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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda salt çoğunluk bu
lunmadığı ve bir saat sonra da temin edilemiye-
oeği anlaşıldığından 15 Mayıs 1969 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşime 
saat 15,25 te son verildi. 

Başkan - Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mehmet tinaldı Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Y. Zi

ya Ayrım'ın,Aras nehri kıyısına yapılacak şedde 

dair, sözlü soru önergesi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/532) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Em

lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/640; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1011) (Malî ve İktisa
di işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 17 şer gün) 

Teklif 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 
nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici 
maddesinin kaldırılması hakkımda kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 2/888; Cumhuriyet Senatosu 2/267) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saa'i : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozg ':), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 63 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 

okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler kısmında bulunan; 1237, 1220, 
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1221, 1252 S. Sayılı raporların gündemde mev
cut diğer işlere takdimen görüşülmelerini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Sözcüsü 

Denizli 
Ali Kemal Turgut 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/27) (S. Sayısı : 1237) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1967 

malî yılı Kesinhesabını ihtiva eden bu cetvel 
içindekiler incelenerek kayıt defterlerine uygun 
olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Başkanı 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Kâtip 
Samsun 

E. Işıklar 
üye 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Sözcü 
Denizli 

A. K. Turgut 
Denetçi 
Kayseri 

H. Kalpaklıoğlu 
Üye 

Malatya 
N. Akyurt 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 175 nci maddesi 
gereğince Hesapları inceleme Komisyonu rapo
ru Yüksek Heyetin ıttılaına arz olunur. Oku
nan raporu ıttılaınıza arz ediyorum. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz. Ağustos 1968 ayları-

(1) 1237 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ııa ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı : 1220) 
(1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

1 357 153 28 Haziran 1968 başında ban
kada mevcut para. 

1 3 504 653 10 Haziran, Temmuz, Ağustos 
1968 aylarında Ziraat Ban
kasının aldığı para. 

4 861 806 38 Toplam. 
4 129 762 13 Haziran, Temmuz, Ağustos 

1968 aylarında Ziraat Ban
kasının harcadığı para 

732 044 25 Eylül 1968 başında bankada 
mevcut para 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1968 aylarına ait hesapları 
incelendi : 

Haziran 1968 de Ziraat Bankasındaki 
1 357 153,28 liralık mevcudu ile Haziran, Tem
muz, Ağustos 1966 aylarında Hazinemden 
3 504 653,10 lira alınarak bankadaki hesaba 
yatırılan meblâğın cem'an 4 861 806,38 lira ol
duğu, mevcuttan sarf olunan 4 129 762,13 lira 
tenzil edildikten sonra Eylül 1968 başında ban
kadaki kasa mevcudunun 732 044,25 liradan 
ibaret bulunduğunu Saymanlıktaki defterler ve 
sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun oldu
ğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

S, Hazerdağlı 
Katip 

Samsun 
E. Işıklar 
Tabiî Üye 

K. Kaplan 

Sözcü 
Denizli 

A. K. Turgut 
Denetçi 
Kayseri 

H. Kalpaklıoğlu 
Malatya 

N. Akyurt 

(1) 1220 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAM — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur, 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) (S. 
Sayısı : 1221) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

732 044 25 Eylül 1968 başında bankada 
mevcut para. 

+ 3 5G0 399 07 Eylül, Ekim, Kasım 1968 ay
larında Ziraat Bankasının 
aldığı para. 

4 232 443 32 Toplam 
3 829 838 79 Eylül, Ekim, Kasım 1968 

aylarında Ziraat Bankasının 
harcadığı para. 

402 604 53 Aralık 1968 başında bankada 
mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 
•Kasım 1988 aylarına ait hesapları incelendi : 

Eylül 1968 de Ziraat Bankasındaki 732 044:25 
liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1988 ay
larında Hazineden 3 500 399,07 lira alınarak 
bankadaki hesaba yatırılan meblâğın com'an 
4 232 443,32 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 
3 829 838,79 lira tenzil edildikten sonra Aralık 
1968 başında bankadaki kasa mevcudunun 
402 694,53 liradan ibaret bulunduğunu Sayman
lıktaki defterler ve sarf evrakının kanun ve 
mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Elâzığ Denizli 

S. Haserdağlı A. K. Turgut 
Kâtip Denetçi 

Samsun Kayseri 
E. Işıklar H. Kaîpaklıoğhı 
Tabiî Üye Malatya 

K. Kaplan N. Akyurt 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/30) (S. Sayısı : 1252) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Hesaplar?, inceleme Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

402 004 53 Aralık 1968 başında bankada 
mevcut para. 

+ 5 092 766 73 Aralık 1968 Ocak, Şubat 
1969 aylarında Ziraat Ban
kasının aldığı para. 

(1) 1221 S. Saydı 
nundadır. 

hasmayazı tutanağın so-

5 495 371 26 Toplam 
3 650 712 82 Aralık 1968; Ocak, Şubat 

1969 aylarında Ziraat Ban-
kasının harcadığı para. 

1 844 658 44 Mart 1969 başında bankada 
mevcut para. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 aylarına ait he
sapları incelendi: 

Aralık 1968 de Ziraat Bankasındaki 
j 402 604,53 liralık mevcudu ile Aralık 1968; Ocak, 

Şubat 1969 aylarında Hazineden 5'092 766,73 
lira flınarak bankadaki hesaba yatırılan meb
lâğın cem'an 5 495 371,26 lira olduğu, mevcut
tan sarf olunan 3 650 712,82 lira tenzil edildik
ten sonra Mart 1969 başında bankadaki kasa 
mevcudunun 1 844 658,44 liradan ibaret bulun
duğunu, Saymanlıkdaki defterler ve sarf ev
rakının kanun ve mevzuata uygun olduğu gö
rülmüş tür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

S. Hazerdağlı 

Sözcü 
Denizli 

A. K. Turgut 

(2) 1252 S. 
nundadır. 

Sayılı basmayazı tutanağın so-
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Katip Denetçi 
Samsun Kayseri 

E. Işıklar H. Kalpaklıoğlu 
Kontenjan Malatya 
N. Nadi N. Akyurt 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. Bir takrir Var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzu

ru boza nbâzı fiiller hakkındaki kanun tasarısı
nı bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

5. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3. 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/589; Cumhuriyet Senatosu 
1/1008) (S. Sayısı : 1269) (1) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeleri tesîbit ediyorum. 

Sayın Ahmet Yıldız grup adına.. Başka grup 
adına söz istiyen? Yok. ^öz istiyen arkadaş
lar lütfen işaret buyursunlar. Sayın öztürkçine 
söz istiyor musunuz efendim? 

RÎPAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Ahmet Yıldız'dan sonra ben istedim. 

BAŞKAN — Şahıslan adına söz istiyen sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum efendim : Sayın 
Demire!, Sayın öztürkçine, Sayın Altan, Sayın 
Ucuzal. 

(1) 1269 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. , 

I Başka söz istiyen var mı efendim? Yok. 
Sayın Yıldız, Millî Birlik Grupu adına. Buyu
run efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu-

I riyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Millî Birlik Grupu, rejimle ilgili Devlet fel

sefemize etkisi olan, toplum yararına çözümler 
I getiren ve kurulu bozuk düzenimizi Anayasa

ya uydurmayı amaç edinen yasama eylemleri 
ile gönülden ilgilenir. 

I Grupumuz bu konulara bütün gücünü ver
meyi başödev bilir. Çok önemli saydığımız araş
tırma önergemizin bile, halkın beklediği önem
li yasaların görüşülmesine öncelik verilmesi 
için, geciktirilmesine tepki göstermedi. Fakat, 
bu tutumumuzdan, hiç ivedilik taşımıyan yasa
ların görüşülmesi bahanesi ile, Hükümetin de
netimini engellemek için yararlanmasını da 
elbette yadırgadık. Bunun içindir ki yurdun 
ileri çözüm bekliyen sayısız sorunları ile ilgili 
yasaları çıkarma yerine, bir siyasal pazarlığa 
uyarak 38 sayılı Yasayı kaldırmak, ya da 
TRT yi iktidarın sözcüsü haline getirmek isti
yen çabaları desteklemek istemiyoruz. TRT ik
tidarın emrine girerse, ya da 38 sayılı Yasa 
kaldırılırsa yurttaşın geçim sıkıntısının azalaca
ğına ve yurdun kalkınacağına inanmadığımız 
için, tutumumuzun sağduyulu insanlarca yeril-
miyeceği kanısındayız. Biz bu Yasanın, bu 33 
sayılı Yasanın çıkarılmasının başlıca nedenlerini 
belirtmeyi ve bunu bahane ederek yapılan ya
yınlarla Meclislerin kürsülerinde söylenen bir 
kısım sözlerin hak ettikleri karşılıkları verme
yi gerekli görmekteyiz. Söz almamızın başlıca 
amacı da budur. 

Tek yönlü saldırıya kendilerini haklı sanan 
ve dayandıkları meşruluk temellerinin bile sar
sılmasını suçlulara bir siyasal rüşvet kabul 
edenlere kargı bizim de söyliyecek sözlerimizi 
Türk kamu oyuna sunmamıza kimsenin itiraz 
hakkı, olmasa gerektir. 

Sayın arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 
konunun çok ilginç yönleri vardır. Anayasa dü
zenini koruma, ulusal güvenliği ve huzura bo
zan eylemleri önleme amaciyle büyük buna
lımlar içinde bulunduğumuz bir dönemde çıka
rılan bir Yasayı şimdi kaldırıyoruz. Bütün 

I parti liderlerinin imzalarını taşıyan bir tekli-
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fin ürünü olan bu Yasa bütün partilerin ortak 
malıdır. Bugün yine aynı siyasal örgütler, bir
likte meydana getirdikleri yavruyu yok etme
ye karar vermiş görünüyorlar. Bunun için ile
ri sürülen anagerekçede, Yasayı gerekli kılan 
koşulların bugün var olmadığı, Artık Yasa ge
reksiz hale gelmiş, gerekçe bu. 

Başkentin ortasında Hükümet üyelerinin 
gözleri önünde yüzlerce polisi hiçe sayarak 
Türkiye Cumhuriyetinin bir numaralı yargıcı
nın cenaze namazını bile kıldırtamadığımız 
ortamda huzur içinde imişiz. Böyle bir ortam 
huzur içinde imiş. Yasanın kaldırılması ile do
ğacak boşluğun da daha sonraları çıkarılacak 
başka bir yasa ile doldurulacağını söylemek 
gibi yasama ciddiliğinde yeri olmıyan ifadele
ri iktidar sözcülerinden duyuyoruz, Hükümet
ten duyuyoruz Millet Meclisinde. Her hangi bir 
yasaya daha sonra çıkacağı söylenen öbür ya
sadan gerekçe türetmek elbette ciddîlik dışı 
bir tutumdur. 

Gerekçede yazılan Anayasa düzenine karşı 
işlenen suçların önlenmesi hakkındaki tasarı
nın kapsadığı hükümler yönünden - geri alın
mıştı ya - onun taşıdığı hükümler yönünden 38 
sayılı Yasanın yürürlükte kalması gerekliliği 
kalmamıştır sözleri; «Bu nasıl olsa çıkacak, o 
yasayı biz kabul ettireceğiz, şimdilik istim arka
dan gelsin» anlamında ifadedir, bu. Geri alınmış 
bir yasa, kapsadığı hükümler 38 sayılı Yasayı 
gereksiz kılıyor. Onun için biz bunu kaldırıyo
ruz. E... o çıkmadı. E., nasıl olsa çıkaracağız 
sonra, istim arkadan gelsin diyor, gerekçe. Ana
yasa düzenini koruma, aslında Anayasa düzenini 
koruma değil yıkma tasarısını, nasıl olsa çıka-
racğız gibi bir Hükümet davranışına karşı yasa
ma organlarının hiçbir tepki göstermemesini de 
çok yadırgadığımızı ifade etmek isteriz. Yasama 
organları böyle daha önceden bir beyanı kabul 
etmiş durumda mıdır? 

Sayın arkadaşlarım, nedenleri ve gerekçeleri 
yönünden ciddilik taşımıyan bu tasarı karşısın
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin rolü; bağış
larsanız deyimimi; bir noterlik durumuna benze
mektedir, noterlik. Gerçekten Adalet Partisinin, 
D. P. ile yaptığı ve genel kongresinde de açıkla
dığı bir sözleşmeyi T. B. M. M. onaylamakta
dır, bugün. Sözleşme yapılmış kongrede, biz 
onaylıyoruz onu. Bir söz vermenin ivedilikle 
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yerine getirilmesi için yapılan bir siyasal pazar
lığın sözleşmesi, Hükümet tasarısı biçimine bü
rünmüş olarak karşımıza çıkmıştır. Tasarının 
asıl niteliği bu. Yurt yararlarına, ya da rejim 
kaygılarına çare bulma yerine sandık ve koltuk 
pazarlığı yapılan bir sözleşmeyi T. B. M. M. ne 
onaylatmak istiyen bir Hükümet davranışı kar
şısındayız. Bu gerçek gizlenemiyecek ölçüde 
belirgindir. Bundan önceki beyanlar ve gerek
çesi de bunu anlatıyor. Bunun içindir ki tasarı
nın yasama tekniğine uymıyan, kaldırılmasiyle 
doğacak boşluğu hesabedilımiyen ve ilerde çı
karılacağı sözü verilen bir yasayı çıkmış gibi 
kabul ederk T. B. M. M. nin iradesini cebinde 
sayan bir tutum karşısında yasama organlarının 
çoğunluğundaM ilgisizliği çok yadırgamaktayız. 
Nasıl olur, buna ilgisiz kalınabilir? Buna, «Ba
na ne siz aranızda anlaşmışsınız, ben de anlaşma
nızı onaylarım, onaylar geçerim» anlamına ge
len bu yasama davranışını yadırgıyoruz. Cum
huriyet Sentosunu böyle bir durum onaylar 
halde görmek istemiyoruz. Anlaşmanın bari öbür 
tarafı da gelse de tam anlamiyle noterlikte im
za etseler. Böyle gülünç, ciddilik dışı bir tasarı 
karşısındayız. 

Arkadaşlarım, biz de aslında bu Yasanın, 38 
sayılı yasanın kaldırlmasından yanayız. Hattâ 
bunun için öneride de bulunduk, teklif de yap
tık. Yalnız gerekçelerimiz aynı değildir. Bu yasa 
suçluların günahlarını söylemeyi ve onlara ceza
larını veren Ulusal Devrimin de asıl nedenlerini 
anlatmayı, suçluların hatırı için yasaklamakta 
idi. Suçluların hatırı için kabahatiarı söylen
mesin. Yurdunu, ihtilâli tek çıkar yol haline ge
tiren çıkmazlara sürüklüyerek en yüce yargı or
ganınca vatan hainliği cezasını giyenlere hiçbir 
ülkede ve hiçbir restorasyoncunun bu ölçüde 
bir rüşvet verdiği görülmemiştir. Bu yasa bir 
rüşvet yasası idi. Şimdi karşımızda daha büyük 
bir rüşvet var. O da her halde yakında buraya 
da gelecek. Aslında bu rüşvetle de yetinilme-
mektedir, eski yasada. 27 Mayıs'm meşruluk te
meline saldıran, yabancıların bile övdükleri 
Yüksek Adalet Divanı kararlarını en çirkin şe
kilde eleştiren 27 Mayıs'da görev alan subaylara 
yüreğinde Türklük gururunun kırıntılarından 
bir şeyler bulunan bir kimseye ya/kışmıyacak 
biçimde söven gazeteler. Devlet kesesinden bol 
paralarla beslenmektedir. Bu yasa yürürlükte 
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iken de. Ahlâk ve utanç sınırı tanımayan bu ağzı 
bozuk gazetelerin başyazar, sahip ve baş fıkra 
yazarları iktidar mensubu ve hattâ iktidarın 
Parlâmento üyeleridirler. Bu durum karşısında 
alaya alınır halde olan bir Yasanın yürürlükte 
kalması yasalara saygıyı zedelemekte idi. işte 
'kaldırılmasını istediğimiz temel neden. Yasanın 
yasakladığı Yüksek Adalet Divanı kararlarına 
ve 27 Mayısın meşruluk temeline saldın bugüne 
değin yapıldığından daha çirkince yapılamaz 
zaten. Şimdiye kadar yasa yürürlükte iken ya
pılandan daha çirkin olamaz. 27 Mayıs'm söz, 
yazı, haiber, havadis, resim ve karikatürle meş
ru olmadığını iddia edecek eylemleri suç sayan 
ifadeler karşısında, yasada bunları insan oku
yunca iktidarın koltuğu altında beslenen gaze
teleri okuyanlar da bunların yanında okursa 
ibu duruma gülünçlükten başka bir nitelik ya
kıştıramaz. Hem yasa böyle diyor, yazı, söz, 
ifade ve saire dahi bulunmasın bir de gazetsleri 
okuyoruz Devlet kesesinden beslenen, e., bun
lar gülünçlükten başka bir nitelik taşımaz. Böy
le bir yasa elbete yürürlükte kalmamalı. So
rumsuz kişilerin ve iktidar eliyle Devlet Hazi
nesini emen asalak organların her günkü yazık 
ve 27 Mayisin devirdiği iktidar suçlularını san
ki halen de iktidarda imişler gibi gösteren ya
yınlara ve bir merhamet sonucu arta kalan biri
sinin kendisini mahkûm eden yüce yargı orga
nına sövmelerine ses çıkaranıyam iktidarın tu
tumu, kendi genel kongresindeki konuşmalar ve 
alman kararlar ve hele Hükümetin bunları di
rektif kabul ötmesi çok ibret vericidir. Yasa yü
rürlükte, bu olaylar da oluyor. Öbür yandan 
Yassıada macarasını tasfiye sözlerini alkışlıyan 
kongre Anayasanın başlangıç bölümünün çıka
rılması ile bugünkü Devlet düzenimizin sağlam 
bir temele oturtulmasını sağlıyacak kararı bir 
direktif olarak Hükümete vermişti. Yasa yürür
lükte iken bunlar oluyor. Ama, 27 Mayıs'in meş
ruluğuna ddkuntmıyacalk diye yasa, gazete, yazı, 
lâflar hele hiçbir şeyle ima ile dahi dokunulma
yacak, bu kararlar da alınıyor, dokunulmuyor. 
Türk Ulusunun büyük çoğunluğunun kabul et
tiği Anayasanın mahkûm ettiği dönemin başıso-
rumlusunun isteğine uyan ve onun perde arkası 
yönetiminden de hiçbir gurur incinmesi duymı-
yan bir kadro 27 Mayıs Anayasasını uygulamak
tadır. işte bundan çıkıyor, yaJbancı bir davra
nış.. Aslında iktidarın Anayasaya karşı tutumu

nu biliyoruz, örnekleri de şimdi karşımızdadır. 
Senatörlüğünü suç sayan, hükümle gelmeyi suç 
sayan beyanlarına karşı da hiçbir tepki gör
medik. 

İşte arkadaşlarım, meşruluk dışı dönemin 
astıkarma karşı hükümetin en azından çekin
genlik diye nitelendirdiğimiz bu tutumundan 
Anayasa ve devlet felsefemiz rahatsızdır. Bu 
rahatsızlığı temsil eden bir yasa da kalmasın ki, 
rahatsızlık artsın. Artıyor, çünkü istiyenler de 
var. Giydiği vatan hainliği hırkasını oy pazar
lığı ile yargıç cübbesine çevirmek istiyen kişi
nin; «hükümle Meclise girmeyi suç sayarım» 
sözleri ile devlet başkanlarından tüm yasama or
ganlarını suçlıyan beyanlarına karşı hiçbir tep
ki gelmedi. Yasa yürürlükte iken oluyor bun
lar. Yani diyor ki, ben böyle Kontenjan Sena
törü, Tabiî Senatör gibi şeyleri suç sayarım. 
Bu beyana ne dersiniz, diye gazeteciler bana 
sordu... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
alâkası var bunların... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Kanun yü
rürlükte iken bunlar oluyor. İlgisini kuramıyor-
san biraz düşün. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen 
düşün, sen kafanı işlet biraz.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şeklindeki 
gazetecilerin sorusuna ben karşılık verdim. Bu
nu önce Sayın Devlet Başkanına sorun, dedim, 
bu sorunun karşılığını o versin. Sayın Meclisle
rin Başkanlarına sorun, Sayın Başbakana so
run, dedim. Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanı da 
hükümle Senatör olarak Devlet Başkanı oldu. 
Bu husus da Türkiye Büyük Millet Meclisince 
sağlandı. Yürütmenin başı olduğuna göre Sa
yın Başbakanın da bu suçluluğa ortaklığı var
dır. Ayrıca, Sayın Başbakan seçimle değil, Hü
kümle Başbakan yardımcısı olmuştu. İşte, bü
tün bu olaylar 38 sayılı Yasa yürürlükte iken 
oluyor. Bu tür etkili suçlamaya karşı bütün or
ganları suçlıyan Cumhurbaşkanından, Başba
kanından, Meclislere kadar hepsine, suç yaptı
nız diyor. Bütün bu laflar söylenirken Yasa yü
rürlükte idi. Bütün bu suçlamaya karşı sesini 
çıkarmıyanlarm kabullenir göründükleri yer
meyi biz reddediyoruz. Yapılan işler doğrudur, 
Sayın Cumhurbaşkanının da seçilişi meşrudur, 
diyoruz. Halk oyu ile beliren ulusal iradeye ve 
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Parlâmento itibarına yöneltilen bu suçlu heze
yanına karşı susulmasını itibar kırıcı sayıyo
ruz. îşte anlamıyan arkadaşıma söylüyorum, 
bunun için ürerinde duruyoruz,, 

Yeni tasarılar ile Hükümet bilmem TRT yi 
zaptetmek istermiş, Anayasa düşenini istediği
ne çevirmek istermiş, savcılar] teminatsız ha
le getirmek istermiş, ceza yasasını Faşistleştir-
mek istermiş, Hükümet bu tutuma Meclislerden 
fetva çıkarmaikla meşgulken bu tasarıyı da 
huzurumuza getirmiştir. Anayasanın temeline 
saldırıları cesaretlendirirken, kafalara mühür,. 
ellere kelepçe yüreklere ipotek koymak istiyen 
tedbirlerle toplumdaki yaratıcı gücü körietici 
çok muhtacolduğumuz buluşlarla yeni düzen
ler yaratılmasını önleyici yasalarla düşün or
tamını kısırlaştırıcı tutumda olan hükümetten 
başka türlü bir eylem de beklenemez. Elbette 
böyle yasayı öyle uygulıyacalktı. 

Düşün suçu gibi çağımızın siyasal ayıbı ha
line gelen fikir suçu, suçlardan hapiste çürü-
mekte olanları affetmek gibi en insancıl ve -.y-
""3.V bir davranıştan kacıldı^ını acılatan ifade
ler yanında, rejime ve hattâ kendi meşruluk 
temeline yönelen saldırıları affetmek isteğini 
yansıtan beyanlar, iktidar partisi üyelerinin ve 
hattâ hükümetin ağzından duyulmaktadır, Ar
tık hükümetin kimlerden ve hangi eylimlerdsn 
yana olduğu kesinlikle belli olmuştur. Bu du
rumda 38 sayılı Yasanın yürürlükte kalması 
anlamsızdır ve gülünç olur. Bari yasa kalksın 
da Anayasanın halk cyu ile lanetlediği dönem
lerin ayıpları da rahatça söylensin. Bu konuda 
herkesin söyliyeceği her şey söylensin ve ayıbı 
olanlar bir koruyucu kalkan arkasında saklan
masın. 27 Mayısa sövmede ahlâk sınırını tanı-
mıyan ve onun yıktığı dönemi, düzeni göklere 
çıkarmakta yarışa girenlerin söyliyecekleri ye
ni bir şey olduğunu sanmıyoruz. Söylediler... 
îşte biz de bu nedenle 38 sayılı Yasanın kalk
masından yanayız. 

Türkiye'nin başyargıcının kaybı ile her 
Türk'ün yüreğinin Üzüntü içinde bulunduğu 
bir anda Türklüğün ve Müslümanlığın lanetine 
hak verdirecek biçimde bu sayın ölüye saldı
ranlara karşı konan ve delik deşik olmuş utanç 
duvarının, 38 sayılı Yasa bir utanç duvarı idi, 
duvarının kalkması belki çok daha hayırlı olur. 

Bu suretle seçimlere girerken vs ileride kurula
cak Mecliste herkesin kipliği ve meşru düzenle 
ol3n ilişkisi daha belirgenleşir. Sın'.r olmadan 
konuşma fırsatı doğar. Mecliste herkesin kişi
liği ve meşru düzenle olan ilişkisi daha belir
ginleşir. Sınır olmadan konuşma fırsatı doğar 
Henüz uyanmıyan iyi niyetliler ve kandırıcı 
umutlara kapılanlar da uyanmış olurlar. Son 
restorasyon çabası zaten uyandırıcı olduğu sa-
nısmdayız. Senatoya geldiği zaman o restoras
yonun çabasının amaçlarını daha belirgin şe
kilde anlatacağımız için şimdi sadece durumu 
böylece belirtiyoruz. 

Arkadaşlarım, tasarının yasama eylemleri 
ve ilkelerine uymıyan nitelikleri ile gerekçe
sinde ifade edilen ve Sayın Adalet Bakanının 
bunları açıklaması ile ilgili görüşlerimizi de kı
saca belirtmek isteriz. 

Sonra çıkacak bir yasa ile şimdi kaldırılan 
yasanın boşluklarının doldurulmasını Sayın 
Bakan, tutanaklardan okudum, ifade buyurdu
lar. Bu ifade keşke tutanaklara geçmemiş ol
saydı. Böyle bir ifade yasama organı tutanak
larında bulunmasa, idi. İstim arkadan gelsin. 
Bunu Hükümet üyesi söylemeseydi keşke. 38 
sayılı yasanın 2 nci madesindeki rejimi koru
mak amacı güden hükmü gereksizdir, deniyor. 
Artık rejim oturmuştur. Resmî beyanlar böyle. 
Eğer bu ifadesinde samimî ise, neden düşün 
suçuna yapışarak sol aman sol diye feryadı 
koparır. Burada söylesin. Dünyanın neresin
de sol suçtur ki? Suç olanlar bellidir, O da 
söylesin. Demek ki, bir korku var. Rejim 
oturmuş, halen gereği yok diyor. Fakat aman 
yapışıyor. Demokraside de aşırı da olsa düşün 
tartışmalarına fırsat verilir. Bunda dikkat 
edilecek husus eylemlere geçip Devlet düzenini 
böyle bir eyleme saptıracak olayları önlemek 
ve akımlardan birini Devlet gücü ile destek
lememek ve akımların temsilcilerinin saldır
ganlığına fırsat vermemektir. Yoksa kaçmak 
değil. 

Arkadaşlarım, belirttiğimiz şekilde hukukun 
yadırgıyacağı gerekçelere dayanmasına, özel 
amaçlı olmasına, kamu yararı ile hiçbir ilgisi 
bulunmamasına, bunca önemli işlerden öne 
alınmasının gereksizliğine ve meşruluk dışı 
dönemin sorumluları ile bugünkü iktidarın bir 
sözleşmesini Farlâmetoya onaylatmaktan baş-
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ka bir anlam taşımamasına karşın, tek yönlü 
işlediği için ve esasen 27 Mayısın yasak ted
birleri ile korunma ihtiyacı olmadığına inan
dığımız; için, 38 sayılı yasayı kaldıran yasaya 
biz de olumlu oy vereceğiz, bu nedenlerle. As
lında Anayasanın temelini sarsan ve mahkûm 
ettiği dönemin baş sorumlusuna bu Anayasa 
içinde şeref yeri hazırlıyan ibret ve hayret ve
rici bir restorasyona katılmada müthiş bir 
yarışa tanık olduğumuz şu anda, 27 Mayısı 
korumak için yasa gerekli değildir. Buna 
inananların bu koruyuculuğu kendi inisiyatif
leri ile yapmaya hazır olduklarını söylemek 
sanırım ki, bu felsefeyi benimsiyenlerin ortak 
inancıdır. Onun içindir ki, böyle tedbirlere ih
tiyaç olmıyan ve zaten bugün her yönü ile 
saldırıya uğrıyan bir 27 Mayıs, bir restorasyon 
çabası karşısında, böyle tedbirlerle korumaya 
ihtiyacı olmadığından biz de bu yasanın kal
dırılmasından yanayız. Saygılarımla. M.B.G. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GEUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; özet olarak Tedbirler Kanunu 
dediğimiz 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması ile ilgili tasarı üzerinde Güven Partisi 
Grupunun görüşünü arz etmek istiyorum. 

Biz 38 sayılı Tedbirler Kanununun 27 Ma
yıs Anayasası bünyesinde normal ve behemehal 
devamlı surette varlığını muhafaza etmesi lü
zumlu bir kanun niteliğinde görmemekteyiz/ 
Günün şartları icabettirdi. Akıllar bir araya 
geldi ve o zaman böyle bir kanun çıkarıldı. Çok 
isterdik ki, böyle bir kanunun çıkmasına dahi 
lüzum olmıyacak kadar aklıselim sahibi ol
saydık. Ve yine çok isterdik ki, böyle bir ka
nunun çıkmasına Meclislerimizi, zorlıyan gö
rüşler, düşünüşler daha o zamandan mevcudol-
masaydı. Kanun çıktı. Bugün artık bu kanu
nun yürürlükte kalmasının lüzumsuzluğuna 
% 100 inanıyoruz. Evvelâ tasarının şevkinde ve 
komisyonun görüşünde belirtildiği gibi, de
mokratik hukuk devleti bütün müesseseleriyle 
yerleşmiş gerekçesini eleştirmek mümkün ol
makla beraber bu ciheti bir kenarda bırakıp bu 
kanunun şimdiye kadar lâyıkı veçhile tatbik 
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safhasına girmediği, tatbik sahasını bulmadı
ğı inancında olduğumuz için bu kanunun yü
rürlükten kalkmasını istiyoruz. 

Türkiye'nin en büyük meselesinin kanun hâ
kimiyeti ve kanunların seyyanen tatbiki mese
lesi olduğu hukukî görüşünde olduğumuz 
içindir ki, sayyanen tatbik görmiyen hattâ gö-
remiyen, görmekte âciz gösteren bir kanunun 
Türk hukuk hayatından silinmesini yürekten 
arzuluyoruz. Benden evvel konuşan değerli ar
kadaşım Ahmet Yıldız pek çok meselelere 
temas etti. Zannederim ki, kendi görüşleri 
daha ziyade son günlerin olaylarının husule ge
tirdiği tesirleri altında ortaya konulmuş. 
Çünkü çok iyi biliyoruz ki, 38 sayılı Tedbir
ler Kanununun kalkmasını Millî Birlik Gru
pu ve Tabiî Senatör arkadaşlarımız tarafından 
herkesten evvel teklifler getirilmek suretiyle 
istenmiş idi. O itibarla, bu kanunun görü
şülmekte olduğu bir sırada son günlerin üre
rinde herkesin görüşüne göre türlü tesirler 

i yapması, tabiî olan hâdiselerinin müessir oldu
ğunu düşünmekteyiz. Yalnız bir nokta üze
rinde görüşümüzü açıklamadan geçemiyeceğim. 

Kıymetli, arkadaşım; bu kanunun kaldı
rılması tezini savunurken, kanunun ters işledi
ğine temas buyurdular ve bu arada fikir suçun
dan ötürü insanların hapisanede çürüdükleri
ni ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım. fikir sucu diye bir 
suçun Türk mevzuatında yer almadığını biliyo
ruz. Ve bıı meseleye temas edişimiz do arl bun
dan ileri geliyor. Fikir sucu Türk Cor̂ a F>Ban
larının ceza müeyyidesine tabi tuttuğu Âıı?.y.?.-
samjzın da bünyelinin ımağmda bulundurduğu 
aşın uçlar-n davranışları olarak görülüyorsa, 
bunda mutabakata varmamış mümkün olma ,̂ 
Yani Türkiye'de fikir himviyeti vardı? cUye rl-
rhi çıkar Türk cemiyetine göre, Türk Anayasa' 
sına göre ve Türk mevzuat? na güre sap:!: ideo
loji olarak mütalâa edilen komünismin propa
gandasını yapar ü;e, efendim ne yapalmı ad::.;ı 
da komini^t onun fikri de bu diye yalnm kafa
sının içerisinde sakladığı fikirden dolayı değil, 
unsurlarının tekevvününe yol açtığı tutumun
dan ve davranışından mahkûm olur ve bu mah
kûmiyet de her vesile ile yüceliğini burada tas
dik ettiğimiz yargı organlarından ve en yak;-ek 

i yargı organından tasdik edilmek suretiyle ke-
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sinleşirse, böyle adamın hapishanede yatması, sü
rünmesi, hattâ biran evvel bu cemiyetin bünye
sinden silinip gitmesinin Türkiye için çok hayır
lı bir netice olduğunu, hep beraber kabul etme
miz lâzımgelir. Bunu yapmazsak arkadaşlar, o 
zaman meseleler üzerinde çok tartışmaların açıl
ması mümkündür. Yine bu görüşleri ile bir ara
da mütalâa ettiğim için bir şeyin çok merakımı 
mucibolduğunu ifade etmeden geçemiyeceğim. 
Arkadaşım 38 sayılı Kanunun bir nevi utanç du
varı olduğunu ifade buyurdular. Bu duvarı gü
nün şartları içerisinde Parlâmento örmüş idi, 
eğer bir duvar ise. Ve bunda utançlık var idi 
ise, bunun utancından topyekûn Türkiye Par
lâmentolarının hisselerine düştüğü nisbette me
suliyet paylarını almaları icabederdi. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Duvarın 
kabahati yok. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — İşleyişinden ötürü söyleniyorsa 
bir şey yine merakımı muciboluyor. Acaba bu 
utanç duvarının portresi Doğudan mı görülüyor, 
yoksa Batıdan mı diye doğrusu merak ederim. 
Eğer ne Doğudan, ne Batıdan; ama yukarıdan 
görünüyorsa Türkiye'nin ilerlemesine engel olan 
gerici ve sapık ileri solcu, aşırı solcu fikirleri 
yukarıdan hep beraber görüj^orsak, o zaman du
varı yukarıdan görme yerine buna bir başka 
isim bulsak daha isabetli davranırız ve bunda 
mutlaka birleşiriz. Gericilikle, geri akımlarla 
alabildiğine mücadele, ilericiliği solculuk gibi 
gösteren görüşün ötesinde, ucu komünizme ka
dar varan,,. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bunlarla 
ilgisi yok sayın arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız Lütfen efendim, 
bütün üyeler sizi dikkatle dinlediler, hiçbir mü
dahale vâki olmadı, rica ediyorum siz de sükû
netle dinleyin efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — 27 Mayısla 
ilgili, komünizmle falan ilgili değil bu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) — Arz edeceğim; Sayın Yıldız si
zinle fikir aykırılığı içinde değilim. Aykırılığı 
içerisinde olmamayı çok isterim ve olmıyaeağı-
mı da kuvvetle ümidederim. Ama sözlerinizin 
tek yönden alınması halinde sizin hassasiyetle 
üzerinde durduğunuz ve naçizane karşınızda bu
lunan insanın da çok hassas bir şekilde gönlüne 

— 490 
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sindirdiği 27 Mayısı başka istikametlere çek
me istidatları doğar. Onun endişesi içerisinde 
bir noktada birleşmeyi lüzumlu görüyorum. 
27 Mayısı yalnız sola götüren bir devrim hare
keti olarak telâkki edersek, bu sola gidişin Tür
kiye'yi nerelere götüreceğini hesaba kattığım za
man, 27 Mayıs hareketinden uzaklaşmayı ken
dim için kaçınılmaz vazife telâkki ederim. 27 
Mayısı aşırı sola doğru bizi götüren bir müesse
se değil, Türkiye'yi daima ileriye götüren, Tür
kiye'yi solun belâsından da, sağın belâsından da 
koruyan bir müessese olarak tescil edersek, o za
man birleşmiyeceğimiz hiçbir husus kalmıyacak-
tır. Mâruzâtım buradan doğuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Tedbirler Kanunu
nun kalkmasını, 27 Mayıs ilkelerine yeni teca
vüzlerin geleceği veya 27 Mayıs Anayasasına ye
ni saldırıların vukubulacağı ve onu temellerin
den sarsacağı yolunda bir görüşü asla benimse
miyoruz. 27 Mayıs Anayasası ilerici, birleştiri
ci, bütünleyici vasfı ile ve Türkiye'ye mahsus 
haslet ve hususiyetleri ile, daima ilerilere götü
recek vasfı ile topyekûn Türkiye'nin malı ola
rak mütalâa edeceğiz ve bu görüşün dışında ka
lanları sizin, benim, onun, bunun değil, topye
kûn Türk Milletinin tasvibetmiyeceği görüşün
de hirleşeceğizki hem 27 Mayısçılara karşı olan 
saygımızda bir eksiklik hâsıl olmasın, hem 27 
Mayısın varlığına düşürülmek istenen gölgeler 
Kars ısında hepimiz vaziyed alabilelim. 

O itibarla, 27 Mayıs devrim hareketinin ve 
27 Mayıs Anayasasının temel ilkelerinin Türk 
Milletinin bünyesinde ebediyen yaşıyacak ve 
Türkiye'yi daima ileriye götürecek vasıf içeri
sinde bulunduğu görüşüyle böyle 38 sayılı Ka
nun gibi kanuna ihtiyacı bulunmadığı noktai na
zarından hareketle bu kanunun biran evvel, iş
lemez olan bu kanunun islemediği için Türk 
mahkemelerini, Türk adliyesini sıkıntıya sokan 
bu kanunun biran evvel kaldırılması lüzumunu 
grup olarak arz ediyoruz, saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Saym öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Fehmi Alpaslan bütün durumları vazıh olarak 
anlattılar, o sebeple ben vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Yani fikrinizi beyana lüzum 
kalmadı.. Saym Altan. 
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hükmü olacaktır. Bu da ilim açısından, taraf
sız, objektif ölçülerle zaman gelecek hepsi tes-
bit edilecektir. O bakımdan meseleler üzerinde 
dururken ve şahıslar konuşurken daha imsak 
e"tsek, daha birbirimizi kırmıyacak dille konuş
sak her hade iyi olur kanısındayım. 

33 sayılı Kanunun çıkarılması için aşağı - yu
karı Meclis kanadında olduğu gibi, bizim Sena
tomuzda da iştirak eden komisyon üyelerinin 
aşağı - yukarı, bir tanesi hariç, hepsi ittifaka 
yakın bu tasarının kanulaşmasmı kabul etmiş 
durumdalar. Ve böyle olduğuna göre ve buna 
iştirak etmeye niyetli bulunan bir grupa, grup 
sözcüsü olarak çıkan arkadaşı buradan koskoca 
bir iktidar partisine, onun Hükümetine ve onun 
iktidarına o şekilde tezyiıkâr sözler kullandı ki, 
üzülmemeye, incinmemey e imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, biz geldiğimiz günden 
beri bu 27 Mayıs mevzuunda arkadaşlarımızın 
çeşitli sözlerini dinlemişizdir. 27 Mayıs bir za
man çiçek olmuş koklatılmış, bir zaman kolonya 
olmuş sürülmüş, bilmem efendim şu olmuş, şu 
şekilde tarif edilmiş, bu olmuş bu şekilde vasıf
landırılmıştır. Hepsini şimdiye kadar biz dinle
dik. Bazan reaksiyon gösterildi, bazan susuldu. 
Şimdi şu kanunun çıkacağı şu tarihtû Türkiye'
de huzur yoktur, Türkiye'ye huzur gelmemiş
tir, Türkiye o günlerden hattâ gerilerdedir di
yen arkadaşlarıma hatırlatmak isterim muhte
rem arkadaşlar. Eıı Parlâmento büyük mesafe 
aldı, bu Parlâmento hakikaten demokrasinin ge
rektirdiği birçok imkânları bugün çatısı altın
da artık işler vaziyete getirmiştir. 

Maziye dönmenin gerekli olmadığına inanı
yorum. Ama maziye dönmek için eğer insan 
zorlanırsa, mecburen o zaman bâzı şeyleri ifade 
eder. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Vazgeçiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de vaz

geçtim efendim, 
BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; müza
keresini yapmakta olduğumuz kanun teklifi Ted
birler Kanunu adı ile ifade ettiğimiz 38 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasını gerektiren 
bir tekliftir, 

Sözlerime başlarken şu noktayı yıllardan 
sonra ifade etmenin mutluluğuna eriştim ki, 
5 Mart 1962 de yürürlüğe giren 38 sayılı Kanu
nun Senatoda müzakereleri esnasında, bu kanu
na asla müspet oy vermek niyetinde değildim. 
O zaman çok yakınım olan sevdiğim bir vekil 
arkadaşın ve biraz ela Parlâmentodaki yenili
ğimiz ve acemiliğimizin verdiği tesirle bu kanu
na müspet oy vermişimdir. Ve o gece de uyu
madım. Şimdi, memnuniyetle bu kanunun kal
dırılması için gelmiş olan bu fırsattan arkadaş
larınım yüksek müsamahalarına sığınarak, bir
kaç söz söyliyerek kaldırılmasında teklifi olan
ların, Hükümetin ve iştirak edenlerin hepsine 
teşekkür etmeyi borç bileceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; ben söz almak ni
yetinde değildim. Bir sayın üyenin konuşur
ken, bilhassa grupu adına konuşurken meselele
ri muayyen bir noktaya getirip her defasmda 
kendisi ve diğer arkadaşlarının ifade ettiği gi
bi, muayyen şeyleri kürsüde tekrar etmeyi ade
ta âdet haline getirdiler ve bundan doğan neti
cenin etrafa vermiş olduğu sıkıntı ve üzüntüyü 
beyanları arasında hattâ bazan tezyife, hakare
te varan sözlerine yıllarca tahammül etmiş ar
kadaşlarınızdan biri olarak, artık bu ihtiyatlar
dan vazgeçilmesi gerektiğine inandığımı ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şey ya vardır 
ya yoktur. 27 Mayıs vardır demekle vardır, yok
tur demekle de yoktur olacak bir şey değildir. 
Bu muhterem arkadaşlarımızla hususi görüşme
lerimizde daima ifade ettiğimiz şey şunlardır : 
Gelmiş, geçmiş hâdiseler tarihe intikal etmiştir. 
Bu tarihe intikal eden hâdiseler ve şahısların 
hakkında verilecek hüküm ne sizin, ne benim, 
ne şunun, ne bunun hükmü değildir. Tarihin 

Muhterem arkadaşlar, biz bu çatı altında Re
isicumhur seçtik, biz bu çatı altında Senato Baş
kanı seçtik, biz bu çatı altında çeşitli komisyon
ları seçtik, seçimler yaptık. O seçimleri ne şart
lar altında yaptık, nasıl yaptık ve kimler han
gi tazyikler, hangi tesirler altında kaldı, o gün
leri düşünelim ve bugün de katettiğimiz mesa
feyi lütfen kabul edelim. 

Efendim, o gün öyle yapmak icabediyordu, 
bir kişi Reisicumhurluğa adaylığını koymak için 
ortaya çıktığı zaman onu tehdidedip İstanbul'a 
kaçırmak; bilmem Senato Başkanı olmak niye-
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Ama hâdiseleri yc-rinde tutmak, hâdiseleri ol
duğu gibi kendi vakarı içinde, geçmişi içeri
sinde ona hürmet telkin edecek bir şekilde onu 
yerine vaz'etmek mecburiyetindeyiz. Her gün 
bir meseleyi ortaya atarsanız, her gün o mese
leyi bahane ederek o meseleyi tekrar etmek 
suretiyle karşınızdakilere hakaret mevzuu ha
line getirirseniz, en sevimli bir mesele dahi 
olsa, en sevimli şahıs dahi olsa, elbette insan
ların gözünde kıymetini kaybeder. 

Sayın Fehmi Alpaslan gayet güzel söyledi
ler. 27 Mayısı biz ne sağın, ne solun tesirinde 
değil, ne sola taviz veren ne sağı kamçılıyan 
her hangi bir hareket olarak değil, 27 Mayısı 
memlekette demokratik sistemi daha kuvvetli, 
daha olumlu, daha ileriye götürecek bir hare
ket noktası olarak kabul ediyoruz, öyle karşılı
yoruz ve ondan doğan Anayasayla da bugün 
burada bulunuyoruz, öyle ise bunun karşısın
da idi, yanında idi, önünde idi, arkasında idi 
şeklinde münakaşa zaittir şeklinde bir konuş
ma yaptılar. 

Bunun dışında A. P. Grupundan çok rica 
ediyorum; hangi arkadaşımız hangi zaman, 
hangi Hükümet üyesi hangi zaman gelip de 
kürsüye; hayır biz bunun karşısındayız, biz 
Anayasanın, 27 Mayısın karşısındayız diye bir 
beyanda bulundu? Yok böyle şey. Efendim, bu
rada söylenmiyor, başka şekilde, başka türlü 
ifade ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, mühim olan şu kür-
sİllerdeki bayandır. Bunun dışında görüşülen-
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| 1er, bunun dışında konuşulanlar mevzuubahso-
| lacaksa o zaman ben bâzı arkadaşlarıma bâzı 
j dernekler içerisindeki faaliyetleri hakkında da 
| soru sormak durumunda kahrım. Lüzumsuz 
| gey bunlar. O bakımdan samimî isek, samimiye-
i timizi şu çatının altındaki hal ve hareketimiz 

ve beyanımızla ifade etmek zorundayız. 

Çok mesafe alınmıştır muhterem arkadaş
lar ve bu mesafe ne şunun, ne bunun değil, 
Yüksek Türk Milletinin, sağ duyu sahibi olan 
Türk Milletinin ve onun evlâtları olan cümle
mizin sayesinde meydana gelmiştir, öyle ise 
bugünden sonra da daha çok uzun ve çok olum-

I lıı yollarda yürüyeceğiz ve memleket için fay-
| dalı neticelere gideceğiz. Bunu el birliği ile ya-
j pabilmek için birbirimize karşı bühtandan, bir

birimize karşı eğri bakmaktan, birbirimize tez
yiften, hakaretten ve imadan vazgeçelim, mese
leler üzerindeki fikirlerimizi sade meselelere in
hisar eden noktalarda söyliyelrm ve hiçbir za-

I man bir şeyi bahane edip de diğer bir şeyi söy-
| temek yoluna gitmiyelim. Bu yolu tercih ede-
! cek olursak, karşılıklı birbirimize söyliyebilecek 
I acı - tatlı bâzı hâtıralarımız, bâzı geçmişimiz 

vardır. O bakımdan üzüldüm ve bunu beyan et-
. ';r:V istedim, ikinci olarak sözlerim arasında. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi tamamlıyo
rum. Hakikaten bu teklif kanunlaştığı takdirde 
şimdiye kadar tatbikat görmemiş olan ve sade-

{ es adı bulunan, Tedbirler Kanunu denen bir ka-
| mm kalkmış olacak ve bundan sonra daha aklî, 
| daha mantıkî, daha objektif, daha vatansever, 

daha vatanperver konuşmalar ve yazışmalar im-
î kânına sahibolacağız. Onun için hayırlı ve uğur-
! lıı olmasını temenni eder, hürmetlerimi suna

rını. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın se
natörler, Sayın Alpaslan'ın konuşmasından 

; sonra konuşmama belki biraz yersiz gibi gelir-
j se de, benim daha evvel konuşan ve grupu adı-
İ na konuştuğunu beyan eden Sayın Ahmet Yıl-
j diz in konuşmasından dolayı konuşma meebu.-
! riyetimin doğduğunu hissetmem dolayısiyle hu-
i i urunuza geldim. 
\ 27 Mayıstan bahsediyorlar, 27 Mayısın ev-
j veliyatma girmekte veya 27 Mayısın sebep ve 
! neticeleri üzerinde fazla durmakta hiçbir mâna 
I yok. Ne biz onun eksikliklerini bilerek veya 

402 — 
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bilmiyerek getirdiği fenalıkları yok edebilece
ğiz, geçmişteki hâdiseleri hiçbir zaman için ge
ri getiremeyiz. Ne hapis olanların hapis olduk
ları müddetleri geri getirme, ne ölenleri dirilt
me imkânlarımız vardır. Bunları ikide birde 
burada tartışma yersizdir. Ama ne talihsizlik
tir ki, bu tartışma daima bu hâdisede öncülü
ğü yaptığı iddia edilenlerin piyasaya sürüp 
kendilerini daima ayakta tutabilme gayretinin 
yegâne teselli kaynağı olmaktadır. Ve her ve
sileyle bu arkadaşlarımız sanki bu 27 Mayıstan 
bahsetmezlerse, kendileri unutulacakmış gibi 
bir zihniyetin içinde daima 27 Mayıs lâfını 
ayakta tutup kendilerinden bahsettirmek isti
yorlar. Her halde 38 sayılı Kanundan bahseder
ken bu niyetleri meydana çıkıyor. Çünkü 38 sa
yılı Kanun 27 Mayıs hareketinin sonunda hal
kın seçimle 27 Mayıstan sonra vâki tutumları 
tasvibetmediğini ekseriyetle göstermesi netice
si memlekette büyük bir tepkinin vücuda gel
mesi dolayısiyle her ihtimale karşı huzursuz
luğun devam etmemesi için, millî bünyede her 
türlü sarsıntıları giderebilmek için kendileri
nin de beyan ettiği gibi bütün siyasi partilerin 
imza ettiği ve muvafakat ettiği bir kanun ola
rak muvakkat bir kanun olarak gelmiştir. Ted
birler Kanunu diye isimlendirilmesi de bundan 
dolayıdır. Yani bir hususu temin bakımından 
bir tedbir alma mahiyetindedir. O hususa se-
bebolan hâdiseler ortadan kalkınca elbette ica-
beden tedbirlerin de ortadan kalkması lâzım
dır. Şimdi o vakit koalisyona girmiş olan veya 
muhalefette olan partiler hepisi bu kanunun 
gelmesi hususunda bu tedbirlerin alınması hu
susunda ittifak etmişler, imza etmişler. Sebebi 
muayyen hâdiselerin vukuundan şikâyetçiler, 
vukubulma ihtimalinden şikâyetçiler ve huzu
run temin edilmesini istiyorlar. Memleketin 
menfaatini bunda görüyorlar. Onun için bu ka
nunu getiriyorlar. Bugün aynı parti mensup
ları, aynı partiler diyorlar ki, «bu kanunun ge
tirilmesi için lüzumlu olan esbabı mucibe orta
dan kalkmıştır.» Dolayısiyle kanunun da ken
disinin kalkması lâzımdır. Ama bakıyoruz, bu 
kanunun memleket sathında, milletin temsilcisi 
olan partilerin mensupları ekseriyetle, hattâ 
ittifakla diyebilirim, bu hususta müttefikler, 
ama 27 Mayısın öncülüğünü yaptığı iddia edi
len arkadaşlarımızdan 18 tanesinden bir ses 
geliyor; «Hayır efendim, memlekette huzursuz-

[ lıık vardır, bu kanun kalkmamalıdır.» diyor
lar. Sonra dönüyorlar, bütün konuşmanın es
babı mucibesi ve sairesi kalkmamalı gibi olu
yor. Sonra biz de buna taraftarız, diyorlar. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Biz teklif çişiyiz. 

j BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et-
I msyln çok rica ediyorum. Sayın Karavelioğlu 
I müzakereleri hep beraber takibediyoruz, Sayın 

Yıldın konuşurken hakaret derecesine varacak 
kolamda bulundular. Buna rağmen ne Başkan-
Iiki:an, ne hiçbir üyeden müdahale vâki olma
dı. Onun için kürsüde söz söyliyen arkadaşlar 
düşüncelerini söylüyorlar. Binaenaleyh o düşün
celere hürmet etmek lâzımdır. Şayet beğenilmi-
yorsa, cevap vermek hakkı her üyenin vardır. 
Bu itibarla müzakerelerin selâmeti bakımından 
müdahale etmemenizi istirham ediyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım teklifçiyiz. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi Sa
yın Karavelioğlu benim konuşmamı müsaade
nizle dinleyin sonuna kadar. O vakit hak ve
receksiniz. Teklifçi olmanız başka bir mevzu
dur, teklifinizin... 

BAŞKAN — Cevap vermeyin lütfen. Ko
nuşmanıza devam edin lütfen. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Burada vâ
ki konuşmanın tümünün mânası başkadır, so
nunu bağlamak ayrı bir mevzudur. Sureti hak
tan görünüp teklif yapmak ayrı bir mevzudur. 
Ama ondan sonra da huzursuzluk vardır de
mek kanunun esbabı mucibesini kabul etmek 
demektir. Kalkmaması gibi bir intiba bırakır. 

Memlekette huzursuzluk var mıdır, yok 
mudur birkaç kişinin takdir edeceği husus de
ğildir. Huzursuzluğun sebebini burada izah et-
miyeceğim. Bu huzursuzlukta; belki de burada 
bu huzursuzluk olduğunu söyliyen arkadaşları
mızın daha çok payı vardır. 

27 Mayısı benimseyip benimsememe bir fi
kir hürriyetidir. 19 ncu madde gereğince benim 
kabul edip etmemem kendi vicdani kanaatime 
geçmişteki müktesebatıma, değerlendirme ka
biliyetime bağlıdır. Vatanperverlik, milletse-
verlik ayrı bir mevzudur. Bu her an ağızda 
konuşulacak bir mevzu değildir. Hâdiselerle 
belli olur. 27 Mayısın değerini, tarih içindeki 
rolünü tarih ayrıca takdir edecektir. Siyasi hâ-
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diselerde esasen hüküm, objektiflikten ziyade, 
bu gibi hâdiselerde, bilhassa sübjektiftir. Süb
jektif olan siyasi hâdiselerde ilelebet, daima 
bir tarafı itham etmek sabit bir fikrin eseridir. 
Yoksa objektif bir görüşle hiçbir zaman bir ta
rafı daimi olarak itham etmek doğru değildir. 
Burada diyorlar ki, «vatan hainliği sıfatı ve
rilmiş olanlara böyle bir rüşvet verilmemiştir.» 
diyorlar. Bir kere Yassı Ada'da hiç kim
seye vatan hainliği sıfatı verilmemiştir. 
Vatan hainliğinin tarifini yapacak olur
sak, hele isnadedilen suçlar ispat edilmiş, 
edilmemiş ayrı bir mevzudur, münakaşayı 
muciptir. Hukukî bakımdan ayrı bir husustur. 
Bunu zaten geri getiremiyeceğimi daha evvel 
arz ettim. Ama kararda hiçbir zaman vatan ha
inliği sıfatına ait bir hüküm olmadığı gibi, va
tan hainliği ithamları da ispat edilememiştir. 
Kavli, mücerrette kalmıştır. 

Bir mahkemenin, ki, kendilerinin de beyan 
ettiği gibi, muteber addettikleri kararlarında 
böyle bir husus olmadığı halde daima burada 
vatan hainliğinden bahsetmek, bu hususta bir 
art fikrin olduğunu gösterir bir tahrik mües
sesesi yaratmak, karşı tarafı daima tahrik et
mek ve dolayısiyle bitaraf zümrelere 27 Mayı
sın karşısında bir zümre varmış gibi gösterme 
gayesinden başka bir şey değildir. 

38 sayılı Kanun yalnız 27 Mayısı kötüliyen-
leri, yalnız Demokrat Partiyi övenleri suçlu 
addetmemiştir. 38 sayılı Kanun geçmişteki 
partileri hizmeti geçmiş partileri kötüliyenleri 
de suçlu addetmiştir. Ama tatbikatta şunu gör
müşüzdür ki, daima Demokrat Partiyi övdü di
ye veya Demokrat Partinin bir hizmetinden 
bahsetti diye şahıslar mahkûm olmuş, fakat 
Demokrat Parti ve parti mensuplarını daima 
kötüliyenler ve en ağır hakareti yapanlara en 
ufak bir ceza verilmemiştir. Tek taraflı işle
miştir. Meselâ benim mıntakamda iki köylü 
münakaşa ederken «şu köprüyü Demokrat Par
ti yaptırmıştır» diyen adam ceza görmüştür. 
Dosyası elimdedir, numarasını da verebilirim. 
Bu zihniyetle memlekete huzur getirilemez. 
Eğer hakikaten huzur getirmek istiyorsanız, 
kanunların müsavi şekilde tatbikatını daima 
göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 

Burada çıkacaksınız, dışarda kürsülere çı
kacaksınız daima Demokrat Partilileri, Demok
rat Parti icraatını ve bu arada da eski Demok

rat olmamız dolayısiyle şahıslarımızı, dolayısiy
le, itham edeceksiniz. Bunu müdafaa edecek, şa
hıslarımızı müdafaa edecek imkânları elimiz
den alacaksınız, sonra karşımıza geçeceksiniz 
Anayasanın fikir hürriyetinden bahsedeceksi
niz. işte burada 27 Mayısa bu şekilde ihanet 
edenler bizzat fikir hürriyetini bu şekilde kısıt-
lıyanlardır. 

Siz Demokrat Parti mensuplarım, 27 Mayısı 
yaparak hapse tıktığınız zaman esbabı mucibe-
lerinizden bir tanesi de «fikir hürriyetini bu 
memlekette baltalamak ve Anayasamn bu hü
kümlerine riayet etmemek» değil miydi? öy
leyse bizim de fikir hürriyetimize neden mü
dahale edip bu kanunların hâlâ yaşamasını is
tersiniz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
istemiyoruz. Yanlış anlıyorsunuz ilk teklifçisi-
yiz. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Tutumunuz
dan bahsediyorum beyefendi... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
NAHİT ALTAN (Devamla) — İkide bir va

tan haini, vesairedeıı bahsediyorsunuz, bir de 
bu hususta hırsızlıklardan bahsedersiniz, toptan 
itham edersiniz, bizi de bunları müdafaa eder 
vaziyete getirirsiniz. Çünkü biz de eski de
mokratız. Ayıp değildir, eski bir partiye men-
subolmak. Mensubu idim, bunu inkâr edemem, 
ortadan kaldıramam, kayıtları var. 

Yabancıların övdüğü Yüksek Adalet Diva
nı kararları; bunlara lüzum yok beyler, ikide 
birde. Kim övmüş, kim övmemiş, bunu her 
zaman söylüyoruz, tarih bunun hükmünü vere
cektir. 

Hükümet, 27 Mayısa şovenlere ses çıkarmı
yor, diye bahsediyor arkadaşımız, 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet yargı or
ganı değildir. Müddeiumumiler vardır, hâkim
ler vardır, bu Anayasa muvacehesinde müddei
umumi ve hâkimler tamamen bağımsız bir mü
essesenin mensuplarıdır. Kendileri istedikleri 
gibi kanunları, mevcut kanunları tatbik edi
yorlar ve bunun itiraz mercileri, temyiz merci
leri vardır. Bu hususta eğer muaheze edilmesi 
lâzmıgelen müessese varsa, her halde Hükümet 
değil, sizin bizzat her zaman takdirle yadetti-
ğiniz yargı organları olsa gerektir. 

— 494 — 
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Şimdi bir de Celâl Bayar'm Tabiî Senatör 
olmaması hususunu da tenkid ediyorlar, ister 
olur, ister olmaz. Bu Anayasanın 70 nci mad
desi gereğince kendisine verilmiş bir haktır. 
70 nci madde Reisicumhurların Tabiî Senatör 
olmalarından bahsediyor ve diyor ki; Tabiî Se
natörler diğer Senatörlerin tabi oldukları hak
lara, hususlara tabidirler, istifa müessesesi her 
zaman yürürlüktedir. Ben diyor, kabul etmi
yorum, bundan dolayı hiçbir arkadaşımızı kı
nayıp ayrıca bugünkü Reisicumhurun da bura
da Senatör olarak gelip geçtiğinden bahsetmek 
ve onunla onu kıyaslamak bence hiçbir zaman 
mantıka sığacak bir husus değildir. Çünkü bu
günkü Reisicumhurumuz Tabiî Senatör olarak 
gelmemiş, evvelâ Anayasanın 70 nci maddesi 
ile Reisicumhur tarafından seçimle gelmiştir. 
işte, Reisicumhur tarafından seçimle gelmek 
ayrı bir mevzudur, seçilmeden sıfatından dola
yı gelmek ayn mevzudur. Burada kınamaktan 
ziyade Sayın Celâl Bayar'ın seçim müessesesine 
verdiği kıymeti görmek ve bunu değerlendir
mek lâzımdır. 

Başvekilin, yine aynı şekilde, dışardan bir 
Bakan olarak, son Koalisyonda Kabineye alın
dığından bahsediyorlar. Bunu da Celâl Bayar'
ın beyanı ile bağlayıp, onun kınaması dolayı-
siyle, yani buna tenezzül etmemek gibi bir du
rumda bunlar niye şey olmuş gibi bir durum 
yaratıyorlar. O da ayrı bir mevzudur. Anaya
sada hariçten Bakan alınabileceğine dair sarih 
hüküm vardır. Seçim bahis mevzuu değildir. 
Bakanlar ayrı bir mevzudur, Parlâmento üye
liği ayn bir mevzudur. Anayasanın verdiği hü
kümden insan istifade ederse iyi, ben bundan 
istifade etmiyorum, derse kötü veyahut da kı
nanacak bir mevzu mudur ki, bunu burada ge
tirip de sırf bir şahsı kötülemek için bir vasıta 
olarak kullanılıyor, işte bizim anlamadığımız 
nokta. 

Demin de Sayın Ege'nin burada bahsetmek 
istediği nokta budur, lüzumsuz, mevzu ile alâ
kasız, fakat daimî olarak bir fikrin, sabit bir 
fikrin eseri, neticesi her hâdisede aynı konuş
maları yapmak, aynı tahrik edici noktalara 
temas etmek, hiçbir zaman Parlömanterlikle 
kabili telif değildir. 

Keza Anayasa tadili bahis mevvzuu. O ka
nun gelecek, konuşacağız. Ama Anayasa tadili 
dolayısiyle vâki konuşmalarda mevzu olacak 

hâdiseyi de yine burada tekrar etmekte bir mâ
na göremiyorum. Madem taraftarsınız beyan 
ettiğiniz gibi; bence hiç bundan bahsetmeden 
takriri veren şahsın çıkıp, arkadaşlar bu ka
nun şöyle, şöyle tedbirler ve hâdiseler dolayı
siyle buraya gelmiştir. O zamanki hâdiselerin 
vukutbulma ihtimaline binaen o vakit ki parti
lerin müşterek hareketi ile bu iş olmuştur. Ama 
bugün bunun lüzumu olmadığına kaani olan ta
raflar bu kanunun kaldırılmasını arsu ediyorlar. 
Biz yanlız şunu söyliyöbiliriz ki; bu kanun kal
sa bile huzursuzluk iddia edildiği gibi kalmıya-
cak, devam edecektir deselerdi, şahıslara züm
relere, şu ve bu geçmiş hâdiselerden bahsetme-
selerdi, bence daha olgun iyi bir tenkid mevzuu 
olurdu. Ama malesef bizim anlayamadığımız bir 
nokta, daimî olarak aynı usul burada yürütül
mektedir. Maihkûım edenler, ettirenler, hâdiseyi 
yaratanlar kindar, hâdisenin mağdurları, dai
ma susucu, kenara çekici ve itham eden, kan gü
den başka taraf, kan giitmiyen affedici bir ta
raf, bu dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir ce
miyette görülmemiş bir hâdisedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Altan, bir dakika efen
dim. 

Yanlış tesbit etmedimse biz Demokrat Parti
liyiz tâbiri kullanıldı galiba. Şahsınızı kasdetti-
niz değil mi efendim? 

NAHİT ALT AN (Davamla) — Efendim, ben 
burada şahsımı ve bası arkadaşları, yani De
mokrat Partiye, zamanında kayıtlı bir üye ol
mak.. 

BAŞKAN — Evet efendim, tamam efendim, 
yanlık anlaşılmasın diye sordum... 

NAHİT ALT AN (Devamla) — Elbet bu mil
letin içinde, heıtkes bir partiye mensubolur veya 
bitaraf olur. Bir parti kapanır, oraya geçer, ora
ya geçer. Fakat böyle bir partiye geçtiği tak
dirde geçmişte şu partinin adamı olmak bir suç 
değildir. Suç şahısla beraber kaıkndir, şahsın 
suçu varsa şahıs suçludur, bir kitle toptan it
ham edilemez, demek istediğim budur. 

BAŞKAN — Te^ökkür ederim. 
Sayın Tunçkan^t. 
HAYDAR TUNÖKANAT (Tabiî üye) — Sa

yın arkadaşlarım, 38 sayılı Kanun münasebe
tiyle yapılan konuşmalarla ilgili olarak bsn de 
söz almak ihtiyacını duydum. 
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Evvelâ bası yanlış anlaşmaları veyahut I 
•anlaşılmaları düzeltmek lâzımdır. Şimdi 38 sa
yılı Kanun; 27 Mayıs'a ve onun getir diklerine 
her hangi bir şekilde hakaret edilmesi, yahut 
aleyhinde konuşulması ile eski Demokrat Parti 
zamanındaki, yani 1950 ile 1980 arasında olmuş 
elan hâdiseleri unutmak üzere, her ikisini bir
den ihtiva eden bir kanun tertibedilmişti. O za
man bâzı ihtiyaçlar dolajasiyle, ne ondan bah
sedilsin ne o kötülerisin seklinde. Fakat male-
sef kanun uygulamada bu sonuçlan vermedi. 
Bizim iddiamız odur ki, bu kanun tek taraflı 
uygulanmış, arzu edilen sonucun tersini ver- I 
mis. Bir arkadaşımız da diyor ki; aksi şey ya
pıldı, evet görüştür. Ama bu kanun maleısef 
çıkarılma gayesi, ki bunun teklifcisi biz değiliz, 
yani o zamanın şartları içerisinde bütün partiler ! 
vardır bunun içerisinde. Onun için burada bi
zim bir günahımız da yoktur, bir suçumuz da 
yoktur, müştereken getirilmiştir ve burada oy
lanmıştır. Bu kanunun, bizim görüşümüze göre, 
kaldırma gerekçesini açıklamış bulunuyoruz, 
verdiğimiz önergede biz de bu yüzden kaldırıl
masını istiyoruz. O bakımdan, yani bunun bizim- | 
le pek ilgisi de yoktur arkadaşlar. Biz, 27 Ma
yısı korunmak için böyle bir kanıma muhtaçtır, 
27 Mayıs Anayasası korunmak için böyle bir ka- I 
nuna muhtaçtır, demedik, böyle bir ihtiyacı biz | 
belirtmedik, bunu da burada belirtmek isterim. | 

Ege arkadaşımız dediler ki; bu kürsüden ha- | 
karet ve tezyife varan ve yıllarca hakarete uğ- i 
ramış bir arkadaşınız olarak diye kürsüye çık- j 
tılar. üzüntümü muciboldu. Kürsüden hakaret j 
edilmez muhterem arkadaşlarım. Eğer hakaret | 
âmir bdrşey sarfedilirse Başkanlar burada va- j 
zifelidirler, bunu düzeltmekle görevlidirler. Bu- ı 
rada sadece fikirlerimizi, görüşlerimizi, kanaat- | 
lerimizi ifade ederiz, serbestiz. Bunu eğer bir 
sürcü lisan olarak bâzı şeyler, uygunsuz keli- j 
meler çıkıyorsa, onları da Başkanlar yerinde j 
•müdahale ile düzeltiliyor. Sonra senelerden beri j 
hakaret.. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Een- I 
dini öyle hisediyorsa, ben özür dilerim, böyle | 
bir his altında kendisi, bizim ithamımızdan, yani i 
bizim konuşmamızdan böyle bir his altında kalı- ! 
yorsa tabiî o kendisi mazurdur, ona bir şey di- | 
yemem fakat bu kürsüden hiç kimseye hakaret j 
etmiş değiliz, | 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs ta
rihi bir gerçektir, yapılmıştır, ne ise odur. Bir de 
Anayasası vardır. 

Ben Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşıma bu
rada bir hususu açıklamak istiyorum Anayasa 
ne kadar devrimci ise, biz o kadar devrimciyiz. 
Anayasa ne kadar sola müsaade etmişse, ben o 
kadar soldayım. Ben kendi namıma konuşuyo
rum. Anayasanın sınırları içindedir benim hürri
yetçiliğim. Ben bu şekilde görüyorum kendimi. 
Yoksa, aşırı uçlarla bizim ilgimiz yak. Anayasa
mız neye müsaade etmişse, ne kadar fikir hür
riyetine müsaade ettiyse, ben oradayım, o kadar 
devrimciyim. Onun dışında bir şey yoktur. 

Sonra şu 38 sayılı Kanunla, bu aşırı uçların 
bir ilgisi yoktur. Bu sadece hakikaten bir duvar 
çekmek istemiştir, geçmişle şey arasına. Fakat 
maalesef bu duvar da gereği gibi uygulamacıla
rın kötü uygulamaları yüzünden, veyahut da uy
gulamamaları yüzünden, arzu edilen sonucu ver
memiştir. Görüşüm budur. Burada bunun ben 
şahsan biraz yadırgadım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Altan 
burada bâzı ithamlarda bulundular. Bu kendi 
görüşleri tabiî. Ben şimdi onların da bâzılarına 
cevap vermek zaruretini duyuyorum. 

Dediler ki, «27 Mayıs'm fenalıklarını kal
dıramayız, hapis olanların hapsini kaldıramayız, 
ölenlerin şeyini...» Arkadaşlar bu zaten mümkün 
değildir. Fakat, eğer 27 Mayıs'm fenalıkları 
varsa, o bizden gelme bir fenalık değildir ar
kadaşlar. Bu 27 Mayıs olmuştur, bir vakıadır, 
her devrin günah ve sevapları vardır. Tarih 
bunlarla ölçecektir. Onu zaten kaldırmaya ne 
senin gücün yeter, ne o arkadaşın gücü yeter, ne 
de başkasının gücü yeter. Herkesin işlediği suç 
veya günahı varsa, kendisine aittir, kendisi ile 
tartılacaktır. Biz 27 Mayıs'ın sorumlusu insan
lar olarak, sevaplarını da, şerefini de, günahla
rını da üzerimize almış insanlarız. Bunu her 
yerde her vesile ile söylemekten şeref duyuyo
ruz, iftihar duyuyoruz. Biz kendimizi unutul
maktan kurtulmak için her hangi bir teşebbüsü
müz yoktur arkadaşlar. Biz zaten fani kişileriz. 
İnsanlar ölürler fakat, eserleri yaşar. Eğer 27 
Mayıs'm getirdiği, kurduğu şu rejim yaşarsa, 
anımla iftihar ederiz. Çocuklarımıza bırakaca
ğımız odur. Şahıslarımız bizim için hiç önemli 
değildir. Böyle bir iddianın yersizliğini burada 
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belirtmek isterim. Biz onu çoktan aşmışızdır. 
Sonra Sayın Alı tan, bir şey daha belirttiler. 

Dediler ki, «Efendim, 27 Mayıs Anayasası ya
pıldı, refarandum yapıldı, şu yapıldı, bu ya
pıldı. Fakat, sonunla a seçimlerde biz kazandık. 
«Ve aşağı - yukarı biz onları mağlııbettik der gi
bi bir şey takındılar. Belki yanlış anlamışımdır. 
Yalnız şunu belirtmek isterim, bir Anayasa yap
tı 27 Mayıs, Kurucu Meclis ve nihayet halk oyu
na sunuldu ve büyük çoğunlukla kaibul edildi. 
Ondan sonra seçimlerde yapılan müsabaka ve 
yarışma partiler arasındadır. Anayasa ile ilgisi 
yoktur. Eğer orada Adalet Partisi kazanmışsa, 
yarışmayı kendisimin karsısmda olan partililere 
karsı halk onları tercih etmiş demektir. Bu 
da 27 Mayıs Anayasasının kurduğu düşenin ica-
bımdamdır. Bunda 27 Mayısın mağlubiyeti ya
hut yenilgesi diye bir şey söz konusu olamaz. 
27 Mayıs'm başarısı eğer düzen, 27 Mayıs Ana
yasasının getirdiği düzen devam edebilirse, o 
şekilde nesillerden nssüe gidecektir. Eğer bu 
düzen çarpılır da, yürüyemezse, batarsa o za
man da 27 Mayıs da. hedefine ulaşmamış ola
caktır. Getirdiği düzen yerleşmemiş ve bozul
muş olduğu için olacaktır. 

27 Mayısı benimseyip benimsememek elbstte-
ki herkesin bileceği bir şeydir. Fakat, 27 Mayıs 
Anayasasına göre seçilmiş olup, şu kürsüye ge
lip, şu kürsüden yemin eden insanlarla, dışarıda 
olan vatandaş arasında elbet teki bir fark ola
caktır. Bu kürsüye 27 Mayıs Anayasasının ge
tirdiği düzen içerisinde seçilerek gelmiş ve bu 
kürsüden yemin etmiş olan insanların daha ted
birli, daha dikkatli, yeminlerine sadık konuşma
sının zaruretini bir kere daha belirtmek isterim. 
Bu en aşağısından bir şeref ve haysiyet mesele
sidir. Yani, burada yeminine karşı konuşmak gi
bi bir tutum ve davranışın içinde olmamak lâ-
sımgelir. 

Bir şey daha var. Şu köprüyü Demokrat 
Partililer yaptı diyen bir köylü vatandaşın mah
kûm edildiğimi buradan beyan ettiler. Kendi
ler1! hukukçudur. İçimizde hukukçular ve hâ
kimler de vardır. Ben Türk mahkemelrinde böy
le basit bir sebepten bir mahkûmiyet kararı ve
rileceğine inanamıyorum. Sayın Bakan da bura
dadırlar. Benim aklım almıyor. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — ispat edebi
liriz, dosya numarasını vereyim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Bil-
m'iyorum, eğer böyle bir şey varsa, o zaman bir 
çok şeylerden şüphe etmek lâzımgeleceğini zan
nederim. iktidar kendilerinindir, tahkik edebilir-
k-r. o da ayrı bir mesele. 

Şimdi, kürsüde son olarak dediler M, «Efen
dim, hâdiseyi yaratanlar, kin güdenler, mahkûm 
edenler...» yani, bizi kasde'Uiler, sözü bizi itham 
eder bir duruma getirdiler. Arkadaşlar, biz kim
seye ne bir kin güttük, ne de bir kimseyi mah
kûm ettirdik. Biz sadece Yüksek Aclabt Divanı
na kimler sevksdildiyse ve Yüksek Adalet Di
vanında yüksek yargıçlar tarafından kimler 
mahkûm edildi ise, biz sadece onları gördük. 
Onun dışında hiçbir Demokrat Partiliyi, sen 
^mahkûmsun deyip de kemdi kararımızla mah
kûm etmedik, arkadaşlar. Hukuk Devletini bu 
Anayasa ile kurmak için 27 Mayıs'ı yapmış 
olanlardan böyle bir şeyi beklemek elbette insa
fa sığmaz, üserirniz ortadadır ve bize yapılan 
böyle bir itham asla bizim üzerimize gelmez, 
arkadaşlar. Kaklı ki, şefkat, af bunun da her
kesten çok daha ilerisine gitrnişisdir. Bunda da 
tahmin ediyorum ki, Sayın Altan bizimle yarı
şacak daha harka bir kimseyi gösterebilsin. Bu
nu da istidraden arz etmek isterim. 

Efendim, sözlerim bu kadar. Huzurunuzu iş
gal ettim özür dilerim. 

Saygılar. ('Soldan ve orta sıralardan alkış
lar) . 

BAŞKAN — Sayın Kor. 
ORHAN KOE (izmir) — Sayın Başkan, millî 

iradenin muhterem senatörleri; yeni Anayasa ni
zamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiil
ler hakkın iaki 38 sayılı Kamunun yürürlükten 
'kaldırılması ve bu kanuna göre tutuklu veya 
hükümlü bulunanların cezalarının affı hakkın
daki kanun teklifinin müzakeresini yapmakta
yız. 

Kısaca Tedbirler Kanunu diye adlandırı
lan bu kanun, 5 Mart 1962 de kabul edildiği 
saman, memlekette, milletçe büyük bir buhran 
içerisindeydik. Siyasi buhran, askerî buhran, 
iktisadi buhran memleketimizi birbirine karış
tırmış, demokrasimiz bu yüzden çok uzak ve 
gerilerde kalmış bulunuyordu. Memleketimiz
de demokrasimizi yeniden güçlendirmek, inan
mamış vatandaşı yeniden inandırmak, o gün
kü siyasi hayatımızın istikrar içinde tutula-

j bilmesi gayesiyle siyasi partilerin de anla-
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sarak, o zaman çıkan bu kanun, çıktığı andan 
bu samana kadar daima tek taraflı işlenmiş, 
vatandaş topluluğunun çok büyük bir kısmının 
ağızlarına kilit urmuş, onları zindanlara dol
durmuş ve inim, inim inletmiştir. Buna muka
bil, küçük bir azınlığın da devamlı hakaret ve 
bölücü hareketlerine göz yumdurtmuştur. O 
günlerden bu yana demokrasimiz büyük bir 
hızla bugün içinde bulunduğumuz seviyesine 
ulaşmıştır. Bu kanunun hâlâ yürürlükte bu
lundurulmasına artık hiç lüzum kalmamıştır. 
Esasen burada söz alan bütün üyelerin konuş
malarından da kanunun kaldırılması hususun
da birleştikleri anlaşılmaktadır. Bu balamdan 
kanunun kaldırılması yolunda oy kullanmasını 
saygılarımla sayın senatörlerden arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 
ALI SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, yürürlükten kal
dırılması için getirilen bir teklifi görüşüyo
ruz. Yürürlükten kaldırılması istenen Tedbir
ler Kanunu Parlâmento açıldıktan sonra 1961 
de Yeni Anayasaya göre yeni Meclisler çalış
maya başladıktan 4 ay sonra çıkarılmış bir ka
nundur. O günleri hepimiz yaşadık. Bir koa
lisyon hükümeti yeni rejimi yerleştirmek için 
çarpmıyordu. Çeşitli kaynaklardan rejimi ze
delemek üzere ölçülü, ölçüsüz sözler, yazılar 
çıkıyordu. Kamu oyu rahatsızdı, Par
lâmento rahatsızdı. O nünün şartlarına 
göre bir tedbir almak gerekiyordu. O 
günün şartlarına göre Anayasa düzenini, bu 
yeni düzeni Türk milletine mal etmek, yerleş
tirmek gerekiyordu. Ne ölçüde söz hürriyeti 
kullanılacaktı, ne ölçüde yazı hürriyeti kul
lanılacaktı? Bunu yeteri kadar iyi tesbit ede
miyor, kullanamıyorduk. Bu kanun o maksat
la çıktı. İyi uygulandı, iyi uygulanmadı. Fakat 
bugün görüyoruz, aradan 7 sene geçmiştir, çok 
şeyler düzene girmiştir, umumi efkârda asab 
yatışmıştır,, daha ölçülü hareket edebiliyoruz. 
Rejim sağlam temellere, sağlam müesseselere 
.bağlanmıştır. Cumhuriyetin kanunları vardır, 
Ceza Kanunu, yazı hürriyetinde suç işliyeni 
takibedecek güçtedir. 

Bu itibarla, bugün zamanı gelmiş olduğuna 
inanıyoruz. Bir Tedbirler Kanunu ile Anayasa 
müessesesini, bu koskoca müesseseyi böyle cı
lız bir kanunla korumanın mânâsız olduğuna 

i inanıyoruz. Artık bunu yürürlükten kaldırmak 
zamanı gelmiştir. Buna da inanıyoruz. Bu inanç-

ı la getirilen teklifin kabul edilmesi konusunda 
müspet oy kullanacağımı arz ederim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Bakam Sayın Hasan 
Dinçer, buyurunuz. 

I ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, 38 sayılı Kanunun kaldırılmasına lü
zum ve zaruret olmadığı konusu münakaşa 
edilmektedir. Bunu daha iyi kavrıyabilmek için 
meseleyi kanunun ne için çıkarıldığı noktasın
dan ele almak suretiyle gözden geçirilmekte 
kına da olsa fayda olduğu kanısındayım. 

Bu kanun 1961 senesinin Mart ayında ted
vin edilmiş bir kanundur. Kanun o zamamn 
şartları içerisinde, o zamanın Parlâmentosunda 
temsil edilmekte olan dört parti liderinin müş
terek imzalariyle hazırlayıp, sevk ettikleri ve 
o zamanın Parlâmentoları tarafından yerinde 
görülmek suretiyle kabul ettikleri bir kanun
dur. Bu kanun, o zamanın çalkantıları ara
sında alınması icabetten âcil tedbirlerin muh-
tevasıdır. Her kanun bir zaruretten doğar ve 
o zaruretlerin ortadan kalkmasiyle de kanun 
artık yürürlükte kalması için bir zaruret ifade 
etmekten uzak kalır. 

Bu kanun çıkarıldığı zaman müzakereleri
ni gözden geçirdiğimizde görüyoruz ki, kanu
nun çıkarılması aslında muvakkat bir tedbir 
olarak takdim edilmiştir. Şimdi, bu muvak
kat tedbiri kaldırmak suretiyle artık hali as
lisine meseleleri irca etmek zamanının geldiği 

I iddiasiyle bu kanun, görüşiyle getirilmiştir. 
i Kanunun komisyonlarda müzakeresi sırasın

da hem kanunun teklifleri arasında bulunan ve 
I hem de zamanın Başbakanı olan Sayın İnönü 
| Komisyon huzurunda meseleyi şöyle takdim et-
| mistir. «... onun için Büyük Meclisin siyasi ha-
j yatımı?! hiç olmazsa tekâmül devresi geçince-
I ye kadar istikrar içinde tutmak için tedbirler 
| almasını katı bir zaruret halinde gördük. Bu 
i kanunun normal şartların dışında tedbirler 
I olarak hiçbir parti ve hiçbir parti lideri getir-
j memiştir...» Konuşma uzundur, tamamını oku-
| makla vaktinizi almak istemiyorum. Ama, 
j okuduğum kısmı ile meselenin o günkü şartları 
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içerisinde istenmiyerek alman ve fakat hâdise
lerin ilcasiyle hâdiselerin zoru ile bir tedbir 
olarak alınması zaruretini de göz önünde tut
mak suretiyle getirilmiş olan muvakkat bir 
tedbirden ibarettir. Bu, 1961 seçimlerinden 
sonra kurulmuş olan 1 nci Koalisyon Hükümeti 
zamanında çıkarılmıştır. Yani, aşağı - yukarı 
4 aylık, 4,5 aylık bir deneme içerisinde böyle 
bir zaruret hissedilmiş ve çıkarılmıştır. O za
man durumda şöyle bir manzara ile karsı kar
şıya olduğumuzu kabul etmek icabedsr. He
nüz daha Anayasamızın emrettiği müesseseler 
kurulmamış ve bu itibarla da rejim ve Ana
yasa müesseseleri yerleşmemiş ve senimden 
sonra büyük bir çalkantı havasına girilmiş, sağ
lı, sollu ve bunların memlekette meydana ge
tirdiği havayı değiştirmek, araya bir barikat 
kurmak ve meseleleri bir muvakkat zaman için 
konuşmaktan ve münakaşadan uzak tutmak 
gibi bir memleket lehine ve fakat hürriyetle
rin aleyhine bir tedbir olmak suretiyle geti
rilmiştir, bu. 

Şimdi, artık, bugün bu muvakkat tedbirin 
devamı için bir lüzum ve zaruret yoktur. Kanı
mız budur ve konuşan arkadaşlarımın müta
lâaları mucip sebepleri değişik olmakla bera
ber bu kanunun kaldırılmasında fayda olacası 
ve devamında zaruret olmadığı görüsünde bir
leşmiş olması itibariyle de mevzu üzerinde bir
leşmiş olduğumuzu müşahede ediyorum. 

Yalnız, bu kanunun tek taraflı tatbik edil
diği cok söylenmiştir ve bugün de bu kürsüde 
konuşan hatip arkadaşlarım umumiyetle bu 
konuvu dile getirdiler ve her hatibe göre de ne 
taraflı tatbik edildiği ayrı, ayrı gösteriliyor. 
Basılarına göre yalnız 27 Mayısın aleyhinde 
bulunanlara tatbik edildiği, yani eski D.P. İl
lere tatbik edildiği ve o noktai nazarı müda
faa edenlere tatbik edildiği iddiasındadırlar 
ve bugün işitiyorum ki, Millî Birlik G-rupuna 
mensup arkadaşlarımın bir kısmı da aksi bir 
tatbikat gördüğü iddiasındadırlar. Bu, ya öy
ledir, ya böyledir. Ama, ben mesul bir Ba
kan olarak şunu arz ifade etmek isterim ki, 
bu kanun tek taraflı değil, iki taraflı tatbik 
edilmiştir. Yani, kanunda mevcudolan hüküm
ler ne ise, tatbikat da o istikamette yürümüş
tür. 

Bu fikrimi açmak için, ifade için, bir - iki 
misal vermekle yetineceğim. Kanun 7.3.1962 de 
meriyete girmiştir. 1 Nisan 1968 e kadar geçen 
tatbikatın rakamları şöyledir. Bu süre içeri
sinde 610 dâva açılmıştır. Bu 610 dâvanın, 32 
si kanunun 4 ncü maddesinin ihlâl edildiği id
diası ile, görüşü ile açılmıştır. 10 tanesi ka
nunun 2 nci maddesinin ihlâl edildiği görüşü 
ile açılmıştır ve 568 de kanunun 1 nci madde
sinin ihlâl edildiği görüşü ile açılmıştır. Gö
rülüyor ki rakamlar, Millî Birlik Grupuna 
mensup arkadaşların kendi görüşlerine göre 
tek taraflı tatbik edildiği iddiasını büyük öl
çüde haksız göstermektedir. 

Bu açıdan dâvaların rakamı, neticelerin ra
kamını da kısaca arz edeyim. Bu süre içerisin
de yani, 7.3.1962 ile 1 Nisan 1968 süreleri 
içerisinde 23 sanık mahkûm edilmiştir. Bunun 
15 i kanunun 1 nci maddesini ihlâldendir. 8 i 
kanunun 4 ncü maddesinin ihlâlindendir, ka
nunun 2 nci maddesini yani, Cumhuriyetin yü
rümez olduğunu iddia edenleri tecrim eden 
maddesini ihlâlden mahkumiyet yoktur. Açılmış 
dâva vardır, fakat mahkûmiyet yoktur. 

Burada, bir şey varidihatır olabilir. 610 
dâvanın içerisinde mahkûmiyetin 23 oluşu üze
rinde tavakkufa değer bir mahiyet arz edebi
lir. Bunu şöyle değerlendirmek lâzımdır. Arada 
aflar çıkmıştır. Çıkan aflarla, Tedbirler Ka
nununu ihlâl edenler affedildiği için, açılmış 
olan dâvaların bir kısmı affedilmiştir. Bir kıs
mı da beraetle neticelenmiştir. Burada tatbika
tın tek taraflı olmadığı şu rakamlarla anlaşı
lıyor. Ama, tatbikatın şöyle veya böyle oluşu, 
iktidarla ilgili bir konu değildir muhterem ar
kadaşlarım. Bizim Anayasa düzenimiz içeri
sinde, bunun tatbikatı büyük ölçüde tarafsız 
mahkemeler ve savcıların hiçbir yerden emir 
almadan dâva açmak mevkiinde olan ve bütün 
yasalardaki yasakları hiçbir hatır gönül tanı
madan, kim olursa olsun ihlâl eden, takibe mec
bur olan ve bu haleti ruhiye içerisinde çalışan 
Daveılardır. Burada iktidara düşen şey, sav
cıların dâva açmadığı ahvalde, dâva açılacak 
mahiyette ise dosya muhtevası, Adalet Baka
nının yazılı emir vermesinden ibarettir. Onun 
dışındaki faaliyetler, tamamen, savcılara ait
tir. Ve umumiyetle bu verdiğim rakamların 
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dökümü buradadır, bu dâvalar kimlere aittir, 
hangi gazetelere aittir, şahısları kimdir bunla
rı verebilirim. Ama vaktinizi almak istemiyo
rum. Bu kanunun ihlâli daha çok basın yolu 
ile olmuştur. Binaenaleyh basın yolu ile olan 
ihlallerde, artık idareye yürütmeye fasla bir 
görev düşmemektedir. Sair surette olanların 
hazırlık tahkikatını yaymak, yürütmek, ger
çi hazırlık tahkikatına da savcılar el korlar 
ve zabıta onların emrinde çalışır. O bakımdan 
da idarenin, yürütmenin ilgisi tamamen var
dır sayılamaz, fakat, basın yolu ile işlenmiş 
olan ihalelerde,, suçlarda doğrudan doğruya 
savcıların meseleyi takibetmesi tabiîdir. Bu 
balamdan, meseleyi Sayın Yıldız arakadaşımm 
ifade ettikleri gibi, bir Hükümetin buna dik
kat göstermemesi, alâka göstermemesi şeklinde 
takdime müsait tarafı yoktur ve arz ettiğim 
süreler içerisinde yalnız Adalet Partisi ikti
darda olmamış, Koalisyon hükümetleri devre
si de var bunun içerisinde. Binaenaley, mese
leyi olduğu gibi çıplak ve realist bir şekilde 
görmek ve takdim etmekte zannediyorum ki 
fayda vardır. 

Sayın Yıldız burada, Devlet kesesinden bes
leme hakkından bahsettiler. Adalet Partisi İk
tidarının hiçbir gazetesi yoktur arkadaşlar, 
resmî hiçbir organı yoktur ve Hükümet hiç ga
zeteyi de beslememiştir, beslememektedir. Ger
çek budur. Bunun dışındaki beyanlar ve söy
lentiler, hakikate uymıyan ve sadece politik ne
ticeler istihsali için söylenmiş olan sözler
dir. 

Bu kanun, oylarınızı verirseniz, yürürlük 
ten kalkacaktır. Ama ne olursa olsun tatbik 
edildiği süre içerisinde kanundur. Kanunlara 
karş-». olan saygılı dili, bu kanun için de kul
lanmaya mecburuz, isabetli olur, olmaz, hü
kümleri,, muhtevası tenkidedilebilir. Fakat bir 
kanun için utanç duvarı tâbirini kullanmayı 
doğrusu ben doğru bulmuyorum ve bu ifade
yi yadırgadım. Kanunun böyle tavsif edilme
si haksızdır. Çünkü adı kanundur. Kanunlara 
karşı hürmeti, kanunları yapan müesseseler 
ve bu müessesenin fertleri gösteremezse, baş
kalarından bunu beklemeye hakkımız olmaz. 
Herhalde kanunları rey versek de vermesek 
de muhtevası ile, düşünce itibariyle mutabık 

olsak da olmasak da kanunlara karşı kullana
cağımız ifadelerde saygılı olmaya mecburum. 
Kanunun gerekçesi üzerinde Sayın Yıldız dur-
Ma:1. Kanunun gerekçesi ile beraber olmıya-
MİL*. Ama, kanunun gerekçesinde bizim Ana
yasa nizamını koruma Kanunumdan bahsedi
şimiz, her iki kanunun sevk tarihleri tetkik 
edildiğinde nazarı dikkate alındığında, Sayın 
Yıld^'m tavsif ettiği şekli kabule müsait de
ğildir. Aslında Anayasa nizamını korumaya 
dair olan kanunu bundan daha önce sevk et
mişizdir ve önce sevk edilmesi itibariyle de 
ondan gerekçede bahsedilmiştir. Hepsi bun
dan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Millet Mec
lisinde konuşulmakta olan Anayasa değişikliğin
den yani, siyasi hakların iadesinden bahsedil
di. Ama bu kanunun müzakeresinde niçin bun
dan bahsedildiğini hakikaten anlamak güç-
tüı\ Ama her vesile üe muayyen şeyleri söy
lemek itiyadında olanların, bundan bahsetmiş 
olmalarını da yadırgamıyoruz. Sabırlı olsunlar, 
elbette burayada gelecekler, burada ne söyliye-
ceklerse rahatlıkla söylerler. 

Burada, yine Hükümete çatmak için bir ce
naze merasimi yine dile getirildi. Artık müsaade 
cimde şunu istismar etmekten vazgeçelim. Ya
ni her hâdise münasebetiyle bir cenaze mera
simini istismar, zannediyorum ki, aslında ölü
ye de hürmetin ifadesi olmaz. Bunu bu vesile 
ü:) tekrar dile getirmenin hiçbir yeri yoktur. 
Bu kanunla hiçbir veçhile münasebeti yoktur. 
Ams, meseleleri her vesile ile ortaya atmanın 
bir nevi ihtiyadmdan kurtulamıyan arkadaşla
rı bu sözlerimle ikaz etmiş olursam hakikaten 
kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Değerli arkadaşlarını, 'zannediyorum ki. söy
lenen şeylerin kısa cevaplarını arz etmiş bulu
nuyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hak

kında Kanun 
Madde 1. — 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı; 

Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında, kanun, yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) Sa
yın arkadaşlarım, bu vesile ile münakaşayı uzat
mak niyetinde değilim. Fakat Bakanın bir ifa
desini ben de yadırgadım, çünkü yaşlı, olgun, 
devirlerin mesuliyetini taşıyan Sayın Baka
nın sivri telâkki ettiği sözleri sivri cevaplar
la karşılaması yadırganmıyacak bir durum 
değildir. 

Dediler ki Sayın Bakan; «Bir cenaze mera-
simindeki olaylar tenkid ve istismar edilmekte
dir». Hayır arkadaşlar. Biz ne istismar ederiz, 
ne istismara ihtiyacımız var. istismarın paten
tinin kimîferde olduğu, hangi usullerle yapıldığı 
Türkiye'de bilinen şeylerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu sizi mi kas
tetti efendim? Yoksa umumi bir tabir mi kullan
dı? 

KÂMİL KARAV9LİOĞLU (Devamla) — Sa
yıp. arkadaşımızın grup adına konuştuğunu bi
lir sayın Bakan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sivri uc ol
duğuna göre. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Anaya
sa da değişmeye başladı, o da gelir elbette. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
isabet olur, beyefendi, isabet olur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — Bi

zim için en lüzumlu şey memlekete lâzımdan 
gerçeklerin yürürlüğe girmesidir. Bizim hiç 
gocunacak bir şeyimiz yok. Biz, bizim sırtı
mızdan tahtakurusu gibi geçinen arkadaşlara 
cevap vermek tenezzülünde de bulunmayız. Sa
yın Bakan müsterih olsunlar, bizim istismara 
ihtiyacımız yok. istismardan fayda ummayız. 
tntismarı daima yadırgadığımızı arz ediyorum, 

ORHAN KOR (İzmir) — Tahtakurusu ne 
demek? Sayın Başkan,, bir sözden bahsettiler 
aradaki arkadaşlara yakışmaz bu sözler. Mad

de hakkında konuşacağım diye söz aldı tahta-

kurusundan bahsetti. 
BAŞKAN — Sayın Deliveüi madde üzerinde 

mi söz istiyorsunuz yoksa sataşma dolayısiyle mi? 
MUSTAFA DEVELİ (Hatay) — Madde üze

rinde. 
BAŞKAN — Madde üzerinde istiyorsunuz. 

Buyurun efendim. Lütfen efendim, müdahale 
edilmeden müzakerelerin devamını sağlamak 
istiyoruz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Arka 
daşlar, görüşülen mevzu nihayet Tedbirler Ka
nununun kaldırılmasıdır. Bunun mahiyetinden 
de, adından da anlaşılacağı veçhile bir ted
bir olarak getiriilnıiştir, Tedbirin günü, müd
deti, miadının da dolduğu, Hükümetin hattâ 
nuhalif, muvafık birçok arkadaşlar tarafın
dan da kabul edilmiş ve kaldırılmasının lüzu
muna ve zaruretine de işaret edilmiş huzuru
nuza gelmiştir. Ancak, bâzı arkadaşların, bu. 
kanun vesilesiyle çıkıp bir istismar mevzuuna 
hiçbir zaman ihtiyacımız yoktur, demelerine, 
gönül ister ki anladıkları mânada eğer reye 
giden, vatandaşa giden, vatandaşın vicdanına 
<?iden bir yolu bulursanız onun adı istismar 
da olsa, o yolu tercih etmenizi size tavsiye ede
rim. Ama, bir devrin Anayasasının içine kendi 
kendini koyduracaksın, kaydı hayat şratiyle, 
ölünceye kadar ben buraya bağlıyım diyecek
sin ondan sonra da sağa, sola, reye, vatandaşın 
vicdanına hürmet ve saygı duyulması için ya
pılan muameleyi veya davranışı, sözü istismar 
mevzuu sayacaksın. Bu olmaz. Gönül ister ki 
^ğer onun adı istismar mevzuu ise, vatanda
sın reyine gitmeyi tavsiye ederim, İnşallah siz
ler de o istismarın içine girersiniz. Saygılarım
la. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Si
cili tavsiyenize ihtiyaç yok. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş-
Up, sayın üye?.. Yak. Maddeyi oylarınıza arr; 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba-
• anlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye?.. Lehinde Sayın Kalpak-
lıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok muhterem Başkan ve çok kıymetli arka
daşlarım, bugün huzurunuza gelip hepinizin bü
yük bir tasviple ve yakın arzu ile çıkarmaya 
çalıştığınız ve adı Tedbirler Kanunu ile vatan
da birkaç senedir tatbikatından bu yana bir
çok gürültülere sebebolan bu kanunun bugün 
tarihin sinesine gönderilmesi bana göre büyük 
bir isabet ve Parlâmentomuzun, halkın ve umu
mi arzunun tecelliğâhı bulunan bu yüksek 
müessesede kendi kaderine terkedilip kanuni-
yetten çıkarılarak tatbikattan uzaklaştırılma--
sı. büyük bir isabettir. 

O günün şartlarını bir çoklarımız beraber 
burada, bu mukaddes çatı altında yaşadık ve 
büyük bir fırtına içinde bu kanun kabul edildi. 
Bir kısmımız buna hiçbir lüzum yok, anti de
mokratik bir kanundur bundan fayda değil, 
zarar gelir derken, bir kısım arkadaşlarımız da 
o tarihî celsede mutlak bir zaruret vardır, bu
günün demokratik sistemini Türkiye'de yaşata

bilmek için dünü unutmak, dünün leh ve aley
hinde söz söylememek ve yazı yazılmamanın 
memleketin ve milletin âli menfaatine uygun
dur tezini müdafaa ettiler ve bu iki kuvvetli, 
kendine göre kuvvetli iki tezi müdafaa eden ar
kadaşlarımızın fikirlerini beyanından sonra o 
günkü şartlar içerisinde bu kanun kabul edildi 
ve tatbikatına geçildi. Bana sorarsanız bu ka
nun, tarihe mal edilen bu kanun, tatbikatında 
tarafsızlıkla iyi bir neticeye götürmedi cemi
yetimizi ve kanıyan bir yara halinde devam 
etti bunun tatbikatı. Çünkü, bana yine sorar
sanız, kanun o günün ve bugünkü cemiyetimizin 
iihtiyacmı vermekten, karşılamaktan uzaktı ve 
kanunun lüzumsuzluğuna işaret eden kimsele
rin haklı olduğu ve hakikaten cemiyetin ih
tiyacına karşılık vermediği ve ıstırapları gi-
dermeyip aksine yeni yeni ıstırap konusu ol
duğu tatbikatla sabit olan bu kanunu bugün mev
kii meriyetten çıkarmış olmakla büyük bir hiz
met yaptığına, Parlâmentomuzun, kaaniim. Bu 
vesile ile sizleri tebrik eder ve bu kanundan ve 
banun tatbikatından ıstırap duyanlara da g3ç-
miş olsun derim, hürmetlerimle efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Tasan kanunlaşmıştır. 

5. — SEÇİMLER 

BAŞKAN — Gündemimizin başlangıcına ge
çiyoruz. Gündemde birkaç tane seçim vardır, 
hepsine ayrı ayrı birer kutu koymak suretiyle 
diğer seçimlerin de beraber yapılması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Oy pusulaları da
ğıtılıyor efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Yüksek Ha
kimler Kuruluna seçilecek üyeler mevzuunda 
iki cümle ile kürsüden konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Yüksek Hâkimler 

Kuruluna seçilecek üyeler mevzuunda Başkanlık 
Divanına adayların bâzıları hakkında itiraz vâki 
olmuştur. Savcıların birinci sınıf hâkim olma
ması sebebiyle ve Anayasanın 141 veya 140 ncı 
maddesine göre yüksek mahkemelere üye seçil
me hakkına sahibolmamaları sebebiyle aday ola-
mıyacaklan itirazı Başkanlık Divanında karara 
bağlanmamıştır. Bu mevzuda Anayasa Komis
yonuna da bir itiraz gelmiş, ikinci itiraz Başkan
lık Divanında beklemektedir. Adaylar hakkında 
itiraz varken seçimin yapılması uygun değildir. 
Hattâ bu itiraz halledilinceye kadar bu seçim 
mevzuunun gündemden çıkarılması gerekir. Bu 
itirazların kesin olarak hallinden sonra Yüksek 
Hâkimler Kuruluna üye seçilmesi mevzuunun 
gündeme alınması gerekir. Bu ciheti hem Divanı 
uyarmak, hem de arkadaşlara durumu arz etmek 
için bu konuşmayı yapmak mecburiyetinde kal
dım. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Rendeci'nin ileri sürdüğü 
husus Başkanlıkça kabulü şayan görülmüştür. 
Bu itibarla biraz önce almış olduğumuz kararı 
bozmak durumundayız. Yalnız Anayasa Mahke
mesine bir yedek üye seçimini yapacağız. 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
secimi. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ekseriyet 
yok Sayın Başkan. 

(Fehmi Alpaslan ve dört arkadaşı ayağa kal
karak yoklama yapılmasını istediler.) 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığını beş sayın 
üye sözle ifade etmişlerdir. Yoklama yapılacak
tır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli ti y esi Hü
seyin Atmacanın, Denizli iline hava alanı yapıl
masına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Sü
leyman DemireVin cevabı (7/515) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Denizli Ticari Zirai ve Sanayi odalarında 
Ege'de İzmir'den sonra en büyük ilimizdir. De
nizli kendi imkânları ile kalkınma hamlesi yap
mıştır. 

Tarihî eserleri, tabiî güzellikleri ve bir tabiat 
harikası pamukkalesi binlerce iç ve dış turisti 
çekmektedir. Her yönden büyük bir gelişim 
içinde olan Denizli'nin diğer büyük merkezlerle 
havayolu bağlantısının olmaması güçlükler ya
ratmaktadır. Rahatlık ve sürat sağlıyan havayo
lu ulaşımı Denizli'nin kalkınmasında etkili ola-

BAŞKAN — Bu Anayasa Mahkemesine bir 
yedek üye seçiminin yalnız başına yapılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Oy puslası dağı
tılıyor efendim. 

Tasnif heyetini seçiyorum efendim. 
Sayın Ali Altuntaş?.. Yok. 
Sayın îsa Bingöl?.. Burada. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yaptığımız sayım neticesinde 
Genel Kurulda müzakere nisabı bulunmadığı 
için 20 . 5 . 1969 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

* S — M -

7E CEVAPLAR 

İR VE CEVAPLARI 

cağı gibi turizmi teşvik yönünden de yararlı ola
caktır. 

Denizli'ye en kısa zamanda bir hava alanı ya-
| pılması kaçınılmaz bir zorunluk haline gelmiştir. 
| Denizli'nin böyle bir tesise kavuşturulması Millî 
I Savunma hizmetleri bakımından da yararlı ola

caktır. Denizli geniş kadrolu bir askerî eğitim 
ı merkezidir. 

Yukarda arz ettiğim çok önemli halk hizmet
lerinin kolaylıkla görülebilmesi için Denizli'nin 
hava ulaşımına açılmasını lüzumlu görmekteyim. 

I Denizli iline hava alanının yapılması konu-
I sunda ne düşünüldüğünün Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 

| 14 . 1 . 1969 
Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

3. — YOKLAMA 

6. — SORULAR 1 

B) YAZILI SORUL, 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-195/3479 

14 . 5 . 1969 

Konu : Cumhuriyet Senatosu De
nizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 20 . 1 . 1969 
tarih ve 9551 - 7/516 - 3037 sayılı yazınız. 

Denizli iline hava alanı yapılmasına dair, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At
maca tarafından Başkanlığa yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At
maca'nm «Denizli'ye hava alanı yapılmasına 
dair 14 . 1 . 1969 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 
Türkiye'nin gelecek yıllardaki hava ulaştır

masının esaslarını tesbit edecek olan «Türkiye 
Hava Ulaşım Etüdü» ne Devlet Plânlama Teşki
lâtınca başlanılmış bulunmaktadır. 

Bu etüdün sonucu belli olmadan yurdumuzun 
değişik yerlerindeki hava ulaşım potansiyeli, yer 
seçimi, inşası muhtemel hava alanlarının stan
dart ve büyüklükleri, ne zaman kurulması gere
keceği gibi esaslı unsurların bilinmesine imkân 
görülmemektedir. 

Bu sebeple, çevre ille gayet düzgün ulaşım 
bağlantısı bulunan Denizli'ye hava alanı yaptı
rılması, bugün için, söz konusu bulunmamakta
dır. 

Nitekim, aynı sebeplerde, İkinci Beş Yıllık 
Plânda gerçekleştirilecek projeler arasında De
nizli'ye bir hava alanı yaptırılması hususunda 
her hangi bir projeye yer verilmemiştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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GÜNDEMİ 
63 NCÜ BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI. 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay-
lar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

4. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «BaşkanvekiUerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1987 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı : 1220) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 19(68 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı : 1221) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/39) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1969) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi. 
(10/28) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BiRMCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/589; Cumhuriyet Senatosu 
1/1008) (S. Sayısı : 1269) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1969) 
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1220 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, 
Ağustos 1968 aylarına ait hesaplan hakkında Cunıhuriyet Senatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /28) 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Karar No. : 9 
25 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplan inceleme Komisyonu Başkanlığına 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 aylarına iait hazırlamam üç aylık 
rapor ilişikte gönderilmiştir. 

'Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Kayseri Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Karar No. : 9 
25 . 2 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

1 357 153 28 Haziran 1968 başında bankada mevcut para. 
+ 3 504 653 10 Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para, 

4 861 806 38 Toplam. 
4 129 762 13 Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

732 044 .25 Eylül 1968 ıbaşında bankada mevcut para. 

T. B, M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 aylarına ait hesapları incelendi: 
Haziran 1968 de Ziraat Bankasındaki 1 357 153,28 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağus

tos 1968 aylarımda Hazineden 3 504 653,10 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın ceman 
4 861 806,38 lira olduğu, .mevcuttan sarf olunan 4 129 762,13 lira tenzil 'edildikten sonra Eylül 1968 
hasında Bankadaki 'kasa mevcudunun 732 044,25 liradan ibaret hulunduğunu 'Saymanlıktaki def
terler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

S. Hazerdağlı 

Sözcü 
Denizli 

A. K. Turgut 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Kâtip 
Samsun 

Enver Işıklar 

Malatya 
İV. Akyurt 

Donetei 
Kayseri 

H. Kalpaklıoğlu 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1221 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 
1968 aylarına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları

nı İnceleme Komisyonu raporu (5 /29) 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Karar No. : 10 
25 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

'T. B. M. Meclisi (Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait hazırlanan üç aylık rapor 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Hüseyin Kalpakhoğlu 
Kayseri Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Karar No. : 10 
25 . 2 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

732 044 25 Eylül 1968 Ibaşmda fbankada mevcut para 
+ 3 500 399 07 Eylül - Ekim <- Kasım 1968 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

4 232 443 32 Toplam 
3 829 838 79 Eylül - Ekim - Kasım 1968 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

402 604 5'3 Aralık 1968 başında bankada mevcut para. 
jT. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait [hesapları incelendi : 
Eylül 1968 de Ziraat Bankasındaki 732 044,25 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1968 ay

larında Hazineden 3 500 399,07 lira alınarak Bankadaki hesalba yatırılan ımeMâğın ceman 
4 232 443,32 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 3 829 838,79 lira tenzil edildikten sonra Aralık 
1968 Ibaşmda Bankadaki kasa mevcudunun 402 604,53 liradan ibaret Ibulunduğunu Saymanlıktaki 
defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu 'görülmüştür. 

Oenel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

S. Hazerdağlı 

Sözcü 
Denizli 

A. K. Turgut 

Talbiî Üye 
Kadri Kaplan 

Kâtip 
Samsun 

Enver Işıklar 

Malatya 
N. Akyurt 

Denetçi 
Kayseri 

H. Kalpakhoğlu 
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Toplantı : 8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1237 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1967 yılı kesinhesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /27) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 3271 

4 . 11 . 1968 

Konu : 1967 Kesinhesabı hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 1967 yılı Kesinhesap cetveli tanzim edilmiş olup ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bu cetvel içindekilerinin Saymanlık defterlerine uygun olduğu tasdik olunur. 

Şef 
Halûk Özden 

Müdür Muavini 
Hayati Akyol 

Saymanlık Müdürü 
İbrahim Yalvaç 

Cumhuriyet Senatosu } 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 
Karar No. : 8 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1967 malî yılı Kesinhesabım ihtiva eden bu cetvel içinde
kiler incelenerek kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu Başkam 
Elâzığ Senatörü 

S. Hazerdağlı 

Denetçi Üye 
Kayseri Senatörü Tabiî Üye 
H. Kalpakhoğlu K. Kaplan 

Sözcü 
Denizli Senatörü 

A. K. Turgut 

Üye 
Malatya Senatörü 

N. Akyurt 

Kâtip 
Samsun Senatörü 

E. Işıklar 
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Cumhuriyet Senatosu 1967 mali yılı kesin hesap cetveli 
taranamamıştır. 

Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1252 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1968; Ocak, Şu
bat 1969 aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /30) 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplan İnceleme Komisyonu 24 . 3 . 1969 

Esas No. : 5/30 
Karar No. : 11 

Cumlhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Saymanlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 aylarına ait ha
zırlanan üç aylıık rapor ilişikte gönidcfrillmliştlir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. H. Kalpakhoğlu 
Kayseri Senatörü 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 3 . 4 . 1969 

Esas No. : 5/30 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

402 604 53 Aralık 1968 başında "bankada 'mevcut para. 
+ 5 092 766 73 Aralık 1968 Ocak, Şubat 1969 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

5 495 371 20 Toplam 
3 '650 712 82 Aralık 1968; Ocak, Şıibat 1969 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

v_ 
1 844 658 44 Mart 1969 başında bankada mevcut para. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1968; Ocak, Şıibat 1969 aylarına ait he
sapları lincelenfdli : 

Aralık 1968 de Ziraat Bankasındaki 402 604,53 liralık mevcudu ile Aralık 1968; Ocak, Şubat 
19*89 aylarında Hazineden 5 092 766,73 lira alınarak bankaldaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
5 495 371,26 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 3 650 712,82 lira tenzil edildikten sonra Mart 
1969 başında 'bankadaki kasa mevcudunun 1 844 658,44 liradan ibaret bulunduğunu, Saymanlık-
daiki defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

(remel Kurutun Mlgfisine ıaırz edillmek üzere Yülksıek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Elâzığ İDenizli Samsun 

S. Hazerdağlı A. K. Turgut E. Işıklar 

Denetçi Kontenjan Malatya 
Kayseri İV". Nadi N. Akyurt 

H. Kalpakhoğlu 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/589; Cumhuriyet Senatosu 1/1008) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 789) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8257 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 4 . 1969 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Anayasa nizamını millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
da 5 . 3 . 1962 tariîh ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 1 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 28 . 4 . 1969 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 789) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 30 . 4 . 1969 

Esas 'No. : 1/1008 
Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Nisan 1969 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Anayasa Nizamım, Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 
5 Mart 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 29 Nisan 1969 tarihli ve 8257 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 30 Nisan 1969 tarihli Birleşiminde Adalet Bakan
lığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Millet Meclisi metni, Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kında kanun tasarısı esas olmak üzere, Bursa Milletvekili Ömer Öztürkmen ile Manisa Millet
vekili Önol Şakar'm, 88 sayılı Kanunun yürürlük'en kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. 
Fahri Uğrasızoğlu'nun, Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna göre tutuklu veya hükümlü bulu
nanların cezalarının affı hakkındaki kanun tekliflerinin birlikte müzakeresi neticesinde tedvin 
olunmuştur. 

Millet, Meclisi metni, 5 Mart 1962 tarihli ve -8 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Millet Meclisi metnine esas teşkil eden kanun. Anayasa Nizamını ve onun kurduğu demokratik 
rejimi, millî güvenik ve huzuru çeşitli tahriklere karşı korumak azmiyle ve Hükümet ile siyasi 
partilerin müşterek bir gayretle gerekli tedbirle, in alınması hususunda mutabakata varmaları ve 
o zamanki partiler liderlerinin de kendi gruplarından aldıkları prensip mutabakatı ve memleke
tin o tarihte geçirdiği buhranlar ve düzeltmeler devrinde yaşanmış olan hâdiselerin tecrübeleri
nin ışığı altında hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. 

Gerçekten bu mahiyeti nedeniyle, genellikle ve kısaca Tedbirler Kanunu diye adlandırılan söz 
konusu kanun, o günkü siyasi hayatımızı istikrar içinde tutmak maksadiyle ve muayyen bir dev
reye inhisaren alınmasında kati zaruret görülen tedbirleri ihtiva etmekte iken bugün, demokra
tik hukuk devleti bütün müesseseleri ile yerleşmiş ve adı geçen kanunun tedvini sırasında mev-
cudolan şartların gerektirdiği tedbirlerin devamıma lüzum ve zaruret kalmamış bulunmaktadır. 

Bu gerekçelerle getirilen ve arz edilen esasla ı ihtiva eden Millet Meclisi metni Komisyonu
muzca ıda benüfuisermuiştir. 

II - MiMet Meclisi metninim 1, 2 ve 3 ncü mddeier i Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarınım Genel Kurulda öncelik ve ive lilifele görüşülmesi hususunda isltiemde buluaiiul-
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz oulrumak üze e Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Kastamonu Samsun Taibiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. N. Tuna R. Rendeci . 8. O'Kan Muhalifim 

L. AkadU 

Balıkesir Çankırı Diyarbakır Hatay 
A7. Demirel G. Titrek S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

Maraş Rize 
A. Karaküçük O. M. Agun 

C. Senatosu (S. Sayısı : İ269) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ I 
METİN 

Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bo
zan Mzı fiiller hakkında 5.3. 1962 tarih ve 38 \ 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı; 
Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkında Kanun, yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. | 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkında 5.3. 1962 tarih ve 38 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 12)69) 




