : 12495 

Yüksek Başbakanlığa 

Zafer Gazetesinin abonmanının. 500 den 1 000 e çıkarılmasına dair 6 . 5 . 1960 tarih ve 2923 sayı
lı Kararı PTT îdare Meclisi âzası sıfatiyle imzalamak suretiyle memuriyet vazifesini kötüye kullan
maktan sanık Nuri Kınık hakkında Ulaştırma Bakanlığı Tahkik Heyetince son tahkikatın açıl
masına karar verilmesi üzerine Ankara Toplu Asliye İkinci Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 
dâvaya devam olunabilmesi için sonradan Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen adı geçenin teşriî do
kunulmazlığının kaldırılması gerektiği kaydiyle mahkemece dâva dosyasından çıkarılarak Ankara 
C. Savcılığına verilen evrak örnekleri birlikte sunulmuştur. 

157 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifasına delâlet buyurulması saygı üe 
ar» olunur. 

Adalet Bakanı 
Ekrem Tüzemen 

M . 4 . 1961 

özü : Memuriyet vazifesini sui
istimalden hakkında dâva açı
lan T. C. Temsilciler Meclisi 
Üyesi Nuri Kınık'a ait evrakın 
takdim kılındığına dair. 



Adalet Komisyonu raporu 

••..*/ ' 26 .4.1961 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesini ihlâlden dolayı dokunulmazlığının kaldırılması Başba
kanlığın 13 . 4 . 1961 tarifti ve 6/2-1510 sayılı tezkeresiyle istenen Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri 
Kmık'ın dosyası bir kısım maddeleri yürürlükte bulunan eski B. M. M. İçtüzüğünün 178 nci maddesi 
gereğince kur'a suretiyle teşekkül eden beş kişilik îhzarî Komisyona tevdi edilmişti. 

Mezkûr Komisyondan alman 24 . 4 . 1961 tarihli rapor ve bu işle ilgili dosya komisyonumuzda tet
kik ve müzakere edilerek : 

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kınık İhzari Komisyonda 
dinlenmiş olup bu komisyon sözcüsünün verdiği izalhat ve dosya münderecatına göre, 157 sayılı Ka
nunun 6, 8 nci maddeleriyle bir kısım maddeleri yürürlükte bulunan eski B. M. M. İçtüzüğünün, 180 
nei maddeleri gereğince: İddia edilen suçun mahiyetine göre adı geçen Nuri Kmık'ın yasama doku-
numazlığınm kaldırılmasına maüıal olmadığına, dâvaya devamın, Temsilciler Meclisinin hukukî varlı
ğının sona ereceği zamana bırakılmasına ittifakla karar verildi. 

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkan vekili Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Sırrı Atalay Salih Türkmen Nedim Ergüven Aptullah Ercan 

Ali Bıza Akbıytkoğlu Vedat Arıkan * Ne fi Demirlioğlu Fakih Öftfakih 

Hayrettin Şakir Pek 

ili m IIIM ı 

T. a. 
Temsilciler Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No: 3/64 

Karar No; V 

Hft (S« Sayısı.: 45) 


