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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay'a, dönüşüne kaJdar, Devlet Ba
kanı ve Biaşbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın, 
vekillik edeoeğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

İş Kanunu tasarısının görüşülmesi bitirildi 
ve tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı 
Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin, havale edil
diği komisyonlardan beşer üyenin iştiraki ile 
kurulacak bir Greçeoi Komisyonda görüşülmesi 
hakkındaki önerge okundu ve kabul olundu. 

Sosyal güvenliğin asgari normları hakkın
daki sözleşmenin onaylanmasını uygun bulundu
ğuna; 

Türkiye isviçre Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna; 

Vatadaşlarla vatandaş olmıyan kimselere 
sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapıl
ması hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görü
şüldü ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

3 Ağustos 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşüme saat 18,45 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtiip 
Başkanvekili Bitlis 

Mehmet Ünaldt Orhan Kürümoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Oztûrk 

SORULAR 

Yazılı soru dönümüne dair yazılı soru önergesi, Dışişleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye- Bakanlığına gönderilmiştir. (7/820) 

si Ragıp Üner'in, îran Devletinin kuruluş yıl 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Tasarılar 
1. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü

me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu Zeihra^dan doğma ibrahim 
Recep Ayışık hakkımda Af kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/369; Cumihuriyeit Senatosu 1/1260) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet : 
10 ar güm) 

2. — Üste fiilen taaruz suçundan hüküm
lü 1946 doğumlu Şevketoğlu Aykut Alperlgün 
baklanda Af kanunu tasarlısının Millet Mecli
since kabul olunan metali (Millet Meclisi 1/375; 
Cum2rurjyet Senatosu 1/1261) (Anayasa ve Ada
le)!; Komisyonuna) (Müddet : 10 ar gün) 

Teklif 
3. — Millî Hava Sanayiimizir; kurulması 

için Türk Hava Kuvveltleriniaı güclendiril-
mieisi am&diyle katılma payı ihdas ve millî pi

yango hasılatının bu gayeye sarfını temin hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 

olunan metni (Millet Meclisi 2/462; Cumhuri
yet Senatosu 2/337) (Millî Savunma, içişleri, 
Malî Ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarıma (Müddet : 7 şer gün) 

Paporlar 
4. — Harib Okulları kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonarınidan 4 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/160; C. Senatosu : 1/1257) (S. 
Sayısı : 1644) 

5. — Cumhuriyet Seaatosu Cuimhurbaşkanın-
ce Seçilen üyeleri Cemal Maldanoğlu ile Osman 
Köksal'm yasama dokunulmazlıkları hakkında 
Başbakanlık teızkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/1044) 
(S. Sayısı : 1645) 

— 325 
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6. — Harlb Akademileri kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu, Millî Savunma, Malî ve ik
tisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
4 er üye alıınmıak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/159; C. Senatosu 
1/1258) (S. Sayısı : 1646) 

i>&< 

BİRİNCİ C 
Açılma saa 

BAŞKAN — Başkanvel 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğ • •i 

BAŞKAN — 96 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOI 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında ve yökla-

»©<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayrı Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğle), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 96 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında ve yokla

madan sonra teşrif eden arkadaşlar, lütfen işa
ret etsinler. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

4. — DEMEÇLER 

1. — Sivas Üyesi Hüseyin. Öztürk'ün; paha
lılığın yarattığı ıstırabı ve Hükümetin gerekli 
tedbirleri alacağına inandığını belirten demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki sayın üyenin 
talepleri var. Biri Sayın Hüseyin öztürk'ün, 
hayat pahalılığının ve fiyat artışlarının önlen
mesi için ilgilileri uyarmak amacı ile kısa bir 
gündem dışı söz istemektedir. Buyurun Sayın 
Hüseyin öztürk. Kısa olması istirhamiyle Sa
yın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri. 
'bugün Türk ulusunu kuşku! andıran, kaygılan
dıran bir hayat pahalılığı ülkemizi dalga dal
ga sarmaktadır. 

7. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde efelenmesine dair ka
nun ta&arisıının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/469; C. Senatosu 1/1245) (S. Sayısı : 
1647) 

VE SÖYLEVLER 

i Günlük hayatta maddi sıkıntıların bunalı
mını yasıyan dar gelirli milyonlarca insan, zo
runlu ihtiyaç maddelerinin har gün yeni bir 
pahalılıkla satılışını gördükçe gelecek günler 
için kara kara düşünmek mecburiyetinde kal
maktadır. Reform Hükümetinden bir çözüm 
yolu bekliyen halkın gün geçtikçe sabrı tüken
mekte ve üzüntüsü artmaktadır. Yurtdaş bu
gün çözülmesi gereksn temel sorun olarak en 
başta hayat pahalılığını katul ediyor ve bu
nu düşünüyor. Hattâ yasalarda yapılacak de
ğişiklikler bile halkı hayat pahalılığı kadar 
ilgilendirmemektedir. Halkın ümidi çıkarılma
sı düşünülen tüketiciyi koruma kanununa kal
mıştır. O güne kadar sabredip dayanabilirce, 

| eğer. Hayat pahalılığı ekonomik tedbirlerle 

— 326 — 
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hemen önlenebilmek olanağına sahip değildir. 
Hükümet de bunu yapacak güçte şimdilik gö
zükmemektedir. Fiyat yükselmelerine keyfîli
ğe bir çare bulması her halde gereklidir. Sa
bahleyin erken kalkan, sattığı maddelerin fi
yatlarını bu şekilde artırmaya devam ederse, 
tüketici halk kütlesinin ezilmesi ve önüne ge-
çilemiyecek sosyal ve ahlâki olumsuz neticeler 
doğuracak olaylarla karşılaşması da mukadder 
olacaktır. Ekonomik sistemi uzun vâdede dü
zenlemeye çalışırken, kısa vâdede de alınacak 
tedbirler mutlaka getirilmeli ve uygulanmalı
dır. Hükümet, belediyeler ortalığı boş bırak
mak alışkanlığından kurtulmalı mevcut kanun
lar ve mevzuatı iyi işleterek kendisinden şikâ
yet ettiren duruma düşmemelidir. Aslında dava
cı kendisi iken, dâvâlı duruma düşmek ne iyi bir 
Devlet yenetimi ile, ne de gerçek uygulamalarla 
bağdaşamıyacak kötü bir sonuç doğurmaktadır 
Türkiye'de tüm iaşe maddeleri için rasyonel ve 
ekonomik bir sistem kurulamamıştır. 

Meselâ etin kilosu 15 veya 17 liradan satıl
ması için alınan bir karar kâfi değildir. Narh 
koymak da et sorununu çözmeye yetmiyecek-
tir. Hayvan yetiştiren yurtdaş hayat pahalılı
ğına denk bir fiyat tutturmadan kendi malını 
satmıyacaktır. Kasap da elbette ki, ucuz ala
madığı için ucuza satamıyacaktır. Ayrıca, bu 
iki satıcının arasında daha bir kaç tane el var
dır ki, bu iş ancak Devlet eliyle düzenlendi
ği takdirde sistemli ve düzenli bir satış yapıla
bilecektir. Et - Balık Kurumu bu işi geniş 
çapta ele alıp toptan ve perakende satış yerle
ri açıp, et ticaretini muntazam kurulmuş bir et 
endüstrisi kanalı ile çözümlemeye gitmedikten 
sonra bu sorunun halledilmesi de mümkün ola-
mıyacaktır. Hükümet ekonomik duruma ger
çek ve kesin bir teşhis ve kökeninden çözecek 
bir yol bulması gerekirken, yapılan yeni zam
lar aslında ekonomik sıkıntı içinde olan halin 
daha da perişan etmiştir. Hele bu zamların 
kamu ekonomik kuruluşlarının açığını ve zara
rını kapamak gibi bir amaçla yapıldığının ifa
de edilmesi ise, halkı daha da üzmüştür. Çün
kü, bu kuruluşların harcamalarından, bu kuru
luşta çalışan kişilerin üretilen malların kulla
nılmasında yarı yarıya bir fiyatla almaları ve 
bunun yanında israfil davranışları karşısında 
yıllardır duyulan üzüntü, hattâ kıskançlık 
seviyesine varan duygular, bu zamlarla biraz 

I daha pekiştirilmiştir. Kapatılacak olan açık 
ve zararlar için, bu zamlar kamu ekonomik 
kuruluşları için bir ceza niteliği taşıması gere
kirken, yine halkın cezalandırılması ve tüketi
ciyi yoksulluğa ve sıkıntıya itmesi ise hoş 
karşılanmamaktadır. Bilhassa kok kömürüne 
yapılan yüzde yüz samlar yine fakirin ekmeği
ne biber, kalorifer kömürü linyite yapılan söz
de zamlar ise, zenginin ekmeğine bir bakıma 
yağ sürmüştür. Böylece sosyal adalet bir de
fa daha zedelenmiştir. 

öte yandan gazeteleri çok zor ve sıkıntılı bir 
duruma düşüren kâğıda yapılan zamlar ise, 
okuyup eğitilmesine zaruret olan halkımızım ki 
tap alıp okuyacak, gazete alıp okuyacak güç
ten yoksun bırakılmasını etkiliyeceği için ye
linde bir davranış ve karar olmamıştır. Oku
ma yazmaya çok ihtiyacı olan Türk Ulusunun 
dünyadaki kültür gelişmelerinden habersiz ve 
ilgisiz bırakılması hiç de doğru bir yol olmasa 
gerektir. Hele okullarda birkaç çocuk okutan 
aileler için ne kadar zor ve ne kadar perişan 
edici bir durumun ortaya çıkacağını tahmin et
mek gerektir. Kitap temin edememek yüzün
den çocukların ya iyi yetişemiyeceği veya sı
nıfta kalacağı, daha da ötede birçok ailele
rin bu yüzden, kitap temin edememe yüzün
den çocuklarını okula gönderemiyeceği gibi du
rumların ortaya çıktığını ve çıkacağını da ka
bul etmek gereklidir. 

Mesken edinmek istiyen aileler için ise, du
rum diğer alanlardalkinden değişik değildir. 
Demir, çimento ve akaryakıt zamları inşaat 
sektöründe de olumsuz etkisini yapmış, mesken 
fiyatları diğer fiyatlar gibi derhal yükselmiş
tir. 

Toptan eşya fiyatlarında son sekiz yıl içe
risinde fiyat artışları İstanbul'da % 85, Anka 
ra'da % 75 civarında iken, son bir kaç ay içe
risinde bu artış yüzde yüzü bulmuştur. Yüz
de yüzün üzerine çıkan maddeler vardır. Bil
hassa esnafın sıkı bir kontrole tabi tutulma
ması, fatura sisteminin düzenli bir şekilde iş
letilememesi sebebiyle bütün maddelere zam 
yapılmış gibi farklı fiyatlarla satış başlamış
tır. Hükümet bu kontrolsüzlüğün önüne en kı
sa zamanda geçmeye mecburdur. Yoksa hayat 
pahalılığı süratle artmaya devam edecek, hu
zursuzluk ve geçim sıkıntısı da aynı paralelde 
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gelişip ilerliyecektir. Sosyal sefalet ve ekona- I 
mik çöküntü ise, önüne geçilmez bir durum 
almaya başlıyacaktır ki, sonradan bu gibi çö
küntülerin tedavisinin ve önüne geçilmesinin 
ne kadar zor olduğunu tahmin etmek güç de
ğildir. 

Bu arz ettiğim gerçek ve özellikler bakı
mından Hükümetin çok acele tedbirlere gitme 
sinin gerekliliğine inanıyorum ve saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Konya Üyen Mehmet Varışlı'nm, uçak 
seferleri re bunların daha emniyetli yapılabil
mesi için uçak personelinin eğitilmesi re Kon
ya'ya uçak seferleri t e rtib edilmesi lüzumuna 
dair demeci. 

BAŞKAN — Konya Senatörü Sayın Meh
met Varışlı, memleketimizde yapılan uçak se
ferleri ve seferlerin daha emniyetli yapılabil
mesi için gerekli personelin yetiştirilmesi ve 
Konya'ya uçak seferlerinin yapılması konusun
da... Buyurun Sayın Varışlı; kısa olması is-
tirhamiyle efendim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler. | 

Uzun bir konuşma yapmayı arzu ediyordum 
ama, Sayın Başkanımın ikazlarına uyarak beş | 
dakikayı geçmemek kaydiyle yüce huzurları- I 
nızı işgal edeceğim. 

Sayın senatörler, sözlerime başlarken Yü
ce Senatonun değerli üyelerini saygıyle selâm
lanın. 

Muhterem senatörler, bugün dünya millet
leri birbirleriyle mukayese edilirken ne arazi
sinin büyüklüğü ne nüfusu, ne topu, tüfeği, 
uçağı ile mukayese edilmemektedir. Ancak, 
yetiştirdiği kaliteli teknik elemanı ve onun 
yaptığı ve meydana getirdiği eserlerle övün
mektedir. Bu yolda Türk mühendisinin, tek
nik öğretmeninin, teknisyeninin ve ustasının 
son yıllardaki başarısını iftiharla söylemek ye-
ride olur. Bugün teknik sahaya yönelmiş 
memleketimizde pek çok imalât yerli olarak ya
pılmakta ve her geçen gün yüzde itibariyle bir 
artış kaydedilmektedir. Gönlümüz arzu eder 
ki, bütçe imkânlarımız neticesinde bizim tek
nik elemanlarımız da son günlerin en enteresan 
konusu olan feza çalışmalarına iştirak etsin. Yeri | 

gelmişken, şunu ifade etmeyi faydalı bulu
yorum. 26 Temmuz 1971 tarihinde ay yolcu
luğuna başlayan Apollo 15 in astronotları ayın. 
yüzeyinde 67 saat kalarak dünya tarihinde re
kor kırmışlardır. Dün, kalkış roketlerini ateş-
liyerek tesbit edilen zamanda dünyaya dönme
ye başlamışlardır. Temennimiz, bir aksaklık 
olmadan her şey başarıyla neticelensin. Bu
rada ABD nin mühendisini teknisyenini, us
tasını, işçisini ve diğer görevlilerini bu başa
rılarından dolayı bu kürsüden tebrik etmeyi 
ve takdir etmeyi bir vazife biliyorum. 

Sayın senatörler, feza çağının başladığı za
manımızda zaman en büyük faktör olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Yakın zamanlara kadar 
bir yerden diğer bir yere kara yoliyle dahi 
gitmek bir problem idi. Şimdi ise hava yolu 
vasıtasiyle uzak mesafeler kısaltılmış zaman
dan âzami tasarruf imkânları sağlanmıştır. Bu 
cümleden olarak, havacılık yer tesis ve sis
temlerinin gerek uçak, gerekse seyrüsefer sis
temleri sanayi ve teknolojilerdeki süratli iler
lemeye ayak uydurabilcek bir tempo ile yeni
lenmesi ve çok sıhhatli çalıştırılması gerek
mektedir. 

Sayın senatörler, esas konuma girmek isti
yorum. Son günlerde turistik bir bölge olan 
Konya'mızda günün konusu modern devrin mo
dern aracı olan uçak seferlerinin Konya'ya da 
yapılmasıdır. Konya'da askerî ikinci hava üs
sü mevcuttur. Bu üssün bir hava alanı vardır. 
Bu alan, aynen izmir Çiğli, Balıkesir, Antalya, 
Diyarbakır keza, Bursa ve hattâ, Sivas gibi aske
rî bir alandır. Bu saydığım alanlara Hava Kuv
vetlerimizin müsaadesiyle sivil uçaklar inip 
kalkmakta ve yolcu taşımaktadır. Esasen Tür
kiye'mizde sadece sivil olarak Samsun, Trabzon, 
Van alanları mevcuttur. Son olarak Millî Gü
venlik Kurulumuzun karariyle Yeşilköy, Ada
na, Esenboğa hava alanlarının intifa hakkı Dev
let Hava Meydanları İşletmesine verildiğini de 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Erzurum, 
Çiğli, Sivas, Antalya, NATO'ya bağlı olmasına 
rağmen Türk Hava Meydanları Genel Müdürlü
ğü tarafından çalıştırılmaktadır. Esasen, Türki
ye'deki bütün hava alanları da Millî Savunma 
Bakanlığımızın emrindedir. 

Muhterem senatörler ayrıca Kayseri Erki-
let, Malatya Erhac meydanları askerî hava ala-
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nı olmasına rağmen Hava Kuvvetleri Kuman
danlığımızın müsaadesiyle sivil uçaklar buraya 
inip kalkmaktadırlar. Hattâ, bu iki yerde Dev
let Hava Meydanlarının teşkilâtı olmamasına 
rağmen Hava Kuvvetleri personelinin fedakâr 
gayretleriyle yürütülmektedir. 

Sayın senatörler, yaptığım tetkik neticesinde 
Hava Kuvvetleri Kumandanlığımızın Konya'ya 
bağlı tesisler yapıldıktan sonra seferlerin açıl
masına müsaade edeceği ve bu hususta Devlet 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğüyle bir pro
tokol imza ettiğini sabahleyin yaptığım tetkik 
neticesinde öğrenmiş bulunuyorum. Ayrıca, Ha
va Yollarına Konya'ya sefer yapmayı plânladığı 
takdirde ve yine DPT. mızm bu işi biran evvel 
gerçekleştirmesiyle Konya'ya hava seferlerinin 
yapılacağı mümkün olacaktır. 

Muhterem senatörler, Sayın Ulaştırma Baka
nımızdan ve Sayın Hava Kuvvetleri Kuman
danlığımızdan dileğim, Konya'daki hava alanın
daki mevcut tesislerle aynan Malatya Erhac ve 
Kayseri Erkilet'te olduğu gibi uçak seferlerinin 
yapılmasına müsaade edilmesidir. Yapılacak te
sislerin ki, Hava Kuvvetleri Kumandanımız bir
çok tesis arzu etmektedir. Kayseri'de Erkilet'te 
ve Malatya Erhac'da olduğu gibi Hava Kuvvet
lerimizin elinde bulunan tesis ve personelle bu 
işin yürütüleceği kanısındayım ve bütün Kon
ya l ı hemşehrilerim de bunu beklemektedirler, 
Bu şekilde olduğu takdirde belki de şimdiye ka
dar söylentiler ortadan kaldırılır ve bilerek ve 
daha rantabl bir yatırıma sebep teşkil edilir:is 
olur kanaatindeyim. 

Sayın senatörler, sabahleyin Devlet Hava 
Meydanlarında yaptığım tetkik neticesinde bir 
hususu da arz etmeme müsaade ederseniz mem
nun olurum. Yetişmiş elemanlarımız bilhassa, 

5. — BAŞKANLIK DİVÂNININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 'bâ
zıların eı izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 

(3/1054, 1056, 1058) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim, 
Başkanlık Divanı sunuçları var, arz ediyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
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gerek hava yollarında gerekse Devlet Hava Mey
danlarında ücret aslığından, yan ödemelerin ya-
p-hnadığ'ndar;. gerek dış ve gerekse diğer ülke 
ve yerlere kaymaktadırlar. Bilhassa, Devlet 
Hava- Meydanları hizmetlerinde uzmanlaşmış 
olan personel yeterli yabancı hava yolu işletme
leri ve diğer havacılık yer hizmetlerinde kuru
luşları için aranan başlıca vasıfları kazanmış 
olduklarından eok farklı ve cazip ücretlerle 
transfer edilmektedirler, öğrendiğime göre 926 
saydı Kanuna gere halen Hava Yollarında aske
rî pilot istihdam edilmektedir. Gerek Devlet 
IIava Meydanlarmda ve gerekse Hava Yolların
da çalışan personelin yetiştirilme imkânlarının 
düşünülmesini, bunlara yapılacak fazla mesai, 
ücret ve yan ödemelerin zamanında yapılması 
gerekmektedir, ileride birçok hava meydanları 
açılacağı düşünülerek kadro imkânlarının şim
diden ayarlanması lâzımdır. Bu dar imkânlarla 
cansiperane çalışan Devlet Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü mensuplarını Türk Kava Yol
ları Genel Müdürlüğü mensuplarını sabahleyin 
aldığım bilgilerden dolayı tebrikle karşılar, ba
şarılarının devamını diler sözlerimi burada biti
rir, Yüce Senatoyu, saygiyle selâmlarım, (Alkış-

• 1ar . ) 
; BAŞKAN — İki sayın arkadaşımız daha gün-
; dem. dışı söz itr teminde bulunmuşlardır, ikiden 
\ fanla gündem dışı konuşmaya cevaz vermek 
i gündemdeki işleri geciktireceği rnülâhazasiyle 
: üçüncü arkadaşımdan istirham ettim, yarma bu 
i talebini tekrarlıyasak, Şimdi, Sayın Fethi Te-

vetcğlu Eoyefendi de bir talepte bulundular. Si
sin de yarına intikalinizi istirham ediyorum. 
Kabul buyurursanız... 

FETHİ TEVETOö-LU (Samsun) — Kay, 
hay efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 2 . 8 . 1971 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 

Atmaca Hastalığına binaen 24 . 7 . 1971 tarihin
den itibaren (20 gün) 

329 — 



O. Senatosu B : 96 3 . 8 . 1971 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi i. Şev
ki Atasağun hastalığına binaen 27 . 7 . 1971 
tarihinden itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Ça
ğatay hastalığına binaen 24 . 6 . 1971 tarihin
den itibaren (76 gün) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
üyesi Sayın Hüseyin Atmacaya hastalığına bi
naen 24 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 20 gün 
izin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın 
İbrahim Şevki Atasağun'a hastalığına binaen 
27 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 20 gün izin ve
rilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Nazif Ça
ğatay'a hastalığına binaen 24 . 6 . 1971 tari
hinden itibaren 76 gün izin veri3im©sini oyları
nıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan Nevşehir Üyesi îbrahiyn Şevki Atasa
ğun ile İzmir Üyesi Nazif Çağatay'a tahsisatı
nın verilebilmesi için karar ittihazına dair Baş
kanlık tezkeresi (3/1055,1057) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, takdim 
ediyorum. 

-Genel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi i. 
Şevki Atasağun'un tahsisatının verilebilmesi, 
içtüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet 
yüce tensiplerine arz olunur. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Nazif 
Çağatay'ın tahsisatının verilebilmesi, içtüzüğün 

146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensipleri
ne arz olunur. 

TeMnAnburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

3. — Millî hava sanayiimizin kurulması için 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amaciy-
le katılma, payı ihdası ve millî piyango hasılatı
nın bu gayeye sarfını temin hakkında kanun 
teklifinin, havale edildiği komisyonlardan üçer 
üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Bütçe ve Plân Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi, 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

MilM Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 
Senatosuna in/tikal etmiş olan Millî Hava Sana
yiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetle
rinin güçlendirilmesi amacı ile katılma payı 
ihdası ve millî piyango hasılatının bu gayeye 
sarfını temin hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş bulunduğu Millî Savunma, içişleri, Malî 
ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Geçici Komisyon teşkili isten
mektedir. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, se
çimleri geçiyoruz, öncelik ve ivedilik teklifleri 
var. öncelik teklifinden ilk defa gelen Anaya
sa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Refet 
Rendeci'nin teklifidir. Tüzüğümüzün 44 ncü 
maddesi Genel Kurulun gündemin üç, dört, be
şinci maddelerinde sırayı değiştirebileceği hük
münü âmirdir. Bu itibarla ikinci maddenin ele 
alınmadan bu önergeyi işleme koymam gayri-
mümkün görülüyor. Bu itibarla gündemin ikin
ci maddesine geçiyoruz. 
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6. — SORULAR V] 

A) SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkcine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümleriyle dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine? Buradalar. 
Sayın Bakan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır 
efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Sayın özmen? Yok. Sayın Ba
kan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır, efen
dim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'uı, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

BAŞKAN — Sayın Ayrım? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır, 
efendim. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu? Burada
lar. Sayın Bakan? Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır, 
efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'tn, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır, 
efendim. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Ba
kanların hiç birisi yok, boşuna okumayın. 

i CEVAPLAR 

VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. Fil-
hal, Bakan da var Genel Kurulda, istirham ede
rim efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/569) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu? Burada
lar. Sayın Başbakan? Yok. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkcine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Keza, Başbakan yok, Sayın öz
türkçine? Buradalar. Gelecek birleşime kalmış
tır, efendim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanathn, Etibankın özel şahıslardan 
devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/571) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat? Yok. Sayın 
Bakan da yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, kömür satışına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 

BAŞKAN — Keza, gelecek birleşime kal
mıştır, efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Bakanlar? Yok. Sayın Hamdi 
Özer? Buradalar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

BAŞKAN — Sayın öztürk? Yok. Sayın Ba
kan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman 
Koksal'ı n yasama doku nulmazhklan hakkın da 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/1044) 
(S. Sayısı : 1645) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında 10 ncu sırada bulunan 
Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanı tara
fından Seçilen üyeleri Cemal Madanoğlu ile 
Osman Köksal'm yasama dokunulmazlıklarıyla 
ilgili Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini; talepte bulunan mercilerin çok 
ivedi taleplerine binaen, arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Başkanı 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu 

önerge üzerinde değil, ama geçen birleşim ka
patılırken özel Okullar konusunun görüşülece
ği talebi gelmişti. O talep ne oldu efendim? 

BAŞKAN — O talep de var efendim. An
cak talebin taallûk ettiği sıra gelmediği için 
onu okutmadım. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... önerge kabul edilmiştir efen
dim. 

Raporu okutuyorum efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
27. . 7 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tama
mını veya bir kısmını tağyir ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisini İskata ve vazifesini yapmaktan men'e ceb
ren teşebbüs gayesiyle gizlice ittifak kurmak 
suçundan dolayı Ankara Sıkıyönetim Komutan-

(1) 1645 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
mındadır. 

lığı 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince tu
tuklanmasına karar verilen 22 kişi meyanmda 
bulunan, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca seçilen üyeleri Cemal Madanoğlu ile Os
man Köksal'm yasama dokunulmazlıkları hak
kında bir karar verilmesine dair Başbakanlığın 
13 Temmuz 1971 tarihli ve 6/2 - 5526 sayılı ya
zılarına ekli işlemli dosya, Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına gönderilmekle, Başkanlığın 
13 Temmuz 1971 tarihli havalesi ile Komisyonu
muza tevdi edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Cumhuriyet Senatosu iç
tüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belir
tilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tu
tulmak üzere, Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun 14 Temmuz 1971 Çarşamba günkü olağan 
birleşiminde, yasama dokunulmazlıkları 4 Nu
maralı Alt Komisyonu olarak, Anayasa ve Ada
let Komisyonu üyeleri Mustafa Tığlı, Nuri De-
mirel, ibrahim Tevfik Kutlar, Zihni Betil ve 
Mucip Ataklı'dan teşekkül eden bir Alt Ko
misyon kurulması kararlaştırılmış ve dosya bu 
Komisyona tevdi olunmuştur. 

işbu dosya hakkında 4 Numaralı yasama 
dokunulmazlıkları Alt Komisyonunun 20 Tem
muz 1971 tarihli ve Esas 3/1044; Karar 2 sa
yılı raporu Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
gelmiş ve gündeme alınmıştır. Komisyonumuz
ca Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 139 ncu 
madesinde öngörüldüğü üzere, dosyanın Ada
let Bakanlığından geçerek gerekçeli bir tezkere 
ile ve Başbakanlık yoliyle Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmesi ve Başkanlıkça 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi olun
ması gerektiği mütalâa edilmiş ve dosyanın in
celenmesinden de Adalet Bakanlığından geç
meden ve bu Bakanlığın gerekçeli tezkeresi bu
lunmadan Komisyonumuza gönderilmiş olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Belirtilen usul noksanının giderilebilmesini 
temin etmek ve dosyanın Anayasa ve Adalet 
Komisyonundaki görüşmelerine devam edebil
mek maksadiyle dosya, Komisyonumuz Başkan
lığınca 21 Temmuz 1971 tarihli ve 194 sayılı 
yazı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına arz 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 21 Tem
muz 1971 tarihli ve 11549 sayılı yazıları ile Baş-
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bakanlığa gönderilen dosya, belirtilen usul nok
sanı tamamlanıp, Adalet Bakanlığının gerekçe
li tezkeresini de ihtiva ettiği halde Başbakan
lığın 23 Temmuz 1971 tarihli ve 6/2 - 5802 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmiş ve aynı gün Başkanlıkça Ko
misyonumuza havale olunarak, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun 27 Temmuz 1971 Salı 
günü yapacağı toplantı gündemine alınmıştır. 

Yasama dokunulmazlıkları 4 Numaralı Alt 
Komisyonunun 20 Temmuz 1971 tarihli ve esas 
3/1044; karar 2 sayılı olup, Cumhuriyet Sena
tosu Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri Cemal 
Madanoğlu ile Osman Köksal'm yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılmasına dair raporu, 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun 27 Temmuz 
1971 tarihli Birleşiminde dokunulmazlıkları ba
his konusu üyeler Cemal Madanoğlu ile Osman 
Koksal da hazır bulundukları halde açık otu
rumda tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz görüşmeleri, Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünün 140 ncı maddesinin son fık
rası gereğince, yasama dokunulmazlıkları 4 Nu
maralı Alt Komisyonunun 20 Temmuz 1971 ta
rihli ve esas 3/1044; karar 2 sayılı raporunun 
ve eklerinin okunması ile sürdürülmüş ve ra
por üzerinde yapılan bu görüşmeler sırasında 
dosyada yer alan belgelerden Komisyon üyele
rince gerekli görülenler heyet halinde yeniden 
okunmuş ve yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması Alt Komisyonca karar altına alınan 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi
len üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman Kok
sal ayrı ayrı dinlenilmişler, adı geçen üyeler
den Cemal Madanoğlu konuşmasını mütaakıp 
Komisyondan ayrılmış, diğer üye Osman Kok
sal ise görüşmeleri sonuna kadar takibedip mü
zakereler sırasında ikinci defa söz almış ve 
açıklamalarda bulunmuştur. 

Cemal Madanoğlu konuşmasında, iddiaları 
reddederek bunun bir tertibolduğunu beyan et
miş buna rağmen, bu isnaddan kurtulabilmesi 
için dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisi
nin de istediğini ifade etmiştir. Ancak istek, iç
tüzüğün 143 ncü maddesinin dokunulmazlığın 
kaldırılmasını üyenin rızası dışında tutmuş ol
ması nedeni makbul görülmemiştir. 

Osman Koksal konuşmasında, iddiaları red 
ve bunun bir tertibolduğunu ifade etmiştir. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 140 ncı maddesinde öngörüldüğü üze
re, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman 
Köksal'm yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına dair olan talebi, 

a) isnadın ciddiyeti, 
b) Talebim siyasi maksatlara dayalı olup 

olmadığı, 
c) Soruşturma konusu fiilin kamuoyunda

ki etkisi, 
d) üyenin şeref ve haysiyetinin korunma

sı, 
Yönlerinden tetkik ve mütalâa ederek; 
a) Dosya muhteviyatının, Türkiye Cum

huriyeti Anayasasının tamamını veya bir kıs
mını tağyir ve tebdil ve bu kanun ile teşekkül 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata 
veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşeb
büs fiiline konu teşkil etmesi ve Millî İstihba
rat Teşkilâtı tarafından 1967 tarihinden günü
müze kadar dört yıllık süre içinde sürekli ola
rak yürütülen takipler ve hattâ büyük gizlilik 
içinde yapılagelmiş olan ittifak kurma eylem 
ve faaliyetlerine ajanları marifetiyle katılıp 
bunları günü gününe imkân bulduğunda teyp 
cihazı ile banda almak imkân bulamadığı hal
lerde de ajanının raporları ile tesbit ederek ha
zırlanmış olması, dosya içinde adı geçen Cum
huriyet Senatosu üyelerinden Cemal Madanoğ
lu'nun bizzat el yazısı ile kaleme almış ve şe
malarını çizmiş bulunduğu ve komisyon huzu
runda kendisi tarafından yazıldığı beyan edi
len kadro örgütü başlıklı bir belgenin de mev-
cudolması ve nihayet aynı fiilin isnadı netice
sinde askerî mahkeme tarafından 22 kişinin 
tutuklanmış olması ve Millî istihbarat Teşkilâ
tının raporları ve bantları ile tesbit edilen top
lantılarda hazır bulunanların savcılıktaki sor
guları sırasında o toplantılarda kimlerle birlik
te bulunduklarına dair sorulara verdikleri ce
vaplarda Millî istihbarat Teşkilâtı tarafından 
tesbit edilen gün, saat ve yerlerde bulundukla
rı diğer maznunlar tarafından da teyidedilme-
si temin edilmiş ve bu suretle bantların tesbiti-
ni teyidetmişlerdir. Ayrıca şahitler de bantları 
ve konuşmaları dolayısı ile suçun birlikte işlen
diği hususunu açıklamışlardır. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunla kurulmuş 
bir Devlet Teşkilâtı olup, Devletin güvenliğine 
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zarar veren her türlü muzir cereyan ve suçları 
tesbitle görevlidir. Bu sebeple Millî İstihbarat 
Teşkilâtı elemanlarının bir tertip içinde oldu
ğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu iddia
lar aksi sabit oluncaya kadar itibardan düşü-
rülemez. Dosyada böyle bir durum da mevcut 
değildir. 

Kaldı ki, Millî İstihbarat Teşkilâtının başın
da bulunan ve vazife görenlerin çoğu da asker 
kişilerdir. Siyasi bir parti veya iktidara hizmet 
gayesiyle bir tertibe girmeleri düşünülemez. 
Ayrıca, dokunulmazlıkları bahis konusu kimse
ler de asker olduklarına göre meslekdaşlarına 
bir tertip hazırlamaları da söz konusu olamı-
yacağı gibi Millî istihbarat Teşkilâtının başını 
da 1960 senesinden sonra oraya tâyin edenin de 
yine kendisi olduğunu Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üye Cemal Madanoğlu Alt Komisyonda be
yan etmiştir. Bu durumda kendisi hakkında 
bir tertip yapılmış olduğu iddiasını kabul et
mek mümkün değildir. 

Ayrıca, adı geçen iki üyenin teşriki mesai 
ettikleri kimselerin suçluluk durumları da dos
yada belli olduğuna göre ve bunlarla irtibat ve 
iştirakleri de nazara alınarak yapılan tetkikte 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 
gerektirecek ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün aradığı ciddiyet unsurunun mevcudol-
duğu aşikârdır. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üye Cemal Ma-
danoğlu'nun durumu muvacehesinde aynı suça 
iştiraki ve birlikte işleme ve gizli ittifak kur
ma isnadı karşısında diğer üye Osman Köksal'-
m da durumu aynı deliller içinde mütalâa edil
miştir. 

b) Dosya muhteviyatının, siyasal etkiler 
dışında bulunan ve ülkenin varlığına ve bütün
lüğüne karşı eylemlerle mücadele ve karşı ted
bir alma görevini yüklenmiş Millî istihbarat 
Teşkilâtı tarafından tanzim edilmiş olması ve 
hattâ yukarda değinildiği üzere bu teşkilâtın 
dosyanın tanzim olunduğu zamanki başının teş
kilâta, adı geçen üye Cemal Madanoğlu tara
fından getirilmiş bulunduğunun bizzat kendisi 
tarafından Alt Komisyon huzurunda açıklamış 
olması ve isnadedilen suçun 12 Mart 1971 tari
hinden sonra da devam etmiş ve dosyanın o ta
rihten sonra ilân edilen Sıkıyönetim süresinde 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı ve 

I Mahkemesi tarafından tahkik ve tesbit edilerek 
talebin o yoldan gelmesi nedeni ile de hâdise
de bir siyasi maksat aramak da mümkün görü
lememiş ve Komisyonumuz dosyanın siyasi mak
satlara dayalı olamıyacağı kanaatine varmış
tır. 

c) Türk Devletinin varlığına, bütünlüğü 
I ne ve Anayasa düzenine karşı olan eylemlerin 

kamuoyunda ne derece geniş ve derin etkilere 
söbebolduğunun tartışma konusu yapılmasına 
dahi mahal bulunmamış ve ülkemizin halen için
de bulunduğu ortamın yeterli bir misal teşkil 
edeceğini, Atatürkçülük ve sol kisvesi altında 
memleketin nasıl bir uçuruma itildiğini, hürri
yetlerin ve ilkelerin nasıl istismar edildiğini ve 

j memleketin göz bebeği gençliğin beyinleri yı
kanarak sapık ideolojiler peşine sürüklendiği, 
millî değerlerin nasıl kötülendiğini ve memle
ketteki etnik grupların ve mezhep kavgaları
nın nasıl körüklendiği ve mal ve can emniyeti
nin yokedilmesi için soygunlar ve adam kaçır
malarla nasıl tethiş hareketlerine girildiği dü
şünülürse ve bunun baş tahrikçileri ile beraber 
olan bu üyelerin durumlarının kamuoyunda 
yarattığı etkiyi görmek mümkündür. 

Kaldı ki, her Türk matbuatında ve radyola
rında bu olayı takibeden Türk kamuoyu mese
leyi çok ciddî kabul etmiş ve geniş etkilere ko
nu olmuştur. 

d) Türk Devletinin varlığına, bütünlüğü
ne ve Anayasa düzenine (Anayasanın bu ka
nunla kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni İskata) ve vazife görmelerine mâni olacak 
eylemlerde bulunulması isnadının Cumhuriyet 
Senatosu üyelerine yapılmış bulunması karşı
sında : 

Sözü edilen üyeler 27 Mayıs ihtilâlinin ba
şında bulunmuş ve sonradan Millî Birlik Komi
tesinde vazife almış ve orada söz sahibi olmuş 
kişiler olursa, ve bunlar 1961 Anayasasının ya
pıcısı bulunurlarsa ve bu Anayasaya göre 
teşekkül etmiş meclislerde üye bulunurlarsa 
ve o üyelere bu Anayasayı tağyir ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisini vazife görmekten ceb
ren men isnadı yapılırsa, bu üyelerin şeref ve 
haysiyeti ile oynanmış olmaz mı? 

Bu iddia ile, yavrusunu öldüren anne hak
kındaki iddianın benzerliği vardır. 

Hâdisemizde de Cumhurbaşkanınca seçilen 
I iki üye hakkında yaptıkları Anayasayı tağyir 
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ve kurdukları ve içinde bulundukları Meclisi 
iskat iddiası söz konusudur. Bu üyelere bun
dan daha ağır bir isnad yapılamaz. Kendilerine 
şeref getiren Anayasa yapıcılığı ve Devlet Baş
kanı tarafından Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
tevcihi içinde bulunanlara yapılabilecek en ağır 
isnad budur. Onun ilânihaye devam edecek 
ezikliği ve haysiyet kırıcılığı nazara alınırsa 
dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkemede 
hesap vererek tertemiz, üyesi bulundukları 
Meclise dönüşleri ile daha itibarlı ve daha şe
refli olacaktır. 

Bu sebeple burada dokunulmazlıklarının 
kaldırılması bu üyelerin haysiyet ve şerefleri 
ile oynama yerine onların haysiyet ve şerefle
rini koruyucu olacaktır. 

Kaldı ki, Sayın Madanoğlu dosyada fotoko
pisi olan ve yazısının kendisine aidolduğunu 
beyan ettiği yazıda Cumhuriyet Senatosunun 
lâğvedilmesi ile yerine (D.G.K.) Devrimci Ge
nel Kurul kurulmasını öngörmektedir. Bu it
hamın altından kalkması gerekmektedir. Men
subu bulunduğu Meclisi yıkma isnadı hiçbir 
üye için şeref getirici kabul edilemez. 

Bu sebeplerle, İçtüzüğün, üyenin şeref ve 
haysiyetini koruyucu yönde olan hükmü gere
ğince olayda, üyenin şeref ve haysiyetini koru
yucu bir durum görülmediği gibi, kaldırılma
ması hali kırıcı ve zedeleyici mütalâa edilmiş
tir. 

Arz edilen gerekçelerle Komisyonumuz, 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçi
len üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman Kök
sal'm yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sına dair olan yasama dokunulmazlığıkları 
4 Numaralı Alt Komisyonun 20 Temmuz 1971 
tarihli ve Esas 3/1044; Karar 2 sayılı raporuna 
esas kararının, Alt Komisyonda uygulandığı 
üzere her iki üye hakkında ayrı ayrı yapılan 
oylamalar sonucunda, 

I - Cemal Madanoğlu hakknıdakini, toplan
tıda hazır bulunan onüç üyeden birinin muha
lif, birinin çekinser oyuna karşılık onbir üye
nin oyu ile benimsenmesini, 

II - Osman Koksal hakkındakini, toplantıda 
hazır bulunan onüç üyeden beşinin muhalif 
oyuna karşılık, içtüzüğün 140 ncı maddesin
de öngörüldüğü üzere Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun üye tamsayısının salt çoğunluğu 

olan sekiz üyenin oyu ile benimsenmesini, ve 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçi
len üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman Kök
sal'm yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Samsun Tokat 

R. Rendeci Köksal'a ait karara mu
halifim. Madanoğlu'na 
ait karara katılıyorum. 

Z. Betil 
Sözcü Kâtip 

Eskişehir Hatay 
ö. Ucuzal Muhalifim. Muhalefet 

şerhim eklidir. 
E. Bahadırlı 

Balıkesir Çorum 
N. Demirel M. Ş. özçetin 
Gaziantep Hatay 
İ. Kutlar M. Delivel 

istanbul 
Osman Köksal'm dokunulmaz
lığının kaldırılması kararına 
muhalifim. Cemal Madanoğlu'-
nun dokunulmazlığının kaldırıl

ması kararında çekinserim. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

E. özden 
Manisa 

Osman Köksal'm dokunulmaz
lığının kaldırılması kararına 
muhalifim. Söz hakkım saklıdır. 

D. Barutçuoğlu 
Rize Sakarya Tabiî Üye 

M. Angı M. Tığlı Komisyon kararına 
muhalifim. Muhalefet ger-

him.eklidir. 
M. Ataklı 

27 . 7 . 1971 

Muhalefet Şerhi 
1. Bir Parlömanterin dokunulmazlığının 

kaldırılabilmesi için, ortada bir suçun bulun
ması ve bu suçun bütün unsurları ile tekevvün 
etmesi lâzımdır. 

isnadın ciddiyeti şarttır. Sayın Cemal Ma
danoğlu ve Sayın Osman Koksal haklarında 
sevk edilmiş dosyada suçun unsurları ile te-
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kevvün etmediği ve isnadın ciddiyetten yoksun 
olduğu görülür. 

Çünkü dosya muhteviyatına göre, teyp bant
larını tesbit eden, bantlardan yazıya geçiren, 
«Fakülteli» imzası ile raporları tanzim eden 
tek şahıs, vardır. Bu tek şahıs, bu iddialarını 
tutanaklarla ve başka yollarla belgelememiştir. 

2. Ceza hukukunda kanı, delile istinadetti-
ği müddetçe muteberdir, elimizdeki dosyada ise 
bizi bir kanıya ulaştıracak deliller mevcut de
ğildir. 

3. Bütün iddialar MİT elemanı Mahir Kay-
nak'm teyp bantları ile tesbit ettiği bilgilere ve 
verdiği raporlara dayanmaktadır. Teknik geli-ş 
meler her türlü montajı mümkün kıldığından 
ve müstakillen teyp bantlarının delil sayılamı-
yacağı İçtihat kararlarına ve dünya hukuk âle
minin görüşlerine dayanılarak kabul edildiği
ne göre, dosyada mevcut bantların ve raporla
rın hukukî değer taşımıyacağı açıktır. 

4. Dosyada çeşitli tarihlerde ve değişik ki
şiler tarafından yapıldığı iddia edilen toplantı
larda bir eyleme geçişin hazırlıklarını görmek 
mümkün olmadığı gibi. açık çelişkilerle de ma
lûl olması muhtevasının ciddiyetine inanmak 
imkânını ortadan kaldırmaktadır. 

5. Bir müessesenin veya kişinin görevinin 
önemi ve mevkiinin derecesi hiçbir zaman ya
pılan ihbarların ve verilen bilgilerin itibarlı ol
ması anlamını taşıyamaz. 

MİT elemanı Mahir Kaynak'm ordudan 1956 
yılında 39/E maddesi gereğince ayrılmış olma
sı karşısında onun ihbarlarını değerlendirici 
ve itibarlıdır kanısı ile hareket edilirse, bu tak
dirde böyle hareket edenlerin siyasi bir maksat 
güttüklerini düşünmek gerekir. 

6. Yine Ceza Hukukunda «Savunmanın ak
si ispat edilmedikçe o savunmaya itibar edi
lir» kuralı yer almış bulunmaktadır. 

Savunmalarını yapan Sayın Cemal Madan-
oğlu ile Sayın Osman Koksal dosyadaki iddi

aları reddetmişlerdir. Aksi de sabit olmadığına 
göre bu savunmalara değer vermemiz gerekir. 

Yalnız, Sayın Cemal Madanoğlu «Kadro ör
gütü» başlıklı yazının kendisine aidolduğunu 
beyan etmiştir. Dosyada elle tutulur tek delil 
budur. 

Bu yazı tetkik edildiği takdirde, bir ihtilâl 
önhazırlığı değil, bugünkü ortam içerisinde na

sıl olması gereklidir sorusunu cevaplıyan müs-
vette fikri hazırlık niteliğindedir. 

Bir eyleme geçilmeden, fikir hudutlarını aş-
mıyan, dağıtılmıyan bir belge ile bir şahsı suç
lamak ve cezalandırmak hukuk kurallarına ve 
Anayasamızın ruhuna ve lâfzına aykırı bir dav
ranış olur. 

Sayın Osman Köksal'm ise bu belge ile uzak
tan yakından hiçbir ilişkisi ve bilgisi yoktur. 

7. 1967 yılından beri devam ettiği söylenen 
ve 8 Nisan 1971 tarihine kadar süren toplantı
lara ait bantlar ve raporlar tetkik edildiği za
man şu gerçekler ve çelişkiler ortaya çıkmak
tadır. 

a) Cebir yolu ile Anayasayı tağyir ve ta
dil ve yeni bir düzen kurmak suçu dört seneye 
yakın bir zamandan beri devam etmiştir. Böy-
le ağır bir suç işlenirken ve iddia edildiği gibi 
deliller mevcut iken niçin daha evvel bu mese
le üzerine zamanın iktidarı eğilmemiştir. 

Durum iddia edildiği gibi olsa idi elbette 
buna karşı bir tedbire tevessül edilirdi. 

Demek ki, iddia ve isnadın ciddî olmadığı 
nedeniyle böyle bir tedbire lüzum görülmemiş, 
ama bugün bu siyasi maksadın tahakkuku or
tamın uygunluğu ile bağdaştırılarak gerçekleş
tirilmeye çalışılmıştır. 

b) Osman Köksal'm örgütün kuvvetli ele
manlarından biri halinde gösterilmesine karşı
lık, çeşitli toplantılarda yapılan konuşmalarda 
onun pasifliğinden gururlu olduğu için mese
lelere sarılmadığından bahsedilerek çelişkilere 
düşülmektedir. Aynca, Cemal Madanoğlu hak
kında da benzeri kanılar ileri sürülmektedir. 

8. Nijerya Elçisi Eker ile Büyük Elçi Ha
san Işık'ın Ruslarla ihtilâl pazarlığı yapmaya 
görevli kılındıkları ve yapılan temaslar sonu
cu Rusların bu teklifi reddettiği hakkındaki it
ham mücerrettir. Dayanaktan yoksundur. Bu
nu ispat eden bir belge dosyada yoktur. Ayrı
ca, önemli Devlet görevleri yapmakta olan bu 
kişiler hakkında da her hangi bir işlem yapıl
mamış olması ithamın gayriciddî olduğunu is
patlar. 

Cemal Madanoğlu'nun isviçre'de Amerika
lılarla ihtilâl pazarlığı yapmış olduğu iddiası 
da yukardaki iddia kadar ciddiyetten yoksun
dur. 

O tarihte Cemal Madanoğlu nerelerde bulun
duğunu ispat edecek durumda olduğu gibi MİT 
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in ortağı CIA nm böyle bir teşebbüsü belgele
memiş olması asla düşünülemez. Bu ithamları 
doğrulıyacak belgelere dosyada rastlamak 
mümkün değildir. 

9. Dosyadaki iddiaların çoğu maksatlı bir 
tertibin eseridir. Çünkü Altan öymen'in evinde 
yapıldığı iddia edilen toplantı ve Altan öy
men'in ele bu toplantıda bulunduğu iddiası, Sı
kıyönetim Mahkemesinde A. öymen tarafından 
o tarihte dış ülkede bulunduğu ispat edilerek 
çürütülmüş ve kendisi tahliye edilmiştir. 

Ayrıca Saym Osman Köksal'm 23 Kasım 
1970 tarihinde ilhami Soysal ile bürosunda yap
tığı iddia edilen görüşme, Osman Koksal tara
fından 19 Kasım 1970 tarihinden 25 Kasım 1970 
tarihine kadar İstanbul'da bulunduğu belge ile 
ispatlanarak çürütülmüştür. 

Bu iki örnek dosya muhteviyatının ne dere
ce ciddî ve güvenilir olduğunu açıkça göster
mektedir. 

10. MİT elemanının devamlı olarak bulun
duğu toplantılarda teşvikçi ve tahrikçi tutumu 
ve komünist olarak tanınan kişilerle Madanoğ-
lu'nu tanıştırma ve görüştürme çabaları bir 
tertibin ve ulaşılmak istenen bir maksadın ese
ridir. 

Bu tertip ve maksat da, soygun dönemini 
sürdürmek istiyenlerin, umut kaynağı olan ki
şileri her fırsattan istifade ederek tahribetmek 
kamuoyu ve eski arkadaşları nezdinde itibar
dan düşürmektir. 

11. Dosyada mevcut belgeler, ifadeler bü
tün sanıkların da bu ithamları reddettiklerini 
göstermektedir. 

12. 12 Mart 1971 Muhtırası ile ispat edi
len, 27 Mayıs ve Anayasasına devamlı cephe 
almış ve geriye, eskiye dönüş için her tertibe 
başvurmuş, Meclis baskınını düzenlemiş, sokak
ta Türk'ü Türk'e vurdurmuş A. P. iktidarı ve 
onun yönetimindeki MİT tarafından hazırlan
dığı bilinen bu dosya muhtevasının muteber 
olamıyacağı. 

13. 27 IVtayıs ekibi içerisinde Atatürkçü
lük görüşü dışında ve kendi Anayasalarının hu
dutlarını aşarak Komünizme hizmet edecek bir 
ferdin bulunması mümkün değildir. Sayın Ce
mal Madanoğlıı ve Sayın Osman Köksal'm Par
lâmento içinde ve dışında yapmış oldukları ko-

j nuşmaları ve yazıları, sosyal hukuk devleti 
kavramının bütün belirtilerini taşımaktadır. 
Onlara Marksist bir zihniyete dayalı düzen de
ğiştirme ithamını yapmak en büyük insafsızlık 
olur. 

Bu nedenlerle Sayın Cemal Madanoğlu ile 
Saym Osman Köksal'm yasama dokunulmazlik-
larmın kaldırılmasına mahal olmadığı kanısı 
ile Anayasa ve Adalet Komisyonunun kararına 
muhalif olduğumu arz ederim. 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden Osman 
Köksal'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair evrak içinde mevcut belgeler ma
hiyetleri itibariyle isnadın ciddî olduğunu gös
terir mahiyette değildir. MİT teşkilâtının bant
ları diğer delillerle teyid ve takviye edilmedik
çe bunlara itibar etmek hukukan mümkün de
ğildir. Bu hususta Yargıtay kararları mevcut
tur. Koksal hakkında bunlardan başka kendi
sine isna de dilen suçun unsurlarını gösteren 
deliller bulunmadığından yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet 
Komisyonu kararma muhalifim. 

Saym Cemal Madanoğlu'na gelince; Köksal'-
dan farklı olarak el yazısı olduğunu kabul etti
ği birtakım fotokopiler dosyada mevcuttur. 
Bu fotokopilerin mahiyeti, bir fiilin icrası veya 
teşebbüsü mahiyetinde telâkki etmek kabil de
ğildir. Olsa olsa şahsi düşüncelerden ibarettir. 

I Kanunlarımızın düşünce hürriyetini himaye et
tiğine göre bu gibi notların suç delili olarak 
telâkki edilmesine imkân göremiyorum. Bu iti
barla Anayasa ve Adalet Komisyonunun doku
nulmazlığının kaldırılmasına mütedair kararı-

I na çekinser oy verdim. 
27 . 7 . 1971 
Üye 

I Ekrem Özden 

Muhalefeti Şerhi 
I Dokunulmazlığının kaldırılması istenilen 
I Cumhuriyet Senatosu Üyesi Saym Osman Kök

sal'm, müsnet suça iştiraki hususunda kavli ve-
I ya fiilî bir delil ve mesnet mevcut değildir.. 

I Dosya münderecatına göre, Saym Osman 
[ Koksalın yapılan bâzı toplantılara iştiraki ba-
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his mevzuu ise de; bu toplantılarda günün ak
tüel meseleleri konuşmalarına katıldığı, konu
nun devrim hareketi veya Anayasa nizamını 
değiştirme şekline gelmesi halinde bu kısmı be
nimsemediği ve iştirak etmediği anlaşılmakta
dır. O kadar ki, bâzı toplantılarda aksi fikri 
ileriye sürerek savunmada bulunduğu ve fikri
nin benimsenme diğini görerek toplantıları terk 
ettiği vâMdir. 

Alt Komisyon raporunda, Sayın Osman Kök-
sal'm müsnet suça fiilen veya kavlen iştiraki 
veya ilgisi açıkça belli edilmemiş ve dayanak 
gösterilmemiştir. 

Bu itibarla Sayın Osman Köksal'm dokunul
mazlığının kaldırılmasına muhalifim. 

27 . 7 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 

Enver Bahadırlı 

Muhalefet Şerhi 

Yasama dokunulmazlığı, Yasama Meclisi 
üyelerinin görev ve ödevlerini engellere uğra-
maksızm ve güven içinde yapabilmelerini sağ
lamak amaciyle kabul edilmiştir. 

Yasama dokunulmazlığı şahsa bağlı bir hak 
değildir. Bu kural, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 143 ncü maddesinde şöyle ifade edil
miştir : (Bir üyenin kendi isteğiyle yasama do
kunulmazlığı kaldırılamaz). Anayasanın 81 nci 
ve Cumhuriyet Senatosu Tüzüğünün 144 ncü 
maddelerine göre yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ait kararlara karşı Anayasa 
Mahkemesine itirazda bulunma hakkının doku
nulmazlığı kaldırılan üyeye hasredilmeyip ay
nı zamanda dokunulmazlığı kaldırılan kimse
nin üyesi bulunduğu Yasama Meclisinin bütün 
üyelerine tanınmış olması da sözü edilen kura
lın gereğidir. 

Anayasamız; 79 ncu maddesine koyduğu hü
kümle, yasama dokunulmazlığına istisna ola
rak sadece ağır cezayı gerektiren suçüstü hali
ni kabul etmiştir. Diğer suçlar takdire bırakıl
mıştır. 

Anayasamız; 79 ncu maddesinin son fıkra
sında, aynen (Meclislerdeki siyasi parti grup
larınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüş
me yapılamaz ve karar alınamaz) Demek sure
tiyle, Yasama Meclisi üyelerinin, bu konuda 
oylarını kullanırlarken vicdanî kanaatlerine 
göre hareket etmelerini sağlamak istemiştir. 

Anayasa hukukçuları; yasama dokunulmaz
lığının kaldırılabilmesi için, şu 2 şartın her hal
de gerçekleşmiş olmasında birleşmiş bulunmak
tadırlar : 

1. Ortada kanunlara göre suç sayılan bir 
fiilin bulunması, 

2. Suç olan bu fiilin sanık sayılan Yasama 
Meclisi üyesi tarafından işlenildiği hakkındaki 
iddianın (isnadın) (ciddî) yani delillere dayan
makta bulunması, 

Bu 2 şart, 140 ncı maddesindeki hükümle, 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünce de kabul 
edilmiştir. 

Burada hemen belirtmek gerekir ki, isna
dın ciddî olması demek, bâzıları tarafından sa
nıldığı gibi, isnadolunan suçun komuoyundaM 
etkisinin büyük ve cezasının ağır olması de
mek değildir, isnadın ciddî olması demek, or
tada kanunlara göre suç sayılan bir fiilin Yasa
ma Meclisi üyesi tarafından işlenildiği kanaati
ni veren delillerin mevcudolması demektir. Ana
yasa Mahkemesinin içtihadı da bu merkezdedir. 
(10 Haziran 1969 tarih ve 13219 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan; 2 . 1 . 1969 tarih, Esas 
1968/69 - 79 ve Karar 1969/1 sayılı Anayasa 
Mahkemesi kararı.) 

Anayasa Mahkemesi; bu kararında, yasama 
dokunulmazlığının tabiî ve seçilmiş üyeler ba
kımından aynı niteliği taşıdığını belirttikten 
sonra aynen şöyle demektedir. 

(Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
yol açan isnadın ciddî olup olmadığı konusun
da isabetli bir sonuca varmak için isnadın da
yanaklarına inilmesi zorunluğu vardır. Bu da 
tabiatiyle delillerin elden geçirilmesini gerek
tirecektir.) 

Sanık hakkında hüküm verme yetkisi gerçi 
yargı organlarına ait ise de, yasama organları 
da, yukarda açıklanan prensiplere göre bir 
(Takdir) yetkisine sahiptir. Anayasamıza göre 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ait 
kararların Anayasa Mahkemesinin denetimine 
bırakılmış olması da, bu (Takdir) yetkisinin 
isabetle kullanılmasını sağlama amacına da
yanmaktadır. 

| Anayasa ve Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü
nün konu ile ilgili hükümlerini böylece açıkla
dıktan sonra, sıra, Osman Koksal ve Cemal Ma-

ı 
j danoğlu'nun durumlarını, bu hükümlerin ışığı 
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altında ve dosyaya göre ayrı ayrı incelemek 
uygun olacaktır. 

A) Osman Koksal tarafından işlendiği ve 
suça konu teşkil ettiği iddia olunan fiil hakkın
daki deliller, dosyada (MİT elemanı) diye ad
landırılan Mahir Kaynak tarafından hazırla
nan raporlardan ibarettir. 

Mahir Kaynak; alınan ifadesinde, raporla
rında adları geçen şahısları tanıdığını, bu şa
hıslar arasında zaman zaman yapılan toplantı
lara katıldığını, her toplantı için; o toplantıya 
kimler katılmış ise bunların adlarını ve bunlar
dan her biri tarafından söylenilen sözleri ba-
zan hafızasında ve bazan da teyp bandında tes-
bit etmek suretiyle raporlar tanzim ettiğini ve 
raporlarının gerçeklere uygun olduğunu söyle
miştir. 

Mahir Kaynak'm raporlarına ve ifadesine 
göre kendisiyle sanıklardan Hıfzı Kaçar ara
sındaki tanışma 19 . 3 . 1967 tarihinde başla
mış, zaman zaman ve değişik şahıslar arasında 
yapılan ve uzun süre devam eden toplantıların 
ilki 23 . 4 . 1967 tarihinde, ikincisi 14 . 1 . 1969 
tarihinde ve sonuncusu da 8 . 4 . 1971 tarihin
de olmuştur. 

1. Dosyada, Mahir Kaynak'm raporlarını 
ve ifadesini teyideden şahadet ve başkaca delil 
yoktur. 

2. Dosyada. Cemal Madanoğlu'nun el ya
zısı olduğu Alt Komisyonda dinlendiği sırada 
kendisi tarafından ifade edilen ve (kadro örgü
tü) denilen bir yazının fotokopisi mevcut ise 
de, uygulandığı veya uygulamaya konulduğu 
hakkında hiçbir delil bulunmıyan bu yazının 
hazırlanmasında Osman Köksal'm her hangi 
bir ilgi ve yardımı bulunduğu hakkında da hiç
bir delil yoktur. Hattâ böyle bir yazının hazır
landığından ve münderecatmdan Osman Kök
sal'm malûmattar olduğu hakkında dahi hiçbir 
delil yoktur. 

3. (Mahir Kaynak'm, toplantıya katılanla
rın adları ve bunlar tarafından söylenilen söz
ler hakkında hafızasına istinaden sonradan tan
zim ettiği raporların ve verdiği ifadenin gerçe
ğe uygunluğunu, her çeşit şüphe ve tereddütten 
âri olaraik kabul etmeye imkân yoktur. Zira, 
30 u aşan şahıs arasında, her toplantıya bunlar
dan bir kısmının katılması suretiyle, zaman za
man fakat yılları aşan bir süre içinde yapılan 

toplantılarda söylenilen sözleri ve bu sözle
rin sahiplerini, hafızası en kuvvetli şahısla
rın bile hafızalarında bütünüyle ve ayrıntıla-
riyie hıfzetmelerine mikan yoktur. Kaldı ki, 
görevli de olsa bir şahsın gerçek düşünce ve 
inançlarını saklıyarak ve kendisini başka dü
şünce ve inanca sahip imiş gibi göstererek gö
rev yapmaya kalkışması, o şahsın beyanlarının, 
kişiliği balkımından, gerçeğe uygunluğu şüphe 
ve tereddüdünü büsbütün artırır. 

4. Mahir Kaynak'ın, üstlerins, kendisine 
vefilsn ödevi başarı ile yaptığı kanısını vermek 
için, nakillerinde, mübalâğalı, haltta yer yer 
gerçeğe aykırı harekelt etmiş olması da düşü
nülebilir. 

5. Bilirkişi Yılmaz Kılıç Ulusoy, Rıza 
G-öktaş ve Yılmaz izzet Selanik; taraflarından 
tanzim edilen 3 . 7 . 1971 tarihli raporda, Os
man Koksal ve Cemal Madanoğlu'nun muka
yeseye esas olacak ses bantları bulunmadığın
dan, incelemelerine sunulan bantlarda Os
man Koksal ve Cemal Madanoğlu'na ait ses bu
lunup bulunmadığı hakkında bir hüküm tesis 
edemediklerini bildirmişlerdir. 

Bilirkişiler kurulu; mukayeseye esas olacak 
ses bantları bulunan kimseler hakkında da, in
celemelerine sunulan bantlardaki seslerin o 
kimselerin seslerine sadece benzeyebildiklerini 
söylemiş ve seslerde kesin olarak ayniyet bu
lunduğu yolunda hüküm tesisi edememiştir. 

6. Bilirkişilerin incelemelerine sunulan 
bantlarda Osman Koksal ve Cemal Madanoğ
lu'na ait ses bulunduğunu, kendileri kabul et
mediği takdirde, parmak izinde olduğu gibi, 
her türlü şüphe ve tereddüdü selbedecek şe
kilde tesbit etmeye fennen imkân olmadığı ma
lûmdur. 

7. Konuşmaların bantlara alınmasının her 
defasında ayrı bir tutanakla tesbit edilmesin
deki zorunluk, hattâ maksada göre imkân
sızlık, kabul edilebilir. Ancak, ses bantları kap-
samlarmm, vüsuk sağlamak için, en geç konuş
maların cereyan ettiği günden bir gün sonra tu
tanaklarla tesbit edilmesi gerekirdik!, yapıl
mamıştır. Tutanak, bir olayı, vuku sırasında 
en geç vuku akabinde tesbit etmek için tan
zim olunan bir belgedir. Bir kimsenin 3, 5 ayrı 
zaman ve yerde vâki olan konuşmasmnı bir za
man ve yerde olmuş gibi, keza bir şahsın 30, 
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40 cümlelik konuşmasının bant kesilmek ve ek
lenmek suretiyle, sadece maksada uygun düşe
cek kısmını söylemiş gibi bantta gösterilmesi
nin mümkün olabildiği gerçeği karşısında, 
tutanağın ve tutanak yokluğunun önemi bil
hassa anlaşılır. 

8. Yargıtay; kararlarında, s33 bantlarının, 
inandırıcı diğer delillerle teeyyüdetmesi ha
linde ancak değer taşıyabileceğini kabul etmiş
tir. Ses, banda kendiliğinden alınmayıp bir 
şahıs marifetiyle alınabileceğine Ve hamttaki ses 
bu kâğıda gene bir şahsı marifetiyle intikal et
tirileceğine göre sesi banda alan ve banttan 
kâğılt üzerinde yazıya intikal ettiren şahıs ve
ya şahısların beyanlarına, seslbandını teyide-
den delil gözüyle bakılamıyacağı aşikârdır. 

9. Mahir Kaynak; 23 Kasım 1970 tarihin
de Osman Koksal ile ilhanıi Sosyal'ın Ankara'
da (İlhami Sosyal'ın bürosunda buluştuklarını 
ve konuşmalarının banda alındığım nakletmek
tedir.) 

Oysaki, Osman Koksal; Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda dinlendiği sırada, Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığından aldığı 26.7.1971 
tarih ve 13/001 - 5885 sayılı bir beliğe ibraz 
'etmiştir ki, bu belgede kendisinin 19 Kasım 
1970 tarihinde istanbul'a gitmek ve 25 Kasım 
1970 tarihinde de Ankara'ya dönmek için bilet 
aldığı yazılıdır. Osman Koksal; ifadesinde o 
tarihlerde istanbul'da olduğunu bilen kimsele
rin ad ve soyadlarını da vermiştir. 

Bu dahi, Mahir Kaynak'm rapor ve ifadesi
nin şüphe ile karşılanması gerektiğini gösterir. 

10. Dosyaya göre Mahir Kaynak, ilk top
lantının 23 . 4 . 1967, 2 nci toplantının 14.1.1969 
ve son toplantının da 8 . 4 . 7971 tarihinde ya
pıldığını naklettiğine göre soruşturma ve ko
vuşturmaya bu kadar geç başlamak için mâ
kul bir sebep düşünebilmek, takdir edilir M, 
çok güçtür. 

Buna bir misal arz etmek uygun olur : 

Mahir Kaynak; 30 . 4 . 1970 tarihinde ya
pılan toplantıda, Osman Köksal'm Mürted, Mer
zifon ve Eskişehir ide teşkilâtın kurulduğunu, 
bu teşkilâtın hava üsleriyle ve Kara Kuvvet
leriyle temasları olduğunu, Harb Okulu 3 ncü 
ve 4 ncü sınıflarında güçlü örgüt kurulduğu
nu söylediğini nakletmektedir. 

3 . 8 . 1971 O : 1 
Böyle bir konuşma hakkında soruşturma-

I ya geçmek için, 1 yıldan fazla beklemeye im
kân tasavvur edileoniyeceğine göre, Mahir Kay
nak'm nakillerinin ciddiliğine yetkili mercile
rin de inanamadıklarını düşünebilmek mümkün
dür. 

Kaldı ki, dosyaya göre bu misâli burada 
çoğaltarak zikretmek kolaylıkla mümkündür. 

I SONUÇ 

Yukarda açıklanan nedenlerle Osman Kök-
sal'm dosyada söz konusu suçu işlediği hakkın-
daM iddiasının (İsnadın) (ciddî) olduğu ka
nısına varamadığımızdan, meselenin Cumhuri
yet Senatosu tüzüğünün 140 ncı maddesinde 
yazılı diğer yönler bakımından ayrıca incelen
mesine lüzum görmediğimizi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu tarafından; adı geçenin do
kunulmazlığının kaldırılmasına dair olarak 
alman karara muhalif olduğumuzu arz ederiz. 

B) Cemal Madanoğlu hakkında ileri sürü-
I len delil ve emareler; Mahir Kaynak'm nakil-

leriyle Cemal Madanoğlu'nun el yazısı olduğu 
Alt Komisyonda Cemal Madanoğlu tarafından 
ifade edilen ve (kadro örgütü) denilen bir ya
zının fotokopisinden ibarettir. 

SONUÇ 

Mahir Kaynak'm nakilleri yukarda (A) kıs
mında tarafımızdan tahlil edilmiştir. 

Fotokopiye gelince; bunun uygulandığı ve 
ya uygulamaya konulduğu hakkında eldeki 
dosyada delil bulunmamakla beraber yetkili 
yargı merciince, iddianın savunma ile birlikte 
takdir edilebilmesi ve sonucuna göre işlem ya
pılabilmesi için, Anayasa ve Adalet Komisyo
nu tarafından; Cemal Madanoğlu'nun dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair olarak alman 
karara katlıdığımızı arz ederiz. 

27 . 7 .1971 
'Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın senatörler, raporun okun
ması muhalefet şerhleri ile birlikte tamam ol
muştur. 

Raporun görüşülmesine geçiyoruz efendim. 
Raporun görüşülmesine başlanmadan önce söz 
istiyen saym üyeleri sırası ile arz ediyorum: 

J Nurettin Ertürk, Rıfat öztürkçine, Orhan Kor, 
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Mucip Ataklı, Vehbi Ersü, Ahmet Yıldız, Hüse
yin ötzürk, Fahri Korutürk. 

Bu suretle konunun görüşülmesine başlan
madan evvel söz istiyenlerin sayısı 6 yi geçmiş
tir. Bu itibarla tüzüğümüzün 56 ncı maddesi
ni uygulıyacağım. Resen uyguluyorum. Sayın 
üyelere raporun lehinde, aleyhinde, üzerinde 
söz vereceğim. 

OEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkanım, önce ben konuşmak 
istiyorum, müsaadeniz var mı? 

BAŞKAN — Sayın Madanoğlu, sizin için 
tüzüğümüz ne sıra koymuştur ve ne de bir tah
dit koymuştur. Bu itibarla önceden de söz işe
yebilirsiniz. Gerek siz istersiniz, gerek Sayın 
Koksal istiyebilir. 

OEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Şimdi istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, müsaadenizle 
efendim, evvelâ şu sırayı tesbit edelim. 

Sayın Nurettin Ertürk, konuşmanız raporun 
lehinde mi efendim?... Lehinde konuşacaksınız. 
Sayın Rifat öztürkçine zaten yazmışlar, lehinde 
buyurmuşlar. Sayın Orhan Kor?... 

ORHAN KOR (izmir) — Üzerinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı?... Aleyhinde ko
nuşacaksınız. Sayın Ersü?... 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?... 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk?... Yok. 
Sayın Fahri Korutürk?... 
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. ü.) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Betil?... 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın özden?... 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı ve sözcüsü 
ile yerindeler. Söz sırası Sayın Nurettin Er-
türk'tedir. Yalnız Sayın Madanoğlu söz iste
mişlerdir. Buyurun Sayın Madanoğlu. 

OEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; katık
sız Atatürkçülüğe inanmış, her yerde Atatürk
çülüğü savunmuş, demokratik düzen için olduk
ça emek vermiş olan ben, Madanoğlu Anayasa

yı kaldırma, Hükümeti devirme, komünist bir 
düzen getirme uğraşındaymışım. Yılanın başı
nın aranmakta olduğu günümüzde kamuoyu or
talığın altını üstüne getiren bu uydurmaların 
içyüzünü anlamalıdır. Akın, kararın ortaya dö
külmesi için dokunulmazlığımın kaldırılmasını 
istiyorum. Dosyadaki fotokopinin yazısı da be
nimdir, içindeki düşünceler de benimdir. 

27 Mayıs ihtilâli hazırlıkları sırasında arka
daşlarımla hukuk devleti, çifte Meclis, Anaya
sa Mahkemesi formülünde anlaşmıştık. Anlaş
mıştık ama, ben yine de düşünüyordum; ordu
nun devleti yönetmesi gerçekliğe uymazdı. Cun
ta içinde bölünmeden kaçınılamazdı. Bu, ihti
lâllerin kanuriiyeti olarak mukadder akıbet, 
yazgısal bir sonuçtu. Bu bakımdan ne için ne 
yapmamız? Nasıl etmemiz, gerektiği, üzerinde 
düşündüklerimi yasarak bunları arkadaşlarıma 
anlattım. Hükümet darbeden, devirmeden önce 
belli olsun istedim. Aıma, değil inkılâp partisi 
kurmak; inkılâp kurultayı ve millet kurultayı 
açmak konularını tartışmak, inkılâp hükümetini 
bile kararlaştırmaya olanak bulamadık. Devlet 
Başkanlığına getirilecek olan Orgeneral Gürsel'-
in aynı zamanda Hükümet Başkanlığını da yap
ması, olanaklar elverdiğinde bir Kurucu Meclis 
kurulmak kararı ile yetinmek zorunda kaldık. 
Evet, benim arkadaşlarıma yaptığım bu önerinin 
gerçekten üzerinde durulmasında o sıralarda 
olanak yoktu. Yoktu ama, ne yapıp yapmalı 27 
Mayısı bilimsel bir yapıya oturtmalı, kendisini 
beısliyecök örgütlü bir kadroya dayandırmalı idi. 
27 Mayıs sabahı daha or talik yeni ağarmışken, 
hiç kimseye danışmadan kendi kararımla bilim 
kurulunu çağırmamın nedeni budur. 27 Mayıs 
içinde çıkar tutkunlarının sinsi davranışları kar
şısında 27 Mayıs öncesinde yürütemediğim düşün
celerimi, Atatürkçü devrim düşününü sürdürecek 
bilinçte bir kadro örgütü kuracak biçimde geliş
tirdim. Ama, koşulların çetinliği bunu da uygu
lamayı engelledi. 27 Mayıstan sonraki ilk seçim
lerden bu yana tutucular ortaklığının 'direnişleri 
artık açıkça karşı kovuşa dönüşmüştü. Gericilik 
politik ve ekonomik sızmanın yanıbaşmda tır
manışa geçmişti. Artık, açık açık 200 bin kişilik 
halk ordusundan söz ediliyordu, Diyanet İşleri 
Tunagürlerin ellerine geçiyordu, İlim" Yayma 
Cemiyeti gericiliğin yatağı oluyordu, Kuvayi 
Milliye Mücadele dernekleri (kuruluyordu. Ata-
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türk gençliği karşıt kamplara ayrılıyordu. Bun
ları daha birçok kanlı olaylar iziiyeee'kti. 

Gericiliğin bu tırmanışı sırasında ben bir ki
tap yazma hazırlığına girişmiştim. Bu kitapta 
gidişin gidiş olmadığını göstermek, anlatmak is
tiyordum. Anadolu'nun katıksız Türklüğü, doğu 
lulann Türk kökeninden oldukları, Türkiye'nir. 
jeopolitiği, din ve laisizm, ulusal ordu, 27 May:." 
ve getirdiği sosyal devlet, Atatürkçü güç birliği 
gibi konuları işleyip geliştiriyordu. Salondaki 
uzun dolapta bütün bunlar büyük bir zarfın 
içinde bulunurdu ve bu sarf da 27 Mayıs bel
geleri ile dolu 30 - 40 büyük zarfın en üstünde 
dururdu. Benim bu sarfım 2 yıldır yok oldu. Bir 
yerden çıkar derken, çıktı. Bu, dokunulmazlığı
mın 'kaldırılması dosyasında, bu fotokopi ile 
çıktı. 

Bu, 27 Mayıstan öncs ve Ankara Komutanlı
ğında yazdıklarımı birleşirine, anlaştırma ça
lışmağı olan bir 'müsveddenin fotokopisidir. Çi
zilen yerlerinden Millet Meclisinden sos edilme
mesinden yazıyı tamamlaması gereken semaim 
yazıdan farklı olduğundan, 'duşundan ve yazı
nın katıldığım 1965 'Seçimlerinin tam el kadar 
olan oy puslalarma yasılmış olmasından da bel
lidir, müsvedde olduğu ve en az beş yıllık iş bu. 

Aydın çevre ve gençlik kesimleri için kullan
mış olduğum deyim ve terimlerden dağılanları, 
yeniden kurulanları bugün de iyice bilemiyorum. 
Ama fikir kulüpleri 1955 te kurulmuş ve sonra 
kapanmış. 

Öyle ioS bu fa:okopi denildiği gibi yeni, yani 
ilki yıllık olsaydı bu kapanmış kulüplerin yerine 
ajanı pek sevindirecek bir kuruluştan, Dev-
Genç'den söz etmez miydim? Demek ki fikir 
kulüpleri deyimi çok geçmiş ve kafamda yerleş
miş, oraya koymuşum. Sendikalar da eyle, ko
mandolar da, grev yapamıyan sendikalar ve 
gençlik örgütlerindeki Atatürkçü öncüler. Önce 
bir ta il ak ürerinde çalıştığım, ayrıntılara sonra 
gireceğim için üzerinde yaptığım çalışmayı bitir
mediğim bir müsveddeyi incelemesi için ajana 
vermiş isem, neden fikir kulüpleri için beni 
uyarmamış, onların yerine Dev - Genc'i sokuş
turma fırsatını kullanmamış? İncelenmesi için 
kendisine verilmemiştir de ondan. 

Sonra bu tamamlanmamış çalışmayı çoğalta
rak dağıtmamda hiçbir yarar da düşünülemez. 
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ICaldı ki bunu dağıttığım, yada dağıttırdığım 
ıjanm sözünde kalmakta. 

Bu zarf neden çalınır, buna gelelim. Çıkar 
}3vresi yararlanmak, kullanmak istediği kimse
lere bir sürü çıkarlar gösterirler. Bunların hepsi 
3 enim üstümde denendi. Tutmadı. 1966 bahar ve 
/azı arasında MİT Başkanı General üç kez ba-
la : «Kontenjandan senatör olmak gerektiğini, 
bir öneri telgrafı ile Genel Sekreter Generalin 
>ana durumu bildireceğini ve bu telgrafın aynı 
gün basma da verilerek gerektiği gibi onore 
edilmiş olacağımı» söyledi. Kendisine «Senatör
lük istemediğimi, hattâ bunu Cumhurbaşkanı ol
masından 3 - 4 gün önce bir görüşmemizde Baş
kam Sunay'a açıkça anlattığımı», bildirdim. Ama 
günü geldiğinde oldu bitti ile karşılaştım. 

Bir süre sonra öğrendim ki senatöiüğe eski 
Başbakanın iltiması ile getirilmişim. Genel Sek
reter Generale gittim, kırgınlığımı Başkan 
Sunay'a iletmesini bildirdim. 

Senatodaki konuşmalarım kendime özlü idi. 
Etkili olduğunu gösterilen tepkilerden anlıyor
dum. Bir konuşmamda ulusal ordu özlemini be
lirtmem eski Başbakanı küplere bindirdi. Sa
baha karşı Senatoya gelip bana verdi, veriştir
di. Üç metre karda, 30 derece soğukta sınır 
bekliyen ordu ulusal değil miydi? Madanoğlu 
bunun karşılığını vermeliydi. Söz ıstiyen Ma-
danoğlu'na ise söz verilmiyordu. O ki senatörlü
ğe getirilişimin şükran borcunu edemiyordum. 
öyle ise senatörlüğüme aracı olan MİT besbelli 
ki karşıma geçecekti. Kendi elimizle getirdik 
susturulsun, konuşturulmasın, defteri durulsun 
buyruğu çıkmıştı artık. 

Yeğenimin arkadaşı olan, hem asistan hem 
ajan, bu Mahir Kaynak bir gün bana «TÖS mer
kezinde ülke sorunları tartışılacak, asgari müş
terek aranacak, Madanoğlu'nun bu toplantıda 
bulunması çok isteniyor, davetiyesi bende» diye 
haber saldı. Gittim. Dc-iu bir salonla karşılaş
tım. Bir alkıştır koptu, kendimi toplantının 
fahri başkanı olarak yöneticiler masasının or
talık yerinde buldum. Bildiriler okumaya baş
landı. Çoğunlukla T. i. P. nin iç sorunları ve 
arada bir de ordu üzerinde kişisel düşünceler. 
Canım sıkıldı, profesör İsmet Sungur Bey de 
pek sıkılmış uflayıp, puflayordu. Bildiri okun
masını durduttum. «Burada konuşulanlar asga
ri müşterek değil, âzami müstereksizMk. Biz 27 
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Mayısı Atatürkçülüğü sürdürmek için yaptık 
ve ordu yönetiminin sürdürülmesinin uygun 
olmıyacağmı bildiğimiz için işi uzatmadık. Türk 
Ordusu, nasıl olsa çatlayıncaya kadar sürecek 
bir Cunta yönetiminin ülkenin yararına olmı
yacağmı bilir, bildiğini de 27 Mayıstaki tutu
mu ve 27 Mayıs sonrasındaki davranış ile gös
termiştir. Bu Devlet yönetimine kazık kakma 
eğilimlerini, kimsenin gözünün yaşına bakma
dan kırmasından da bellidir. Siz asgari müşte-
reği Atatürk'ün ülküsünde ve ilkelerinde ari
yan» deyip çıkıp gittim. 

Sonra Mahir Kaynakla çıkıştım: (Tevek
keli değil bir türlü doçent olamıyorsun, benim 
burada işim ne?.» Profesör Sungur Beye karşı 
da kabalık etmiş duruma düştüm, o kızgınlık
la. Kızardı, bozardı böyle olacağını bilemedim 
gibilerden birtakım sözler etti. 

Bir süre sonra bana: «Profesör Sungur Be
yi bir yemeğe çağırsanız gönlünü almış olursu
nuz» dedi. Sonra da: «Hikmet Kıvılcımlı'yi da 
getireyim» dedi. Ne sakıncası vardı. Geldiler. 
Yemekte ben Atatürkçülükle Türkiye halkları, 
Türkiye halkları görüşünü bağdaşamıyacağm-
dan söz ettim. Profesör düşüncelerime içtenlik
le katıldı, Hikmet Kıvılcımlı pek söze karışma
dı. Yemekten hemen sonra da gittiler. Kıvıl-
cımlı'yı bir daha da görmedim. 

Yine bir gün ajan kaynak: «Mihri Belli gel
di, sizinle görüşmek istiyor, sizi bizim evde giz
lice buluşturabilirim» dedi. Kulak asmadım. 
Yazılarımı Belli'nin hazırladığı sözü gelmişti 
kulağıma. Ajan aradan epey geçtikten sonra 
beni Mihri Belli ile yine buluşturmaya kalkış
tı, çıkıştım. Sustu. 

Bu Mahir Kaynak gibi tutucu güçlerin pa-
ralariyle yaşantılarına tat - tuz veren çok soy
suzlar var. 

Ajlan Sayılgan bir kitabında benim için: 
«150 ligin oğlu, konuşmalarını Mihri Belli ya
zar» der. Babam 150 liktir. Yunanlıların bir cep
hane deposu uçurtan, ikincisini ateşlettiğinde 
yakalanan, sonradan öteki ağaların oyununa 
getirdikleri, oyuna getirdikleri bir 150 lik. Ve 
büyük oğlu Kurtuluş Savaşının malûl gazisi 
topçusu yüzbaşısı, ana - baba bir ağabeyim 
Ömer Nazmi Madanoğlu. Babamı yazar, ağamı 
yazmaz. 

Tayfur Ketenci de bir kitabında demin sö
zünü ettiğim TÖS deki toplantıda yaptığım çı
kışı anlatıp «Madanoğlu'nun düştüğü hazin du
ruma bakın» der. 

Bu kitaplar bütün Devlet kuruluşların, or
du birliklerine dağıtılıyor. Kim dağıttırıyor? 
Niçin dağıttırıyor? Baskı parası nerden çıkı
yor? Satmalına pulu nasıl bulunuyor? Tercü
mandaki, Son Havadisdeki benimle uğraşmalar 
da hep bu türden. 

Televizyonda 31 Mart olayı üzerine yaptı
ğım bir konuşmanın sonunda «Atatürk şimdi 
göklerde bizlere bakıyor, bakışları sizlere do
kunmuyor mu» demiştim. Bu konuşmamı yayın
ladıkları için televizyoncuların başlarına gelen
leri biliyorsunuzdur. 

Bütün bunlar Madanoğlu 'nu satmalmak, onu 
Senatoya sokup susturmak, Madanoğlu'nun Se
natoda şükran borcunu ödemeyişinin karşısın
da defterini dürmek için bu ajan - asistanın 
Madanoğlu'na musallat edilmesi, Madanoğlu'na 
karşı girişilen yayın oyunları ne içindir dersi
niz? 

Devrim dergisiyle Atatürkçülüğü sürdüre
cek bir yayın organı olarak ilgilenmiş ve baş
langıçta bir, iki yazı vermiştim. 

Devrimci Dayanışma Derneğine gelince; ki 
sivil alt tabakayı kuracakmış; ama bildirisi, ki
tabı va hareketi yokmuş. Benim sözde kalan şu 
girişimimden ötürü uydurulmuş olsa gerek. 

12 Marttan sonra Başkan Sunay'a Genel Sek
reter Generalin de yanında: «Yürürlükten kal
dırılmış olan devrim yasaları yürürlüğe kona
cak, uygulanmamakta diretilen Anayasa uygu
lanacak, daha ne isteriz. Ben Senatoda Devrim 
Hükümeti için bir destek grupu kurabileceğimi 
sanmıyorum, 5 - 10 kişi de olsa yeter. Elverir 
ki siz ve 4 general kaya gibi durun» demiştim. 
Ve Senatodaki program konuşmamda bu çağı-
rıyı yapmıştım da. 

Birçok yakıştırma ve uydurmalardan dü
zülmüş şu iğrenç oyuna bakındı hele. Paris Bü
yükelçisi Işık ve Nijerya Elçisi Eker aracılığiy-
le Ruslara yaptığımız yardım isteği boşa çıkmış. 
Yeni bir radyo istasyonu kurmaya başlamışız. 
Patrik beni destekliyecekmiş. isviçre'de Ameri
kalılarla ihtilâl pazarlığı yapmışım. Komutan
ları öldürtmek için 40 talebe arıyormuşum. Ara
mızda da azılı komünistler varmış. 
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Elçiler ne demişler?... Sorulmuş mu? 
Kurduğumuz istasyon ne olmuş? Araştı

rılmış mı? 
GîA, Amerikalılarla yaptığım pazarlığı 

MİT e bildirmemiş mi?... 
Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği genç

ler kiralık mı imişler, ajanın kurduğu Hikmet 
Kıvılcımlı oldu bittisi Profesör Sungurbey'den 
sorulmuş mu. Ajan, beni Mihri Belli ile tanıştı-
rabilmiş mi? 

12 Mart yönetimi bu saçmaları işleme koyar
ken neden birazcık düşünmez? Koşulları, ola
naklarını oluşturduğu için, şartları imkânlarını 
artırdığı için, aşamalarda ön almış olan ülke
ler bu fırsatı kaçırıp, arda kalanların yollarını 
kapamaktadırlar, işlerine öyle gelmektedir, sö
mürülerini yürüteceklerdir. 

Birleşik Amerika'nın CİA diye tanımlanan 
ünlü örgütü bu yol kapama stratejisinin baş uy-
gulayıcısıdır. işte bu CİA, bizim MİT imizle 
birlikte çalışır. 

Bugün Birleşik Amerika nasıl kendi ClA sı 
ile başa çıkamıyor, Başkan Kennedy'nin katil
leri bir türlü bulunamıyorsa, Türkiye'de de ka
ralama, suçlama dosyaları hazırlıyan MİT, ya
vaş, yavaş başa çıkılamıyacak bir duruma geli
yor. 

Bugün Hükümetin içinde şantaja uğramak
tan tedirgin olanlar var. 

12 Martta şaşırıp pusan karşı devrim, CîA 
nm koruyucu desteği ile çabucak toparlan
dı. CİA nm koşutundaki MİT den 12 Mart Hü
kümetini yanlış yollara itelemek ve saptırmakla, 
yapısal olarak Türk ulusuna, düşünsel olarak 
Türk aydınlarına bağlı Türk Ordusunu neyle-
sine yıprattığı sorulmıyacak mı? 

Ülkenin millî istihbaratının bu kadar gülünç, 
bu kadar sudan bilgilerle yürütülmüş olma-
cı çok acıdır. Millî istihbarat memuru ağır 
başlı, titiz, kısaca erdemli olmalıdır, izlediği 
olayları yalancı raporlarla, toplantılar düzenli-
yerek, tuzaklar kurarak, en masum konuşmaları 
değiştirerek çarpıtmaya kalkışmamalıdır. 

MİT, dünya kamu oyunca mahkûm edilmiş, 
Türk geleneklerine aykırı bu ters yolu bıraksın 
artık. 

Son günlerde gazetelerde izlediğimiz yeni 
tâyinler Hükümetin de bu kaygıları paylaşmak
ta olduğunu gösteriyorsa ne mutlu bize. 

I içerdeki 23 sanıktan 11 ini tanıyorum. Do
ğan Avcıoğlu'nu, İlhami Soysal'ı, Cemal Reşit 
Eyüpoğlu'nu, İlhan Selçuk'u, 30 yıllık aile dok
torumuz Dr. Celâl Uygur'u, Hıfzı Kaçar yeğe-
nimdir, görüştüğüm tek muvazzaf subay olan 
Adnan Kaptan'ı - Denizci Kurmay Albay - 15 
yıldır tanıştığımız ailesinden ve Ankara Komu
tanlığından, emekli subay olan Zeki Ergun'u, 
yine Ankara Kumandanlığından bilirim. Çok
tan emekli olan Necdet Düvencioğlu'nun da 
27 Mayıstan tanırım. Devrik Başbakana karşı 
26 Mayıs günü Eskişehir'de subaylara «Geriye 
dön» komutu veren havacıdır. Cengiz Ballı-
kaya'yı, Hüseyin Onur'u 27 Mayıs yadigârı ola
rak severim. Ballıkaya öğretmenler Derneği
nin arsası için, Onur da aylığı için birkaç kez 
bana geldilerdi. 

Osman Köksal'm bu dosyaya girmesi uzak 
yakın bütün akraba ve dostlarım gibi sık gö
rüşmemizden ve Kontenjanda buluşmamızdan 
ötürüdür. Geri kalanları tanımam. 

Benim ve arkadaşlarımın üzerinde 27 Mayıs'ı 
kötülemek, bununla da yetinmeyip 27 Mayıs'a 
komünistlik bulaştırmak istiyenler şunu iyice 
bilsinler : 

I Bu ülkede bir 31 Mart ayaklanması olmuş, 
bu 31 Marttan 23 Nisana uzanılmış, ulusal ege
menliğe erişilmiştir. Yine diyorum; 

Bu ülkede bir 31 Mart ayaklanması olmuş, 
bu 31 Marttan 23 Nisana uzanılmaış ulusal ege
menliğe erişilmiştir. Bu 23 Nişanlan 27 Mayıs 
izlemiştir. Tarihin akımı, doğrultusudur bu. 
Buna tarihî doğrultu derler. Şaşmaz ve sapmaz. 
Bu doğrultu, 12 Martı, 31 Marta dönüştürme 
çabalarını yıkacak, yakacak ve yok edecektir. 
Böylece biline. 

Teşekkür ederim. (Millî Birlik Grupu sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Koksal buyurunuz efen
dim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S.ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; Adalet ve 
Anayasa Komisyonunda zabıtlar tutulmadı, 
teyp işlemedi. Onun için ben dosya hakkında 
sizlere bilgi vermek zaruretini duyuyorum. Bel
ki konuşmam sıkıcı olacaktır. Ama dosya hak
kında bilgi sahibi olmadığınız takdirde, oyları
nızın vicdanlarınıza uygun düşmiyeceği kanati-

I ni taşıyarak ilk evvelâ dosya hakkında bilgi ve-
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receğiım, eğer icabederse mütaakiben tekrar 
söz alacağım. 

iSayın senatörler, Anayasalar bir ifade ile 
toplumun izliyeceği siyasal, sosyal ve ekonomik 
doğrultuyu çizerler. Herkes, tüm kuruluşlar, 
özellikle siyasal iktidarlar bu doğrultuda yü
rümek zorundadırlar. 1985 siyasal iktidarı, 
Türk halkının topyekun kalkınmasını, aydın
lığa ve refaha kavuşmasını sağlıyacak, Atatürk
çü, sosyal, devrimci ve halkçı Anayasa doğrul
tusundan çııktı, çıkar çevrelerini daha çok mut
luluğa ulaştıracak doğrultuda yürüdü. Ana
yasanın çizdiği doğrultuda yüry-enlerin diren
melerini de kırmak için Atatürk ilkelerini 
kırıp geçirdi, din üzerine örgütler kurdurdu, 
cenazelere kadar saldırttı, çağdaş ilim yuvala
rını anarşiye itti, gençleri kamplara ayırdı, 
birbirlerine kırdırttı, «kanlı pazar» 1ar yarattı, 
orduyu 200 bin kişilik «Halk Ordusu'yla sin
dirme yoluna gitti. Hülâsa Anayasanın uyanık 
bekçilerine, Atatürkçülere, 27 Mayıscilara az
ığın iktidar unutulmaz hatıralar bıraktı. Bana 
da MİTte hazırlattığı şu elinizdeki saçma dos
yayı bıraktı. 

ö sene içinde MİT kadrosu Adalet Partisinin 
partizanları ile doldurulmuş, bu suretle MİT, 
Adalet Partisinin çıkarlarını savunan bir organ 
haline getirilmiştir. Bu değerli kuruluş da bu 
suretle hedefinden kaydırılmış ve yozlaştırıl
mıştır. 

Sanırım, Erim Hükümeti, «herşey Adalet 
Partisi için' diyen MİT'i «Herşey Devletin gü
venliği için» parolasına uygun düzenleme içine 
girmiştir. Başarılar dilerim. 

1905 ten bu yana cereyan eden bütün olay
larda, düşürülen iktidarın en müessir gizli si
lâhı MİT olduğu elbetteki bir gün ortaya çı
kacaktır. Hattâ bu silâhın 12 Mart yaklaştıkça 
geri teptiği de öğrenilecektir. Bana yadigâr 
bırakılan dosya böyle bir kuruluşa hazırlatıl
mıştır. Atatürkçü, 27 Mayısa ve Anayasanın 
uyanık bekçisi olduğuma göre, başka türlü bir 
armağan beklemek de doğru olmazdı. 

Anayasayı ilgaya, Millet Meclisini ve Hü
kümeti cebren ıskat ederek, Komünist bir ida
re kurmak amaciyle bir cemiyet teşkil etmekle 
'suçlanıyorum. Temel hukuk olan, insan hak ve 
hürriyetlerine saygılı bir rejimde ve hele bu 
rejimi faşist bir zihniyetin tasallutundan kurta

rıp, yeniden kuran insanlara isnad ve iftiralar
da bulunurken çok dikkatli olmak gerekir. 

insaf ve ahlâk kurallarını çiğniyersk, his 
ve kinle dolu şuursuz bir iftirayı plânlıyanla-
rın bu tarz bir taktiğin tarih boyunca uygulı-
yanlara şeref getirmıediğini, basit emellerini 
gerçekleştirmeey imkân vermediğini unutmama
lıdırlar. 

Şimdi sizlere dosya hakkında bilgi vereyim. 

Elimizde 300 - 400 sayfayı bulan bir dosya 
var. Bir de halen Ankara'da tutuklu bulunan 
23 kişi var. Fezlekede, bir Devrim Dayanışma 
Derneğinden bahsediliyor. Benim bu dernekle 
yakından ve uzaktan hiç bir ilgim yoktur. Dos
yada da derneğin benimle ilgisini gösterecek 

ne bir emare ve ne de bir delile raslanmamakta-
dır. 

Tutuklu bulunan 23 kişiden ancak 9 kişiyi, 
yani Cemal Reşit Eyüpoğlu'nu, Doğan Avcı-
oğlu'nu, İlhami Sosyal'ı, ilhan Selçuk'u, Hıfzı 
Kaçar'ı, Necdet Düvencioğlu'nu, Zeki Ergun'u 
ve Hüseyin Onur'u tanırım. En son saydığım 
4 şahsı yani Madanoğlu'nun yeğeni Hıfzı Ka
çar'ı, Necdet Düvencioğlu'nu, Zeki Ergun'u ve 
Hüseyin Onur'u uzun zamandan beri görmedim. 
Esasen bu şahısları 1960 dan bu yana 1 - 2 
defa ya görmüş veya görmemişimdir. Sanırım 
bir defa da Cengiz Ballıkaya'yı gördüm, şimdi 
görsem tanımam. 

Geriye kalan tanıdığım şahıslarla ve Ma-
danoğlu ile normal arkadaşlık ilişkileri ve yasa
lar dışıda hiçbir ilgim, bir ilişiğim olmamıştır. 
Bu arkadaşlarla zaman, zaman buluşmalarımız 
olmuştur. Yemek yemiş, içki işmişizdir. Ancak, 
bu buluşmalar mizaç ayrılıklarının ortaya çık
ması, ailevi sorunlar, hastalık gibi nedenlerle 
uzun sürmedi. 1970 Haziran sonlarında veya 
Temmuz başlarında kesildi, buluşmaz olduk. 
Bu tür toplantıları aşağı - yukarı 15 günde bir 
tamamiyle değişik şahıslarla da yapardık. Me
selâ, bu toplantılara Erim Hükümetinde yer 
alan değerli bir Bakan da zaman, zaman gelirdi. 

Hikmet Kıvılcımlı'yı ve Mıhri BelM'yi tanı
mam, hiç görmedim. MİT ajanı Mahir Kaynak'a 
gelince; bu MİT ajanı hakkında edindiğim bil
gi şöyledir: 

İstihkâm Teğmeni iken ordudan 1956 yılında 
Emekli Sandığı Kanununun (e) bendine göre 
çıkarılmıştır. Dosyadan edindiğimiz bilgiye gö-
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re de, teşvikçi, tahrikçi ve tertipci bir MÎT aja
nıdır. Karakteri üzerinde durulmaya değer. 

Dosyaya eklenen fotokopilerle hiçbir iliş
kim yok. Bu belgeleri ne gördüm ve ne de duy
dum. Esasen dosyada bu belgelerin benimle ya
kından ve uzaktan ilişkisine dair ne bir emare 
ye ve ne de bir delile raslanmamaktadır. 

İçtüzüğün 140 ncı maddesine göre, bir yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılabilmesi için, ön
ce isnadın ciddiyetine ve istemin siyasal mak
satlara dayanmadığına kanaat getirilmek üzere 
araştırılma yapılması zorunludur. İsnadın ciddî 
olması, yeteri kadar delile dayanmasını, suç un
surlarının maddi yönden belirli bulunmalarını 
gerektirir. 

Dosya muhtevasına göre, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması talebinin ciddiyetle hiç
bir ilişkisi yoktur. 

Bana yöneltilen isnadın dosyaya göre daya
nakları ikidir : 

1. Teyp bantları, 
2. MİT ajanı raporları. 
Şimdi bu dayanakları inceleyim. 
Teyp bantları : 

Bugünkü teknik gelişmeler karşısında her 
türlü montajın kolaylıkla yapılmasının müm
kün olduğunu, sanırım dağdaki çoban bile duy
du. Kaldı ki, teyp bantlarının hukuksal bir de
ğer taşımadığı ve bir delil olamıyacağı hakkın
da Yargıtaym içtihat kararları olduğu hepimi
zin malûmudur. 

Üçüncü bir nokta da teyp hantındaki sesin 
sahibi tarafından konuşmalar kabul edilmediği 
sürece, fennî bir şekilde itiraz kabul etmiyecek 
tarzda sesin o sahsa aidolduğunu tesbite imkân 
yoktur. Bu hususta sizlere bir rapor okuyaca
ğım : 

15 - 16 Haziran 1970 olaylarına bakan İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcı
lığı 15 . 7 . 1970 tanh ve 1970/7 sayılı yazısı 
ile İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fa
kültesine teyp bantlarının durumunu soruyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesinin ilgili kürsüsü
nün verdiği cevap aynen şöyledir : 

«Bir ses bantmdaki seslerin kime aidolduğu-
nu, seslerin sahibi, konuşmaları yaptıklarını ka
bul etmedikleri müddetçe fennî bir şekilde iti
raz kabul etmiyecek tarzda, - Parmak izinde ol
duğu gibi -tesbit etmeye henüz imkân yoktur. 

Bu konu üzerinde Batı memleketlerindeki ça
lışmalar da henüz olumlu sonuç vermemiştir. 

İmza 
Prof. Ziyaeddin Süer» 

Ses bantları kapsamlarının, vüsük sağlamak 
için, en geç, konuşmaların cereyan ettiği gün
den bir gün sonra tutanaklarla tesbit edilmesi 
gerekirdi ki, yapılmamıştır. Tutanak bir olayı 
vukuu akabinde tesbit etmek için tanzim olu
nan bir belgedir. Bir kimsenin üç beş ayrı za
man ve yerde olan konuşmasının bir zaman ve 
yerde olmuş gibi, keza bir şahsın 30 - 50 cüm
lelik konuşmasının sadece bir kısmını söylemiş 
gibi bantta gösterilmesinin mümkün olacağı 
gerçeği karşısında, tutanağın ve tutanak yok
luğunun önemi bilhassa anlaşılır. 

Bilirkişi Yılmaz Kılıç Ulusoy, Eıza Göktaş 
ve Yılmaz İzzet Selanik taraflarından tanzim 
edilen 3 . 7 . 1971 tarihli raporda Osman Kok
sal ve Gemal Madanoğlu'nun mukayeseye esas 
olacak ses bantları bulunmadığından inceleme
ye sunulan bantlarda Osman Koksal ve Cemal 
Madanoğlu'na ait ses bulunup bulunmadığı 
hakkında bir hüküm tesis edemediklerini bildir
mişlerdir. Dosyada 23 Kasım 1970 tarihli bir 
teyp bandının kâğıt üzerine dökümü vardır. 
Bu teyp bandında ilhami Soysalla ben konuşu
yorum. Konuşma ilhami Soysalın bürosunda 
geçiyor. Oysa ben, G. E. P. gençlik kollarının 
seminerinde bulunmak üzere İstanbul'a gitmiş
tim, Bu tarihte istanbul'da idim. Bu olaya bi
raz sonra tekrar dokunacağım. 

Görülüyor ki, dosyanın iki dayanağından biri 
olan teyp bantları dayanak olmaktan çok uzak
tır. 

Gelelim ikinci dayanağa, yani ajan raporla
rına. 

Dosyada MİT Ajanının raporlarını teyidedici 
ne bir şahit, ne bir vesika ve ne de bir sanık 
vardır. Bu bakımdan MİT Ajanının raporları 
hukuki değerden yoksundur. Ajan Mahir Kay
nak'm toplantıya katılanların adları ve bunlar 
tarafından söylenilen sözler hakkında hafızasına 
istinaden sonradan tanzim ettiği raporların ve 
verdiği ifadenin gerçeğe uygunluğunu her çeşit 
şüphe ve tereddütten âri olarak kabul etmeye 
imkân yoktur. Zira 15 - 20 yi aşan şahıs ara
sında her toplantıya bunlardan bir kısmının ka
tılması suretiyle zaman zaman fakat, yılları aşan 



O. Senatosu B : 96 3 . 8 . 1971 O : 1 

bir süre içinde yapılan toplantılardan söyleni
len sözleri ve bu sözlerin sahiplerini hafızası en 
kuvvetli şahısların bile hafızasında bütünü ile ve 
ayrıntıları ile hıfzetmesine imkân yoktur. Kal
dı ki, görevi de olsa bir şahsın gerçek düşünce 
ve inançlarını saklıyarak ve kendisini başka 
düşünce ve inanca sahipmiş gibi göstererek görev 
yapmaya kalkması o şahsın beyanlarının kişiliği 
bakımından gerçeğe uygunluğu şüphe ve tered-
dütünü büsbütün artırır. 

MİT Ajanının teşvikçi, tahrikçi ve tertipci 
tutumu, Madanoğlu'nu temsil etmesi, (Fezle
ke, madde : 16) ve komünist olarak tanınan ki
şileri Madanoğlu'na görüştürme, tanıştırma ve 
geliştirme gayretleri, beni de, Madanoğlu'na 
yakın dostluğum istismar edilerek, bu çevreye 
ithali bir tertibin ve ulaşılmak istenen bir mak
sadın eseridir. 

Ajan Mahir Kaynak'ın üstlerine kendisine 
verilen ödevi başarı ile yaptığı kanısını vermek 
için, nakillerinde mübalağalı, gerçeğe aykırı 
hareket etmiş olduğu açıkça görülmektedir. Bu 
hususta birkaç örnek verelim. 

Fezlekeye, teyp bantlarına ve ajan raporla
rına dayanılarak mübalağalı ve gerçeğe aykırı 
ve ciddiyetten uzak şu örnekleri sıralıyorum: 

Kurulacak ihtilâl hükümetinin devrim için 
Sovyetlerden yardım düşündüğü, bunu araştır
mak üzere birisi bir süre Dışişleri Bakanlığı ya
pan, halen de Devlet memuru bulunan iki bü
yükelçiyi - Hasan Işık'la, Eker - Sovyetlerle te
masa memur ettiği, temaslar sonucu Sovyetle
rin yardımı reddettiklerinin ihtilâl örgütüne bil
dirdiği kaydedilmektedir. (Fezleke, madde : 
25) 

Türk Devletinin politikasını bir ihtilâli mü-
taakıp tamamen değiştirecek olan böylesine 
önemli bir teşebbüse ait haberin o gün iş başın
da bulunan Hükümete ve bu arada kendisine di
rekt olarak bağlı bulunan Başbakana bildir
mesi, istihbarat yapan örgütün vazifesi icabı idi. 
Bu önemli haberin Başbakana ve Dışişleri Ba
kamına ulaştığına, haber doğru.ise iki büyükel
çi hakkında bir işlem yapıldığına dair dosyada 
bir ize raslamak mümkün olmadığı gibi, bu çok 
önemli olay kamu oyuna da yansımamıştır. O 
halde, ciddiyetten çok uzak olan böyle bir ha
berin işlem görmediği halde dosyada muhafaza
sının mânasını anlamak mümkün değildir. Bu 

ancak, tertibe kuvvet verir var sayımına dayanı
larak, dosyada muhafaza edilmiş olacağı inan
cını vermektedir. 

Radyo tahribi ve Köşkün bombardımanı işi. 
Radyo istasyonlarının tahrip, Cumhurbaş

kanlığının havadan bombalanacağı iddiaları da 
ciddiyetten yoksun, hayal mahsûlüdür, ihti
lâllerde en müessir silâh radyodur. Bunların 
tahribi ihtilâl kanunlarına aykırıdır. MİT Aja
nı aynı raporda Ankara ve İstanbul radyolarının 
yerine geçecek radyo istasyonunun kurulmasına 
başlandığını kaydediyor. (Fezleke, madde : 29) 
Yeni radyo istasyonunun kurulma işi bitmiş, iş
lemeye hazır olması gerekir. Temeli atılalı 14 
ay olmuş. Her halde Devletin gücünü bile aşan 
bu radyo istasyonunun inşaatı Hükümet ve MİT 
tarafından dikkatle izlenmiştir. Bu hususta 
dosyada bir vesikaya raslanmamaktadır. Nerede 
bu radyo istasyonu? Ama, bu yalan haber şe
refli insanları karalamak için fezlekeye kadar 
girmiş. Oysa, 27 Kasım 1970 tarihli teyp ban
dının 233 ncü sayfasında Osman Koksal şöyle 
konuşturuluyor : 

«Tabiî, tabiî, radyoyu almamız lâzım. Radyo 
epey işe yarıyacak.» Bu, aynı zamanda bir çeliş
ki değil midir? 

Cumhurbaşkanlığı Köşkünün tahribi işine 
gelince : Celâl Bayar Ocak 1970 tarihinde Hür
riyet ve Milliyet gazetelerine 27 Mayıs köşk 
harekâtı hakkında bir beyanat vermişti, bana 
hücum ediyordu. Her iki gazetenin de benim 
hâtıralarıma başvurmalarını üç dört gün bekle
dim. Gelen giden yoktu. Doğan Avcıoğlu evime 
geldi, «Bayar'a cevap verecekseniz, yazalım.» 
dediler. Olumlu cevap verdim. Sanıyorum bir 
veya iki gün sonra da Hürriyet Gazetesi yap
tığı hatayı anlamış olacak ki, evime muhabiri 
Sayın Kurtul Altuğ'u - halen Başbakanlık Ba
sın Müşaviri - gönderdi, özür dilemek nezaketi
ni gösterdiler. Ancak, hâtıralarımı Devrim'e 
vermiştim. îki gazeteyi de uzlaştırdım ve iki
sine de yalnız köşk harekâtına ait ve Bayar'a 
cevap teşkil edecek kadar hâtıralarım çıktı. 
Milliyet Gazetesi bana müracaat etmediği için, 
ona vermedim. 

Devrim Mecmuasının 17 Şubat 1970 tarihli 
nüshasında aynen şöyle söylüyordum : 

«İhtilâlin Çankaya' daki görevlisiydim. Ama 
bu konuda şimdiye kadar hiçbir şey söyleme-
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dim. Celâl Bayar'm hayal mahsulü beyanları 
üzerine ilk kez konuşuyorum. Konuşmam Ba-
yar ve köşk ile sınırlı. 1956 yılından beri kuru
cuları arasında bulunduğum ihtilâl hareketleri 
ile ilgili hâtıralarımı ilerde en geniş biçimde 
yazmak ve harb tarihi arşivine tevdi etmek ni
yetindeyim.» 

Ajan Mahir Kaynak (sözde Hıfzı Kaçar'm 
ağzından şu kanıya varıyor. 

Reisicumhur Köşkünü havadan tahrip ile 
susturacağız. Biz Osman Koksal'a Devrimde ya
zılan yazıyı kasten yazdırdık. Yazıyı okusun
lar, ihtilâl kuvvetlerine karşı tedbir alsınlar; 
Yani, Kara Kuvvetlerine karşı. Fakat, havadan 
hareketimizi düşünmesinler ve biz de âni bir 
hava desteği ile köşkü yerle bir edelim. 

Hâtıralarımdan ajanın raporunun süslediği 
bir düşüncenin çıkarılabilmesi için insanın dü
pedüz kafadan kontak olması gerekir. Kaldı ki, 
hatıralarımda o günkü hava harekâtına da do
kunuyordum, unutmuş değildim. Şöyle diyor
dum : 

«... ve köşk üzerinde birçok uçak uçurulma
sını kararlaştırdık. Uçaklar da psikolojik etki 
yapacaklardı. Sert taarruzla destekliyeceklerdi. 
Ne var ki, 27 Mayıs harekâtının telâşı içinde 
ihtilâl karargâhı Koksal'm bu dileğini geciktir
diler. Uçaklar geç kaldılar. 

Devrim Gazetesi, 16 Şubat 1970. 

Hürriyet Gazetesi, 21 Ocak 1970.» 
Karadan bahsediyorsunuz, ^havadan bahsedi

yorsunuz, birisi size hücum ediyor, hâtıra ya
yınlıyorsunuz; teşbihte hata olmaz, «Avını bek-
liyen it.» örneği ajan böyle bir netice çıkarıyor. 

Benim Mürted, Merzifon, Eskişehir teşkilât
larının kurulduğunu, hava üstleriyle, Kara Kuv
vetleri ile temaslar yapıldığını, Harb Okulunun 
üç ve dördüncü sınıflarında; - Sayın arkadaş
lar, ben bu meslekten geldim, Harb Okulundan 
mezunum. Ben «dördüncü smıf» tâbirini kulla
nıyorum. Harb Okulunun dördüncü sınıfı yok, 
olmadı da. Harb Okulu üç sınıflıdır - sınıfların
da güçlü bir örgüt kurulduğunu ileri sürdüğüm, 
fezlekenin 33 ncü maddesinde yazılıdır. Yine 
fezlekenin 40 ncı maddesinde ise, hareketsizli
ğimden söz ediliyor. Şu yukarda Merzifon, Es
kişehir falan... Bir ihtilâlci bu kadar kuvveti 
kendisinde meczetmiş... Buna, hemen arkasın

dan hareketsiz, deniliyor. Bu nasıl olur, bil
mem? Yani, şu kuvveti elde eden bir ihtilâlci 
baş tacı edilir. Ama hareketsiz deniliyor. 

Biraz ihtilâl haırlıklarma aklı erenler. Mür
ted, Merzifon, Eskişehir üslerini ele geçiren, 
Harb Okulu üç ve dördüncü sınıflarını elde 
eden bir şahsın hareketsizliğinden bahsedilemi-
yeceğini bilir. İddia çelişkili ve ciddiyetten 
uzaktır. Sonra böyle bir haber karşısında yer 
yerinden oynaması gerekir. Zelzele olur. Oyna
mamış ise, mutlak haber yanlış çıktı ki, bana 
bir şey olmadı. Oynamamış ise, Hükümet bile 
bu habere inanmadı demektir. Bu kuvveti elde 
bulunduran bir ihtilâlci haber alındığı zaman 
Türkiye'de deprem olur, deprem. Mecliste kim
se kalmaz, şurada burada kimse kalmaz. Ama 
olmamış. Çünkü, haber saçma. Hükümet bile il
tifat ötmemiş, bana da bir şey olmamış. 

7 Eylül 1969 da Madanoğlu'nun, «Şu anda 
istersem Devlet idaresini elime alırım.» dediği 
yazılıdır. (Fezleke, madde : 12) 7 Eylül 1969 
da. Bu kadar güçlü durumdan sonra iğne ile 
kuyu kazma örneği örgüt kurulmaya çalışıldığı 
ifade ediliyor. MİT Ajanı Kilisli değil, her 
halde Debreli olacak. Benim 10 Eylül 1969 da 
hayalî örgütte olduğum kabul ediliyor. Dik
kat buyurun, 10 Eylül 1969 da hayalî örgütte 
olduğum kabul ediliyor. Bir ay sonra 18 Ekim 
1969 da da, «Osman Köksal'm kadroya alınması 
için pasiflikten kurtarılması gerektiği..» ileri 
sürülüyor. (Fezleke, madde : 14) Bir ay sonra 
da 12 Mayıs 1970 de de hareketsizliğimden ya
kınılıyor. (Fezleke, madde : 40) Raporlarda 
Madanoğlu'nun çevresinde gösterilmek isteni
yorum. Oysa, fezlekenin 51 nci maddesinde Ma-
danoğlu ekibi olarak; Zeki Ergün, Hıfzı Ka
çak, Nejdet Düvencioğlu gösteriliyor. Bu da 
bir çelişki değil midir? Beni göstermek istiyor, 
arkadan da açıklıyor; Madanoğlu'nun yakınları 
bunlardır, diye. 

MİT Ajanı Debreli kaynağın raporlarında 
yer alan ciddiyetten ırak, çelişkilerle dolu, mü
balâğalı bir tür örnekleri çoğaltmak mümkün. 
Görülüyor ki, dosyanın ikinci dayanağı da çü
rüktür. Dosya dayanaksızdır. Çöken ve hattâ 
eskimiş bir dosyaya istinadedilerek dokunul
mazlığım kaldırılmak isteniyor. 

Sayın senatörler, parlâmentoların bağım
sızlığı parlamenterlerin tam bağımsızlığı ile 
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vücut bulur. Parlâmento üyelerinin bağımsız
lığının tam olabilmesi için onların parlâmento
da hazır bulunmasına engel olunamaması ge
reklidir. Gerçekten parlâmento üyesinin gerek 
Hükümet, gersk üçüncü kişiler tarafından Par
lâmentoya devamdan alıkonulmaması lâzımdır. 
Bilhassa Hükümet, uydurma suç isnadlan ile 
bir Parlamenteri tutuklattırmamak ve rahat
sız edici adlî kovuşturmalarla onun Parlâmen
toda hazır bulunmamasına engel olmak imkân
larına ziyadesiyle sahiptir, işte dokunulmazlık, 
Hükümetin elindeki bu imkânları kötüye kul
lanarak Parlâmento üyesinin ve dolayısiyle 
Parlâmentonun bağımsızlığını zedelemesine en
gel olmak amacını gütmektedir, özellikle çok 
partili bir rejimde Hükümetin bu yetkisini ken
disini tenkideden muhalefet vekillerine karşı 
kullandığı gerçeği karşısında dokunulmazlık 
öncelikle muhalefet vekillerini korumaktadır. 
Parlâmentonun bağımsızlığı ile ilgili dokunul
mazlık, üyeler tarafından, feragat edilmesi 
mümkün bir hak değildir. Gerçek odur ki, De-
mirel Hükümeti 27 Mayısçılara karsı idi. Bu 
şahısların Meclislerde yer alması onu tedirgin 
ediyordu. Bizler için mazide hazırlanan uydur
ma dosyalar bu politik gayretin ürünüdürler. 
Dokunulmazlık müessesesi üzerinde Parlamen
terlerin çok hassas olması ve bu müesseseyi 
hükümetlerin tasallutundan kurtarması gere
kirken, bu şerefli vazifeyi Anayasa Mahkeme
sinin yerine getirdiğini görüyoruz. 

Şurasını da önemle belirtmek lâzımdır ki, 
dokunulmazlığın gayesi Parlâmento üyesine 
cezasızlık sağlamak değildir. Sadece uydurma 
ve siyasal nedenlerle açılacak kovuşturmalara 
karşı onu korumaktır. Ama, parlâmentolar he
nüz daha bu yönde örnek vermediler. 

Biran için her şeyi bir tarafa bırakalım 
ve böyle bir gizli örgütün olduğunu farzede-
lim. Yani, silâhlı kuvvetlerin bütün albaylarını 
kendine yemin ile bağlıyan (fezleke madde : 
20), Mürtet, Merzifon, Eskişehir üslerini, Harb 
Okulunun 3 ve 4 ncü sınıflarını elde eden 
(fezleke madde : 13), daha Eylül 1969 da Dev
let idaresini ele alacak (fezleke madde : 12) 
kadar genişlemiş, kuvvetlenmiş örgütün var ol
duğunu farzedelim. Bu örgütün amacı ne ola
rak gösterilmiştir? Anayasayı ilgaya, Millet 
Meclisini ve Hükümeti cebren iskat, komünist 

bir idare kurmak amaciyle cemiyet teşkil et
mek değil mi? Bu tür örgütler nasıl havayı 
severler? «Kurt puslu havayı sever» örneği, bu
lanık havaları sevmezler mi? Bu havalarda top
lantılarını, çalışmalarını sıiklaştırmaz, hızlandır
mazlar mı? Türkiye'yi 12 Mari'a ulaştıran bu
nalıma 1970 Haziran ve özellikle 1971 den son
ra girmedi mi? Arada bir Sıkıyönetim fasılası 
vardır. Oysa bu olduğunu farzettiğimiz çok kuv
vetli örgütün üyeleri 1970 Haziran sonlarında 
veya 1970 Temmuz başlarından itibaren yu
karda açıkladığım nedenlerle normal arkadaşlık 
çerçevesinde sürdürdüğü buluşmaları bile yap
mıyor. Hele hele, bunalımın şiddetlendiği, do
ruğuna ulaştığı veya görüntüye saJhübolduğu, 
Türkiye'nin Hükümetsiz kaldığı 12 Mart öncesi 
aylarda bu örgütün toplantılarına, çalışma
larına raslanıyor. Olur mu böyle şey? Bu 
örgüt ne ise, özellikle 12 Mart öncesi 
aylarda bu örgütün üyelerini çok fal görme
miz gerekir. Böyle bir faaliyetleri yok. O hal
de, faliyet olmayınca örgütün de »/"arlığı kabul 
edilemez. Vaka, 8 Nisan 1971 de Dayanışma 
Derneği toplantısından bahsediliyorsa da, be
nim bu dernekle hidbir alâkam olmadığı dos
yada açıkça görülmektedir. 

Bir soru; Alt komisyonda bir Senatör «Os
man Bey 1970 Haziran sonlarından veya Tem
muz ayı 'başlarından itibaren buluşmuyorduk 
diyorsunuz ama, dosyada buluştuğunuza dair 
teyp var» sorusunu sordular. Tekrar bu soru 
ile karşılaşmamam için cevap vereyim. Ben 
çevresi geniş bir insanım. Herkesle oturur gö
rüşürüm. Ama, falan şahısla 1 - 1,5 sene evvel 
kaç kez görüştünüz, tarihleri ve görüştüğünüz 
yerler, konuştuğunuz konular nelerdir denilirse, 
bunu yalnız benim değil, en keskin hafızaların 
dahi hatırlamalarının mümkün olmıyacağı tak
dir edilir. Ancak buluşma yakın tarihte ve in
sanoğlunun hayatında iz bırakan bir günde 
olmuşsa hatırlamak mümkün olabilir. Biraz 
evvel de değindiğim gibi, dosyada 23 Kasım 
1970 tarihinde İlhami Sosyal ile bürosunda ko
nuştuğumuz ve bu hususta bir teyp bandı ol
duğu iddia ediliyor ve teyp bandının kâğıt üze
rine dökümü dosyaya eklenmiştir. Ben C. H. P. 
Gençlik kollarının tertiplediği seminere katıl
mak üzere 5 - 6 günlüğüne istanbul'a gitmiş
tim. Mezkûr tarihte Ankara'da değildim. Bu 
hususu tesbit için THY na dilekçe verdim. Ba-
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na şu resmî belgeyi gönderdiler. Bu resmî bel
gede benim. 985 586 numaralı bilet ile İstan
bul'a 19 Kasım 1970 de TK 153 uçağı ile saat 
21,00 de hareketle sat 21,45 te gittiğim; 25 Ka
sım 1970 günü TK 150 uçağı ile saat 19,10 da 
hareketle 19,55 te Ankara'ya 'döndüğüm yazılı
dır. Ayrıca İstanbul'da bulunduğum süre için
de Emekli Topçu Albay Nuri Şener'in (14-C-8 
Yeni Levet) evinde 'misafir kaldım. Bol da şa
hit gösterebilirini. Görülüyor ki, ben istanbul'
da ilken MİT beni ilhami Sosyal'm bürosuna 
ıgötürüyor, gizli örgüt ürerimde konuşturmuyor, 
konuşmayı ses bandı ile tesbit ediyor ve dos
yaya yerleştiriyor. A. P. iktidarında MİT meş
gul olduğu işleri ve yine MİT'in lâborattuvar-
larını bilenler «bu nasıl oluyor» sorusunu sor-
mıyaoaklarına eminim. 27 Mayıs 1970 tarihli 
teyp bandı da hatırlıyabildiğim kritik 'bir güne 
geldiği için tertip bir toplantı ve monte bir 
teyptir. Bunun içinde gerekli işlemi yaptım. 
Bu toplantıda yok, bulunmuyorum. Yani, bu 
toplantıda değil toplantılarda montaj teypler 
ve şeyler, toplantılar da tertip. 

MİT'in lâbaratuvarları aleyhime çalışırken 
ben neler diyordum, biraz da bu noktaya temas 
edeyim. Sanırım Osmaniye gerici ayaklanma 
olayından biraz sonra idi. Sayın Cumhurbaş
kanı ile konuşuyorduk. Ben kendilerine dedim 
iki; «iktidar Anayasa ve Atatürk doğrultusun
da ilerlemiyor. Ordu bu doğrultuyu hazmede
mez. Türkiye bir ihtilâl ortamına sürükleniyor» 
Bana dediler ki, «ihtilâl ne zaman olur? Kim 
yapabilir?» Arkadan, «Tabiiki ihtilâli Ordu 
yapar.» dediler. Ben de, «ihtilâlin ne zaman 
yapılacağını bilmem, ama Türkiyenin ihtilâl 
ortamına itildiğine kaaniim» dedim. 

A.P. Grup Başkanından 23.11.1970 günlü 
şöyle bir yazı almıştık. «1970 - 1971 yasama yı
lında Cumhuriyet Senatomuzun düzenli çalışma
sı ve memleket hayrına beklenen hizmeti göre
bilmesi için neler yapmamız, ne cins tedbirler 
almamız lâzımgeldiği hususunun iktidar ve mu
halefet olarak bütün gruplarca bir anlayış için
de müştereken tesbitmi faydalı görmekteyiz. 
Davetimizin kabulünü; gerekli müzakere için 
29.11.1970 Çarşamba günü saat 10,00 da Anaya
sa ve Adalet Komisyonu salonuna teşriflerinizi 
saygılarımla rica ederim. Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup Başkanı Ahmet Nusret 
Tuna» 

I Toplantı, gününde ve Adalet ve Anayasa Ko
misyonunda yapıldı. Toplantıya şu şahıslar ka
tıldı : A.P. Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanı 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, C.H.P. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanvekili Sayın Fikret Gün-
doğan, Millî Güven Partisinden Grup Başkanı 
Sayın Karakapıcı ve Sayın Sami Turan, Millî 

I Birlik Grupudan Sayın Mucip Ataklı, Konten
jan Gruıpıından Sayın Âdil ünlü ve ben. Bu 
toplantıda şöyle konuştum : «1966 yılında Ak
şam gazetesinde bir makale yazmışım, Türkiye'
de dağınıklık var demişim. Şimdi çöküntü var 
diyorum. Yarın Türkiye'nin durumunu izah ede
cek nasıl bir sözcük bulacağımı bilemiyorum. 
Ama her halde bir evvelki sözcükten ağır ola
caktır. İleri sürülen teklifler güzel şeyler. Tüzük 
icabı zaman geçirilmeden tatbikine geçilmelidir. 
Ancak bu teklifler bataklığı kurütamaz. Belki 
bir kısım sivrisinek öldürebilir. Bataklığı kurut
ma gayretine girilmedikçe Türkiye'yi bunalım
lardan kuHuarırraik mümkün olmıyacaktır. Tür-

I İriye bunalıma Anayasa bir tarafa itildiği, ön
gördüğü sosyal ve ekonomik reformlar yapılma
dığı ve Atatürk ilkeleri insafsızca kırıp geçiril
diği için girmiştir. Bugünden tezi yok bir top
rak reformu, bir eğitim reformu, bir vergi re
formu yapılacağı kesin ve inandırıcı bir dille 
halka ilân edilir ve samimî olarak işe hemen 

I başlanırsa durumu kurtarmak mümkündür. Aksi 
takdirde istemediğimiz durumlarla karşılaşabi
liriz. 

Üyeler tekrar söz aldılar ve beni tasvibetti-
ler. Konuşmaların basma intikal etmemesini ka
rarlaştırdılar. Ben tekrar şöyle konuştum : «Fik
rimi benimsemekle beni taltif ettiniz, çok teşek
kür ederim. Liderlerinize bu konuşmamı lütfen 
iletiniz, toplansınlar çare arasınlar» dedim. Top
lantıda bulunan sayın arkadaşlarımın hafızaları
nı o tarihe götürebilmek için söylediğim şu cüm
leyi ifade edeyim, sivri cümle olduğu için : «Bu 
fikrim çerçevesinde kim isterse 19 Mayıs Stad-
yomunda halk huzurunda tartışabilirim. Gerek 
kamu oyunu aydınlatmak ve gerekse özellikle 
iktidar partisini tedbir almaya zorlamak ama-
eiyle bu konuşmamı kâfi görmiyerek 10 Aralık 
1970, yani toplantıdan 10 -12 gün sonra gündem 
dışı söz alarak bir konuşma yaptım. Hepinizin 
hatırlıyacağınızı sanırım. Bu konuşmamdan bir-

j kaç pasaj okuyayım : 
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«Türkiye bu manzaraya nasıl getirildi? Kim
ler sorumludur? 27 'Mayıs ihtilâlinin Türk halkı
nın topyekûn kalkınması, aydınlığa ve refaha 
kavuşması amaeiyle getirdiği Atatürkçü, sosyal, 
devrimci ve halkçı Anayasa bir tarafa itilmiş, 
örselenmiş ve egemen sınıflar emperyalizm çı
karlarını sağlayan .sömürü düzeni sürdürme uğ
raşı içine girilmiştir. Bu uğurda Atatürk ilkeleri 
insafsızca baltalanmış, dışa bağlılık fütursuzca 
artırılmıştır. 1970 Türkiyesini bugünkü manza
raya ulaştıran bu durum olmuştur. Oysa Anaya
sa bir 'tarafa itilmeyip, özellikle sosyal, ekono
mik ve kültürel düzeni kurulmaya çalışılsaydı, 
1970 Türkiyesinin manzarası hiç de böyle olmı-
yacaktı. Bizden, sonraki kuşaklama da dengeli bir 
aşama sağlanmış olacaktı. îleri sürülen çareler.,.» 

Aynı yazım devam ediyor, konuşmam devam 
ediyor : «İdare edenler ve edilenler için de akıl
cı ve tarihsel olayları iyi değerlendirenler tutarlı 
çareler ileri sürüyorlar ama, yangına körükle 
seyirtenler de var. Bu seyirtenler hızlarını ikti
dardan veya çıkar çevrelerinden alıyorlar. Bir 
Bakan 1960 dan önce söylenmiş bir sözü tek
rarlıyor «karınca gibi ezeriz.», Elbette ki bu 
söz Hükümetin gelecekteki tutumuna ışık tutu
yor. Geçmişteki sözleri tekrarlıyanlar veya be-
nimsiyenlere geçmişte geçmişi de iyi değerlen
dirmelerini tavsiye ederiz. Kara tedbirler, ikti
dar, Hükümet değişiklikleri, karınca gibi ezme
ler idare edenleri kurtaracak çareler değillerdir. 

'Bizim gömüşümüze göre tutarlı çareler şunlar 
olabilir : İdare edenler, egemen sınıflar ve em
peryalizm ortaklığından ayrılmalı, halk tarafına 
geçmeli, sömürü düzenini ciddî devrimlerle, re
formlarla değiştirilmeli ve gerçek demokrasi ku
rulmalıdır.» Sözümü şöyle bitiriyordum : «Bil
mem özetlediğim bu tutarlı çarelere iltifat edi
lir mi?» 

Sayın senatörler, hürriyetsiz ekmeği veya 
ekmeksiz hürriyeti getiren rejimlere, ben, hiç
bir zaman demokrasi rejimi demedim. Üç - dört 
sene evvel bütçe konuşmasında bu hususu ge
niş şekilde izah etmiştim. Benim anladığım de
mokrasi hürriyet ile ekmeği, sosyal adaletle 
kokteyl yapan rejim türüdür. Sayın senatör
ler, görülüyor ki MİT beni uydurma rapor ve 
montaj teyplerle gizli örgüt kurmakla itham 
ederken, ben sorumluları ve kamuoyunu açıkça 
ve özellikle bunalımın artmaya başladığı devre

de uyarıyorum ve süratle çare aranmasını ve 
bunalımdan çıkmasını istiyor. Şimdi sizlere so
ruyorum, bu konuşmalarım, bu tutumun, bu 
davranışın gizli örgüt çalışmaları ile bağdaşır 
mı? 

Hatıriıyacaksmız 21 Mayısa takaddüm eden 
aylarda yine bu tür bir konuşma yapmıştım. 
Ve sonunu şöyle bağlamıştım: «Aylar gebedir.» 
Bütün gazeteler bunu manşet halinde aldılar, 
karikatürler yaptılar, leh ve aleyhinde bulun
dular. Ama 21 Mayıs oldu. Tabiî övünme vesiy-
lesi yapmadığımız için 21 Mayısta ne görev yap
tığımızı açıklamıyacağım. Bilenler çoktur, Hü
kümette çoktur, Adalet Partisinde çoktur, 22 
Şubatta Adalet Partisi bakanları yanımda idi. 
21 Mayısta öyle idi, bunların açıklamaya lü
zum görmüyorum. 

Sayın senatörler Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu üzerinde biraz görüşlerimi arz ede
ceğim : 

ünce esefle belirtmek mecburiyetindeyim ki, 
bu raporun ihtiva ettiği ağır hataların mevcu
diyetini anlamak mümkün değildir. Raporun 
8 nel sayfasının son kısımlarında delilleri sayan 
ve açıklıyan pasajda delil olarak teyp bantla
rı, Ajan raporları Madanoğlu el yazısı vesika
sı, bantlarda adları geçen sanıkların sorgu ifa
delerinde toplantıları gün ve saatle kabul etmiş 
olmaları, mahkemece 23 kişinin tutuklanmış ol
ması ve şahitler olarak gösteriliyor. 

Teyp bantları ajan raporları vesika hakkın
da gerekli açıklamayı yaptım. Tekrar buna de-
ğinmiyeceğim. Bantlarda adları geçen sanıkla
rın sorgu ifadelerinde toplantıları gün ve saat
le kabul etmiş olmaları beyanı gerçeğe aykırı
dır. Dosyada buna delâlet edecek hiçbir bilgi 
ve karine mevcut değildir. Mahkemece 22 kişi
nin tutuklanmış bulunmasının hangi mantık 
ve hukuk kuralına dayanılarak - özür dilerim 
ben hukukçu değilim - hangi mantık ve hukuk 
kuralına dayanılarak ileri sürüldüğünü anla
mak mümkün değildir. Tutuklama zaten yu
kardan beri geniş ölçüde zaten mahiyetleri an
laşılmış bulunan ve fezlekede delil olarak ger
çeğe aykırı vasıflandırılan karinelere dayan
maktadır. Kaldı ki tutuklama, herkesin bildiği 
gibi, bir ceza değil, hattâ suçluluğa delâlet eden 
bir tedbir değil, tahkikatın selâmetle yapıl
ması için başvurulmuş geçici bir tedbirdir. Bu, 
delil olarak gösteriliyor. 
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Geniş açıklamalarım sırasında belirtmiş ol
duğum gibi, savcılık fezlekesinde tanık olarak 
gösterilen tek bir kişi vardır. O da tahrikçi, ter
tipli MİT ajanı Mahir Kaynak'tır. Bunun dı
şında dosyada her hangi bir tanık; ifadesi yok
tur. Yokları var yapan komisyon, acaba dosya
da ifadesi bulunan «şahitler» den «1er» eki düş
tükten sonra geri kalanın ismini açıklıyabilir 
mi? «Şahitler» kelimesinden «1er» düşülünce 
«şahit» kelimesi kalır. Bunun ismini açıklıyabi
lir mi? Bir tanesininkini, fazlasının değil? Bu 
bölümü belirtmeden önce komisyon raporunda
ki bir noktaya daha değinmeyi faydalı görüyo
rum. Raporda aynen: «içtüzüğün üyenin şeref 
ve haysiyetini koruyucu yönde, olan hükmü ge
reğince olayda üyenin şeref ve haysiyetini ko
ruyucu bir durum görülmediği gibi, kaldırıl
ması hali kırıcı ve zedeleyici mütalâa edilmiş
tir.» denilmektedir. Bu yargıya memnuniyetle 
katılmak mümkündür. Ancak, bunun hiçbir de
lile dayanmaksızın dosyada mevcudolmıyan bil
giler imal etmek, deliller göstermek, olayları 
gerçek dışında yorumlara tabi tutmak suretiyle 
27 Mayıs ve bir 27 Mayısçıyı tahrip uğrunda 
bir gayret halinde tecelli etmemiş olsa idi. Bu 
hususta burada başka bir şey söylemiyorum. Ya
kında yine Parlâmento, sanırım ki, Adalet Par
ti içinden imtihan verecektir bu hususta. O za
man bunun nasıl ifade edildiğini göreceğiz. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunda; «Millî istihbarat Teşki
lâtı, kanunla kurulmuş bir Devlet Teşkilâtı 
olup Devletin güvenine zarar veren her türlü 
muzır cereyan ve suçları tesbitle görevlidir. Bu 
sebepten Millî istihbarat Teşkilâtı elemanlarının 
bir tertip içinde olduğunu kabul etmek mümkün 
değildir.» deniliyor. 

Alt Komisyonda, Anayasa ve Adalet Komis
yonunda konuşma sırasında A.P. senatörlerinin 
görüşleri, yukarıya aldığımız görüşle mütalâa 
edildiğinde A.P. senatörlerinim görüşünü şöyle 
özetlemek mümkündür: MİT raporları uydur
ma, çeşitli olamaz. Daima ciddî bir delil mahi-
yeitindedir. Oysa halen Adalet ve Anayasa Ko
misyonunda bu görüşe katılan üç sematö^ün Di
yanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna-
gür'ün faaliyetleri konusunda kurulanı Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/28) nun 17 nci sayfasının umumî tahlil kıs-

mımdaiki görüşleri şöyle idi: «Bu konuda ileri 
sürülen iddialarla, Dışişleri» - yalnız MİT değil -
İçişleri ve MİT iten alınan bilgiler bir delil ma
hiyetinde olmadığı gibi, sözü edilen iddiaları 
ret ve cerh eden nitelik arz ettikleri bir haki
kattir. Yalnız MİT değil, Dışişleri de giriyor, 
İçişlerimi de sayıyor. Ama orada bakıyoruz yu
karıda delildir. Yaşar Tunagür'e gelince, yal
nız MİT'in değil, İçişleri, Dışişleri Bakanlarının 
dahi raporları delil mahiyetinde görülmez iken, 
27 Mayısçı Osman Köksal'a sıra gelince yalnız 
MİT raporları dahi delil mahiyetinde ileri sürü
lüyor. 

Gerek alt komisyonda ve gerekse Anayasa 
ve Adalet Komisyonunda bu politik görüş A.P,'-
li üyelerin oylarına dayanak olmuştur. Bu 
düzmece dosya ordumun ileri sorumlu kişileri 
ve köşk üzerinde 27 Mayısı, 27 Mayısçıları yıp
ratmak amacı ile hazırlandığı aşikârdır. Zira, 
siz, yani özür dilerim «siz» dedim. Bir insan 

köşk üzerinde bir şahsı zedelemek istense, «ê -
fendim, MİT'in bir raporu var, ajanın bir ra
poru var, Çarakaya Bombardıman ediliyor. E-
fendim Genelkurmay Başkanına gider; efendim 
öldürülüyorsunuz. HatJta efendim bir ordu ku
ruldu.» E... Bunlar tahkik edilmezse biz de, 
bilmezseık, tek taraflı raporlarla elbetteki yıp
ranma olur. Aslında bu dosya bunun için ha
zırlanmıştır. Bunun başka tarafı yok. Ama ta
biî biz bilmediğimiz için karşılığım veremiyo
ruz. Bilseydilk o zaman ya «mahkemeye verin» 
derdik veyahut da gider MİT raporunu çürü-
türdük. Yok, «efemdim Çankaya Bombardıman 
ediliyor, efendim sizi de öldürüyorlar, efendim, 
radyo sistemi kuruldu, aman Sovyetlerle tema
sa geçtiler.» Nedir bunlar? Hep bir tek taraf
lı yıpratma. Zaten bizde politika kulaktan ku
lağa kurtulmadıkça tam bir selâmete ulaşamaz. 
Bizde politika kulaktan kulağadır. 

Net aydınlık politilka güden çok az inşam 
vardır. Gidiliyor Cumhurbaşkanına «efendim 
Çankaya Bomlbardımam edilecekmiş;» «Neden?» 
«Osman Koksal Celâl Bayar hâtıralarında ha
vadan bahsetmedi karayı düşünsün de havayı 
unutsun, havadan bombardıman edelim.» Ya.. 
ya., yani bir askere bunu yutturmak... Kaldı ki, 
Osman Koksal Havadan da bahsediyor. Sonra 
Osman Koksal bunu niçin yazmıyor Böyle bir 
teselbbüs vardı da sorumlular nedeni zamanında 
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harekete geçmediler? Vazifeleri değil miydi? 
Çünki böyle bir teşebbüs yoktu da ondan, Eğer 
böyle tatlı bir av olsaydı, 27 Mayıs düşmanlığı 
ile yanıp tutuşanlar dururlar mı idi sanırısınız? 
Peki, ama 12 Martltam sonra dosya niye geldi di
yeceksiniz? Bir taşla dört kuş vurmak için gel
di. Kamu oyunu bulandırarak, asıl suçluları 
unutturmak, 27 Mayıs ile 27 Mayısçıları ve 
Anayasanın uyanık bekçilerimi sindirmek, yıp
ratmak. Bu tutumun ülkeye ne kadar yararlı 
olacağını göreceğiz. 

Sayım senatörler beoı, ciddiyetten uzak, po
litik nedenlerle hazırlanmış, uydurma dosyalar
la dokunulmazlık müessesesinin yozlaştırıllma-
sınım karşısındayım. Kendimi savunmadım, do
kunulmazlık müessesesini savundum ve savuna
cağım. Saygılar. (Millî Birlik ve C.H.P. sırala
rından ,alikıjşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayım senatörler, söz isiteyem sayın üyeleri 

Ibir kere daha arz edeyim. Lehinde aleyhinde, 
üzerinlde olmak üzere tertiplediğim sırayı da bil
gilerinize sunacağım. Söz isteyen sayın üyeler 
Nur&ittûn Ertürk, Rıfat öztürkçine, Orhan Kor, 
Mucip Ataklı, Vehpi Ersü, Ahmet Yıldız, Hü
seyin öztürk, Fahri Korutürk, Zihni Betil, Ek
rem ö'zden arkadaslarıanızdır. 

Lehinde, aleyhinde, üzerinde şeklindeki sıra
ya göre Nurettin Ertürk, Mucip Atakh, Orhan 
Kor, Rıfat öztürkç'İGie, Ahmet Yıldız, Vehpi 
Ersü. 

Sayım Nurettin Ertürk buyurunuz efendim, 
söz sırası sizinldir. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; Kontenjan sena
törü Sayın Cemal Madanoğlu ile Sayın Osman 
Köksal'm, dokunulmazlıkları hususundaki dos
yanın müzakeresini dikkatle takip ettim. Ana
yasa Komisyonumuzun tabii senatör olan bir 
sayın üyesi hariç, geri kalan üyelerinim biri va
li diğerleri yıllarca hâkimlik, savcılık ve avu
katlık yapmış çok değerli hukukçu arkadaşları-
mızdı. üyeleri bağlayıcı bir grup kararı alınma-
mıış olmasına rağmen, yine bir fikirde birleşen 
mediler ve birbirlerinden! çok uzak kaldılar. 
Çok sevdiğim eski bir meslektaşım olan Zihni 
Betilin Anayasa hukuku, yasama dokunulmaz
lığı, delillerim değerlendirilmesi hususundaki 
mütalâalarımı komisyonda dinleyip, muhalefet 

şerhini de okuyunca, konuşmak lüzum ve zaru
retini hissettim. 

Komisyon üyesi bulunan arkadaşlarım beni 
affetsinler. Aleıyhime kanun yoluna baş vurul
ması gereken karar ve raporların daha şumuM 
ve daha gerekçeli tanzimi lâzım gelirken, az 
emekle hazırlanmış bir rapor yazılmış. Müza
kere ve teltJkike esas olan bu rapordur. Dosya 
m'ümderecatınım bir özeti gilbi olmalı idi, maale
sef rapor bu vasıftan mahrumdur. 

Gelelim muhalefet şerhlerine: Sayın Enver 
Bahadırlı'mn muhalefet şerhi kendi taktirlerim© 
taallûk ettiğinden fikirlerine hürmet ederim, bu 
hususta bir diyeceğim yoktur. Sayın Mucip 
Ataklının muhalefet şerhi hissî ve kısmem mü
tecaviz olduğundan ve hele millî iradeye verdi
ği değeri komisyonda dinledikten sonra üzerin
de durmakta bir fayda mülahaza etmiyorum. 
Sayın Ekrem özdem'e gelince, sırf muhalif gö
rünmek için yazdığı kıisa şerhi şimdi kendileri 
oku'salar kendilerini bile tatmin etmez kamaa-
tmdayıım. Esasen, neticede çekimser oy kullan
ması ile benim bu maruzatımı hem belirtmiş, 
hebn de teyit etmiştir. Sayın özden komisyonda
ki konuşmalarında hemen hspimizim her zaman 
yaptığımız gilbi bir insan düşündüklerini önün
deki kâğıda yazar ve karalar, bu itibarla dü
şünce ve düşüncenin kâğıt üzerine intikali aynı 
mahiyette bir fiildir. Suç teşkil etmez. Madan-
oğlu'da böyle yapmış diyor. Sayın özden böyle 
diyor ama, sayın Madanoğlu hem komisyonda, 
hem de Umumi Heyette öyle demiyor. «Ben bu
nu 27 Mayıs Uan evvel yazmıştılm» diyor. 

özdem'in bu mütalâasına göre, oyunun sa
yın Madanoğlu'nun lehinde kullanması lâzımken 
kullanmadığına ve çekimser kaldığına göre, bir 
şeyi düşünme ile bu düşünmeyi konuşmanın ve^ 
ya kâğıt üzerine geçinmıemim bir olmadığı ka
bul etmiş oluyorlar. Yani sözleriyle reddettiği
ni, oylanyle kabul e'fcmiş oluyorlar, bir tezata, 
düşüyorlar. Sık sık bu kürsüye çıkan ve hepi
mize z&mam zaman hak ve hukuk dersi verem 
Sayım özden'e bu hali bea yakıştıramadım. Beni 
affetsinler. 

Sayın Zihni ıBetil'in konuşmasına ve muha
lefet şerhine geîinoe: Buradan evvelki, bir ko
misyon toplantısında yine sayın bir üyenin do-
kıınulmiazlığmın kaldırılması hususunda söz al
mış, «dokunulmazlığın kalkması için çok mü-
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Lhiım sebepler lâzım, kesin delillere ihtiyaç var
dır, bu küçük bir mesele değildir, çok önemli 
bir konudur, çok hassas olmamız lâzıandır» di
ye arkadaşları ikaz etti, rapora da muhalif kal
dılar - Kanaattir - ama, daha çok mühim işleri 
çıkmış olacak ki o gün. Umumi Heyet müzakere
sinde bulunup, oylarını vermediler ve fikirlerini 
savunmadılar. Bu gün burda bulunuyorlar, in-
şaallah konuşur, oyunu verir ve huzur duyar
lar. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Mühim bir maze
ret sebebi ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan izin aldım. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Bey
efendi, ben bunu bilmiyorum niye bağırıyorsu
nuz? Çıkar koeıuşursunuz burda. 

BAŞKAN — Ef enJdim, böyle bir usulü müza
kere yok. Sayın Nureftin Erîürk. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Efen
dim, evvelâ orası müdahele eldiyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen beni bir daki
ka dinlıeyin. 

Sayın Nurettin Ertürk, şimdi satıâliniz ra
porun İslimde konuşacağını buyurdunuz. Şim
diki beyanlarımız görüntüde muhalefet şerhini 
veren zevatın kişiliklerine dahi inmek suretiyle. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Ne 
münasebet efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Ekrem 
Özden hakkımda kullandığınız söz böyle, sayın 
Betil hakkında kullandığınız söz böyle. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Ne 
dedim, tatmin leitmedi beni ds'dim. 

BAŞKAN — Ama, bir cümle söylediniz. 
«Hepimize burada hak hukuk dersi veren.» 

NURETİN ERTÜRK (Devamla) — Verme
diler mi, yalan mı buralar? Arkadaşlarımın hep
si bilirler. 

BAŞKAN — Şimdi, rica ederim efendim. 
Benimle böyle bir tartışmaya girmenize Tüzük 
de mesâ vermez. Sizden istirham ediyorum. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Estağ
furullah, rica ederim. 

BABKAN — Raporun lehinde konuşun... 
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Müsa

ade buyurun konuşayım. 
BAŞKAN — Şahsiyata girişiyor intibaını ya

ratacak görüşmeden sakının. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Sayın 
Betil konuşmasında ve muhalefet şerhinde di
yordu ki, «Müdafaanın aksi isbat edilmezse bu 
müdafaayı kabul etmek zaruridir. Ses bantla
rı bir delil değildir. Başka delillerle takviye 
edilmesi lâzımdır. Temyiz Dairesi kararı da 
böyledir. Bantların kelime kelime veya cümle 
cümle kesilerek bir araya toplanması suretiyle 
montajı mümkündür. Delil olmaları için bant
lardaki seslerin zan altındaki üyeler tarafından 
kabul edilmesi şarttır. Yani suçun ikrarı lâzım
dır demek istiyor orada. Halen mevkuf olan sa
nıkların, hakiki ses bantları ile bu ses bantları 
mukayese edilerek, bilirkişi raporu ile tesbit 
edilmiş olduğundan Madanoğlu ile Köksal'ın 
seslerinin mukayesesine dair bir bilirkişi raporu 
yoktur, noksandır. Mahir Kaynak denen şahıs 
tek şahittir. Söyliyen o, bantı dolduran o, maki-
nayı işleten yine o. Yani ayrı ayrı üç şahıs de
ğil, hepsi bir şahıstır. Ayrı ayrı üç delil gibi gös
terilemez. Sayın Koksal hakkında hiçbir delil 
yoktur. Fotokopisi olan yazıya Sayın Modanoğ-
lu kabul etmese idi, onun dokunulmazlığının 
kaldırılmasına da deliller kâfi değildi. General
liğe ve albaylığa kadar yükselen ve Cumhur
başkanı tarafından senatör gösterilen bu şahıs
ların böyle bir suçu işlemeleri mümkün değildir. 
Sayın Madanoğlu'nun el yazısı olarak kabul et
tiği «Kadro örgütü» denilen yazının uygulan
dığı veya uygulamaya konulduğu hakkında da 
hiçbir delil yoktur. Yasama organlarının delil
leri takdir yetkisi olduğu için, takdir yetkisinin 
isabetle kullanılmasını sağlamak amacı ile Ana
yasa Mahkemesinin denetimine tabi tutulmuş ol
duğu ve isnadın ciddiyetini tesbit için isnadın 
dayanaklarına inilmesi. «Yani delillerin elden 
geçirilmesi icabetmektedir.» diyor. «Şahit Ma
hir Kaynak'm inançlarını saklıyarak, kendisini 
başka düşünce ve inanca sahip imiş gibi göste
rerek görev yapmaya kalkışması, beyanlarının 
kişiliği bakımından gerçeğe uygunluğu şüphe 
ve tereddüdü büsbütün artırır.» 

Muhterem senatörler; Kim suç işler, kim 
işlemez? Suçlar hangi yaşta, hangi mevkide ve
ya hangi rütbede işlenir, hangisinde işlenmez? 
Hangi sebep ve saikle işlenir? Bugüne kadar 
bunlar tesbit edilmiş değildir ki, tedbirleri de 
alınmış olsun. 

Bugün cemiyetimizi huzursuzluğa sevk eden 
suçluların hemen hepsi kendilerini Atatürkçü 

354 — 
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göstermek çabasındadırlar. Kimin hakiki Ata-
türk'çü, kimin sahte Atatürk'çü olduğunu ayır
mak da mümkün değildir. Doğru olan tek şey, 
bu büyük ismi daha çok sahtekârların maske 
olarak kullanmalarıdır. 

SUPKİ KARAMAN (Tabiî üye) — üç sene
dir kürsülerde. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Muh
terem senatörler, Sayın Zihni Betil'in iddiaları
nı tahlile geliyorum. Sayın Betil, «Müdafaanın 
aksi isbat edilmezse kabul etmek lâzımdır.» di
yor. Usul Kanununa göre sanığın aleyhine olan 
delilleri zaafa uğratan veya çürüten müdafaa
nın aksi isbat edilmezse elbette müdafaaya de
ğer vermek lâzımdır. Sanığın veya avukatları
nın mücerret olarak aleyhte bu delilleri cerh 
ediyoruz, kabul etmiyoruz. Bu itibarla müda
faamızı kabul etmek zorundasınız demeleri ne 
delileri zaafa uğratır ve ne de müdafaanın doğ
ruluğunu kabul ettirir. Sanığın, sucunu inkâr 

etmesi en tabiî hakkıdır, doğru söylemeye icbar 
edilmemesi de Ceza Hukukunun esaslı prensibi
dir 

«Ses bantları kati bir delil değildir.» deni
yor. Ama niçin değildir. Ses bantlarının nasıl 
doldurulduğu tesbit edilemediği için kati bir de
lil sayılamamıştır. Faraşa, birisi silâhını çek
miş, başka bir adamın alnına dayamış, söyle
diklerimi tekrar edeceksin diyerek ölümle teh
dide diyor. O ela can korkusu ile söylenenleri 
tekrar edip, bantı doldurur ise, böyle bir bant 
elbette ihticas edilemez. Ancak, burada böyle 
veya benzeri bir müdafaa da yoktur. Bantlar
daki sesler bir iki kişinin sesleri değildir. Bir
çoklarının muhtelif sohbetlerde ayrı ayrı tesbit 
edilen sesleridir. Dinletilse sanıkların bile belki 
inkâr edemiyecekleri bir hususu arkadaşlarımı
zın savunmalarını bendeniz - kusura bakmasın
lar. - fuzuli buldum. Bâzı sesler karışık olur 
veya kime aidolduğu kesin olarak tesbit edile
mezse, ancak o ses bantları katî delil sayılamaz. 
Bir ses, banta alınan sese benzemezse; teybin, 
radyonun ne değeri kalır? insan âşinâsı olduğu 
sesi, radyoda da, teypte de, telefonda da kolay
ca tanır ve anlar. Bunun için ehlivukuf dinle
meye lüzum dahi yoktur. 

«MİT ajanı Mahir Kaynak sıhhatli bir delil 
değildir.» deniyor. O halde sokakta işlenen bir 
suçu gören ve tarafları çağırıp, hâdiseyi bir za
bıtla tesbit eden bir zabıta memuru da sıhhatli 
bir delil sayılmamak icabeder. Yani âmme şa
hidi değildir. Geriye ne kalır? Biri davacı, biri 
suçlu iki kişi. Onların da sözlerine değer ve
rilmez. O halde suç işlenmemiştir, yoktur demek 
lâzımgeiir. 

Mahir Kaynak'm toplantılara iştirak ettiği 
sırada üzerinde taşıdığı ses alma cihazı ile se
sin vaka mahallinden uzak olan bir yerde, zan-
nımca bir jipteki hazırlanmış boş bir banta ini
kası sırasında ve bantın işlemesi ameliyesinde 
hazır bulunan ikinci veya üçüncü şahıslar ela 
birer âmme şahididir. Hâdisenin durumuna ve 
müsaadesine göre, aradan kaç gün geçerse geç
sin, bu şahısların bir araya gelerek, görüp duy
duklarını veya teypin bantlarına alınan bu ko
nuşmaları bir kâğıt üzerine tesbitini gösteren 
zabıt varakaları da; sokakta suça muttali olan 
memurun tanzim ettiği zabıt varakaları kuvve
tinde tir delildir. Yine Cesa Muhakemeleri 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Komisyonu 
ne bir savcı, ne bir sorgu hâkimi görevi yapar. 
Senato namına görev yapan bir ihtisas komisyo
nudur. Suç isnadedilen üyelerin durumlarını, ge
len dosyadaki evrak üzerinde inceler, zan altın
daki üyeler isterlerse, onları da dinler ve dosya 
üzerinde bir karar verir. Bu inceleme ve karar
da dikkate alacağı hususları içtüzük belirtmiş
tir. 

1. isnadın ciddiyeti; 
2. Talebin siyasi maksatlara dayalı olup ol

madığı. ; 
3. Soruşturma konusu olan fiilin kamu 

oyundaki etkisi; 
4. üyenin şeref ve haysiyetinin korunması 

hususlarıdır. 
Muhalefet şerhlerinde umumiyetle 2, 3, 4 nu

maralı bentlerde gösterilen hususlara itiraz edil
mediği görülüyor. Yalnız Sayın Mucip Ataklı, 
muhalefet şerhinin 12 numarasında, indî müta
lâalarla bu hususa temas etmiş bulunuyor İd, 
bunu ciddiye almaya imkân yoktur. MİT denen 
örgüt, bu gibi bayağı iftiraları hazırlıyacak bir 
müessese olamaz. Bu teşkilâta değer vermek, 
Devletin bekası için şarttır, lâzımdır. Şayet bu 
teşkilâtın düzeltilmeye muhtaç tarafları var 
idiyse kendileri veya yakınları zan altına alm-
madan ilgilileri ikaz etmeleri lâzımdı. Ancak o 
zaman bu itirazlar belki bir değer kazanabilirdi. 
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Usulü Kanun; «Mahkeme zabıtları, sahtelikleri 
isbat edilinceye kadar» ve diğer «zabıt varaka
ları, hilafı sabit oluncaya kadar muteber vesa
iktendir» hükmünü koymuştur. Sayın Betil ib
raz ettiği hangi delille bu zabıt varakalarının 
hilafını ispat etmiş oluyor ki, şimdi ihticace sa-
lih olmadıklarını da iddia edebiliyor? Kaldı ki, 
zan altındaki sayın üyeler bile böyle bir iddiada 
bulunmamışlardır Komisyonda, şimdi burada 
bulunuyorlar. Aksine tutuklu bulunan sanık
lar dahi bantların dolduğu tesbit edilen tarih
lerde ve yerlerde aynı şahıslarla toplantı yap
tıklarını ve konuştuklarını ikrar etmek suretiy
le bantların muhteviyatını bir nevi kabul etmiş
lerdir. 

Muhterem senatörler; işte bu gibi âmme şa
hitlerinin yalan şahitlik yaptıkları subuta erme
dikçe ve işte bu gibi tutulan zabıt varakalarının 
hilafı sabit olmadıkça bunlar ihticaca saıih de
lillerdir, kamunuzun âmir hükmü budur. 

Sayın Madanoğlu hakkında da delil yok 
ama, el yazısının kendisine ait bulunduğunu ka
bul etmiş olduğundan onun hakkındaki reyimi 
aleyhte verdim, diyorlar. Bir yasama Meclisi 
üyesi umumi gidişatı beğenmezse, - ki Sayın 
Koksal da söylediler. - bunun konuşulacağı yer, 
mensubolduğu Meclis Umumi Heyetidir, matbıı-
attn*, çok zaman yapıldığı gibi basın toplantı
sıdır ve nihayet radyo ve televizyona beyanat
tır. Memlekette komünist oldukları hakkında, 
iddiaya göre en küçük tereddüt olmıyan bu şa
hıslarla hususi yerlerde konuşmak, dertleşmek, 
samimi sohbet tertiplerinden çok uzak görülü
yor ve hele 4 seneden beri devam edegelen bu 
toplantılar, muayyen ve aynı fikir- etrafında bir
leşmenin bir tezahürüdür hissini veriyor. Bun
lara isnat edilen suç da aynı olduğuna göre, bu 
yazının kabulü Sayın Madanoğlu hakkında baş
ka türlü karar vermeye başlı basma kâfi geli
yorsa, Sayın Koksal hakkında katî bir delil ol
masa bile itmam edici bir delil de sayılmaz mı 
idi? 

Generalliğe veya albaylığa kadar yükselmiş 
ve kontenjan senatörlüğüne getirilmiş olmaları 
mevcut isnadı çürütmek söyle dursun za'fa uğ
ratacak bir delil de olamaz. Kaldı ki bu iki za
tı bu husustaki tecrübelerinden istifade etmele
ri için içlerine almaları akla daha yakın geli
yor. Ama, bunları söylediğimiz zaman 27 Mayıs 

düşmanısın, diyorlar. Değilim arkadaşlar. Ben 
27 Mayıs düşmanı değilim, içimizde de yoktur. 
Ama, 27 Mayıs, burada taarruz silâhı olarak 
kullanılıyor. Asıl 27 Mayıs düşmanı, bence bu 
silâhı kullananlardır. 

Yine Sayın Cemal Madanoğlu'nun «Kadro 
Örgütü» denilen el yazısının uygulandığı veya 
uygulanmaya konulduğu hakkında hiçbir delil 
yoktur, deniyor. Buraya dikkat ediniz. Sayın 
Cemal Madanoğlu'nun «Kadro örgütü» denilen 
el yazısının uygulandığı veya uygulanmaya ko
nulduğu hakkında hiçbir delil yoktur, deniliyor. 
Düşünülen Hükümet darbesi tahakkuk edip, işe 
el konmadığına göre, nasıl bir delil aramak lâ
zım? Bunu anlamak hakikaten müminin değil. 
Sayın Madanoğlu bu yazısı ile, darbe muvaffak 
olursa Cumhuriyet Senatosunu lâğvederek yeri
ne devrimci genel kurul örgütü namiyle bir ör
güt kurmayı tasarlamış. Yazı muhteviyatı uy
gulansa, uygulanma imkânı bulsa ne dokunul
mazlığın kalkmasına lüzum kalır, ne de bugün
kü müzakere ve münakaşalara yer olurdu. 

Sayın Betilin MİT ajanı Mahir Kaynak'm 
kişiliğine temas eden sözlerini, beni affetsinler, 
hissi mütalâalarının tipik bir örneği olarak gör
düğümü arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Betil bir de ya
sama organlarının delilleri takdir yetkisi oldu
ğunu iddia etmektedir. Yasama organlarının de
lilleri münakaşa ve takdire yetkileri yoktur, ola
maz. Delil bulursa dokunulmazlığın kaldırılma
sına, yoksa reddine karar verir. Burada delil is
nadın ciddiyetidir. «Şahadet mualleldir. Teyp, 
bant sıhhatli deliller değildir. Mahir Kaynak, 
âmme şahidi olamaz; zabıt varakaları değersiz
dir.» gibi mütalâalar serdedilerek deliller tak
dir edilemez. Buna hakkımız yoktur. 

Bir de üyelerin hakiki sesleri ile bantlardaki 
seslerin mukayesesine ait bilirkişi raporu yok
tur deniliyor. Ben hayret ediyorum. Dokunul
mazlık kaldırılmamış ki, bu tahkikat yapılsın. 
Kaldırılması istenen mucip sebeplerden biri de 
esasen budur. Sesi alınsın, zan altında bulunan 
üyenin, ses bandı ile karşılaştırılsın, o mu değil 
mi diye. Elbette bilirkişi raporunda buna yer 
veremez. 

Bir de takdir yetkisinin isabetle kullanılma
sını sağlama amaciyie her üyenin Anayasa Mah
kemesine itiraz hakkı kabul edilmiştir, deniyor. 
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Anayasa Mahkemesine itiraz bir emniyet supa
bıdır. Zan altındaki üyenin hissî olarak doku
nulmazlığının kaldırılmasını bizzat istemesi ha
linde konulmuş ikinci bir emniyetsubabı olaca
ğının da düşünülmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Ertürk bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Konuşmanızı yazılı yapıyorsunuz. 

NURETTİN ERTÜRK (Bavamla) — 3 da
kika müsaade ederseniz, bitiyor efendim. 

BAKSAN — Yirmi dakikayı geçmiştir, Ge
nel Kuruldan ruhsat almamız lâzım. Sayın Er-
türk'ün yazılı olan konulması 20 dakikayı filîmi 
geçmektedir. Bitimine kadar ruhsat, istenmek
tedir. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Devam buyıırım 
efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. 

Alt mahkemenin kulland^ı takdir baklana, 
fahiş bir tatbikat hatası görülmezse üst mahke
menin dokunduğu ve sırf bu yönden kararı boz
duğu da görülmemiştir. Sayın Ekrem Acımer 
hakkındaki dosya bir misâl olamaz. Sayın Ek
rem Acuner hakkında Senato Umumi Heyetine 
gelen ve bâzı mütalâalarla Komisyona iade edi
len dosyadaki delillerin tesiri ile, yani birlikte 
tesbit edileceği mülâhazası ile o karar verilmişti. 
Dosyalar birlikte Anayasa Mahkemesine gönde
rilmiş olsa idi, neticenin bu şekilde tecelli ede
ceği kanaatinde de değilim. 

Esasen Ceza Hukukunda, arz ettiğim gibi, 
kıyas olamaz. Kaldı ki, bu iki sayın senatörle 
birlikte suç işledikleri iddia edilen 22 kişi Sıkı
yönetim Mahkemesi tarafından tutuklanmışlar
dır. Anayasamız bir şahsın tutuklanması için 
«suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan 
kişiler» tâbirini kullanmış, dikkat buyurursanız, 
kuvvetli delil dememiş. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ise «sucu işlediğine dair aley
hinde kuvvetli emareler elde edilen maznunların 
tutuklanmaları» halinde bahsetmiştir. Demek 
oluyor ki, tutuklamada Anayasa kuvvetli delil 
değil, kuvvetli belirti aramış. Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu da yine kuvvetli delil değil, 
kuvvetli emareyi kâfi görmüştür. 

Anayasamız dokunulmazlık hususunda sarih 
bir hüküm koymamıştır. Yalnız, İçtüzük «is
nadın cidiyeti» tâbirini kullanmıştır. Yine, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu «yapılan hazırlık 

tahkikatı hukuku âmme dâvasının açılmasını 
haklı göstermeye kâfi ise, Cumhuriyet Müdde
iumumisi âmme dâvasını açar» diyor; «kâfi 
ise,» Delil, emare, belirti, ne olursa olsun kâfi 
ise... Burada da kuvvetli delil, kuvvetli emare 
ve kuvvetli belirtiden bahsetmiyor. Kaldı ki, 
konumuzda kuvvetli belirti, kuvvetli emare şöy
le dursun, kuvvetli deliller vardır ve âmme dâ
vasının açılmasına da kâfidir. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımız, mevzuu bir tara
fa bırakarak, «zamanın Hükümeti neden 4 se
ne bu işi muamele mevkiine koymadı» diyorlar. 
Bu ciheti tetkike Komisyonun da, Genel Ku
rulumuzun da yetkisi yoktur. Lüzum gören her 
üye, haklarında soruşturma açılmasını isteyebi
lir. Sayın Madanoğlu ile, Sayın Koksalın 
Komisyondaki savunmaları üzerinde durmamak-
lığım, bunlara değer vermediğimden değil, be
ni affetsinler, bu savunmalar aleyhlerine olan 
bütün delilleri cerh ve tahvil edecek mahiyette 
olsa bile, bizim delilleri münakaşa ve takdire 
yetkimiz olmadığından ileri gelmiştir. 

Çok muhterem senatörler; dokunulmazlık 
müessesesinin lüzum ve zaruretine inandığım 
kadar, bu müessesenin lüzumsuz himayelerle 
suiistimal edilmesine de karşıyım. Bu iki muh
terem arkadaşımızın âdemi takip, meni muha
keme veya beraet kararları alarak denmeleri en 
samimi temenni ve arzumdur. Sayın Cemal Ma
danoğlu ile Sayın Osman Koksal öz kardeşlerim 
olsa bugün mevcut deliller karsısında, isnadın 
ciddiyetine, suçun mahiyetine ve kamu oyunda
ki etkisine dayanarak vicdan huzuru içinde ra
por lehinde oy kullanacağımı arz eder, hepinize 
saygılarımı sunarım. (A. ?. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Mucip Ataklı, 
buyurunuz efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; bir parlönıanterin doku
nulmazlığının kaldırılması için ortada bir suçun 
bulunması ve bu suçun bütün unsurları ile te
kevvün etmesi gereklidir ve isnadın ciddî olma
sı lüzumludur. Dosya muhteviyatına göre is-
nadedilen suç, Sayın Madanoğlu-ve Sayın Kök-
sal'ın dâhil bulunduğu 32 kişilik bir grupun 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını 
veya bir kısmını tağyir ve tebdil ve Anayasa 
ile kurulmuş bulunan T. B. M. M. ve Hüküme-
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tini cebren iskadederek yeni bir idare kurmak 
amasiyle cemiyet teşkil etmek ve bu mahiyette
ki faaliyetleri öğrendikleri halde yetkili ma
kamlara haber vermemektedir. 

Bu iddiaları hâvi dosya tetkik edildiği za
man görülür ki, yakarda iddia edilen amacı sağ
lamak için kurulmuş bir cemiyet yoktur. Bir 
cemiyetin vücut bulabilmesi için Başkanlık, sek
reterlik ve Yönetim Kurulu gibi unsurların mev-
cudolması; yetki ve sorumluluklarının tesbit edil
mesi ve üyelerin gizli bir amaca müteveccih böy
le bir cemiyete yemin ettirilerek alınması 
gerektir. Dosyada bunları doğruluyacak hiçbir 
delil yoktur. Mücerret olarak MİT elemanının 
çeşitli konuşmalara dayanarak vermiş olduğu 
bilgiler ise, bir cemiyetin varlığını ispata yeter
li değildir. Dosyada delil olarak gösterilen teyp 
bantları ve bu bantların yazıya dökülmüş olan 
muhtevası ve fakülteli rumzu ile tanzim edilmiş 
olan raporlar, bu olayda muhbir ve tanık du
rumunda bulunan MİT elemanı Mahir Kaynak'-
m bilgilerine dayanmaktadır. Bu bilgiler ise 
mevcut içtihat kararlarına, teknik raporlara 
ve Dünya hukuk âleminin kanılarına göre yal
nız başlarına bir delil sayılamazlar. Ayrıca bu ra
por ve bantlar hakkında dosyada hiçbir tuta
nak da mevcut değildir. 

Dosyada yer almış bulunan çeşitli tarih ve 
yerlerde yapılmış olduğu iddia edilen toplantı
larda yapılan konuşmalardan bir eyleme geçi
şin hazırlıklarını görmek mümkün olmadığı gi
bi, çök açık çelişkiler iddiaların ciddiyetini ber
taraf etmektedir. Nitekim, fezlekede bâzı top
lantılarda Sayın Madanoğlu'nun liderliği be
nimsenirken, bâzı toplantılarda liderliği tartı
şılmakta ve hattâ kendisinin başarısızlığı açık
ça tenkid edilmektedir. 

Yine gizli bir örgüt içinde yer aldığı iddia 
edilen kişilerin asla bir anlaşma ahengi içinde 
bulunmadıkları, daimî çatışma içinde oldukları 
bantlardan ve raporların muhteviyatından anla
şılmaktadır. 

Örgütün kuvvetli adamlarından biri olarak 
gösterilen Osman Koksal için de çeşitli yerme
ler ve kendisine karsı güvensizlik beyanları mev-
cutur. Bir toplantıda Osman Köksal'a atfen 
Mürted, Merzifon, Eskişehir hava üsleri ile ir
tibat sağlandığı ve üsler bölgesindeki kara kuv
vetleriyle ilişki kurulduğu ve Harb Okulunun 

3 ncü ve 4 ncü sınıflarının ele geçirildiği söyle
nirken, diğer bir konuşmada Köksal'ın pasifli
ğinden, meselelere eğilmediğinden bahsedilmek
tedir. 

Harb Okulunda 4 ncü sınıfların olmadığı 
gerçeği bir yana, bir insanın hem çeşitli kara ve 
hava birlikleri ile irtibat kuracak kadar kuv
vetli, hem de pasif ve meselelere eğilmiyecek bir 
nitelikte olması mümkün değildir. 

Nigeria Elçisi Eker'nr ve Büyükelçi Hasan 
Işık'ın Ruslarla ihtilâl pazarlığı yapmaya gö
revli kılındığı ve yapılan temaslar sonucu Rus
ların bu teklifi reddettiği hakkındaki itham ise, 
hayalden öte bir anlam taşımaz. Çünkü, Devle
tin bir organı olan MÎT, böyle bir teması tesbit 
ettiği an Hükümete durumu bildirmek zorun
dadır. Bu bilgiye muttali olan Hükümetin de, 
adı geçen Devlet memurlarından böyle bir tek
lif ve temasın yap?lıp yapılmadığını tahkik et
mesi gerekirdi. Dosyada bu yolda bir işleme ve 
işlem sonucuna dayanan bir bilgiye raslamak 
mümkün değildir. Bu yüzden de itham mücer
rettir, dayanaktan yoksundur. 

Ayrıca, memleketin kaderi ile direkt olarak 
ilgili böyle bir faaliyeti aydınlığa çıkarmıyan 
ve suçlu var ise bunu tesbit etmiyen dünkü Hü
kümet de suçludur. Bu ağır itham karşısında 
dokunulmazlık dosyalarını bir transit merkezi 
"ibi Parlâmentoya gönderen bugünkü Hükümet 
de görevini îâyıkı ile yapmamaktadır. Bu du
rum kargısında iki ihtimal ortaya çıkmaktadır. 

Ya MÎT elemanının ihbarı kasti ve mesnet
sizdir, zamanın Hükümeti ilgili diplomatların 
bilgilerine müracaat etmiş, bu ithamın doğru 
olmadığmı tesbit etmiştir*, bu yüzden bir işle
me geçmemiştir. Bu takdirde dosyada bu husu
sun ver alması gerekirdi. 

Yahut, zamanın Hükümeti bu ihbarın üzeri
ne eğilmemiş, suçluları ortaya çıkarmamış, do-
layısiyle ağır bir suç işlemiş bulunmaktadır. 
Bizim kanımız, dosyadaki mevcut delillere gö
re böyle bir temasın yapılmadığı, böyle bir te
şebbüsün mümkün olamıyacağı noktasında top
lanmaktadır. 

Diğer bir önemli husus da Sayın Madanoğ-
lu'nun İsviçre'de Amerikalılarla ihtilâl pazar
lığı konusudur. Böyle bir temasın olmadığı o ta
rihte turistik bir gezi yaptığını, bu seyahatin 
tanıklarını da beyan ederek, kesinlikle redde
den Sayın Madanoğlu'nun söylediklerine inan-
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mak gerekir. Çünkü, MİT le sıkı işbirliğinde 
bulunan ve hattâ genel politikasına yön veren 
CİA nın, böyle bir teması delilleriyle tespit et
memiş olması mümkün değildir. Dosyada böyle 
bii' belge yoktur. 

Çok önemli diğer bir husus ise, suçun ikamı 
mümkün kılacak vasıtayı, özellikle bu olayda, 
anayasal düzeni değiştirecek cebir kuvvetini 
saptamamış olmaları, suç isnadedilenlerin fiille
rine, Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesin
de yazılı ve bütün unsıırlariyle tekevvün etmiş 
bir suç gözü ile bakılamaz. Filhakika, suç is-
nadedilenler hiçbir toplantıda ne müştereken, 
ne de ferden tasarladıkları iddia edilen yeni dü
zeni, şu suretle ve şu cebir vasıtasiyle meselâ, 
askerî kıitalar, sivil yahut milis kuvvetleri, ya 
da başka vasıtalarla kurmak için telkin etmek 
ve inandırmak gibi bir araçtan istifade etmeyi 
düşünmemişler, görüşmemişler, plânlamamışlar 
ve bu cebir aracını maksadı istihsale yararlı bi
çimde gereği gibi ihzar, takviye veya talime 
tabi tutmamışlardır. 

Bu haliyle isnadolunan fiil, ya kanıuılarca 
suç sayılmıyan muhal suç kapsamına girer ve
ya icra safhasına intikal etmemiş tasavvur ma
hiyetinde kalır ki, bu hallerde de suçun varlı
ğından bahsedilemez. Suç olmıyan fiiller için de 
isnadın mahiyeti tartışılamaz. 

Sayın senatörler; bu ithamlar eylem ve iş
lemlerine kanunsuz ve Anayasaya ters düşen tu
tum ve davranışlarına açıkça cephe alan kişi
lere karşı girişilen bir yıpratma ve sindirme po
litikasının eseridir. 

Geri kalmış ülkemiz ağır sosyal, ekonomik, 
kültürel bunalımlar altında inlerken, gerçekçi 
mücadeleyi yapanların karşısına fikir ve icra-
atlariyle çikamıyanlarm, politik oyunlarla 27 
Mayıs elemanlarını ve memleketimizin kalkın
masını istiyenleri itibarsız hale getirmek için 
sarf ettiği gayretlerin bir eserini daha bu dosya 
da görmek mümkündür. 

Meşhur Nikson raporundaki taktiğin ve po
litikanın ne derece uygulandığını görmek isti-
yenler lütfen o raporu bir kere daha dikkatle 
okusunlar. 

En az üç yıldan beridir bu kürsüden çeşit
li arkadaşlarımı, MİT in bu tertiplerini dile ge
tirmişler, fakat kulak asan çıkmamıştır. Yine 
söylüyoruz, MÎT i CİA nın peyki haline sokan

ların, MİT i politik çıkarlarının aracı yapan
ların bu memlekete ne derece kötülük yaptıkları 
er - geç anlaşılacak ve vatansever sorumlular 
elbette bir gün bu gerçek karşısında daha faz
la vebali omuzlarında taşımak yerine, çare bul
maya yöneleceklerdir. 

Dosyayı tetkike devam ettiğimiz zaman açık 
tertiplerle karşılaşmamız mümkündür. Bu hu
susta iki örnek daha vermek istiyorum: MİT ela-
'mianınm raporuna göre, 16 Haziran 1970 tari-
rihinde yapılan toplantıda Altan öymen'in de 
bulunduğu bildirilmiştir. Altan öymen, bu top
lantıda bulunmadığını o tarihte dış ülkede oldu
ğunu Sıkıyönetim mahkemesinde ispat ederek 
tahliye edilmiştir. 

Komisyon üyesi bâzı arkadaşlarımızın iddia 
ettikleri gibi, bir müessesenin veya kişinin gö
revinin önemi ve işgal ettiği mevkiin derecesi 
hiçbir zaman onlar tarafından yapılan ihbar
ların ve verilen bilgilerin muteber olması anla
mım taşıyamaz. Nitekim yukardaiki örnek, 
MİT elemanının ihbar ve bilgilerinin itibar de
recesini gösterir. 

Ayrıca, eski MİT Müsteşarının o göreve 
Madanoğlu tarafından getirilmiş olmasını bir 
vefa borcu nedeniyle tertipler hazırlaması müm
kün değildir, şeklinde yorumlamanın ve bu yo
rumun Komisyon raporunun gerekçesinde yer 
almasını yadırgamış bulunuyorum. 

Bu mantıkla hareket edenlere kendi partile
rini kuran ve tek başına iktidara gelmesinde bü
yük emekleri bulunan eski kurucularının dağ
dan gelip bağdakini kovar misali A. P. den na
sıl uzaklaştırdıklarını hatırlatmakla yetinece
ğim. 

Bir kişinin elinden tutup en üst mevkilere 
getirmek o kişinin ebedî minnetini kazanmak 
için yeter sebep değildir. Bâzı başka duygula
rın insanları benliklerinden uzaklaştırdığını da 
unutmamak gerekir. 

MİT elemanını yalanlayan ikinci örnek de 
şudur: Fezlekede 4)6 sıra numarasında gösterilen 
ve 23 Kasım 1970 günü ilhami Soysal'm büro-
sunda Osman Koksalla ilhami Soysal arasında 
yapıldığı iddia edilen toplantıda Sayın Köksal'-
ın Komisyon üyelerinin bilgisine sunduğu Hava 
Yollarından resmen temin ettiği belgeye göre, 
19 Kasım 1970 ten 25 Kasım 1970 e kadar istan
bul'da bulunduğu C. H. P. Gençlik Kollarının 
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Kurultayını takibettiği ve misafir kaldığı bir 
arkadaşının adresini de vermek suretiyle çürü
tülmüş bulunmaktadır. 

Ceza hukukunda savunmanın aksi ispat edil
medikçe o savunmaya itibar edilir, kuralı yer 
almış bulunuyor. Savunmalarını yapan Sayın 
Madaneğlu ve Sayın Koksal'm bu kurala daya
narak iddiaları reddeden savunmalarına değer 
vermemiz gsrsklr. 

Ayrıca, dosyada ismi geçen iki arkadaşımı
zın durumlarının da birbirinden ayrı olduğu 
göz enlinde bulundurulmalıdır. Sayın Madan
oğlu, «kadro örgütü» başlıklı yazının kendisine 
aidolduğımu beyan etmiştir. Dosyada elle tutu
lur tek deki budur. Sayın Koksalın ise, bu ya
zı ile uşaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Bu 
yazı tetkik edildiği takdirde, bunun bir ihtilâ
lin on hazırlığı değil, ihtilâlden sonra yapılma
sı düşünülen veya o gürikü ortam içerisinde na
sıl olmadı gereklidir sorusunu cevapkyan nıüs-
vetle, fikri hazırlık niteliğindedir. 

3 . 8 . 1971 O : 1 

iann iştiraki olmadan yapılan toplantılarda 
Devrimci Dayanışma Derneği diye bir derneğin 
kurulması tartışılmış ve S Nisan 1971 tarihli 
toplantıda da bu demeğin bir parti olarak or
taya çıkması önerilmiştir? Bu soruların ceva
bını bulmak dosyada mümkim değildir. Bunun
la beraber akıl ve mantık Sayın Madanoğlu'nun 
ve Sayın Kck^al'm bir ihtilâl hazırlığı içerisin
de değil, her aydın ve memleketini seven kişi
ler gibi, toplum meselelerini tartışmak, çareler 
bulmak yolunda faaliyet gösterdiklerini kabul 
etmeye bizi zorlar. Aksi varit olsa idi, biraz 
evvel de dediğimiz gibi, kurt dumanlı havayı 
sever gereğince, yurdun bunalımlarla delu oldu
ğu 1070 yılında bu toplantıları daha olumlu ve 
eyleme geçecek bir y'dne şevke çalışırlardı. 

Halbuki, dosya muhtevası, dokunulmazlıkla
rının kaldırılması istenen bu iki kişinin, o buh
ranlı ve ihtilâle en müsait ortamda beyle dav-
ranmaiıklarını göstermektedir. 

Dört yıl Litren toplantıların dosyadaki iddi
aların ağırlığı karşısında samanın Hükümetinin 
üzerine eğilmemiş olması da üzerinde durulması 
gereken önemli bir noktadır. Suçun işlenmesi
ne ve yaygınlaşmasına imkân veren, bir eyleme 
göçüme halinde nasıl bir sonuca varılacağı meç
hul olan hu durumda dert yıl seyirci kalan bir 
Hükümet ya suçludur, - onlar hakkında da iş
lem yapılman gerekir - ya da Mahir Kaynak'ın 
iddiaları yetkili merciler tarafından gayri ciddi 
telâkki edilerek mesele üzerine eğilmek lüzumu 
görülmemiştir veyahut bu dosya, geçmiş iktidar 
tarafından bir şantaj vasıtası olarak elde bu-

!, lundurulup Sayın Koksal ve Sayın Madanoğlu'-
na tehdit unsuru olarak kullanılmak istenmiştir. 

Bu durum karşısında bu dosyanın ciddiyeti
ne inanmak mümkün değildir. Eğer MİT ele
manının verdiği bilgiler gayri ciddî ise, Hükü
met bu yüzden üzerine eğilmemiş ise, MİT ela
manının taltifi değil, cezalandırılması gerekir 
ve bu dosyanın buraya gelmemesi ieabederdi. 

Sayın senatörler; sonuç olarak görüşlerimi 
şöylece bağlamak istiyorum: 

1. Ceza Hukukunda kanı, delile istinadetti-
ğl müddetçe muteberdir. Elimizdeki dosyada 
ise, bizi bu kanıya ulaştıracak deliller mevcut 
değildir. 

2. Bütün iddia ve ithamlar MİT elamanı 
Mahir Kaynak'ın teyp bantları ile tesbit ettiği 
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bilgilere ve verdiği raporlara dayanmaktadır. 
Bunlar ise, tutanaklarla tesbit edilmemiştir. 
Edilse dahi tek başına hukukan bunları delil 
sayamak mümkün değildir. 

3. Dosyada adı geçenlerin ifadeleri muh
birin iddialarını reddettiklerini göstermektedir. 

4. MİT elamanı Mahir Kaynak, bulunduğu 
her toplantıda daima teşvikçi ve tahrikçi duru
mundadır. Marksist düşünce ve eylemi öner
mektedir. Bu tarz hareketi onun bir maksadı 
sağlamak için görevlendirildiğini göstermekte
dir. Bu maksat da CİA nın Amerikan menfaat
lerini ve hâkimiyetini tesis yolunda sıkı işbir
liği halindeki MİT ve 12 Mart 1971 muhtırasiy-
le iskat edilen tutum ve davranışiyle devamlı 
olarak 27 Mayıs ve Anayasasına cephe almış 
bulunan ve Meclis baskınını tertiplemeye kadar 
cüret eden zamanın iktidarının ve onun yöneti
mindeki istihbarat ve güvenlik teşkillerinin 
27 Mayıscılara karşı giriştiği tertiplere dayan
makladır. 

5. Bugün Türkiye'de en kolay itibardan dü
şürme yolu, muarızlarını Marksist, Leninist, 
Maoist diye suçlamak yoludur. MİT elamanının 
bu yoldaki gayreti bu dosyada sırıtmaktadır. 
Kendilerini yakînen tanıdığım Sayın Madanoğ-
lu ve Sayın Köksal'ın Atatürkçülükten başka 
bir ideolojileri yoktur, olamaz da. 

Bu dosya MDO gibi Acuner hakkındaki dos
ya gibi, Yıldız, Kaplan ve diğer arkadaşlarımız 
gibi düzenlenen Dikson raporunun pasifize et
mek istediği kişilere karşı uygulanan tertipler 
zincirinin bir halkasıdır. Bu çatı altında ve bu 
kürsüden ilk defa bir Parlömantsr olarak 1862 
yılında komünizme karşı konuşmayı ben yaptım 
ve bugüne kadar da bu yoldaki mücadeleme de
vam ettim. Buna rağmen aynı ithamlar muarız
larımız tarafından bana ve arkadaşlarıma de
vamlı olarak yapılmaktadır. 

Bu vesileyle burada tekrar beyan ediyo
rum ; 27 Mayıs ekibi içerisinde kendisini ne Rus
ya'ya, ne Amerika'ya satacak Atatürk ilke ve 
devrimlerinden başka ilke ve devrimleri, hele 
millî olmıyan ideolojileri benimsiyecek tek kişi 
yoktur, olamaz ve olmıyacaktır. 

Konuşmam ve muhalefet şerhim hissî değil, 
aklidir. Tecavüzkâr değil, gerçekçidir. Kis:î 
ve mütecaviz olanlar, şahıslarımızı emare ola
rak vasıflandıranlardır. 

Sayın arkadaşlarım; şimdiye Kaaar arz etti
ğim nedenlerle elimizdeki dosya, Anayasa ve 
İçtüzüğümüzün bize kıstas olarak gösterdiği 
hükümlere uymadığından Sayın Madanoğlu'nun 
ve Sayın Osman Köksal'ın dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına karşıyım, arz, ederim. (Millî Bir
lik Grupu ve 0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı söz mü istiyorsu
nuz efendim?. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, komisyon 
Başkanı ve komisyon sözcüsü var. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Komisyon adına konuşacak. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı zatıâliniz-
siniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Komisyon adına izahat verecekler, biz vazife-
len'dirdik kendisini. 

BAŞKAN — Simidi efendim, zatıâliniz bu
radasınız, komisyon sözcüsü de var. Bu takdir
de komisyon üyeleri de söz isterler ve bu tak
dirde Tüzüğün 56 ncı maddesinin tatbiki im
kânı hâsıl olmaz, istirham ediyorum efendim. 
Yani 53 ncı maddenin tatbikine imkân olmaz. 
Siz söz isterseniz hakkınız var. Tartışmaya ma
hal yok, söz veremem. Zatıâliniz söz isliyorsa
nız buyurun. Sözcü varsa buyursun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkanım, komisyon bu dosyanın ağırlığı 
muvacehesinde dosyayı tetkik etmek üzere 
muhtelif kademelere ayırmıştır. Arkadaşımız 
Alt Komisyonun Başkanıdır, dosyayı teferruatı 
ile bilmektedirler. Bâzı meselelerin açıklanma
sında fayda umduğum için, Komisyon Başkanı 
olarak ben kemdijsine söz verilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Zatıâlinizden ve komisyon söz
cüsünden gayrisine komisyon adına bu sırayı 
bozarak söz veremem. Sayın Tığlı'yı sıraya ya
zarım ve filihal yazmış bulunuyorum. Söz sırası, 
üzerinde, Sayın Orhan Kor'undur, buyurun 
efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu gün memleketimi-
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zin, aziz milletimizin ve demokratik rejimin ve 
daha açıkçası Atatürk Türkiye'sinin bekası ile 
ilgili çok önemli bir konuyu Yüce Senatoya 
niyabeten tetkik eden Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzun, iki Kontenjan Senatörünün 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını 
veya bir kısmını tebdil ve tağyir ve bu. kanun 
ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ıskata veya vazifesini yapmaktan 
men'e cebren teşebbüs gayesi ile gizlice ittifak 
kurmak suçundan dolayı, Ankara 1 Numaralı 
Sıkıyönetim Mahkemesince vâki talep üzerine, 
her iki Senatörün, Madanoğlu ve Köksal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına müte
dair raporunu dikkatle inceledim. 

Raporda, Madanoğlu'nun el yazısı ile kurmuş 
oldukları gizli ittifakın hedef ve gayesini Ata
türk Türkiye'sine vermeyi düşündükleri yenâ 
veçheyi açıkça ifade eden belge ve bu belgenin 
-kendi kaleminden çıktığını teyideden beyanı 
muvacehesinde, hukukçu olmamama rağmen, 
suçun sübuita erdiği inancını taşımaktayım . 

Keza, Osman Koksal da fezlekede isimleri geçen 
ve suçta iştirak halinde bulundukları gerekçesi 
ile Örfi İdare Mahkemesince tutuklanan, dü
şünceleri ve kimlikleri halk efkârmca gayet iyi 
bilinen bası eşhas ile devamlı toplantılara ka
tıldığını ve fakat son zamanlardaki bâzı top
lantılarda bulunmadığını beyan ve kabul etmiş 
olmakla, gizli ittifakın kurucusu olduğunu 
zımmen de olsa kabul etmiş ve Koksal da Ma-
danoğlu gibi dosya münderecatmın doğruluğu
nu ve ciddiliğini kabul etmiştir. 

Bir taraftan Atatürkçülükten ye onun dev
rimlerinden bahsedeceksin, diğer taraftan bü
yük kurtarıcının, büyük askerin canı pahasına 
kurduğu Türkiye Cumhuriyetini kökünden yı
kacak tertiplerin, gizli ittifaklarını gizli ör
gütlerin kökü Büyüık Atatürk'ün her görüldü
ğü yerde ezilmesini vasiyet ettiği bu aşırı ce
reyana dayanan sistemi Türkiye'ye getirecek 
tertiplerin başında veya içinde bulunacaksın.. 
Bu, mümkün değildir. Bu husus Atatürkçülük
le, vatan sevgisi ile, millet sevgisi ile ve bu 
kürsüden edilen yemine aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor. Bir dakika 
müsaade eder misiniz efendim? Bir dakikanızı 
rica edeyim. Zatıâlilerinîz raporun üzerinde söz 
aldınız. Şu noktaya kadar tamamen raporu tas-

vibeden ve burada savunmada bulunanların 
hareketlerini rapor istikametinde tavsif eden 
bir konuşma yapıyorsunuz. Bu hareketiniz ta
mamen Tüzüğün lehte aleyhte, üzerindeki ter
tipten konuşmanızı sağlamak için üzerinde be
yanda bulunduğumuz kanısını bende uyandır
dı. Bu halde devam buyurursanız konuşmanı
zı sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 
Bu hareket diğer arkadaşların söz sırasını 56 
ncı maddenin ihlâli neticesine müncer oluyor, 
beni buna âlet etmemenizi istirham ederim 
efendim. Çok rica ediyorum, üzerinde konuşa
caksanız ne âlâ, üzerinde konuşmaya müsait 
değilse yazılı metniniz, lütfen kürsüyü terk 
edin. 

ORHAN KOR (Devamla) — Üzerinde ko
nuşacağını efendim. İsnat mutlaka bağımsız 
Türk askerî mahkemesi önünde tetkik olunma
lıdır. Şayet iddialar doğru delilse, bu takdirde 
Atatürk rejimine kastedenler mutlaka en ağır 
şekilde cezalandırılmalıdır. Hepimizin içinden 
yetiştiğimiz Kahraman Ordumuzun şerefli hâ
kimlerinin bu vazifeyi tam bir Atatürkçülük ve 
tarafsızlık içinden gerçekleştireceklerine şah
san inanıyorum. Bu inançla da oyumu Anayasa 
Komisyonu raporunun kabulü istikametinde 
kullanacağımı da beyan eder Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 

sıramı Sayın Tığlı'ya veriyorum. Rapor lehin
de. 

BAŞKAN — Hay hay memnuniyetle. Sayın 
Tığlı buyurunuz efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; Anayasa ile müesses 
Türkiye Büyük Millet Meclisini vazife görmek
ten cebren men ve Hükümeti ıskat maksadiyle 
fikrî ittifak kurmaktan sanık olarak, halen 22 
tanesi mevkuf olmak üzere, 33 kişiyi bulan sa
nıklardan ikisi de; inşallah ileride değildir, çık
maz temennisi ile; Sayın Madanoğlu ve Osman 
Koksal bulunmaktadır. 

Evvelâ hâdiseyi iyice anlıyabilmek için isnat 
karşısında nasıl bir durumda bulunduğumuzu 
izah etmeye ihtiyaç görüyorum. 

Bir defa isnadedilen fiil, MİT elemanı tara
fından tutulan teyp muhteviyatı ve gene MİT 
elemanı tarafından zaman zaman yaptığı top-
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lantılar muhteviyatını kaleme almak suretiyle 
rapor halinde verdiği raporlarla ve tabiî MİT 
elemanının teyp muhteviyatı ile, suçun delili 
olarak, isnat vâki olmuştur. 

Sayın Ataklı'nın bir nebze temas ettiği hu
sus istisna edilirse, teyp muhteviyatının ve MİT 
elemanının verdiği raporlar muhteviyatının vâ
ki olması halinde sucun olmıyacağını iddia et
miş bir muhalif üye daihi mevcut değildir. İşin 
burasına bilhassa dikkatinizi çekmek isterim. 
Yani, teyp muhteviyatı ve raporlar muhteviya
tı gerçek ise, bunun bir vahim suç olduğunda 
muhalif muvafık müttefik haldedir. Yalnız ih
tilâf MİT elemanının düzme raporlar tanzim 
ettiği, teyp muhteviyatının mürettep olduğu 
yolundadır. Mesele teyp muhteviyatı mürettep 
midir, MİT elemanı düzme raporlar vermek 
üzere hazırlanmış, tertiplenmiş bir insan mı
dır, değil midir? Meselesini münakaşa etmek
ten ibaret bulunmaktadır. 

Bu itibarla teyp muhteviyatının gerçekten 
neyi ihtiva ettiği, hakikaten vâki ise suç mu
dur, değil midir bunun münakaşasına girmeye 
artık lüzum görmüyorum. Çünkü, bu muhtevi
yata göre hiçbir toplantı olmamıştır ki, Devleti 
nasıl yıkalım, Hükümeti nasıl alaşağı edelim, 
Meclisi nasıl alaşağı edelim diye konuşulmamış 
olsun. Hiçbir toplantıda bu baskın hareketini, 
bu yıkma hareketini, bu ihtilâl hareketini nasıl 
tertibedelim, kaç tane albayı kandıralım, kaç 
tane mektebi kendimize alalım, kaç tane Harb 
Okulu talebesini şöyle yapalım, böyle yapalım 
denmemiş olsun. Ve bu konuşmalar, Sayın Kok
sal dâhil olmak üzere, hemen bütün sanıkların 
binlerce kelimeyi bulacak derecede, dört sene içe
risinde defaetle konuştuğu vakıadır. Bunun ak
sini iddia eden bir sayın üye varsa zabıtlardan 
derhal okumaya hazırım. 

Bu itibarla teyp muhteviyatı gerçekten Dev
leti yıkmanın bir fikrî hazırlığı mildir, bir fikrî 
mutabakatı mıdır, bir fikrî anlaşması mıdır, 
değil midir diye bunun münakaşasını yapmaya 
ihtiyaç mevcut değildir. Muhalif kalan üyeler 
dahi bunun münakaşasını yapmaktan sureti kat-
iyede çekinmişlerdir. Demek ki, bu muhteviyat 
doğru olduğu takdirde Devlet vahim bir şekil
de ihtilâlle muhatabolacaktı ve vahim bir düzen 
kurulacaktı. Ama, teyp muhteviyatı doğru mu
dur değil midir? Sahte midir, düzme inidir? Bu

nun münakaşasını alabildiğimize, tam bir hür 
fikirle ve vicdanlıl-Jk içerisinde münakaşa ötme
ye hazırız ve cevap vermek için de huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Bir defa tsypin, teyp şeridinin hukukî delil 
olmadığına dair tek bir iç'tihad mevcut değil
dir. Yani mahakim içtihadı yok. Aksine olarak 
üçüncü Dairenin bir de Daireler Kurulunun, bir 
de Sayın Ekrem Acuner'in dâvası münasebetiy
le Askerî Yargıtayın teypin tamamlayıcı delil
ler marifetiyle delil olabileceği istikametinde 
içtihadı sevk etmiştir. Yani yan delillerle şaha
det gibi, vakıa ve hâdise gibi, konuşmanın özel
liği gibi ve konuşanların ruhî yapıları gibi mü
temmim delillerle teyp muhteviyatının delil ola
bileceği mahakim içtihadı ile takarrür etmiştir 
Aksine içtihat Sayın Ataklı tarafından söylen
miş idi, mevcut değildir. Sadece bir elektrik mü
tehassısı olan profesöre sorulduğu zaman teyp 
muhteviyatı her türlü sakıncayı ve şüpheyi ber
taraf edecek derecede söylenene aidollduğunu 
teJbite kâfi değildir, şeklinde bir içtihadı var
dır. (A. P. sıralarından karan sesleri) 

Mütalâası var. Yani içtihadı diyorum, bu da 
şahsi mahiyetle bir mütalâa olmadığını, tam 
fennî bir mütalâa olduğunu iddia etmek de ko
lay değildir. Çünkü ikinci ve üçüncü fen adam
larına sorulmamıştır. Fen adamının da hata 
yapması daima mümkündür. Bunu izah için söy
lüyorum. 

Şimdi gelelim teyp. Şimdi sayın senatörler, 
dört seneyi bulan amansız takip neticesinde 
yekûnu 300 sayfayı geçen teyp şeritleri doldu
rulmuştur. Bu teyp şeritlerini dolduran zat ya
kasında taşıdığı bir düğme veya cebinde taşı
dığı veya elinde bulundurduğu bir dolma ka
lem hacmında olan küçük bir vasıta ile alıcılık, 
vericilik rolünü yapmıştır. Eîvde konuşulanları 
almış ve 200 metre, 100 metre mesafede başka 
MİT elemanları marifetiyle getirilmiş olan teyp
lere sesi nakletmiştir. Bu itibarla, hattâ nakle
derken, kendine itimat telkini için (Sakın ha. 
üzerlerimizi arayınız, aramızda MİT elemanı 
bulunabilir, teyp e alınabilir» demek suretiyle 
de kendine itimat sağlama yollarını bulmuştur. 
Bu itibarla teyp, yalnız Mahir Kaynak isminde 
olan tek MİT elemanı tarafından değil, Mahir 
Kaynak'ın alıcı ve verici alet marifetiyle seksleri 
naklettikten sonra teyp şeridine nakleden ikinci 
ve üçüncü MİT elemanları da mevcuttur. Bu 
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itibarla birden fazla olan Millî istihbarat me
murlarının, dendiği ve müdafaa edildiği gibi, 
bu iki kıymetli senatörümüzün aleyhine bir iha
net şebekesi halinde çalışmış olduklarını ne ka
dar müdafaa etmiş olurlarsa olsunlar, bu müda
faa havada kalan bir iddiadan başka bir şey de
ğildir, olamaz. Kaidei umumiye, herkesin, bil
hassa, vazifeli memurun doğru ve namuslu va
zife gördüğüdür. Kaidei umumiye budur. Bu 
kaidei umumiye hilâfına bir neticeye varabilmek 
için bu memurların kasten bir ihanet vazifesini 
üzerlerine aldıklarının ve bu büyük teşkilâtın 
böyle bir ihanet şebekesi halinde çalıştığının 
gerçek delillerle ispatı lâzımdır. Sayın Madan-
oğlu, komisyonda yaptığı müdafaalarda vârid 
olan bir sual üzerine «MİT nm başında müste-
şarlıik vazifesi yapmak üzere bir korgeneralin 
tâyin edildiği söylenmiş» ve hemen sözümüz ke
silmek suretiyle «evet, onu ben yaptım» diyerek 
ve bir «kahrolsun, lanet olsun» gibi bir edayı 
mânevi takınarak, o zatı da o teşkilâtın başına 
kendisinin getirmiş olduğu böylece ikrar edil
miştir. O halde, adlî ve ahlâkî esasları öne ala
rak MİT nm başına getirilen koca bir genera
lin, bilhassa, Sayın Cemal Madanoğlıı'nun söz 
sahibi olduğu zaman onun tarafından böyle mü
him bir vazifenin basma getirilmiş olması ken
disi lehine bir garanti teşkil eder. Akıl ve man
tık bunu emreder. Kendi aleyhine böylesine bir 
ihanetin başkanlığını yapacağı ve yarısından 
fazlası subay bulunan MİT elemanlarının, boy 
leşine hainane, böylesine utandırıcı bir tasni 
ve tertibin önderliğini yapacağı sureti katiye de, 
hilafı gayrikabili inkâr olan delillere muhtaç 
olarak iddia edilebilir. Binaenaleyh, şu savun
ma «MİT benim aleyhime tertip yaptı, tasni 
yaptı» diyebilmiş olmak havada kalan bir savun
madan başka bir şey değildir. Binaenaleyh, sa
vunmanın hilafı sabit olmadıkça muteberdir, sö
zü maalesef gerçek anlamiyle ne anlaşılmış, ne 
de istimal edilmiştir. Mektup yani, ka.nuni bir 
hüküm halinde savunmanın hilafı sabit değilse 
savunma muteberdir diye bir hüküm olmamakla 
beraber, hukukta, ceza tatbikatında, içtihat 
halinde bir genel kaide halinde hilafı sabit ol-
mıyan müdafaanın muteberiyeti kabıü edilmiş
tir. Ama, bu söz söylennıiyen, ibarenin içine 
girmiyen bir gerçekle mukayyettir. Mücerret 
olarak, hilafı sabit olmıyan savunma muteber
dir diye bir kaidei umumiye yoktur, Aksine ola

rak kaidei umumiye şudur: Bilhassa, hukukçu
larımıza hitabediyorum. ispat edilmiş bir sa
vunmanın hilafı sabit olmadığı takdirde mute
ber olduğudur. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Beratı zimmet 
asıldır. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Evet, ispat 
edilmiş bir savunmanın hilafı sabit değilse, is
pat edilmiş olan savunma muteberdir. 

ISALİH TÜRKMEN (Ağrı) — öyle değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. iSaym Türk
men, kendi noktai nazarlarını ifade buyuruyor
lar. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Müsaade 
edin anlatacağım, efendim. Ahmet Mehmet'in 
evine girdi. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hukuktan ay
rılmayın, Sayın Tığlı. 

'SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Hoca
lık yapıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın özden. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Allah'a şü

kür, kanaatimden, vicdanımdan saptığım haya
tımda vâki değil. Bunu sayısız emekleriyle or
taya koydum. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, ben gerekli ikazı 
yaptım. Lütfedin efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Münakaşa 
e?asa müessir olur. Ahmet, Mehmed'in evinden 
çıkarken Ahmet'i gördüm diye bir itham, şaha
det karşısında Ahmet'in ben o evi tanımıyorum 
şeklindeki müdafaası ispat edilmiş bir müdafaa 
değildir. Ben, o Ahmet'in evini bilmiyorum bile 
- ki, Sayın Osman Beyefendi böyle diyor - «Ben 
o evi bilmiyorum bile, nerededir» şeklindeki 
müdafaası sabit sayılarak bildiğinin isbatı tah
mil edilemez, Madem ki, bir veya iki şahit bu 
eve girdiğini söylüyor, o evi bilmediğini benim 
hpatını lâzımgeldîği kadar acayip bir iddia ol
maz. O zaman öldürmedim efendim, öldürdü
ğümü ispat edin. Evi bilmiyorum bildiğimi is
pat et, olur. Öldürdü diyen karşısında «ben o 
adamı tanımıyorum» müdafaa değildir. «Bu ev
de konuştular, teyp tesbitini ben bu evde yap
tım» dedikten sonra, o evde bulunanın o evi ta
nınıyorum demesi, o eve gitmiş olmanın sübu-
tu mahiyetinde bir müdafaa olarak telâkki edi
lemez. Havada kalan bir müdafaadır bu; ve ta-
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biîdir. Sanık, elbette ret ve inkâr edecektir. 
Yani, mücerret ret ve inkâr mahiyetinde olan 
savunma ispat edilmiş bir savunma değildir ve 
reddin aksi ispat edilmek lâzınıgelir şeklinde bir 
töhmet yoktur. Kaldı ki, ret ispat edilmiştir. 
Burada mevcut delillere göre ispat edilmiştir. 
Ama, bu mevcut deliller hâkimleri mahkûmiye
te götürür, götürmez. Bu ayrı bir konudur. 

Şimdi geliyorum dokunulmazlığının kaldırıl
ması için ciddî sebepler ve ciddî delillerin ma
hiyeti ne olmalıdır? Bu da düşünülecek bir şey 
Ve mutlaka sanığı mahkûm ettirecek derecede 
ve kuvvette mi olmalıdır, yoksa sadece bir id
dianame tanzimino medar, bir dâva açılmasına 
medar olacak kadar bir delilin veya emarenin 
mevcudiyeti kâfi midir? işte, kâfi olan budur. 
Mutlaka mahkûmiyetini gerektirecek kadar ke
sin delillerinin bulunmasına lüzum ve ihtiyaç 
hissedilemez. Ciddiyet tâfciri o kadar öteye gö-
türülemez. Acaba, şu itham karşısında doku
nulmazlıkları kaldırıldığı takdirde dâva açma 
ihtimali var mıdır, yok mudur? Yoksa, bir Se
natörün şerefiyle, haysiyetiyle oynamak doğ
ru değil. Varsa, bir âmme dâvasının da kapalı 
kalması doğru değil ve dokunulmazlık kalkar, 
aidolduğu makam da müdafaasını yapar, beraet 
edecekse eder. Ama, var mıdır, yok mudur 
diye bir mütalâa serd edildiği zaman bilhassa, 
bu hâdisede var ki, şeriki cürm mahiyetinde 
olan 22 sanığın halen mevkufeıı muhakemesi 
görülmektedir. Demek ki, bu teşkilâtın başı 
mertebesinde gösterilen, başı veya baştan sonra 
gelen insanlar olarak gösterilen sanıkların su
çuna iştirak etmiş olan ve bunlara nazaran tâ
li mevkide bulunan 22 sanık mevkuf üken, aynı 
fiilden dolayı mevkuf iken, bunlar baklanda 
vâki olan isnadın mehakim tarafından gayri cid
dî tarandığı iddia edilemez, ciddiyete bir delil 
olur. Ha,, şöyle olur. Diğer sanıkların mah
kûm edilmesi pahasına bu sanıklar hakkındaki 
aynı suçtan dolayı irae edilen delillerin gayri-
ciddî olarak tavsif edilmesi bir defa adlî mese
lede ihtilâf ve ayrılık yaratır. Biz, demiyoruz 
ki, hiç bir zaman sanıklar mahkûm olacaktır. 
Hayır. Ancak, bizim vereceğimiz teşriî karar 
sanıklara vâki olan isnadın gerçek olup olma
dığının tahkikine imkân veren bir teşriî karar 
mahiyetinde olacaktır. Aksi halde, bu tahkike 
imkân vermekten kaçınılmış ve itham edilen 
şahıslar diğer şahısların muhakemesinin mev-

! küfen cereyan etmesine rağmen, haksız bir 
himayeye uğramış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Mesai saatimizin bitmesine kısa 
bir süre kalmıştır. Zatıâlinizin konuşması da
ha sürecek mi efendim? 

MTJİSTAFA TIĞLI (Devamla) — Çok süre
cek efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla, önerge var. öner
geyi okutup oylarımla sunacağım efendim. Bir 
dakikanızı istirham ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasama d9kunulmıazlık-
lariyle ilgili Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porunun müzakeresinin hitamına kadar müza
kerenin teminini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önerge aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Tığlı, 
bir dakika rica edeyim, efendim. Kürsüyü öner
ge aleyhine konuşana tahsis ediniz. 

(A. P. sıralarından, anlaşılmıyan konuşma
lar) Efendim, mesai saati. İstirham ediyorum, 
başladık bir şeye. Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım. 

Müzakere etmekte olduğumuz konu iki üye
mizin dokunulmazlığının kaldırılmasına veya 
kaldırılmamasma mütedair bir kararın verilme
sine müncer olacaktır. Ve öyle anlıyorum, sanı
yorum, tecrübeler öyle gösteriyor k i bu kabîl 
meselelerde sükûnetle, vicdan rahatlığıyla oy 
kullanabilme olanağını üyelere bahşetmediğimiz 
takdirde verdiğimiz kararın tam bir hukukilik 
arz etmesi olanağını azaltmış oluruz. Öyle geli
yor ve öyle görünüyor ki, Sayın Tığlı'dan son
ra bu kürsüde fikirlerini ifade etmek istiyen 
daha birçok arkadaşımız var. Onları da dinliye-
lim, yorgun olmıyan, kolay öğrenmeye mukte
dir olduğumuz zamanlarda fikirlerden istifade 
etme imkânını bahşetmekte hiçbir mahzur yok. 
Lütfediniz, kerem buyurunuz. Bu konu öyle 
müstacel, hemen bugün bitmesi gereken bir ko
nu da değil. Yarın gene toplanalım, yine bu ko
nuyu konuşalım ve rahatlıkla, vicdan hüzuruy-

1 la, akıl selâmetiyle bir neticeye varma imkânı-
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na kavuşalım. İstirham ediyorum, vakit bitmiş
se eğer, yarınki toplantıda aynı şeye devam ede
lim ve müsaade edin efendim. İstirham ediyo
rum, çok rica ediyorum; başka bir türlü hareket 
etmemizde mâna yoktur. Kastı mahsusumuzun 
da olmadığı bellidir. İstirham ediyorum, bu 
önergeyi geri alınız. 

BAŞKAN — Önergeyi okuttum, aleyhinde 
konuştular. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 19 dan sonra da çalışmalara 
bu raporun görüşülmesinin bitimine kadar de
vam olunacaktır efendim. 

Buyurun Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Şimdi bu 

MİT raporunun ve MİT elemanı tarafından 
teype alınmış olan şerit muhteviyatının sahte 
olduğu iddiası, bu teyp şeritlerinin bizatihi ta
biatı icabı olarak tahrifinin, montesinin müm
kün olabildiği esasına dayanıyor. Deniyor ki, 
fennen sabittir ki, teyp şeritleri monte edilebi
lir, silinebilir, kesilebilir. Şimdi, teyp şeritleri
nin silinebilmesi, kesilebilmesi, monte edilebil
mesi bir mümkinattır. Mümkinat, vukuat değil
dir. Kesilebiliyor, siliııebiliyor diye teyp şeridi
nin kesildiği ispat edilmiş olmaz. İnsan da insa
nı öldürebilir, bu bir mümkinattır. Öldürebilme 
kabiliyeti Ahmet'in Mehmet'i öldürdüğünün de
lili olmaz. Bu şeritlerin özel olarak fennî tatbi-
kikat neticesinde talırif edildiği, tebdil edildiği, 
monte edildiği ispat edilmedikçe bir kabiliyet 
olarak, bir mümkinat olarak teyp şeritlerinin 
tahrif ve tebdil edilebilmiş olması onun tahrif 
ve tebdil edilebilmiş olması, onun tahrif vs teb
dil edildiğinin delili sayılmaz. Zabıtlar da öyle
dir. Polislerin tuttuğu suç zabıtları da tebdil 
edilebilir, tağyir edilebilir, tadil edilebilir, ta
rihi değiştirilebilir. Bunlar olabilir. Hâdisevi bir 
mümkinattır. Bu mümkinat var diye o zaptın 
sahte olduğu iddia edilemez. Sahteciliğinin ay
rıca ispat edilmesi lâzımgeiir. Ve nitekim «Hâ
dise falan tarihinde işlendiği halde falan tari
hinde işlenmiş gibi gösterilmiştir, bu onun sah
te zabit olduğunun delilidir.» denir. Hal böyle 
iken, hiçbir teyp muhteviyatının yani hiçbir ge
ce konuşmalarının teybe alman sesleri üzerin
de tahrifat yapılmış olduğuna dair, meselâ Sa
yın Koksal için başka birisinin getirildiği ve 
onun sesine uygun bir zatın bulunduğu, onun 

yerine bâzı kısımlarının silinerek o adamın ağ
zından ses verildiği» iddia edilmiş değildir. Ve 
esasen böyle bir iddaya yanaşmadıktan sonra 
resmî bir makamın böyle bir şeye tenezzül ede
ceği aklen düşünülemez. Mümkinattır, ama dü
şünülemez. 

Bu itibarla mücerret teyp şeritlerinin teb
dili ve tağyiri mümkün mevattan olduğu iddi
alına dayanılarak bunların sahteliği iddia edi
lemez. Teyp memurunun, teypi tutan memurun 
vaktiyle Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasına göre oradan ayrılmış bulunması, 
onun bundan böyle tuttuğu ve tutacağı bütün 
zabıtların hilafı hakikat olacağının ela delilini 
teşkil etmez. Bir kanuni gerçek de yoktur M, 
«bir sabıkalının ne şahadetine, ne ifadesine iti
bar olunur» diye böyle men edici bir hüküm 
yoktur. Onun takdiri yine o satın özelliği ve ki
şiliği nazara alınarak mahkemeye ait bir mev
zu. olarak kalır. 

Bilhassa üzerinde durulan; yani teyp şeritle
rinin sahte ve tertip olduğunu ispat sadedinde 
üzerinde durulan noktalar teybe geçen bâzı iddi
aların ihtilâl kurallarına aykırı olarak tesbit 
edilmiş bulunduğudur. Ve deniyor ki «Nasıl 
olur da radyo gibi ihtilâle büyük çapta vasıta 
olan bir merkez evvelâ bombardıman edilir.» 
Görülüyor _ ki ihtilâl kurallarına aykırı olan bu 
husus teyp şeritlerinde görülüyor. Demek İd, 
yani ihtilâl yapacak insanların düşüneceği bir 
fikir değil, ihtilâlden anlamıyan insanların uy
durma bir fikri olabilir, diye delil olarak sürü
lüyor. 

Şimdi, esasında radyo merkezinin ilk hamle
de berhava edilmesi fikri ne Sayın Koksal'a ait
tir, ne Madanoğiu'na aittir. Bu Sayın Madanoğ-
lu'nun kayınbiraderi Hıfzı Kader'e ait bir söz
dür. Bu onun bilgisizliğine dayanabilir. Bu onun 
neticeyi anlamadan duyduğu bir havadisi nak
letmiş olmasından ibaret olabilir. Bu, MİT ele
manını ikna bakımından böyle bir silâhlı hâdise 
ile işe başlayacağını telkin etmiş olmak bakı
mından da söylenmiş olabilir. Hülâsa anlamadı
ğımız bir mülâhaza ile saylenmiş olabilir. Bu 
hiçbir zaman teyp tesbitlerinin ciddî olmıyaca-
ğınm delili sayılmaz. Eğer ihtilâl kurallarını 
bilmek sadece Sayın Koksal ve sadece Sayın 
Madanoğlu'nun inhisarında bir imtiyaz ise o za
man diyecek yok. ihtilâl kurallarını onlar ka-
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dar başkaları da bilir. Niye bir Korgeneral 
«bir tehdit ile bu kadar anormal bir şeyi yazdır
mış olsun diyamez miyiz? Bu teşkilâtın başında 
bir Korgeneral var, yahut diyemez miyiz ki 
«radyo gibi bir istasyon ihtilâlciler tarafından 
birinci derecede kullanılacak bir vasıta olduğu 
halde onun bombardıman edileceğini yazarsa bu 
saçma olur.» demez mi, o ihtilâl kuralına aykırı 
bir tedbir olduğunu bilmez mi? 

Sonra denmiştir ki, «Yine bu teyp şeritleri
nin sahte olduğuna delil şu vardır: Atatürk'ün 
Çankaya'daki evinin bombardıman edilmesi, 
«Nasıl olur, bir asker Atatürk gibi bütün varlı
ğımızla bağlı olduğumuz bir liderimizin, bir ta
rihî hâtıra olarak bıraktığı evini bombardıman 
etmeyi düşünebilir.» Bu da gösteriyor ki «bu 
teyp şeritleri sahtedir, düşmedir.» diyor. 

E... Şimdi insafınıza sığınarak arz ederim; 
ceza mevzuatı asker şunu yapar, sivil bunu yap
maz, valiler bunu yapabilir diye sınıf tasnifi 
üzerinde tanzim edilmiş bir mevzuat değildir. 
Aksine herkesin her şeyi yapabileceğini düşüne
rek tedbirler getirmiştir. Eğer gerçekten böyle 
bir şeye isnat ediyorlarsa o kendilerinin Ata
türk'e karşı olan bağlılığını ifade etmiş olmak 
bakımından bir değer taşır, ama genel olarak 
bu gerçeğe uymaz. Atatürk'ün değil evini bom
bardıman etmek, hayatına kast etmeye teşebbüs 
eden general vardır. «Sayın Mustafa Kemal be
ni affetsin, ben pişmanım, beni ihtiyar halimde 
serbest bıraksın, köşeyi vahdetimde oturarak 
son ömrümü geçireyim, beni bağışlasın,» diyerek 
af niyaz etmiş, fakat affa lâyık görülmeden 
sehpaya gitmiş general vardır. Hattâ bu, haya
tını harb sahnelerinde geçirmek suretiyle Cum
huriyetin temelinde taşı olan insandır, ama ne 
yapalım insan bazen şaşıyor. Asker olmasına 
rağmen, büyüğüne isyan etmiş olduğu dahi vâ
ki oluyor. Yalan zamanda bir binbaşının askerî 
sırları Ruslara satmasından dolayı sehbada sal
landığını bilmiyor muyuz? Atatürk aleyhine te
şebbüsten kaç tane valinin asıldığını bilmiyor 
muyuz? Binaenaleyh, ben şu sınıftanım, Ata
türk'ün evini bombardıman edeceğine dair olan 
teyp tesbiti bana yakışmaz veya benim grupu-
ma yakışmaz diye bir savunmanın içerisine gi
rerek teyp tesbitini böylesine tahlil etmeye kalk
ması hukuki değerden uzaktır. 

«Yabancı sefaretlerin yardımı ile, büyükelçi
liklerimizin yardımı ile Ruslarla veya Amerika

lılarla ihtilâl için pazarlığa girişmek veya Rus
ların yardımını ummak gibi» sözler geçmekte
dir. 

Arkadaşlar; bu bir bakıma göre, hiç şüphe 
yok ki, fevkalâde normal; ama bir bakıma göre 
de ihtilâl kuralıdır. İhtilâli yapacak olan insan
lar etrafmdakilerini teşci edebilmek için, onla
ra kuvvet ve cesaret telkin edebilmiş olmak için 
«Rusya'nın bile peşimizde olduğunu, ihtilâl anın
da Amerikalıların müdahale etmesi ihtimali 
olursa Rusların dahi karşı geleceğini» telkin et
mek ihtiyacını duyabilir. Bu türlü anormal söz
ler ihtilâlden sonra da vaki olur. Olmadı mı? 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra «talebenin istif ha
linde dondurulduğu, kıyma makinasına verildi
ği», denmedi mi? Ama bu da bir ihtilâl kuralı
dır. İhtilâli mütaakip halkın isyanına mâni ol
mak için böyle hainane tertiplere girişildiği, 
eski iktidar tarafından buna tenezzül edildiği 
söylenebilir. Bu mubahtır, hattâ ihtilâl yapan 
için helâldir. Elbette İd, ihtilâli göze alan, kel
leyi göze alan bir insan «Amerikalılarla pazar
lığa girdim, yaptım, garanti aldım, Rusları de
dim, dedirteceğim... Şu olacak, bu olacak» diye
bilir. Bunlar teyp muhteviyatının saçmalığının 
ve uydurmabğmm delili değildir. Eğer öyle ol
saydı tertip yaptığı dediği korgeneral bunu yap
mazdı. Korgeneral akılsız mı, bu kadar anor
mal şeyi teybe soksun? 

Sayın Madanoğlu buyurdular ki, «El yazımla 
yazmış bulunduğum mektup ile kitap halinde 
sonradan neşredeceğim, fakat not halinde der
leyip topladığım notları güya incelemek için 
Mahir Kaynak'a vermiş. Burada bugün de söy
ledi, komisyonda da söyledi. Eğer incelemek 
için vermiş olsaydım Mahir Kaynak bunun içe
risine Devgenç'i de sokardı.» diyor. Çünkü Dev-
genç denildiğine ve anıldığına göre ihtilâle mü
heyya olan bir teşekkül olduğuna göre, ben ih
mal etmiş olsam, zühul etmiş olsam bile; al tet
kik et, incele dediği MİT Ajanı Mahir Kaynak 
tedbirler cümlesinden olarak «3>etv G-enç» i de so
kardı diyor. Sokmadığı da gösteriyor İri, bu 
mektup kendi tarafından kendisine tetkik et, 
incele diye verilmemiştir, diyor. Bu da uydurma 
bir delildir diyor. 

Şimdi rica ederim, incele diye verilen şeyin 
mutlaka tashihi lâzımgelir mi? incelemek, tas
hih mânasına gelir mi? Ve ne hakkı vardır, o 
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teşkilâtın başı olarak tanınan zatın önemle ele 
aldığı ve tedbirler cümlesinden olarak ibrçok 
kurullara vazife verdiği bir notta «eksik vermiş
sin, şu kural da ihtilâle müheyyadır, bunun içe
risine dere edip sokayım» demek cesaretini gör
meyebilir de. Tashih et diye verdim demiyor 
ki, «incele diye verdim» diyor, inceleme bir tet
kiktir. Binaenaleyh MİT elemanının bu müda
faada kendi el yazısı ile verdiğini söylediği mek
tubun kendi eliyle verilmediği bir delili sayıl
maz. Ama şahadet kendisinden aldığı yolunda
dır. Kendisinden almadığını isbat edecek muka
bil bir müdafaa delili irae edilmemiştir. 

Komisyonda cevaplandırılmış olduğu gibi, 
gazetelerde intişar ettiği, gibi, şurada hemen ifa
de edeyim id, Sayın Madanoğlu kendi el yah
şiyle yazdığını açıkça ikrar ettiği bu ihtilâl 
mektubu, birtakım müesseselere vazife veren ve 
ihtilâlden sonra nelerin olabileceğini derpiş eden 
bu vahim mektup, kendisi tarafından yazılmış 
olduğu benimsendikten sonra, artık ihtilâle ha
zırlık içerisinde olduğunun inkârı mümkün ol
maktan çıkmıştır, öyle bir mektup İd «ihtilâl 
olur olmaz, devrim muvaffak olur olmaz Cum
huriyet Senatosu yerine şu ihtilâl Kcnsej/i ola
caktır, Millet Meclisinin yerine ulusal Meclis 
kurulacaktır.» diyor ve aynı zamanda «Ben bu
nu 27 Mayıstan evvel 27 Mayıs için yazdım.» 
diyor. 27 Mayıs için yazılan şu ihtilâl mektubu 
ve ihtilâlden sonra yapılacak hâdiselerde o za
man meveudolmıyan Cumhu^et Senatosu ye
rine bir ihtilâl konseyi ikama edilmiş olabilir 
mi? Mümkün değil, akıl bunu kabul etmez. O 
zaman «Komandolara vazife vermiş, komando
lar şunu yapacakmış, sendikalar bunu yapacak
tı, TÖS bunu yapacaktı.» O vakit ihtilâlden ev
vel sendika var mıydı? Olmasını düşünmüş ol
duğu da.=. 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Üye) — Yahu, 1947 den beri var. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Sendika? 
CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Üye) — Evet sendika. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — O başka. 

BAŞKAN — Lütfen efendim devam uyurun. 
Lütfen efendim müdahale etmsyin. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Peki; Cum
huriyet Senatosu Hayır. Senatonun ismi bile 
yok. 'Senato Anayasa ile ihtilâlden bir >sene son

ra teşekkül etmiş. 27 Mayıstan bir sene geçmiş 
Anayasa ile derpiş edilmiş. 27 Mayıstan evvel 
yasılan bir ihtilâl metodunda, mektubunda ve 
sisteminde «darbe», kelimesi geçiyor. «Darbe 
muvaffak olur olmaz Cum&uriıyeit Senatosunun 
yerine ihtilâl konseyi alacaktır», diyor ve kaç 
kişiden ibaret olacağına dair adedini de veriyor. 
Şimdi bu vaziyet karşısında Sayın Madanoğlu'-
nu ibraya, yanaşmak ve bu işlerle alâkalı görme
mek mümkün değil. 

Arkadaşlar, bsn bu konuda fevkalâde hassa
sını ve bu müesseseyi en çok müdafaa Gidenler
den biri benim. «Zan ile gitsin efendim, mahke
mede kendini ibra etsin, şuyndan kurtulsun.» 
Olmaz böyle şey. Şuyudan 'kurtulsun ne demek? 
Sen şüyu çıkaracaksın; Meclis olarak şu olarak 
bu olarak; "bsn kurtulmak, için inim inim inli-
yeceğim. Olmaz böyle şey. Müdafaa edeceğim, 
ama gayrikalbili iddia, gayriikabili müdafaa de
lilleriyle kasisi karşıya isek ve 'bilhassa bu şe
refli Meclisin mevcudiyetini ortadan kaldırma 
yolunda bir hareketle karşı karşıya isek bunu 
hoş görmek, evvelâ mensubu bulunmakla iftihar 
ettiğimiz bu müesseseyi inkâr ve reddetmek olur. 
Kendi kendimizi ret olur. Buna hakkımız yok. 

Mahir Kaynak'm rapor halinde «fakülteli» 
müstear ismini kullanmış, rapor halinde verdiği 
raporların ve tedbit ettiği teyp şeritlerinin ikinci 
şahıslarla, üçüncü şahıslarla teshil edilerek zapt 
altına alınmaması hukuki noksanlıktır, diyor. 
Değildir, böyle bir hukuk kaidesi mevcut değil
dir. Mahir Kaynak vazifeli bir memurdur, bir 
hâdiseye şahidolmuştur, yazmıştır, imzasını at
mıştır ve aidolduğu makama vermiştir. İkinci 
bir şahsa bu rapor Mahir Kaynak tarafından 
şimdi verildi, diyerek altına derkenar geçip 
zabıt tutmak ihtiyacı hukuken mevcut değil
dir. Ama memurundan şüphe eden, «ben ver
medim, imzamı inkâr ederim» der diye şüphe 
eden bir âmir varsa, kâtibi ile de ayrıca tev
sik ettirebilir. O onun takdiri meselesidir. Tev
sik ettirilmemiş bulunması verilen raporun 
sahteliği ile bigûna alâkalı bir müdafaa değildir. 

Yine Sayın Osman Koksal, komisyonda Ya
şar Tunagür baklanda, Araştırma Komisyonu 
bir rapor vermiş, dedi. Bu raporda Yaşar 
Tunagür hakkında MİT elemanının muhtelif 
raporları görülmüş. Bu raporları müspet olarak 
değerlendirmiş olsa idi komisyon, bu rapor-
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lana icabı yine Yaşar Tumagür'ü suçlu görür
dü, diyor. Aksine Yaşar Tunagür himaye edil
mek istendiği için - çünkü A.P. Grupunun işine 
öyle geldiği için - MİT raporları abasında fik
rî ve vakıavi tezatların bulunduğunu, birbirini 
tutmıyan ifadelerle dolu olduğundan bahisle, 
MİT raporları tahlil edilmiş, değersiz sayıl
mış ve Yaşar Tunagür ibra edilmiştir, diyor. 
Burada yine diyelim MİT memuru 'benim hak
kımda diyor, tesbitler yapmış, tek bir MİT 
mamuru olmasına rağmen, onun raporları se-
refraz, eliyor. Serefraz oluyor, başta geziyor 
ve muteber sayılıyor, diyor. Demek ki, diyor, 
siyasi hayat bu. Ve aynı MİT memuru olma
sına rağmen, işine gelen adam aleyhine verilen 
rapor muteber değil, işinize gelmiyenin aley
hine verdiği rapor muteber sayılıyor, diyor. 

Şimdi, bir garip tesadüf ve tecellidir, ben o 
zaman - esasında ben bu 'müdafaanın ne dere
ceye kadar doğru olduğunu bilmiyorum, şimdi 
aklımda kalmadı. - MİT in muhtelif raporları 
arasında bir tenakuz var, bir tezat var mı? 
Bunu bilmiyorum, belki var hakikaten ko
misyonun dediği gibi, ama ben o rapora da is
yan etmiş bir insanım, burada grupumda ve 
tek başıma, Olmaz b'c:yle şey demirindir. Ya
şar Tunagür hakkında verilen rapor beni tat
min etmemiştir. Bunu komisyona iade edin, 
dedim ve on senede vâki olan bir hâdise vâki 
oldu ve muhterem arkadaşlarımın ela iştira
kiyle hakikaten Adalet Partisi grupunun da 
büyük bir ekseriyeti ile bu Yaşar Tunagür 
hakkında verilen raporu kabul etmediler ve 
komisyona iade ettiler. Demek ki halisane fi
kir sahibi olduğumuz tutum ve bu davranışı
mızla da sabittir. 

Binaenaleyh, bir siyasi havanın içinde ol
madığımızı lûitfen kabul edin. Buna tenezzül et
meyiz ve bundan bir1 çıkar sağlamayız ve sağlı-
yamayız. Çünkü bizim elimizde değil, karar ve
recek biz değiliz. Koca askerî mahkeme, ayrıca 
askerlerden müteşekkil hâkimler ve kumandan
lar. 'Kumandanlarla bizim ne alâkamız var, ne 
münasebetimiz var? Hattâ bugün mağdur durum
da bulunan bir ısiıyasi iktidar, yani iktidarsız 
iktidar olduğumuz düşünülürse, biz hangi mah
kemeye, hangi askere, hangi senatör için şu ka
rarı versin, deriz veya diyebiliriz Bu akim ka
bul edebileceği bir şey değildir. Kaldı ki eğer 

gerçekten Sayın Madanoğlu'nu müstakbel ikti
darları - çünlkü kendileri öyle demişti - rakibi 
olarak görse, - ki bu muhaldir - Sayın Ma-
danoğlu müstakbel iktidarlara rakip olamaz, 
oünki par!tili değildir, parti lideri değildir. Ol
sa olsa şah3i itübariyle bir secıai-ör olarak seçilir 
gelir veya kontenjandan gelir. Bu, Adalet Par
tisi iktidarı için ması! bir tehditkâr rakip ola
bilir? «Bu niyetle beni bertaraf etmek istiyor
lar, 27 Mayıısçı olduğum için bertaraf etmek is
tiyorlar» diyor. Rica ederim 27 Mayısçı yalnız 
o değildir. Eğer gerçekten 27 Mayısın öncüleri 
olarak 27 Mayısçılık bir imMyaz ise, ki iımltiyaz 
olduğunda övünebilirler, yapmışlardır, Sayın 
Ahmsit Bey her halde Adalet Partisi iktidarına 
rahmet okumuş (bir insan değil. Toplantı deme
miş, yürüyüş dememiş, kongre dememiş, tale
be amfisi dememiş, hukuk fakültesi deme
miş, Fen Fakültesi dememiş, meclis dsimemiş, 
miting dememiş, her yerde konuşmuş ve her yar
de Adaîat Partisini yermiş. Bunu bertaraf et
mek için, Sayın Ahmet Beyi bertaraf etmek 
için beyle bir tertip düşünülür tertip olsa. Var 
mı Ahmet Beyin? Rica ederim, şu 50 den fazla 
kurmay Albayın ismi geçen şu davada, 50 den 
fazla kurmay albayla temas tem'a edildiği söy
leniyor, sayısız mekteplerle harbokullan ile 
temas edildiği söyleniyor, haltta tabii senatörle
rin de bu teşkilâta girmesi gayreti sarfediliyor. 
Bunda Ahmet Beyin bir defa ismi geçmez val
lahi. Yok. Tertip olsa Alımeit Bey önde girer, 
Sayın Ataklı belki onum da önünde gelir. Yok. 
Görülüyor ki, bir siyasi amaçla böyle bir ter
tibin düzenlendiği iddiasıma esasen askerî mah
kemenin mehabeti mânidir. Böyle bir mantığa 
varmaya askerî mahkemenin mehabeti mânidir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ne alâkası 
var, askerî mahkeımenim? 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Yani askerî 
mahkeme yutmaz, diyorum. Elinde, avucunda 
bir malhlkeme değil ki, semin MİT, Teşkilâtı uy
durma deliller yap ta hakime bir şey söyle de 
şunu yapda.. Olmaz.. 

Saniyen deniyor ki, «niye dört sene evvel de
ğil? A.P. böyle bir hainame teşeibbüs olmuş ta 
mevkii muamieleye koymaımışitır?» 

Şimdi evvelâ huikukan düşünmemiz lâzım 
gelirse A.P. iktidarı yani Başvekili, Hükümeti, 
böyle bir muameleyi mevkii muameleye koyma 
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hakkını haiz değildir. Bayın Nihat Erimi de 
burada suçlu buldu Sayın Ataklı. 0 da vazifesi
ni yapamıyor, alelacele buraya gönderiyor. Yani 
göndermemesi lâzım gelirldi gibi bir eda kinde 
oluyor. Şayia Nihat Erim'in elinde mi adliye'ye 
initakal etmiş olan bir meseleyi elinde tutmak, 
alıkoymak? Etmemiş olan bir mesele için Ada
le* BakûGi savcıya emir verebilir, ama, savcının 
miüdahil olduğu davayı, ikame etmek istediği 
(bir davayı durdur diyemez. Kanuni buna mani
dir. Dört senedenfberi gerçekten mevkii mua
meleye konmamış ise, işin vahim bir teşebbüs 
halinde olmasına rağmen, vahim neticeler do
ğuracağına inanmamış olduğundan olabilir. 
Evet bir 33 kişilik teşekkül gerçekten vahîm 
bir niyetin içinde, öyle bir niyet İd, bombardı
manlarla başlıyor. ihtilâlde muvaffak olunur 
olunmaz, zengin denilen zümrenin evvelâ halk 
mahkemeleri kurulmak suretiyle sehpaya çekil
mesi îma ediliyor. Bu da var işin içerisinde. 
Zenginleri, diyor, zararsız hale getireceğiz. 
Zararsız hale getireceğiz dendiği zaman, nasıl 
zararsız hale geltirilecelkftir diye mukadder ol
ması lâzımgelen bu suale de durmadan esvap 
veriliyor. Derhal Halk mahkemeleri kurula
caktır, diyor - halk mahkemeleri kurulmak su-
retiyele bir zenginin zararsız hale getirilmesi 
her halde dar ağacına çekmekle mümkün olur -
höyle bir vahîm niyetin içinde olmalarına rağ
men, iktidar bu hareketi fiilî netice doğuracağı
na inaramamıştır. Mesele daha da inkişaf etisin 
de daha bakalım bu niyette olan başkaları kim
ler, onu da bulayım diye, bir teenni içinde ol
muş olabilir. O da mümkün. Bu da bir mülâ
haza. Her ne suretle olursa olsun, bu bir ihmal ve 
terahi dahi olsa, bu delillerin zayıf veya çürük 
veya uıyduırma olduğuna delil teşkil etmez, o, 
ait olduğu makamın mesuliyeti ve sorumluluğu 
bahis konusu olur. 

O zaman Hükümet hakkında - yine bir sayın 
üyenin dediği gibi - gensoru açılır, soruşturma 
açîlır, araştırma açılır, hazırlık komisyonları 
kurulur, niye bunu vaktiyle mevkii muameleye 
koymadın denir. Yani vaktiyle mevkii muame
leye konmamış olması bunların uydurma oldu
ğumun delili olarak asla mütalâa edilemez. 

Sonra Sayın Madanoğlu eliyor ki; ben Ata
türkçüyüm. Nasıl olur da Atatürkçü olan bir 
insan bunları yapar? Simidi yine soğukkanlılik-

I la basiretinize hitabederek söylüyorum; Ata
türkçülük ne demektir. Evvelâ bunun üzerinde 
anlaşalım. Atatürkçülük demek, evvelâ millî ira
de demektir. Atatürk'ü de Atatürk yapan millî 
iraiedür. Atatürk de millî iradeye güvenerek, ona 
inanmış bir insanidir. «Cumhuriye't ilelebet payi
dar olacak» diyen de Atatürk'tür, altıyüz sene
lik imparatorluğu Mustafa Kemal denilen o za
fer kartalının arkasına düşerek, Amerikan as
keri gibi çikolata yiyerek değil, kuru ekmeğini 
ıslatmak suretiyle, taşı ile toprağı ile kazması 
ve küreği ile harb ederek yedi düveli vatandan 
koğan milistin iradeisi, işte Atatürk'ün iradesi
dir. Atatürk'ün arzu ektiği iradedir. O irade ki, 
alışılmış ve yedi evliya kudret'radedir zannedi
len bir padişahlık hanedanını kovup atmış, 
onun yerine Cumhuriyeti getirmiştir, millî ira
deyi hâkim kılmıştır. Ve işte kürsünün üstün
deki şu «Kayıtsız, şartsız» lâfı da Sayın ismet 
inönü'ne münhasır ve mümtaz olmak üzere, in-
tiyazh olmak üzere, şu söz Atatürk tarafından 
yazılmıştır. «Hakimiyet bilâkaydü şart mille
tindir.» «Bilâ kaydü şart» tâbiri de Sayın İnö-

j nü'nün dür. 
«Ben Atatürkçüyüm, nasıl ihtilâl yapanm » 

iyi, ama senin mektubun meydanda. Kitabın 
meydanda, kitapta deniyor ki, iradei milliye 
havada sallanan safsata bir fikirden başka bir-
şey değildir. Zira gerekçesini vermek suretiyle 
de bir felsefî inanç ve sistem kurmuş oluyor. Ve 
diyor ki «Türk Milleti cehildir, fukaradır. Ca-

I hiiliği ve fukaralığı sebebiyle kimi seçeceğini, 
nasıl seçeceğini bilemediği gibi, iradesini para 
ile satar ve satmaktadır.» Şimdi insaf edan, 
Türk Milleti iradesini para ile satacak da, 27 
Mayısı niçin yaptınız, 27 Mayıs Anayasasını ni
çin getirdiniz? 27 Mayus Anayasası Türk iradei 
mdlliyesini esas saymamış mıdır ve mutlak ira
denin yasama meclislerine ait olduğunu kabul 
etmemiş midir? Bu Meclislerin millî oyla, millî 
iradeyle teessüsünü emretmemiş midir? Ve 

| onun önderliğini yapan siz değil misiniz? 
j Sinildi bunun da bir melbze münakaşasını 

yapalım; oy meselesi, satmak meselesi.. Arka
daşlar bir defa a si olan genel oydur. Her ar-

j kadaş seçim mmtakasından seksen bin, yiiz-
bin oy alır. Hangi senatör ve milletvekili var
dır ki genel oyda aldığı oyun milyonda biri
ni para ile almış olduğunu iddia edebilmiş ol-

j sun? Bu, mümkün değil. Ama bir yoklama sis-
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temi vardır, dünyanın her yerinde de vardır. 
Yak mu? sistemde elbette mebus olursam seni 
inhisarlara odacı alırım, modacı alırım gibi lâf
lar sarf edilir. Bunuta. tesiri % 1 veya % 2 yi 
geçer mi? Ve geçtiği ilmen ispatlanmış mıdır? 
Ve nihayet geçse bile her adayın kendine gö
re yoklama çevresinde seçimi kazanmaya ya
kın veya kazanma derecesinde bir şansı var
dır. Bu mevcut olan şansa % 1 ilâvedir. Ve bir 
gerçektir, tesiri vardır, akrabasının tesiri var
dır, ırkın tesiri vardır, karadenizli is« karade-
nizlileıi daha çok sever, yoklamada karade
nizli deyiverir. Ama genel oyla bu müessir ol
maz. Genel oyda alınan oylar verilen oylar 
anamızın ak sütü gibi millî iradenin tavizsiz ve 
ivazsız olarak tezahürü ve iradesinden baş
ka bir şey olmadığı halde ve olduğunu isT>at 
da asla mümkün bulunmadığı halde Sayın Ma-
danosrlu'nun iradei milliveyi böylesine hav?•''a 
sallanan bir safsata fikir olarak telâkki et
mesi evvelâ bövle vahim bir fiilî istemeve rr^. 
nen hazır olduaımu göstermez mi M^ne^ h?-
zır olduğunu 'Ŝ örctermez mi, irad°i milliye alsv-
hine ve CnmflvnrTVet, <S<matosu Meclisin*» ve T"r-
kive Büvülk Mîllet, Mertlisini TsVa.ta mâ-nen mü
sait oMıı&rora gtö'Stermflz mi? M;llî ıra devi vok 
sa,va,n ve bumın felsefesini yanan bir zatro, 
millî irade alevhindo vammıvacaöı ne vardır? 
Şimdi ben haklı olarak soruvorum, bu mües
sesenin bir üvesi ve va^feli bir insanı ola
rak soruyorum; Millî iradeyi açıkça reddeden 
ve havada sallanan safsata bir fikir olarak te
lâkki eden ve bunun da boyla olduğunu söyle
mekten çekinmiven bir insanın millî irade aley
hine yapamıyacağı ne vardır ? 

OEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Bunlar dosyanın neresinde yazı
yor... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Benim şim

di aklım, vicdanım ve ilmim ve kendime göre 
hukukçuluğum burada söz konusudur. 

OEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Yahu hukukçu diyorsun, neresinde 
yazıyor da söylüyorsun bu millî iradeye ait şey
leri?.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Madanoğlu, 
böyle bir usul yok efendim. Kürsüde konuşan 
hatipten soru sorma usulü yok. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) —• Yanlış söy
lüyorsa ne olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim yanlış söyle
nirse tashih ediliyor efendim. 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Yalan söylüyor ve herkes de dinli
yor. 

Dosyada böyle şey ydk. Millî irade lâfı yok. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Getirelim 

efendim, getirelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
OEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Baştan aşağı okundu. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hattâ o 

notta istiklâl Harbini mütaakıp, - eğer cümle 
olarak hata etmemişsem - istiklâl Harbini mü
taakıp, Ulusal bir ordunun kurulma imkânı 
doğmuş olmasına rağmen, Maraşal Çakmak'ın 
bir nevi gericiliği mi veyahutta ehliyeteazli-
ği mi mâni olmuştur, diyor. Notunda o da var. 
Hepsini okuyabiliriz. Nihayet üç günümüzü 
alır, elli saatimizi, alır okuruz. Mektup burada
dır. E.. Sen 30 - '50 sene sonra Maraşal Çak-
mak'ı böyle hicvet. Millî iradeyi havada sal
lanan fikir olarak mütalâa et. Ve hattâ yalnız 
cahilliğine filân verse bir şey değil, para ile 
satmalınan bir irade olarak mütalâa et. On
dan sonra gel, ben cumhuriyetçiyim de ve mü
dafaa et. Bu, mümkün değil arkadaşlar. 

Sonra yine bu teyplerin ve raporların sah
teliğine delil olarak, benim falan günü fa
lan evde yapılan toplantıya katıldığımdan bah
sedilmektedir, halbuki ben o gün istanbul'da 
idim diyor. Bir tanesi veriliyor, beş gün altı 
gün mesafe ile gidiş ve geliş bilet aldım di
yor bu altı gün içinde, ama bu altı gün için
de toplantı olmuş, istanbul'a gidip ertesi günü 
dönmüş olamaz mısın? Bu da mümkün. 23 ün
de toplantı olmuş, 27 sinde dönüş bileti almış'. 
20 sinde gitmiş 23 ünde dönülmez mi? Veya 
gitmekten vazgeçilmiş olamaz mı? Bileti gös
termek kâfi mi? işte geçen gün eski saym 
Başkanımız treni kaçırdı, yataklı vagon bileti 
cebinde kâr kaldı. Bunlar olur. Yani mevcut 
olan bir resmî tesbitin sahteliğine delil olarak 
müdafaalar değildir. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı, bir daki
ka müsaade buyurulur mu efendim? Zatıâliniz 
Sayın Rifat Öztürkçine'nin yerine söz aldınız. 
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Rifat Öztürkçine Bey raporun lehinde söz iste
mişti. Zatıâliniz bir saate yaklaşık beyan ile 
- ince bir noktadır, takdirinize sunuyorum - söz
cülük vazifesi yapıyorsunuz. Bu nedenle bunu 
takdirinize sunuyorum efendim. Yoksa, sözü
nüzü kesme veya sadede davet mânasında değil. 
(A. P. sıralarından, gürültüler) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECÎ (Samsun) — Sa
yın Başkan!.. Rapora müspet rey vermiştir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. (Gürültüler) Hayır, sözcü olarak söz 
istediler. Sonra Saym Rifat Öztürkçine'nin ye
rine konuşuyorlar. Buyurun efendim, takdiri
nize sunuyorum. Zatıâliniz değerli bir hukuk
çusunuz. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hiç şüphe 
yok. Esasen her hatibin sözcü derecesinde hazır 
olması matluptur, idealdir. 

BAŞKAN — Öyle midir efendim? Devam 
buyurun efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Sayın Os
man Koksal; Atatürkçülere karşı olan, 27 Ma-
yısçılara karşı olan azgın iktidarın bana bir 
'hatırasıdır, hediyesidir, dediler. Bir taraftan 
azgın iktidar olarak vasıflandırdığı Adalet Par
tisi iktidarını, diğer taraftan; niçin dört sene 
alıkoydu ve tahkikat yapmadı diye suçlamakta
dır. E, azgın ise neden durmuş? Bu kadar vahîm 
konuşmalar, bu kadar vahim tedbirler ve gaye
ler içerisinde bir fikir mutabakatı halinde bu
lunan bir Heyeti Umumiye hakkında, ki bunla
rın hepsi Adalet Partisine karşı olan insanlar
dır; Doğan Avcıoğlu, îlhami Soysal, îîhan tSel-
çuk v. s. E, ne için dört sene kalmışlar asgm 
iktidarda? Görülüyor ki, eğer iktidarın buraya 
göndermemesi elinde idiyse, azgın olmıyan bu
günkü iktidar niçin göndermiş? (A. P. sırala
rından, gülüşmeler) Öyle ise Nihat Erim Bey de 
azgın olduğu için g'öndermiş. Bir dört sene de 
kalaydın denmez mi? Yani bu azgınlık nıazgın-
lık beyhude şeyler. Biz azgınlığımızla değil, hil-
miyetimizle tanınmış insanlarız ve öyle olmak 
isteriz. Bu şüphelerden bir savunma sadedinde 
dahi olsa, son derece uzak kalmalarını ve bir 
komisyon üyesi olarak da bunun iktidarın men
subu olmak itibariyle bu ithamın bir zerresinin 
de bana aidoîacağmı söyliyerek rica ediyorum; 
bu türlü zihniyetinizi artık bırakın ve kardeş 

I olduğumuzu ve bu memlekete hizmet için gel
diğimizi her fiilde, her hâdisede hatırlamak 
mevkiinde olalım. 

Sonra; Sayın Demirel'in marifetiyle ve de
laletiyle Cumhurbaşkanı kontenjanından bura
ya getirilmiş olmasına rağmen, Sayın Demirel'e 
lâyık olduğu tâvizi veremediği için ve şükran 
borçlarım ifa edemediği için, basma bu akıbe
tin geldiğini söylüyor. Şimdi bir hukukî tasar
rufta Reisicumhurun takdirine taallûk eden ve 
Reisicumhurun da en çok tanıdığı insanlardan 
biri olması itibariyle, şu Sayın Demirel'in Reisi-

I cumhurun takdirine müdahale ederek, em-
î pcze etmek suretiyle, Reisicumhurun seçi

mine müessir olduğunu söylemek evvelâ 
Reisicumhurun vakariyle, ciddiyetiyle, hay
siyetiyle kabili telif değildir. Demirel'e kö
tülük atalım derken, Sayın Reisicumhuru ira
desini satan ve iradesini Demirel'e v. s. ye sa
tan insan olarak göstermek siyasi âdaba sığmaz. 
Müesseselerimizi yıkmayalım. Reisicumhur ne 
münasebet derse, buna karşı ne denir? Sayın 
Madarıoğlu Reisicumhurun gayrimalûmu mu-

j dur? Eski Başvekil belki bilmez, ama Sayın Reisi
cumhur Madanoğlu'nu çok iyi bilir. Kaldı ki, 
seçimine yardım etmiş olması dolayısiyle, um
duğu tâvizi bulamadığı için infiale gelmiş koca 
bir MİT teşkilâtını, böylesine hainane bir terti
bin içine sokmuş iktidar, bu dünyanın neresin
de görülmüştür arkadaşlar? Hangi iktidar, bel-

I ki 100 kişiyi geçen, yarısı kumandan olan, al
bay olan başında da korgeneral bulunan bir 
gizli müessesenin mensupları böyle iki kıymetli 
senatörümüzün aleyhine hainane bir tertibin 
teşvikçisi veya tertipoisi haline sokmak kimin 

I haddine? Kimin aklından ve hayalinden geçe
bilir, kim cesaret edebilir, kim söyliyebilir? Ve 
dünyanın neresinde görülmüştür bu? Olmaz. 
Ve bir an için ve milyonda bir ihtimal için bu
nu varit bulsak bile, diğer 23 veya 33 tane sa
nığın günahı nedir? Onlara ne kulp takacağız? 
23 tane, 33 tane sanığın içerisinde daha ismi 
duyulmamış insanlar vardır, ismi, Türk matbu
atında tanınmamış, Türk siyasi hayatında du
yulmamış insanlar vardır. Onlar için bu haina
ne tertibi gerektiren sebep nedir? 22 tanesi ya
tıyor, yazık. Yatmıyanlar da var. Hadi Madan-
oğlu için Reisicumhurun seçimine müessir oldu, 
belki bundan dolayı beklediği tâvizi bulamadı, 

[ münfail oldu? Bu insanlıkla kabili telif şeyler 
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değil bir Başvekil için. Ama, diğer mağdur ola
rak yatan o zavallı insanlar Demirel'in özel hu
sumetine niçin muhatabolsun? Demir el ne ki 
koca bir müesseseyi böyle bir hainane teşebbü
se sevk edebilsin? Demirel ne demek? Reisi
cumhur ne? Müessese ne? Haddi değil. Koca 
albayların ekseriyet teşkil ettiği, korgeneralin 
başkanı bulunduğu ve Devletin âli menfaatle-
ni takiple mükellef olan böylesine ciddî bir mü
essesenin mensuplarını, böylesine hainane bir 
tertibin içine sokmak kimin haddine, kimin ha
yaline ve kimin cesaretinedir? Bunlar Senatoda 
müdafaa olarak konuşulacak sözler değildir 
sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Osman Koksal dediler ki; «Bir taraf
tan benim, radyodan çok istifade etmemiz lâ-
zımgeldiği söyleniyor, teyp şeritlerinde; diğer 
taraftan da, radyo istasyonunun tahribinden 
bahsediliyor.» Bu, bir çelişki değil midir? Bunu 
komisyonda da söylediler. Değildir sevgili ar
kadaşlarım. Çünkü iki sözü Sayın Koksal söy
lemiş değil. Hem bir taraftan radyo istasyonu
nun tahribini istemiş, hem de diğer taraftan 
radvo istasyonunun ihtilâlde kullanılması lâzım-
geîdiğini müdafaa etmiş insan değil. Birini o 
söylemiş, birini başkası söylemiş. Yani Sayın 
Madanoğlu'nun kayınbiraderi demiş, radyo is
tasyonu tahribedilecek diye. Bir kahvede özel 
olacak konuşulurken, MİT mensubu ile. Öbür 
fikir Osman Koksal'a aidolarak teybe geçmiş. 
Bankasının fikri ile kendi fikri tezat halinde 
olabilir. Bu, teyp şeridinin düzme olduğunun 
delili olmaz ki. Olmaz... 

Eskişehir, Merzifon ve birtakım hava mey
danı mensuplariyle anlaştığını v. s. yi söylemiş. 
Bu mümkün müdür? Mümkünse Hükümet niye 
durmuştur? Bu bir vahîm neticedir, diyor. 
Efendim bir defa gerçekten konuştuğu ve an
laştığı iddia edilmiyor ki. Konuşmadan da ko
nuştum. diyebilir, mensuplarını teşci etmek için. 
Mensuplarının moralini takviye etmek için. Re
isicumhur da benimle beraberdir demiş olabi
lir. Erkânıharbiye Reisi de beni destekliyor de
miş olabilir. Nitekim dendiği de var. Kara Kuv
vetleri Kumandanı - halen - ihtilâl taraflısı ol
duğu, ama müteşebbis halde bulunmadığı, siz 
yapın, siz harekete geçin de ben desteklerim 
der gibi bir edanın içinde bulunduğu, o da söy
leniyor. Dünya bizimle, bütün gençlik bizimle, 

asker bizimle, ordu bizimle diyebilir, ihtilâle te
şebbüs eden bir insan. A... ya, öyle mi? Peki 
öyleyse arkanızdayız desinler, diye. Cayma ol
masın diye bunlar denir. Ve mutlaka yüzde yüz 
ihtilâl (kurallarına uygun ve mantıki bir silsile 
içerisinde konuşmuş olmaları da şart olmaz, 

Sonra bir husus daha var. MİT elemam Ma
hir Kaynak, bunu bilhassa dikkatle dinlemek 
lûtfunda bulunmanızı rica ediyorum. Şimdi Ma
hir Kaynak nedir? Sayın Köksal'm Sayın Ma
danoğlu'nun arkadaşı değildir. Akrabası değil
dir. Hemşehrisi değildir. Sınıf arkadaşı değil
dir. Hapishane arkadaşı değildir. Seyahat ar
kadaşı değildir. Yani hatıralarda kalmayı ge
rektiren insanın hayatında geçen mühim vakıa
larda yan yana bulunmuş insan değildir. Hiçbir 
şey değildir. O halde sormak gerekmez mi? 
Dört sene bilâfasıla bu adamın aranızda işi ne
dir. Bir defa inkâr edilmiyor. 33 sanık tarafın
dan teyit ediliyor toplantılar. Toplantılar gay
ri vâki denmiyor. Toplantılar vâki, münderi-
cat gayri vâki. Mündericat sahte. Toplantılar
da konuşulan sözlerin sahte fakat toplantıların 
vâki olduğunu hepsi ikrar ediyor. İnkâr eden 
yok. Ve hemen şunu izah edeyim ki, mevkuf 
olarak bulunan sanıklar, yani pek azı hariç, bü
yük bir ekseriyeti bu teyp şeritlerinin sahte oldu
ğu müdafaasına sığmmamıştır. Bunu da haber 
veriyorum. Teyp şeritleri sahtedir diyen yok
tur. Ancak, teyp şeritleri hukukî değer taşı
maz, teyp şeritleri delil olmaz diye savunmuşlar
dır. Sahtedir demek cesaretini görememişlerdir, 
sevgili arkadaşlarım. 

Şimdi, bu Mahir Kaynak'm 4 sene bilâ fasıla 
Sayın Osman Koksal gibi, Sayın Madanoğlu gi
bi yaşı ile başı ile ve mevkii ile bir gün alâka 
ve münasebeti olmıyan, ne akrabası ne ahbabı 
ne sınıf arkadaşı ne asker arkadaşı v. s. si ve 
hemşehrisi olmıyan bu zatın, Ankara demeden, 
istanbul demeden her toplantıda bunların evin
de işi nedir? Kayınbiraderi Hıfzı Kaçar bunun 
cevabını vermiş. Bu zihinlerde soru halinde 
kalmaya mahkûm olan bu vakıanın cevabını Sa
yın Madanoğlu'nun kayınbiraderi Hıfzı Kaçar 
vermiş. Mahkemeye verdiği ifadede; «Mahir 
Kaynak'ı ben Marksist olarak tanıyorum» diyor. 
O benim toplumcu görüşüme aykırı olarak, 
Marksist bir toplum görüşüne sahip idi. Demek 
ki, Sayın Madanoğlu'nun kayınbiraderi gibi çok 
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yakın ve bu tesiklâtta en faal bir insan, 4 sene 
yanından aynmadığı Mahir Kaynak'ın (MİT ele
manının) komünist olduğunu açıkça bildikten 
ve bildiğini askerî hâkim önünde söyledikten 
sonra, Sayın Madanoğlu'na bunu söylememiş 
olmasına imkân yok. İhtimal yok. Bu komü
nistin aramızda ne işi var demesi lâzım. Evvelâ 
Hıfzı Kaçar'ın bu marksist olduğunu söylediği 
adam aksam demez sabah demez, istanbul de
mez Ankara demez aramızda ne var diye onr 
tefahhuş etmesi lâzımdı. Bunu söylüyor. Ama, 
bu sözü samimi söylüyor, gayri samimi söylü
yor; ben bunu bilemem. Ben Allah değilim, 
yetkili hâkim de değilim. Bunun takdirini hâ
kim yapacak. Ama, bu söz sureti zahiride aynen 
böyle olduğuna göre; «Ben bu adamı komünist 
biliyorum» dedikten sonra, 4 sene aralarına çek
menin gereğini ve gerekçesini hâkim Iıazırlıya-
caktır. 

Sayın arkadaşlar, hiçbir hissin tesiri altında 
olmadan Allahm lillâhm ve vicdanın huzurunda 
samimi bir kanaatle konuştuğumu ifade ederken, 
teşebbüsün namütenahi ağırlığına rağmen delil
ler de namütenahi kuvvetli. Yani, dâva açıl
mayı gerektirir mahiyette kuvvetlidir. Nitekim, 
aynı fiilden dolayı 33 sanık hakkında dâva açıl
mıştır. Oy vermek, aleyhlerine oy verip ver
memek tarihi ve kanuni bir borçtur. Saygıla
rımı sunarını. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli senatörler, bir hususu 
izin verirseniz açıkbyacağım. Gündemin neş
rinden sonra yazı ile söz istiyenlerin sırası şu
dur : Nurettin Ertürk, Rifat öztürkçine, Orhan 
Kor, Mucip Ataklı, Vehbi Ersü, Ahmet Yıldız, 
Hüseyin öztürk, Fahri Korutürk; görüşme baş
ladıktan sonra Sayın Betil, Sayın Özden ve Sa
yın Mustafa Tığlı. Sayın Tığlı şimdi Rifat Öz
türkçine'nin yerine konuştular. 

Konuşmalarda lehte, aleyhte, üzerinde terti
bini esas itihaz ettik. Bu nedenle söz sırası : Sa
yın Nurettin Ertürk, Bayın Mucip Ataklı, Sayın 
Orhan Kor, Sayın Rifat öztürkçine, Sayın Ahmet 
Yıldız, Sayın Vehbi Ersü olarak devam etti. 
'Sayın Hüseyin öztürk bu sırada 7 nci idi, ken
dileri bulunmadılar. Şimdi Sayın öztürk sırala
rını Sayın Betil'e veriyorlar. Ancak, biraz evvel 
okuduğum listedeki sıraya göre lehte, aleyhte, 
üzerinde tertibi üzerinden sıra Sayın Ahmet Yıl-
dızda'dır. 

Buyurun efemdim. 
AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; yasama dokunulmazlığı 
çoğulcu, realist bir sistem olan demokrasilerde 
parlömanterlerin her türlü baskı ve yıldırma 
girişmelerinden korunması suretiyle görüşlerini 
serbestçe açıkkyabilmesi ve bunlar arasında 
halkm tercihlerini yapabilmesi ve çoğunluğun 
'böyle görüşlere karşı, baslalarma kargı bir gü
vencedir, bir sigortadır. Bu dokunulmazlık yal
nız bir hak değil bir görevdir de. Bir görev 
garantisidir. Demokrasiyi gerçekten benimsi-
yenler, parlâmentolarına içten saygı duyanlar 
bu sigortaya çok önem verirler, onu anayasaları 
ile korurlar. iBu amaçladır ki, bizim Anayasa
mız ve İçtüzüğümüz de ibu konuya çok önem 
vermektedir; hele siyasal amaçlı bir istem olma
ması, bu işin altında siyasal bir amaç bulunma
malı ve parti konusu yapılmamasına çok dikkat 
edilmesini istemektedir. Bu iki olayda, Sayın Ma-
danoğlu ve Sayın Koksal olayında siyasal amaç 
o kadar açık ve ısonuç alma hırsı, öç alma tut
kusu o kadar belirgindir ki; hiçbir zahmete 
katlanmadan derhal görülüyor. 

Hiçbir incelemeye uğramadan bir tarafsız 
gözlemci bunu hemen görür. Düşen iktidarın 
adamları ve görevlendirdiği ordudan kovulma 
MİT ajan ile hazırlattığı dosya, bugünkü hava
dan yararlanarak piyasaya sürülmüş. Sayın Tığ
lı ne özür bulursa bulsun, dört yıldan beri bir 
Hükümet böyle bir olaydan haberi var iken, eğer 
işleme geçmemiş ise, ya o ihanet içindedir, ya 
yalan olduğunu biliyor. Başka türlü olamaz. Bu
nun başka türlüsü hukuk mantığı değil, en bil
gisiz bir kimsenin kabul edemiyeceği bir man
tık olur. Ama denebilir ki; efendim 16 Haziran 
olayları içinde Hükümet üyesi, içişleri Bakanı 
çıktı dedi ki; «biz bunu biliyorduk.» Ben de o 
zaman dedim ki; «hem biliyorsun, hem tedbir 
almıyorsun.» Verdiği cevabı biliyorsunuz. O 
halde görülüyor ki; siyasal amaç ne kadar ör-
tüise, bu mikrofonlar ne kadar ustalıkla kulla
nılsa en kuvvetli huıkuk mantığı olan arkadaşı
mız bile (büyük çelişkiye düşüyor. 

Şimdi 12 Mart ortamı çok elverişli bulundu. 
Bunu hazırlıyan olaylar tartışılıyor. E,,.. Peki, 
buraya gelinceye kadar ne bekliyordu Bu so
rulabilir. Buna cevabı hiç kimse veremezdi. 
Sonra bir baktık ki, hiç siyasal bir tutku yok, 
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hiçjbir şey yok... Dosyanın Başbakanlığa geri ve
rilmesine katfar verildi. Ben de orada idim, ben 
de sanık diye orada oturuyordum. Çarşamba ak
şamına doğru bir günde dosya gitti, gerekçeli 
yazı ile geri geldi. Türk Apollosu da bu işte. 
Komisyondan gidiyor, elden gidiyor, hemen ge
liyor. Hiçlbir siyasi amaç yok ©fendim, kendi 
kendine gitti, kendi kendine geldi. Bu işte dosya 
otomatik işliyor... Hiçbir siyasi amaç yok... Ar
kadaşlarım, benim asıl üzerinde duracağım hu
sus kamu oyunu, hattâ dosyaları hazırlıyanları 
ve 'söylediklerine inanarak işlem yapanları uyar
mak olacaktır. Sayın Madaııoğlu kendisine ya
raşan merftçe bir ifade ile «dokunulmazlığım 
kaldırılsın» dedi. Sayın Koksal inancını savun
du. Onların aslında hakkı yok, karar Yüce Ku
rulundur. Fakat, onların özel durumlarını aşan 
bir konu karşısındayız, bir durum karşısındayız, 
Bu, saf iki akadaşımızın dokunulmazlığı konu
su değildir. Bu, iyice anlaşılmazsa; yüzeydeki 
'belirtileri ile uğraşırsak konudaki kanımız yan
lış olur. Olayların yüzeydeki belirtilerinin ya-
nıltılmasmdan kurtulup gerçek nedenlerine 
inilmek suretiyle, ancak ömürlü ve geçerli ted
birler alınabilir. Bu suretle Türkiye'nin türlü 
oyunların sahnesi olmaktan kurtulması sağlana
bilir. 

Bu arada, Tanrı kimsenin başına getirmesin, 
acıması için de kendilerinden söz etmememe de, 
derin bir 'sessizlik içinde bulunduğumuz halde, 
birderibire hınçla bize yönelen, yurdun hiçbir1 

derdine çare olmıyan ve fakat bize besledikleri 
düşmanlığın zaptedilmez hırsı içinde 'saldıranla
rın da tutumuna değinmemi bir sıkıcı diyalog 
değil, olayları aydınlatma zorunluğunun bir 
gereği saymanızı rica ederim. Konu açıkça bir 
A. P. - 27 Mayıs ihtilâlcileri konusudur, önce 
bunu böyle koyalım. Bir A. P. - tabiî senatör ve
ya bir A. P. - 27 Mayıs ihtilâlcileri konusudur. 
Çünkü zaten belli, buna o kadar önem verildi, 
görülüyor. En önemli konulara önem vermedi
ği halde, A. P. nin buna büyük önem verdiği 
görülüyor, önemli bu yöüü unutulmadan ko
nulmalıyız. Suçunu başkalarına, hattâ cansız 
(belgelere yüklemeye çalışmak toplumu takdir 
yönünden yoksun saymak oMuğu gibi, bir sena
törün dokunulmazlığının kaldırılmasını bu 
ölçüde hırsla istemek ilkelliği de çok düşün
dürücüdür. Bunun temelinde çok önemli neden
ler bulunamalldır ki; bu hırs, bu öç, bu hınç 

'beslensin. Bunlara da değinmek üzere konu ge
niş bir çevre içinde ele alınmalıdır. Hele gel
sin kendileri dokunulmazlığın kaldırılmasını 
istesinler falan, gitsin temizleninler filân.. Ora
sı banyo değildir. Bir siyasi savaşma alam 
içindeyiz, olayları doğru Olarak değerlendirme
liyiz. 

Arkadaşlarım, biz temize çıkmadan değil, 
Türkiye'nin çıkmazdan çıkm'ası için savaşıyo
ruz. Asıl görevimiz, dünya uzay yarışında iken 
ünlü geçmişi olan ülkemizin içinde bulunduğu 
gurur incitici durulma çare arayacak yeıtâe, 
birbirimizi yeme kampanyasının nedenlerini ve 
ülkenin bu hale sokuluşunun gerçek suçlularım 
meydana çıkarmaktır. 

MUT in kendisini mahkeme sanarak yap
tığı rapordan okuduk. Arkadaşlarım kesin yar
gı kararları halindeki raporunu burada okudu. 
Birçok kimlseler bunu anlamaz; büz, MFT i 
Kurtuluş, Savaşının özel servisine benzeten 
kafalara değil de, gerçekte bu. işi anhyalbüen-
lere hitabediyoruz. Bu MtT üzerinde durma
mız bundan geliyor. Arkadaşlarım, Turkiyemiz 
iki bilinçli savaşma cephesi ve bunlardan güç 
alan türlü sapmalar ve özel amaçlı tertipler 
içindedir. Bu gerçek iyi kavranımadıkça yanıl
tıdan kurtulmak ve komplocuların oyunlarına 
gelmekten Türkiyeli aritmak olanak dışıdır. 
Jorj Vaşigttion'un veda mesajındaki deyimi ile; 
«Gerçekten hain olanları kahramanlaştean ve 
gerçek kahramanları hain gösteren oyun önle
nemez» Bu durumu gereği gilM kavrayamadı-
mızdadır ki; 150 yılı aşkm siyasal savaşmala
rımızın bir kısır döndüden kurtulmasım sağ-
lıyamadık. Geriçekten bu eğimlere dokunacağım. 
Bir yanda kurulu düzene göre işlini yoluna 
koymuş ve bu düzen değişirse işim bozulur diyen 
sağcılar her türMi devrime karşı durmakta ve 
bu amaçla her aracı da kuşanmaktadırlar. Bi
linç! akımın biri. Bunların asıl düşmanları tüm 
devrimciler, ordu ve baş düşmanları A'baltürk'-
ıtür. Düşmanlıklarım bu çok güçlü cepheye kar
şı açıktan yapamadıkları için dolaylı yollan 
ve belli yöntemleri, hileleri kullanırlar. Bu kar
şı deivrimci sağcılar, karanlıkçılar «(Sâvurcaısı 
ofbiEscuTan!te'lar, çok kullanılıyor onun içim Söy-
liyelim» karşısında daJha ileri bir toplum yarat
mayı en kısa yoldan gerçekleştirmek istiyen 
devrimciler vardır. İğte iki akün. Dievrimcileri-
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nıiz ülkücü olmalarına karşı, 1960 a değin sos
yal ve ekonomik yönden yurdun çağın gerçekle
rine uyan bir sistemle yönetilmesini sağlıyanıa-
muşlardır. 

27 Mayıs'm getirdiği özgürlük ortamında 
açığa çıkan bu eksikliği, bu yapamadıkları işi 
gidermek için devrimciler yoğun bir arayış içine 
düşmüşler, çaba harcamaktadırlar. Bu arada 
başka yerlerden aktarma, yurt gerçeklerime va 
hattâ ulusal geleneklerimize uymuyan sistem
ler peşinde koşan ve hattâ bizim için zararlı 
eğilimlere yönelen devrimcilere de raslanmıştır. 
Atatürk'ün yetmezliğinden, modası geçmişliğin-
den tutunuz da «halklar» deyimi ile sosyo - eko
nomik savaşmayı sol tabanına dayayan faşist 
yönteme kadar sapanları olmuştur. Öyle biran 
geldi ki, Türkiye'de bu kaos içinde öyle biran 
geldi M, faşist, nurcu, emperyalist ve bu yanlışa 
kapılan devrimci aynı sözlerin arkasına takıl
mış hale geldiler. Bu bir sağcı emperyalist oyu
nuna gelişti, bu çok tehlikeli bir sapıştı. Bunun 
sonucu nasılki sağcı çıkarcılar ümmetçiliğe ve 
yabancı işbirlikçilere kadar işi saptırmışlarsa, 
devrimciler içinde de yurt bütünlüğüne aykırı, 
dıştan esinlenen, bize uymayan eylemlere sa
panlar olmuştur. 

îş'te belli iki akım bunların sapmaları. Dev
rimcilerin bu tür davranışları sağcı işbirlikçi
lerin ekmeğine yağ sürdüğü gibi emperyaliz 
min oyununa da hizmet olmuştur. Bu halleriyle 
devrimciler kendi aralarında bölünmek ve suç
lanacak eylemlere girişmek suretiyle en büyük 
kötülüğü devrimciliğe yapmışlardır. Gerçek
ten yurt bütünlüğüne aykırı sözler, silâhlı vu
ruşmalar, soygun ve adam kaçırmaların dev
rimcilikle hiçbir ilişkisi yoktur. Bu ancak em
peryalizm ve onun yerli maşaları olan sağcıla
rın marifetleri olabilir. Sağcı deyince elbette 
sosyo - ekonomik yönü kastediyorum, dinle il
gisi yoktur bu işin. Bir yutturmaca, sağcı de
din mi şeriatçı, hilafetçi. Sağcı dedin mi sos
yo - ekonomik konu. Sağcı sosyo - ekonomik 
yönüyle alınmalıdır. Bir toprak ağası, bir vur
guncudur asıl sağcı. Bu bozuk düzendeki yağ
lı tabakayı emendir asıl sağcı, onu unutuyoruz 
zavallı adama sağcı diyoruz. 

işte arkadaşlarım, belirttiğim devrimci -
sağcı savaşmaları ve onların sapmaları içinde 

çalkalanagelmekte olan, bundan axm.atm.ayan 
bir toplum olmaktan kurtulamadık. Kurtula
madığımız için de gerçek sorunlarımıza yönel
meden bu savaşma ile yıllarımızı tüketip gidi
yoruz. Bu olaylar hep bunun belirtileri, sonuç
larıdır. 

Bu kör düğüsü içinde aslında yan yana 
olmaları gereken bir çok kimse de karşı karşıya 
gelmekte ve hattâ düşman kamplara ayrılmak
tadır. Bu kamplaşmada çıkarcı, gerici işbirlik
çiler halka daha sempatik görünerek adamla
rını iktidara geçirebilmede birlik halinde çaba 
göstererek çoğunlukla da başarı sağlamışlar
dır. Nitekim milliyetçi ve her türlü sömürüye, 
ahlâksızlığa karşı olduklarını söyleyen koman
dolar, hiç bir ortak yönleri bulunmayan işbir
likçilerle ve milliyete karşı olan ümmetçilerle 
birlikte bir eylem içinde görülmüş ve aynı par
tilerde yerleşmişlerdir. Bu kadar bir kör düğüş 
içindeyiz. Çünkü bu cephenin, şimdi açıklı
yorum asıl benim inandığım nedeni, bir genel 
karargâh vardır. Emperyalistlerin elindedir bu 
karargâh ve uygulamaları da onun içimizdeki 
işbirlikçileri aracılığiyle yapılmaktadır. Bir 
yerden koordone edilir, parası da boldur. Hiç 
birbirine yanaşmayan insanları yan yana geti
rirler. Onun içindir ki, dinsel duyguları kulla
namayan emperyalistler bunları kuîlanamamış-
tır. Ne Stalin, ne Hitler bunları kullanamamış-
tır. Oysa Lavren'si aramıza hoca kılığiyle so
kabil en, Sait Mollayı kullanabilen, Konya'daki 
toplantıyı yapabilen, Atatürk aleyhine fetva 
verebilen İngiliz'le Amerika'da Ku'ran numa
raları okuyan, yapan Amerika bunu çok başarılı 
yapabilmişlerdir. Çünkü ötekiler dinsizdi, bun
lar dinsiz değiliz diyor. Devrimcilerin ortakla
şa benimsedikleri bir parti de bulunmadığı 
için, bir karagâhları da olmadığı için daha ko
lay dağılabiliyorlar. 

îşte bunun içindir ki, aslında birbirine ya
kın olması gereken birçok kimseler birbirleri-
nin karşısına geçebiliyorlar. 

Şimdi bu cephenin, bu işbirlikçi cephenin 
baş düşmanı 27 Mayıstır. Neden?.. Gayet açık 
27 Mayıs bu fiyaskoyu meydana çıkardı da on
dan, eski oyunların ayıbını meydana çıkardı 
da ondan. Asıl sorunun sosyo - ekonomik oldu
ğunu, Türkiye'de bir çıkar düzeni bulunduğu
nu, bir sömürü düzeninin bulunduğunu ve kur-
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tuluş yolunun da ne olduğunu meydana çıka
rır çıkarmaz bu cephenin ağzında 27 Mayıs 
rakamı dehşet verici bir rakamdır. Sağcı takım 
son yıllarda baş düşman 27 Mayıs Anayasası 
ve onun yapıcıları ve bütün devrimvilerin gü
vencesi olan Türk Silâhlı Kuvvetlerine düşman 
lığını çok ustalıkla yürütmektedir. Bunları, ya
şadıkları bataklığı kurutacakları için korku 
ile ve biraz da hile ile izlerler. Fakat tümüne 
cephe alamadıkları için tek tek sıraya koyarak, 
en kolayından başlayarak, bu karağım diye 
gelen devrimci düzenin direklerini yıkmakla 
meşguldürler. Türk Silâhlı Kuvvetlerine açık
tan cephe alamıyacakları için, önce onun göl
gesinde 27 Mayıs Anayasasını istedikleri biçi
me sokmayı, onu savunanlardan ve 27 Mayın
cılardan öçlerini almayı ve orduyu da asıl se
venlerin, evet asıl sevenlerin gönlünde sevim-
sizleştirmeyi esas alan bir taktik gütmekte
dirler. Bir taşla iki değil, dört kuş birden vu
ran bir taktik karşısındayız. Bunu hâlâ da an-
lamıyan iyi niyetler az değildir. Hattâ hasım
larını birbirine karşı kullanma taktiğine âlet 
olanlar da vardır. Devlet mekanizmasında yer
leştirilen adamlarla, hazırlattıkları dosyalarla 
Demirel iktidarı gibi devrimcilere karşıtlığı 
açıkça bilinen bir iktidara yaptırmaları çok 
sakıncalı olan işleri onun yerine geçen iktida
rın ve karşı devrimci iktidarı düşüren Silâh
lı Kuvvetlerin döneminde yaptırma oyunu pe
şindedirler. Açık taktik şimdi bu, bugün. Yani 
12 Mart Muhtırasını verip karşı devrimci ik
tidarı düşüren Türk Silâhlı Kuvvetlerine Ana
yasayı değiştirmek, tabiî senatörleri cszalaıı-
dırtmak ve 27 Mayıs'tan yana olan tüm dev
rimcileri sindirmek isterler. Kendilerine yapı
lanın acısını devrimcilerden almak, iki ııat D ir 
başarı. Bunu da Devlet içinde yerleştirdikleri 
adamlarına hazırlattıkları dosyalarla yaptır
mak istiyorlar. 

İşte bugünkü Hükümetin ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri yetkililerinin dikkatlerini bu oyu
na çekmek istiyorum, önlerine getirilen dosya
ların ne ölçüde dürüstçe hazırlandığını, lıazır-
lıyanların maksatlarını ve hattâ içindekileri ye
terince inceleme fırsatı bulamadan kompetan 
tertipçilerin sinsi telkinlerine ve sözlerine ka
nabilmek* e olduklarını gösteren örnekler var
dır. Oyun ince oynanmaktadır. İyi niyetler oyu
na sermaye edilmektedir. 

Bir Sıkıyönetim Komutaniyle birkaç gün 
önce bir yerde konuştum. «Yahu, sana komü
nist diyorlar» dedi. «Ben seni şu kadar yıl önce 
tanıyorum, sana bile komünist diyorlar». Rahat, 
dedim, başka ne söyliyeoekler, başka söyliyecek-
leri bir şey yok ki. Söyliyecekleri tek iş bu
dur. 

Atatürk'ü birçok yurtseverlere bile hain diye 
tanıtanların bu günkü artıkları tüm Atatürk
çüleri, bu arada Atatürk'ün yolunda olmayı 
en üstün şeref sayan 27 Mayıs İhtilâlcilerini jur
nal edip düşmanlıklar yaratmada bugün daha 
gelişmiş yöntemleri ve daiha tecrübeli bir em-
paryalizmin olanaklarımı kullanabilmektedirler. 
Kullanıyorlar da. Millî Güvenlik Kuruluna ka
dar bizleri jurnal edenler, bizeşantaj düzenle
yenler ve evlerimizi basmaya kalkışanlar, 
kaçırılanları, sakladığımızı söyleyenler ve hat
tâ yurt dışına kaçtığımızı yayanlar ve on
ların gazetelerde her g>ün boy gösteren 
maşalarının yapamayacağı yoktur. Bu sözlerimi 
doğrulayan bir kaç örnek vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, yazılıdır konuş
manız, 20 dakika bitmiştir. Daha ne kadar sü
recektir? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir o kadar 
daha sürer, 25 dakika kadar daha sürer. 

BAŞKAN — Bir o kadar daha sürer, Sayın 
Yıldız'm konuşmaları yazılıdır, 20 dakika bit
miştir. Devamı hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul buyuranlar.. Etmiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

Devam buyurun efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla — Evet arka
daşlarım, bilelim bu gerçeği diye söylüyorum. 

Demokrat Parti zamanından kalma bir Mil
lî Emniyet Başkanı 1960 da bana gelmiştir: 
Söylemek zorundayım şimdi, bir sürü yazı Han
gi gazetede yaymak, - arkadaşlarını hep biliyor 
bunu öğrenelim diye bunu söylüyorum - hangi 
gazetede yaymak istiyorsanız parafe buyurun 
yazalım demiştir, yazılara baktım; Amerikan 
yazılan, Amerikalılar yazmış. «Nasıl oluyor be
yefendi bu» dedim. «Hiç» dedi, «siz evet derse
niz, biz gazeteye veririz, biz parasını veririz bu 
Amerikanı yazıları çıkar» deldi. Bunu yanımda 

muavinim ve çalışan çocukların yanında aynen 
bana söylemiştir. Şimdi böyle çalışan eleman
ları vardır bunun içinde, örgütün tümünü Mm-
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se suçlamıyor, namuslu, yurtsever insanlar var 
içinde. Ama bunu bana getirdiler bana Arka
daşlarım tanik, orada çalışanlar, benim yaaum-
daıkilerin hepsi biliyor bunu; getirdi. Sonra 
efendim bunlar şöyledir, bunlar böyledir, na
sıl olursa siz bunlara böyle teritip yaparsınız, 
dersiniz. Sayın arkadaşıımız diyor ki burada, 
Kurtuluş Savaşımda kahraman general de suçlu 
olmuşta*. Peki bir taraftan gelince şu adamlar 
suçlu olaMlir, ama bu MİT'e geldiği zaman 
bunun raporu hoşuımuıza gitfti, bulada suçlu adam 
bulunmıaız, bunda tertip olmaz denebilir mi? O 
da insansa, o general gibi o da suç yapabilmiş 
olaibiilir. Onun için tertipler üzerinde daha faz
la durmuyorum, bana şantaj tertip etmiştir, 
Büyük Millet Meclisi içinde dahi. Gelmiş, bu
rada konuşmuştuk. Bunu sayın Tunçkanait'la 
uzum uzadıya konuştum. Böyle tertipler alan 
insanların bulunduğu, sayın Fahri özdilek'in 
Millî Birlik Komitesinin Bakanı iken, altıma 
dinleme aleti koyacak kadar teritip alanlar var 
içinde. Bütün bunlar ortada. Büyük namuslu 
kütlesi de var, rahatsız bundan, şikâyetçi bun
dan. Ama buna alet olanlar da var. Onum için 
böylece efendim kimse vermez, teritip yapmaz 
kötü bir şey olmaz, çünkü orası Millî Emniyet
tir. Yok öyle şey. Olabilir, olanları bulalım, bu
günkü iktidar da bulsun ve onu millüestirsicı. 

Evet, skandal. Okumadınız mı gazetelerde? 
Yapmaz böyle şey., işçi Partisinin zarfını açı
yor, içinde kendi raporunu yanlüşlıkla koyu
yor. Bir skandal... 

ikinci skandal, raporda Süleyman Demirel'-
in, kardeşlerinin marifetleri arkasına koşanla
rı cezalandırma amacım güdeu bir rapar. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O 
düzme düzme, Meclis reddetti omu. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — ispat etsin
ler, kimse edemedi onu. 

SABAHATTİN OBHON (Giresun) — Sizin 
oylarınızla reddetti. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Kimse is
pat edemedi onu.. 

Şimdi böyle bir dalavereler olabiliyor, bu 
da onun içime girmiyor diye iddia edemeyiz. 
Onun için îbu gibilerim, bu gibi dalaverelere oyun 
olanların, alet olanların bizi baş düşman saydık
larını içlerindeki dürüst insanlardan da öğreni
yoruz, ve bunu doğal sayıyoruz. Bu örgütler

den yararlanan bir husumet cephesi karsısında 
olduğuımaıızu da biliyoruz. Bunların namuslula-
ncu tenzih ediyorulm tabi. Bütün suçumuz da 
meşruluk ıdışı bir iktidarı delirmişiz, onun va
rislerinin oyunlarına karşı koyuyoruz. Biüfcün 
ısuçumıusz bu. Karşımnz!dakilerin saldırılarından 
ne çekiniyoruz ve ne de üzüntü duyuyoruz. 

Onların saldırıları görevlerimizi iyi yaptı
ğımız en yanılmaz kanıtıdır. Onların bizi övmesi 
ise silinmesi güç bir ayıp olur. öyle gazeteleri 
vardır ki, omlardan birisi beni övse bir hafta 
uyuyamam. 

Anayasaya düşman olanların, onun yapıcı
ları ve savaşçılarına düşman olmaları mezhep
leri gereğidir. Biz tarihin acı bir oyununu, bar 
Anayasayı yapanları, onu uygulamama suçun
dan iktidardan indirilenlerin yaylım ateşine 
tuttuklarını gösteren ibret tablosunu çizmek is
tiyoruz. Bu günkü tablo budur. Bir Anayasayı* 
yapanları, bir devrimi gerçekleştirenleri ona 
düşman olanların yaylım aJbeşine tulttükları bim 
tablo seyrediliyor. 

Seyretsin hükümetler, komutanlar zevkle... 
Bu arada tarihin kötü bir yargısından da 

bu gibi yetkileri kurtarmak isteriz. Ve ilerisi 
için kötü sonuçlar verecek bir vebal altına gir
memeleri için yardımcı olmak isteriz. 

iyi niyetine inandığımız Sayın Hükümetin 
ve tüm yetkililerin bu gerçekleri bilmeleri ha
linde davranışlarının ne olacağı hakkında şüp
hemiz yoktur. Ama, yeter derecede bu uyarma 
olmamıştır. Bindikleri dalları kendi ellerine 
kestirtmek istiyenleri, iyi tanımalarına yardım 
etmek istiyoruz. 

Bu dosyaların tarihlerine bakın, kimin dö
neminde hazırlandığını hep görürsünüz. De
mek ki, oyun kimin döneminde tezgâıhlıanmış? 

Arkadaşlarım, Demirel iktidarı bir suçlu
luk kompleksi ve telâşı içinde hep bizlerden 
kuşkulana gelmiştir. Demirelcilerden yıllardır 
belirttiğimiz suçluluğu tescil edilip kendilerin
ce, Meclislerce ve yeni Hükümetçe de kabul 
edilerek, yeni dönemin siyasal temeli olarak 
belgeleştirildikten sonra, eski söylediklerimi
zin öcünü almak ve suçlunun yakasını bırak-
mıyacaği'mızı bildiklerinden, komplolarla, bizi 
sindirmek yoluna saptılar. Oysa «Affedersi
niz biz kusur ettik. Hatayı söylemiştiniz, dü-
zeltseydik iyi olurdu» diyecek yerlerde bize 
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saldırıyı «Niye bunu söylediniz de bu bale geL 
dik» diyecek bir davranış karşısındayız. 

Evet, bunu yapmak için karşılanndakilere 
bulayamayacaklan suç yoktur. Atatürk'ü de 
kendilerine almış görünecek ölçüde toplumu 
bakar - kör sananları biz de halka tanıtmalı
yız. Bu gibi suçlular hesap vermeyi atlattılar 
mı, yapamıyacaklan yoktur. Kandırabildikle-
ri insanları buldular mı, her şeyi söylerler. 

Şu tabloya bakın; tüm örgütlere oh dedir
ten 12 Mart Muhtırası, sanki bizi suçladı ve 
iktidar koltuğundan bizi kaldırıp attı, hesap 
kürsülerine masalarına şimdi biz geliyoruz. Bir
leşik oturumda söylemiişdim, yanlış adrese 
gönderildi galiba bu. Bize gelecekken başka 
yere gitti. Oysa bunun adresi yazıldı. Yıllar
ca önce en yüksek yargı organlarının ortak ka
rarı ile yazıldı ve adres şaşınlmasm diye trafik 
işaretleri de cühbeli vücutlariyle Anakara cad
delerine yazıldı. Ama, şimdi hesabı biz veriyo
ruz. 

Arkadaşlarım, bizlere yöneltilen suçlara 
bakın; neymiş suçlarımız? Hepimiz sıraya 
geldik. Bir arkadaş diyor M; «Ahmet Yıldız 
şey okumuyorya bize» Ahmet Yıldız'm üçüncü 
dosyası konuşuluyor. Yetti onlara da, bulama
dılar. Yenisininde gelmiyeceğini Mm bilir, 
İkisi karara bağlandı, birisi de geriye gitti, o 
da konuşuluyor. Ahmet Yıldız'm sanki hiç 
dosyası yok. 

Bize yönelen suçlar ne? A. P. iktidarını 
devirmek, A. P. iktidarına karşı tepkileri cesa
retlendirmek, A. P. ye karşı savaşanları des
teklemek, A. P. nin silâhlanma ve asayişi boz
mada bir meşru savunma zorunluğu yarattığı
nı söylemek -dosyamda- Hiç kimse kalkıp da 
bize, «Siz Şellefyan ile ortaktınız, onu büyük 
dövizlerle kaçırttınız, yabancı firmaların çı
karlarının komisyonculuğunu yaptınız, Türki
ye'yi böldünüz, iç çatışmayı doğurdunuz, ku
rumları birbirine dövüştürdünüz, zenginleş
mek için her şeyi yaptınız ve vergi kaçakçılığı
nı meslekleştirdiniz, falan, filân» diyemiyor. 
«Bankalar aidinizi yağma ettiniz» diyemiyor. 
Ya ne diyor? «Bunu yapanlara karşı tepkiler 
düzenliyorsunuz, suçlusunuz» Bunu yaptınız 
diyen yok. Diyen varsa çıksın hesap vermeye 
haziniz. Hayır «Bunu yapanlara karşı, böyle bir 
ilktidara karşı siz nasıl tepki tertiplersiniz,» dos
ya, dosya üzerine... 

Evet, türlü leke ve şaibeler altında bulunan 
bir iktidarı, ulusun başından def etmeye çaHış-
mışız. Kusurumuz bu. İşte suçumuz da bu. Bu
nun için hesap veriyoruz. Oysa, bu davranışımız 
doğaldır. Ve bu suçlama da görevimizi iyi yap
tığımızın inanılır kanıtıdır. Buna karşı tepkile
ri elbette destekliyecektik. Doğrulup, düzelsin 
diye. Burada söylüyoruz, orada söylüyoruz, 
mitingte söylüyoruz, evet konferansda söylü
yoruz. 

Gerçekten 27 Mayıs'a düşman olanlar, onun 
Anayasasını pervasızca çiğneyenler, o ulusal 
devrimi gerçekleştirenlerin kendilerini devire
cek bir kompleks içinde olmaları, bir suçluluk 
psikolojisinden ibarettir. Biz açık savaşıyoruz. 
Kürsülerde, meydanlarda... 

Korktukları da başlarına gelince bu sefer; 
bizim elimizden gelmedi, başka yerden başları
na gelince; asıl kızdıklarına güçleri yetmediğin
den, öçlerini bizden almaya çalışmaları, hattâ 
hadlerini bildirenleri de bize karşı kullanmaya 
kışkırtmaları, onlarca çok başarılı yönetilen 
bir metottur. Çünkü, suçlunun davranışı böyle 
olur. 

îşts tablo bu. Bunu anlıyacağız ki, teme
lindeki şeyi görelim. Yetkili de bunu anlaya
cak, herkes de bunu anlayacak. Dokunulmaz
lık böyle imiş, dosyada böyle söylemiş, şu ya
zıyı yazmış.. Hayır efendim temelinde ne yatı
yor bu işin? 

Bize yönelen tertiplerin kaynaklarını biz iyi 
biliyoruz. Bi'lmiyenleri de uyarıyoruz. Tertip
ler hepimize karşı. Daha da ne kadar var Allah 
bilir. Bu tertipler şek ve şüphe yok, A. P. pa
tentidirler. Gizli gelen Acuner dosyasını kim
ler açıkladı, gazetelerdeki kampanyayı kimler 
yürüttü, Sayın Madanoğlu ve Sayın Koksal 
dosyalan gelince yaygaralı yayınlan kimler 
yaptı? Bunlan hâlâ bilmiyen kalmadı? Karşı
mızdakiler «Biz düzelenleyiz, siz de karşımıza 
çıkmayın, anlaşalım. Çıkarsanız böylece başı
nıza her şeyi getiririz» pazarlığı içindedir. Bu 
pazarlığı bu kürsüden yaptılar. Üstelik Demire! 
iktidarının kaderini de çok önceden haber ver
diğimiz için, çok antipatik insanlarız, «Niye 
Söylediniz başımıza gelecekleri?» 

Arkadaşlarım, bu uyarılara kulak verip, dü
zelme yolunu seçecek yerde bize saldınyı, aley
himize tertipler almayı yeğ görenler Anayasa-
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dan aldığımız hak ve ödevleri de yapmamızı da 
yerecek kadar ölçüyü kaçırırlar. «Yapma, eğer 
yaparsan sonun şöyle olur» filân korkutmaları 
bu kürsülere kadar geldi. Bütün bunları bili
yoruz. Şimdi tersini yaptılar ama söylediğimi
zin, kabahat bizde değil. Kusur bizde olmadığı 
için tekrar ediyoruz. Fuzulî şagil durumunda 
oldukları için de işgal ettikleri yerlerden temiz
lendiler. Kusur bizde mi? Türkiye böyle şaibeli 
bir fuzuli şagili daha fazla taşıyamazdı. Onun 
için temizlendi. 

Bir işgalden kurtuluş sevinci içinde bütün 
kuruluşlar bayram etti, fakat bizim de katıldı
ğımız bu bayram sevinci kısa süre sonra gölge
lenen ve giderek bizleri üzen bir gelişmeye dö
nüşüverdi. Düşürülen iktidarın tertip ve cesaret 
edemediği işler tezgâhlara konmaya başlandı. 
Adamlarına hazırlattığı dosyalar hepsi piyasa
da. «Ne mükemmel dosya, ne ijd hasırlanmış. 
İnanmıyor musunuz? O örgütte askerler var.» 
diye bir de övülüyor. Dosya karşımızda. 

Evet düşürülen suçlanıyor, fakat yerleştirdi
ği adamlar isteklerini daha büyük ölçüde yap
ma fırsatını bulma sevinci içindedir. Bu anla
şılmaz durum, Erim Hükümeti Programı görü
şülürken burada söyledim grup adına. Bu adam
ları temizlemezseniz çıkmaza gireceksiniz, de
dim. Onu yapamadı. Yapamadığı ölçüde de so
nucunu gördü. Bu yapılmadığından o yerleştiri
len adamların dosyalarına göre işlem yapma 
durumuna zorlandı. 

Arkadaşlarım, aslında bu dönemde geçen ik
tidarı düşürmeye çalışma suçlamasından hesap 
sorulması, tarihin çok ilginç bir siyasal olayıdır. 
Bunun üzerinde tarih duracaktır. Bir iktidar 
düşürüldü. Daha önce bunu düşürmüş insanlar, 

- düşürmek istemiş yahut, ne ise suçlaması -
tepki düşünmüş diye hesap veriliyor. Düşürül
mesi meşrulaştıktan, bugünkü Devlet düzeni 
onu düşüren belgeye dayandıktan sonra... Tarih 
ne diyecek buna, bu olay nedir diyecek? Bilmem 
adını. Bunu hukukçulara havale ediyorum. 

Bu dönemde böyle bir hesap sormak, bugün
kü iktidarın meşruluk temeli olmuş bir olaya 
gölge düşürür. Aslında bu noktayı da dikkatle
rine sunmak isterim. 

Evet, doğru olduğunu sanmam, ama 1969 da 
bilmem dosyadaki uydurma lâflarla Sayın Ma-

danoğlu ne demiş, Sayın Koksal ne demiş? Şöy
le konuşmuş; «Eyleme geçmeden önce şöyle dü
şündüler.» Eylem olmuş bitmiş yahu şimdi... Bu 
çelişkiye bakın yahu... Anlayamıyorum ben bu
nu. «Onlar eyleme geçmeden düşünmüşler.» di
yor. Suçlama bu. Yapıp, yapmadıklarını, san
mam yaptıklarını. Ama, o zaman böyle dü
şünmüşler suçlamayı, eylem gerçekleştikten son
ra Meclis kürsülerinden konuşuluyor. 

Aslında 1961 den bu yana bu söylemeler, bu 
girişimler Türkiye'de yoğun sürüp gitmektedir. 
Herkes bunu biliyor. Sayın Sunay Genelkurmay 
Başkanı iken, Sayın Tural Genelkurmay Başka
nı iken Meclise yazılan yazılar, Hükümete ya
sılan yazılar, yazılan raporlar ne diyordu? Us
lu, uslu oturalım, hiçtir şey yapmayalım, siz 
kendiniz yapın mı diyordu, raporlar? Bütün 
bunlar, 1831 den beri İO yıldır konuşuluyor. 

Şimdi, bütün bunlar unutulacak «ama, senin 
kafandan geçmişti 5 yıl önce» diye Sayın Ma-
danoğiu'na, ihtilâlin fiilî lideri Sayın Madanoğ-
iu'na çullan oğlum çullan... Yok arkadaşlar. Ne 
silâh arkadaşlığı, ne devrimciliğe sığmaz bu. 

öyle bir iktidar oldu mu, bir memlekette 
olaylar olur; öyle bir iktidar memlekette oldu 
mu o uğurda her şey konuşulur. 

Geçen gün ben söyledim. Le Monde'un. mu-
halririne ban suali yönelttiğim zaman; «Fransa'
da böyle bir iktidar olsa bir gün yaşamaz, yaşa-
sa Fransa alt - üst olur.» dedi. Kendisi, yaban
cı tanık. Tercüman, mercüman, yanında adam
lar vardı beraber konuşurken. 

Şimdi bu olayların suçlusu varken, asıl ne
deni varken belirtilerine «Senin de kafandan 
geçti vah, vah, vah» diye adamlara çullanma... 
Bu ne akla sığar, ne siyasal gelişmemize sığar, 
ne içinde yaşadığımız ortamın kabul edeceği bir 
davranıştır. Bu akıllı davranış aslında. Karış
tırıp «Senin aklından böyle geçti, başından böy
le geçti» değil, bundan sonrası için çare ara
maktır. 22 Şubat, 21 Mayısta akılcı bir davra
nışla karşılaştık. Kimse böyle çelişkiye düşmek 
istemedi Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Şim
di, «Falan yerde düşündün, söyledin»... 

Arkadaşlarım, bu davranış büyük bir çeliş
kidir. Bu çelişkiyi gidermek görevimizdir. Bu 
komplocular dinletecek kimse buldular mı, akıl 
dışında olsa, her çamuru atarlar ve başka yapa
bilecekleri bir iş de yoktur. Bu taktiğin bir ör-
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neği; karşısındakilere Atatürk düşmanı, en ayıp 
ne varsa onu yükliyerek suçlamak... Camilerde 
takkeli pozlar veren, makamında namaz kıldı
ran, Atatürk ve lâiklik aleyhindeki davranışla
ra inanç özgürlüğü diyen yurttaşın, korkmadan 
müslümanım dediği dönemi aştığını ileri süren, 
Atatürk döneminde insanların müslümanım di-
yemiyeceğini söyliyen ve sicilli, eylemli Atatürk 
düşmanlarını Diyanet İsleri örgütüne yerleşti
renler, Atatürk'çü ve onların bu ayıplarını mey
dana çıkaranlar da Atatürk düşmanı... Şu tablo
ya bakın yahu... Bir tarafta bütün somut örnek
leriyle meydanda, «yapma bunu» diyen Ata
türk düşmanı, bunu yapan Atatürkçü... Herkesi 
sersem sanan bir davranıştır bu. Bu oyunların, 
bu oyuncuların maskelerini 11 yıl önce indiren 
ve Atatürk'ten sapmayı 27 Mayısta önliyenlere 
ve tüm Atatürk'çülere yönelen kampanya ancak 
oyuncuların iyi tanıtılması ile önlenebilir. 

Arkadaşlarım; şu dehşetli çelişkiye bakınız. 
Bir yanda Anayasayı uygulamıyan, ekonomiyi 
iflâsa sürükliyen, bütün örgütleri bölüp, par
çaları biribirine döğüştürerek ulusal bütünlüğü 
kökünden bozan, ülkeyi savaş alanına dönüştü
ren ve «Devlet yok.» dedirterek, Türkiye Cum
huriyetinin geleceğini ağır tehlikeye düşüren 
bir iktidarın henüz hesap vermemiş suçluları 
vardır. Öbür yanda da düşürülen suçlu iktida
rın gidişine karşı uyarmalarda bulunanlar, kö
tü gidişe tepki gösterenler vardır. Üçüncü ola
rak da, iktidara karşı olanların hazırladığı or
tamın gereğini yapan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
vardır. Dördüncüsü de, Türkiye'nin sürüklendi
ği uçurumdan kurtarılması ve 1961 Anayasası
nın uygulanması için görev alan bir Hükümeti
miz vardır. Dört bölüm duruyor. Bu durumda 
bütün olup bitenlerin baş sorumluları suçlu 
sandalyasmdan el çabukluğu ile yargıç kürsü
süne fırlayıp hükümler kesmekte. Ve kendileri
ni devirenlerle, yerlerine geçenlere istediklerini 
yaptırma ve onların gidişlerine tepki gösteren
leri ezdirme sevinci için cakalı toplantılar dü
zenlemekte ve hattâ geleceğe ilişkin korkutma
lara bile yeltenmektedirler, işte Türkiye'nin 
tablosu. Kendi adamlarına hazırlattıkları oyun
larla ve şimdilik sözleri ile hedeflerini seçerken 
bükemiyecekleri bilekleri öpüp, tezgâhı hazır
lamakta. 

Arkadaşlarım, 27 Mayısta ve ondan sonraki 
korkulu anda yaptıklarını, bugün, daha cesaret-

I le ve daha ustaca yapmaktadırlar. Meşruluğu-
I nıı yitirerek düşürülen Hükümeti yine gerçek 
I Hükümet sayan dehşet verici lâflar işitmiyor mu-
I sunuz gazetelerde? «Gerçek Hükümetimiz, Ba-
I kanımız, Başbakanımız sizsiniz.» diyenler Tür-
I kiye'de bir gerçek, bir de sahte Başbakan ve 
I Hükümet varmış. Evet, şu cesarete bakın; «Ger-
I çek Başbakanımız, gerçek Bakanımız..» diyen-
I 1er. Hep okuduk, bir süre önce biliyorsunuz iki 
I Cumhurbaşkanımız vardı, öyle söylüyorlardı, 
I gerçek Cumhurbaşkanı, bir de başka Cumhur-
I başkam. Biri meşru idi; buradan seçilmiş, biri 
I meşruluk dışı idi. Şimdi de aynı biçimde iki 
I Başbakan var ortada. Gerçekte iki ayrı Cum-
I huriyetimiz, iki ayrı Hükümetimiz vardır, şim-
I di. öyle inanıyorlar onlar. «Türkiye'ye bir 
I Türkiye daha kattık.» diyenlerin meğer kattı-
I ğı Türkiye bu imiş. Böyle Cumhurbaşkanı, böy

le Başbakanı var, o Türkiye'nin Anayasası da 
vurabildiğin kadar, vur. İşte bu Türkiye'lerden 
hangisinin yaşıyabileceğini göstermeliyiz, dâva 

I bu. Dokunulmazlığı kalkmış gitmiş, hiçbir şey 
yok, ölse de bir şey değil. Bu Türkiyelerden 

I hangisi yaşıyacak? Bu meşru Türkiye'nin yaşa-
I turnası; katkılarımız bulunan bu Anayasa düze-
I nine dayanan ve ona ters düşenleri devirip, ye

rine gelenleri yaşamasını istiyen ve savaşmasını 
I yapan insanlarız. Soruşturma istemli dosyaları

mız da bu görevin gereğini yapmış olmayı suç 
sayanların tertipleridir. Bugünkü yetkililere de 

I «Siz hangi eğilimden yanaşınız?» sorusunu yö-
I neltiyoruz. Hâlâ bir mahkûmu Cumhurbaşkanı 
I sayan, düşürülenleri Başbakan sayanlardan mı? 
I Yoksa, 27 Mayıs Anayasası ve onu uygulatmayı 
I istiyen 12 Mart Muhtırasının asıl felsefesinden 

yana mısınız?.. Bu tercihi tarih karşısında yap-
I mak zorundasınız. İleriye ilişkin korkutmala

rı, «Elimize fırsat geçince görürsünüz.» demele
re de dikkatinizi çekerim. Bu görevinizi yap
mazsanız, «Gözlerime bakın, ne istediğimi bi-

I 1in.» yeni modesı çıkmıştır. Bu modaları da 
I takibediniz. Bizde evet, dost acı söyler, tarih 
I huzurunda acı da olsa gerçekleri söylemek zo-
I randayız. Burada bulunuşumuzun gereği de 
I zaten budur. Biz de dostluğun ve burada bulu-
I nuşun görevini yapıyoruz. Sonradan pişman ol-
I mak yerine şimdiden uyanık olmayı salık veri-
I yoruz. Pahalıya mal olmamasını dilediğimiz, bu 
I merhametin cezasını biz de çeksek bile ülkenin 
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ve çok çile çekmiş Türk ulusunun hayrına bir 
sonuç alınmasıdır, içten dileğimiz. Fakat işler 
tersine bir görüntüdedir. Suçlular yargıç, haklı
lar sanık olmuş. 27 Mayısın fiilî lideri burada, 
suçu büyük, tarih nasıl hüküm verecek? Bunu 
umutsuzluk için söylemiyorum. Tersine bu, az
mi biler, inancı biler, az çalışmışız, başarama
mışız dedirtir ancak. Ama, tarih karşısında bu
nu söylemek zorundayız. 27 Mayısın fiilî lideri, 
ona ihanet edenlere karşı tepki yapmıştır, di
yen sanık sandalyesinde. İktidara ve yönetici
leri 12 Mart ortamına getirenlere, ya uyansın 
ya da düşsün diyenler suçlu, Türkiye'nin gelece -
ğini ağır tenliklere düşürenler yargıç rolünde. 
Evet arkadaşlarım, eğer Dante bugün yaşasa 
idi, o ilâhi komedisini sönük bulurdu, yenisini 
yazardı, yazarlığını reddederdi; düşünememiş
tim, Türkiye'deki bu canlı komediyi ben haya
lime sığdıramamıştım, derdi. Arkadaşlarım ta
rih karşısında Türk ulusu komedi yazar ve reji
sörlerin oyuncağı mı olacak, yoksa vicdanları
nın seslerini duyabilenlerin mi yurdu olacak? 
Oynanan utanç verici film nerede, ne zaman 
son bulacak? Amacımız Madanoğlu'nun, Kök-
sal'ın hesap vermesini önlemek değil, kusurları 
varsa gitsin, hesaplarım versinler. Konu bu de
ğildir. Benim için, biz ülkemizde oynanagelen 
oyunların son bulması, ünlü geçmişi, köklü ge
lenekleri ile dünyada en güzel bir yurdu olan 
ulusumuzun ve insanlık önderi büyük Türk'ün 
kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin evrensel dü
zeyde haklı olan yerini alması ve Ata'mızın ül
küsü olan çağdaş, uygar Türkiye'nin yaratılma
sının savaşçılığını ara vermeden sürdürmeye 
and içmişiz. Bu uğurda her şeyini yıllarca ön
ce ortaya koymuş insanlar olarak, birbuçuk 
manga değil, bir kişi de kalsak savaşacağız. Dos
ya oyunları ile, suçluların masalarının tertipleri 
ile bizi susturamazlar. Yurdu kurtarıyoruz, yı
kıcılarla savaşıyoruz, kandıraıaeası altında ve 
Meclis kürsülerine saldırılarla gerçek yurtsever
lere yöneltilen kıyım karşısında susarsak, Ata
türk'ün demeçlerine ihanet suçlaması ile bütün 
geçmiş devimcilerin mübarek ruhları önünde 
ağır bir sorumluluk altına girmiş oluruz. Dev
rimciliğe yakışmayan bir hal olur, bu. Devrim
ci, geçmişin olumlu çabalarından esinlenerek 
geleceğin kuşaklarına alın akı ile hesap vermeyi 
amaç edinen insandır. Devrimci, devrim gele
cek olduğu için onu yapanlar öldülerse bile, ün

lü söz; kafasını ve gönlündeki ateşini kimse 
söndüremez. Geçmişle gelecek öldürülemez, ölü
ler yaşıyanları öndüremes. ölenleri olursa da, 
kanları bu ateşin yakıtı olur. Bu inançladır ki, 
gerçek yıkıcı ve halk düşmanlarının kimler ol
duğunu, kandırdıkları insanlara öğretmek dev
rimcilerin görevidir. Ben bu görevi yapmakla 
bu kürsüye geldim. Bunda karşılaşılacak tehli
keler devrimci olma şerefinin zekâtı olur, ancak. 
Yoksa, suçlular meydan okurken, Devletin en 
güvenilir güçlerini amaçlarına alet ederken sus
mak, ancak bir devrimci ayıbı olabilir. Kefareti 
ağır bir günah olur. Değil dosya barikatları, 
şantajlar, evlerimizi basma ve gerçek dostları
mızın aleyhimizdeki tertiplere alet edilmeleri 
ve türlü korkutmalar karşımızdakilerin ağa ba-
babalannın da denedikleri hiçbir metot bizi kor
kutamaz. «Bu böylece biline.» demişti, Sayın Ma-
danoğlu, ben de tekrar ediyorum. Karşılaştığı
mız bir karşı devrimci kampanyadır. Dosyalar 
onun yapıtlarıdır. Onlara cesaret veren devrim
cilerin de er geç gerçek yerlerini alacak ve dev
rimcilerin zaferi ile bitecektir, bu savaş. Bütün 
gücümüz haklı dâvaya bağlılığımızdan ve ülkü
lerimizi paylaşan gerçek devrimcilerin desteğin
den gelmektedir. 

Sayın Madanoğiu ve Sayın Köksal'm burada 
devrimciliğe yaraşan bir davranışla, elbette ki 
dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayım. Bir 
kez daha «Türkiye Cumhuriyeti Senatosu ciddî 
işlerle uğraşmıyorsunuz» suçlaması ile mahkeme
den kararın geri dönmemesini dilerim. Baş vu
rup, vurmayacaklarına ben karışmam. Ama, eğer 
bir daha dönerse, iki defa oldu, ciddî işlerle 
uğraşın, der gibi bu yüce organın haysiyetini 
koruyanlar, onun kararlarının böyle bozulma
masını, ciddî kararlar vermesini de sağlamakla 
görevli olduğunu hatırlatmak ve bunun gereği
ni yapmak için ben dokunulmazlığın kaldırılma-
masından yanayım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve Millî Birlik 
sıralarından, alkışlar.) 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. ü.) —Yaşa Ahmet! 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmişse 
de, altı arkadaşımız konuşmamıştır. Sayın Veh
bi Ersü buyurun efendim, üzerinde. Altıncı ar
kadaşımız konuşuyorlar. 
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ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, ye
terlik önergesi üzerinde şimdiden söz istiyorum. 
Komisyon üyesiyim. Beni konuşturmamak hu
susunda karara varıp, varmıyacaklarını öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet eferidim, son söz de Se
nato üyesinindlir, efendim. 

Buyurun Sayın Ersü, 

VEHBİ EESÜ (Tabiî Üye) — Değerli ar
kadaşlarını, görüşülen dokunulmazlık konusun
da komisyonca hazırlanan raporun leh ya da 
aleyhinde olmak yerine, bu dokunulmazlıkları 
doğuran nedenlerin üzerinde titizlikle durmak 
ve bundan sonuçlar çıkarmak suretiyle görüş
lerimi arza çalışacağım. 

Bu nedenle, Devldtimlizin kaderinde rol oy-
nıyan etikenlere kılsaca değinecek konuya gir
mek işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz Vietnam'dan 
Yunanistan'a kadar uzanan iç ve dıştan gelen 
etkillerle huzursuz mir coğrafî kaçakta yer al
mış bulunmaktadır. Vietnam'da sıcak savaş, 
'dost Pakistan'da iç savaş hüküm sürmekte, 
Yunaniıstanlda bir NATO Plânına dayanarak ik
tidarı ele geçiren dış payandalı bir askeri cun
ta, demokratik ülkelerin ağır tepkilerine rağ
men yıllardır varlığını muhafaza etmektedir. 

'Or̂ ta - Doğu ve Akdenizdeki karşılıklı kuv
vet dengesi gösterileri zamıan zaman tehlikeli 
bir hal almakta ve mevzii, savaşlara sahne ol
maktadır. Bütün bunlar iki büyük Devletin dün
yaya Hükmetme arzularından doğmaktadır. Bu 
arzular çatışma noktasına vardığı zaman, kü
çük Devletler sırtından karşılıklı tâvizler ve
rilmekte, sonra yeni tâvizler almak için yeni 
olaylar yaratılmaktadır. Bu olayların ortasın
daki ülkemizin Boğazlar, Akdeniz ve Orta -
Doğu Petrol bölgesine hâkimiyeti nedeni ile 
jeopolitik önemi ayrı bir özellik taşımaktadır. 
Doğu - Akdeniz hâkimiyeti için büyük bir de
ğer taşıyan Kıbnıs, Güney - Doğu sınınmızda 
oluşan Kürt Devleti ve nihayet Fırat ve Fırat 
ötesini hedef alan Siyonist kaması iki büyük 
devletin çıkarları yönünde desteklenmek sure
tiyle karanlık oyunlara ve çeşitli çıkarlara 
sahne olmaktadır. Asırlardır kullanılan taktikle 
fbu bölgede çeşitli iç ve dış olaylar yaratıla
rak, ulusal şuurun gelişmesi ve ulusal sorun
ların çözümlenmesi engellenmektedir. Bu se

beple Musaddik olayı ve arap 'milliyetçiliği
nin uyanışı karşısındaki davranışları, güney 
ısmırımıızdaki Barzani'nin niçin ve nerelerden 
desteklendiğini hepimiz biran bile aklımızdan 
çıkarmamamız lâzınigelen bir noktadır. 

Sayın senatörler, yukarda arz ettiğim oyun
ların ülkemizde nasıl oynandığını kısaca açık
lığa kavuşturmak istiyorum. Kuzey devletlinin 
tarihi emelleri ve asırların tecrübesi ile bu ko
nuda ulusça haklı hassaisiyetimiz hepinizin ma
lûmlarıdır. 

Diğerine gelince: ittifaklar çerçevesinde 
özellikle ikili anlaşmalarla her türlü ulusal giz
liliği bir yana iterek iç içe yaşamaktayız. Dsvlet 
örgütünde, ulusal kurumlarda, üniversite, Yük
sek okul ve okullarda ve yurdumuzun birçok 
yerlerinde yabancı uzmanlar ve barış gönüllü
leri özel amaçlarla yer almışlardır. Bu yabancı 
uzmanlar çeşitli nedenlerle henüz öz dilini 
konuşamryan köylerimize kadar giderek ingiliz
ce öğretmek ve kütüphaneler kurmak vesile
siyle birer misyoner gibi çalışmış, özel araştır
ma ve te'stler yapmış ve bunları CIA'ya ve ona 
bağlı enstitülere göndermek suretiyle görevle
rini yapmış ve yapmaktadırlar, öte yandan 
çağımız emperyalizmi silâh yerine politik ve 
ekonomik araçlarla ve böl kullan metotları ile 
çalışmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde uyanan 
milliyetçilik akımını atomdan da güçlü bir silâh 
olarak görmüş ve bunu açıkça ilân etmişlerdir. 
Bu nedenlerle gittikleri ülkelere kendi çıkarla
rına uygun bir milliyetçilik anlayışını da birlik
te götürüp öğütlemektedirler. Nitekim yurdu-
nmzda da böyle olmuştur. Millî çıkarları sa
vunan kişi ve akımları saf dışı ederek, kendi 
amaçlarına uygun türedi milliyetçi dernek ve 
örgütleri kurmayı ve kurdurmayı başarmışlar
dır. Halkımızın kutsal inançlarını yozlaştırmak 
için şeriatçı demek, basın ve yayın organları. 
aranko desteği ile akıl almaz bir sayı ve sevi
yeye ulaştırılmıştır. Üstelik bu organ ve kuru
luşlar hepimizi ve haltta Atatürk'ü dahi gayri-
millî ilân edecek kadar cüretli atılım ve eylem
lerin içine girmişlerdir. 

Bu organ ve örgütlerin yayınları hepimize 
gönderilmekte, bütün kurumlarda ve hattâ yurt 
çapında bedelsiz dağıtılmaktadır, iç ve dış 
çıkar grupları tarafından desteklenen bu neşri
yat Atatürk devrimlerini ve onun safındaki kişi 
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ve kurumları hedef almıştır. Esefle belirtmek 
isterim ki, bu çabalarında bir millî kurumun da 
maddi ve mânavi desteğini sağlamayı başarmış
lardır. Bu millî kurumun desteklediği yayın
lar kitap ve broşürler halinde hepimizin elin
dedir. Birçok yerlerde verdiği konferanslarla yo
ğun birçok propagandaya girişmiş ve Yunan 
cuntası örnekler verilerek cğülmüştür. Bunlar 
millet bütünlüğüne ve Anayasa düzenine yönel
miş suçlar -değildir de nedir? Bu yönde emir 
verecek bir makam düşünülemiyeeeğine göre, 
kurum bu çabalara legal, ya da illegal yollarla 
neden ve niçin katılmıştır? önümüzdeki dosya
yı dikkatle tetkik edersek; 7 Temmuz 1966 tari
hinde bu kürsüden açıkladığımız Nixon raporu 
ve bu raporun amaçlan ile büyük benzerlikleri 
bizzat sisler de tesbit edebileceksiniz. 

Müsaade ederseniz, rapordaki öğüt ve tedbir
lerle dosya arasındaki bu benzerlikleri kısaca 
arz edeyim. Rapordan ufak pasajları arz ediyo
rum: «Çetin ceviz eskiden yaptığı gibi Ata
türk'ün millî politikası, ikili anlaşmalar, üsler 
ve sair gibi can sıkıcı sorunları tekrar ortaya 
atarak, Hükümete karşı entrika ve tecavüzle
rini artırmaktadır.» Değerli arakdaşîarım; «Çe
tin ceviz» İsmet İnönü, ve can sıkıcı olaylar da 
Atatürk'ün millî politikası. Bu sebeple muhale
fetin tedrici şekilde parçalanmasını, sol ve sel 
eğilimlerin benzeri birlik yaratmasını önlemek 
üzere boğulmasını öngörmekteyiz. Diğer taraf
tan çok müessir tarafsızlaştırma, yani pasifikas-
yon çabalarının daha başarılı uygulanmasının 
müşterek gayretlerle sağlanması gerekli görül
mektedir. ilişkin listenin bu maksada yardımcı 
olacağı kabul edilmektedir. Hâli hazır subay
ların büyük çoğunluğu reform psikozunun tesiri 
altında Adalet- Partisine düşman oluşları, rejim i 
için potansiyel bir tehlike arz eder, Diksin ra
porunun muhtevası bunlar. Değerli senatörler, 
12 Marta kadar bütün eylem, ve olayların önlen
mesi bir yana, daha da tahrik edilerek ve mey
dan kasden bos bırakılarak yukarda işaret edi
len devrimci potansiyeli yok etmek amacı ile 
memleketin uçuruma sürüklenmesi dahi zama
nın iktidarı tarafından umursanmanııştır. Bu 
•davranışın yukardaki komple plânı ile uygunlu
ğu acaba bir tesadüf müdür? 

Yine rapordan bir pasaj arz etmek istiyo
rum: «Bu durumdan kurtulmak için takibedi-
lecek politikanın, emir kumandanın tesisi, Dev

let mekanizmasının muhalefet tarafları eleman
lardan temizlenmesi ve C. H. P. nin âletleri olan 
bâzı hasım kuruluşların zararsız hale getirilme
sine herkes inanmıştır. Buna bağlı olarak bâzı 
Hükümet tedbirlerinin hazırlanmasına ve uygu
lanmasına paralel olarak rejime sadık olmıyan 
Devlet memurları ve subaylardan tehlikeli olan
ları bir program dâhilinde tasfiye edilmek için 
tesbit edilmektedir.» 

Sayın arkadaşlarım, birbiri ardından hazır
lanan ve uygulanan tasfiye listeleri ile yetinil-
miyen o dönemde başka ülkelerde giriştiği bö
lücü ve yıkıcı çabaları ile ün kazanmış yabancı 
bir büyükelçinin bâzı askerî karargâhlarda nu-
•uk atması ve karargâh mensuplannm eğilimle
rini yoklama fırsatını bulmuş olması, gene aca
ba bir tesadüf eseri midir? Orduyu politikanın 
dışında tutalım diyerek sun'i çağrılarda bulu
nanların Cumhuriyet tarihinde ilk defa tanığı 
olduğumuz böyle bir olayı ve iki yüzlülüğü na
sıl izah edebileceklerini merakla beklemekteyiz. 

Gene rapordan ufak bir paragraf sunmak is
tiyorum: Bu politika ve yukarda zikredilen 
tasarruflar çok önce Mr. M. P. tarafından tek
lif edilen güvenlik tedbirleri ile intibak halin
dedir. 27 Mayısın getirdiği Anayasanın bâzı 
maddeleri Tabiî Senatörlük müessesesi ve ben
zeri diğer problemler, kanuni sistemin düzel
tilmesi, usul ve imkânlan rejimin gelecekteki 
emniyetini garanti edecek bir tedbir olarak 
düşünülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu raporun günümüz 
konuları ile uygunluğuna dikkatlerinizi özellikle 
çekmek isterim. Yine bu raporda adı geçen albay 
Diksin Amerika'nın Türkiye'deki Kara Ata
şesi ve E. M. rumuzlu Morgan Cento'da görev
li deniz albayı Morgan'dır. Büyük elçilikteki 
Kara Ataşesi ve Cento'da görevli albaya hangi 
görevlerin verilmiş olduğunu, içişlerimize ka
nsan plânlı müdahalelerini, ve bunlarla işbir
liği yapan yerli komplocularla müştereken bu 
plânın nasıl yürütüldüğü hakkındaki mekaniz
mayı bir defa daha hatırlatmış oldum. Hükü
metin bu konuyu nasıl hafife aldığım da ken
di ağızlanndan dinliyelim. 9 Temmuz 1966 ta
rihli basından; «Başbakan Demirel dün saat 
15,00 e kadar evinde Millî İstihbarat Teşkilâ
tından sorumlu Devlet Bakanı ile çalıştıktan 
sonra gazetecilerin sorularını cevaplamış; 
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«Tunçkanat'm açıklamasında bizi ilgilendiren 
bir şey yok. Neymiş açıklama? Ne açıklaması? 
Ne demiş? Bir ihbarda bulunmuşsa savcılığı il
gilendirir. Ben polis hafiyesi değilim. Ortada 
daha hadise yok. Tevsik edilirse gereken her 
şey yapılır». Gördünüz mü arkadaşlarım, sa
manın Başbakanı Demirel'in böylesine bir hi-
yanet ve bir millî dâvadaki tutumunu? Kendi
lerini ilgilendirmezmiş. Kimi ilgilendirir bu ko
nu?... 

RİFAT ÖSTÜRKÇİNE (istanbul) — Savcı
yı ilgilendirir. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Başka ülkeler
de ufacık skandallar bakanların ve hükümet
lerin çekilmeleri ile sonuçlanırken, bu tekerle
meler ve Devlet sorunlarını ciddiye alınıyan 
bir tutumun sonucu olarak buhranlara sürük
lenmiş olduğumuz artık ret ve inkâr edilemez. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi sözünü ettiğim 
listedeki isimleri beraberce hatırlatmak isti
yorum. isimlerden bâzıları şunlar: Sayın Ke
mal Satır, Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın Or
han öztrak, Sayın ilhamı Sancar, Sayın Bü
lent Ecevit, Sayın Feridun Cemal Erkin, Sayın 
Lebit Yurdoğlu, Sayın Suphi Baykam, Sayın 
Orhan Kabibay, Saym Orhan Erkanlı, Saynı 
Selim Sarper, Saym Hasan Işık, Sayın Sıtkı 
Ulay, Sayın Coşkun Kırca, Saym Şefik inan, 
'Sayın Osman Koksal, Saym Sadi Kcçaş, Saym 
Hüsnü Özkan, Sayın Celâl Erikan, Sayın Re-
fet Ülgenalp, Sayın Refik Tulga, Saym Cemal 
'Tural, Saym Nejdet Uran, Saym Fahri özdibk, 
Saym Mucip Ataklı, Sayın Nuri Aslantaş. Sa
yın Ahmet Yıldız, Saym Mustafa Ok, Sayın 
Feridun Akkor, Saym Numan Esin, Saym Alp
aslan Türkeş, Saym Rifat Baykal, Saym Ah
met Tahtakılıç, Saym Burhan Apaydın, Saym 
Ahmet Şükrü Esmer, Saym Cihad Baban, Saym 
Nadir Nadi, Saym Fethi Naci, Sayın E evet Gü
resin, Saym Refik Erduman, Saym Erol Simavi, 
Prof. Dr. Derviş Mânizade, Prof. Bahri Savcı, 
Prof. Muammer Aksoy, Prof. Dr. Ebip Çelik, 
Doçent Dr. Osman Nuri Koçtürk, Dr. Türkka-
ya Ataöv, Ahmet Güryüz Ketenci, Yücel Akın
cı. Bu listede adı geçenlerden bir çoğu çeşit
li şekillerde tasviyeye uğramış, 12 si de bu
günlerde tutuklanmış, ya da göz altına alın
mışlardır. Bu isimlerden Sayın Feyzioğlu ve 
İSayın Orhan öztrak anamuhalefet partisinden 

büyük bir grupla ayrılmış, Ecevit de partisin
deki görevinden uzaklaşmak zorunda bırakıl
mış, ayrıca takibat yapılmak üzere dokunul
mazlığının kaldırılması da istenmişti. Saym iki 
büyükelçi hakkındaki suçlamalardan ileride 
söz edeceğim için burada temas etmiyorum. 
Sayın Prof. Ahmet Şükrü Esmer, Muammer Ak
soy, Bahri Savcı ve Derviş Mânizade; bunlar
dan ilk üçü yazar öğretim görevlisi olarak ho
şa gitmiyen yazı ve yayınları, Millî Petrol da
vasındaki aktif tutumları, Saym Mânizade ise 
Kıbrıs konusunda Türkiye'nin ulusal çıkarla
rı yönündeki yayınları ile bu listede yer alma
mışlardır. Saym özdilek,, Saym Ulay, Saym 
Koksal, Ataklı, Yıldız kendi hesaplarına göre 
Millî Birlik Grupundan koparılacak, bundan 
sonra da grupun hesabı görülecektir. 

Saym arşadaşlarrm, bu büyük skandali açık
ladığımız tarihten bu yana çeşitli olayların, si
yasal bölünmelerin adı geçenler hakkındaki ağır 
yıkıcı propagandaların ve nihayet birbirini ko-
valıyan dokunulmazlık dosyaları ile suçlama
ların sözünü ettiğim raporla uygunluğu asla 
tesadüfe bağlanamaz. Çünkü bu suçlamalar 
Demire! iktidarının 27 Mayıs ve onun Anaya
sasına karşı giriştiği kirli ve kasıtlı tutumun 
ürünleridir. Saym Başbakan Erim'in Millî Gü
venlik Kurulu ile ilgili bir soruya verdikleri 
cevap, yukardaki teşhis ve tesbitimizi kesinlikle 
doğrulamaktadır. Saym Başbakanın 1 Ağustos 
1971 tarihli demeçleri aynen şöyle: Kurul biz
den önceki Hükümete ihtarda bulunmamış de
ğildir, belki durumu düzeltmedi, belki de dü
zeltmek istemedi, işler ordunun 12 Martta mü
dahalede bulunmaktan başka bir çaresi kal
madığı ana kadar bozulmaya devam etti» diye 
buyuruyorlar. 

Saym Cumhurbaşkanı da bir süre önce ver
dikleri demeçlerinde «Silâhlı Kuvvetlerimiz re
jimin tehlikeye girdiği, iktidarla onun dışın
daki sorumsuzların âlemi fitneye verdikleri bir 
zamanda müdahalesini yapmıştır» diye buyuru
yorlar. 

işte, sorumlu Devlet adamlarının bu demeç
leri de yukardan beri arz ettiğim iddialantmı-
zm açık ve kesin belgeleridir. 

Değerli senatörler, kısaca dosyadaki bir
kaç noktaya değinerek bu iki belge arasında 
kıyaslama imkânlarını daha da açıklığa kavuş
turmak istiyorum. 
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MİT ajanının 19 Mart 1967 tarihindeki tes
pitine göre, ihtilâlci grup Eceviit ve T. 1. P. is
tikâmetinde Rusya'ya bağlı ve oradan yardım 
görecek bir ihtilâl teşebbüsü içindeymişler. Dik
kat buyurunuz, Ecevit, T. i. P. ve Sovyet Rus
ya bir potada gösterilmekte, C. H. P. G-enel Sek
reteri o sıralarda bir parti sloganını işlerken, 
Bemirel'in de aynı şekildeki suçlamaları C. H. 
P. ne yakıştırmaya çalışması cidden büyük te-
ısadüf. Yine aynı ajanın 26 . 3 . 1970 tarihinde 
yaptığı tesbite göre de Nijerya elçisi ve bir 
büyük elçi aracılıkları ile Sovyetlerin ihtilâle 
yardım etme teklifinde bulunulmuş, ancak bu 
teklifin reddedildiği bildirilmiş. Asırlardır Tür
kiye üzerindeki emelleri bilinen Sovyetlerin bu 
teklifi reddetmiş olmaları tarihî gerçeklerle 
taban tabana zıt ve izahı mümkün olmıyan bir 
tutumdur. Gerçekten böyle bir aracılık teşeb
büsü yapılmış ise, aracılığı yapan elçiler hak
kında Hükümet hangi kovuşturmayı yapmış
tır, kovuşturma yapılmasını gerektiren bir hu
sus yok idiyse, M.1T. hangi amaçlarla bu bel-
igeleri önümüzdeki dosyaya yerleştirmiştir? ön
ce arz ettiğim Nixon raporu ile bağlantılı gö
rülen bu davranışı takdirlerinize terketmekle 
yetiniyorum, ayrıca tahlile tabi tutmuyorum. 

Sayın Acuner ile de ilgili gösterilmeye ça
lışılan doktor Hikmet Kıvılcımlı ayni ajan ta-
tarafından Sayın Madanoğlu ile de irtibatlı gös
terilmiştir. Ancak, bu irtibat ve tanıştırma sı
rasında neler görüşüldüğü hakkında her han
gi bir bilgiye ve belgeye dosyada raslanmamış-
tır. Bu kadar önemli bir olayın belgelerinin 
unutulmuş olması M.i.T. hesabına büyük bir ta
lihsizliktir. 

Ne garip tesadüfki, hakkında günlerce neş
riyat yaptırılan bu azılı komünistle M.l.T. ve 
ajanı başkalarını tanıştıracak kadar samimî ve 
yakın ilişkiler kurmuş olmasına rağmen, bu ki
şinin yurt dışına kaçmasını maalesef önleye
memiştir. Yine aynı ajan Sayın Madanoğlu'nu 
Miıhri Belli ile tanıştırmak için uzun boylu 
gayretler harcamasına rağmen, bunu da başa
ramamıştır. Bu konuda ajan Madanoğlu'na ba
kın neler söylüyor. 

Aj an: ihtilâlin bir de sivil lideri vardır, o da 
Mihri Belli'dir. Tanışmada fayda var,, zira 
Mihri'nin toplumdaki hareketleri bizi açmış
tır. ihtilâl erken doğabilir, bunun için askerî 

hazırhMa, sivil harekelileri koordina etaak ge
rekir. Üstelik Mihri Belli her şeyi bilmekte
dir, diye z^rlaanlariinja aralıksız devam etmiştir. 

BALKAN — Sayın Ersü yazılı konuşmalar.. 
VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bitmek üzere 

efendilin. 
BAŞKAN — Peki efendim. Oy istihsali ile 

vakit geçirilecek zaman içinde bitirecekler. 
Buyurun efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Ajanın ifade
sine göre, kendisi Mihri Belli ile Madanoğlu 
arasında irtibata memur edilmiş, fakat dokü
manlar arasında buna ait bir belgeye yine ras-
lıyamıyoruz. 

iBundan çıkarılacak sonuç da şudur: Ajan 
aldığı direktif gereğince zorlanmakta, böylece 
Madanoğlu'nu damgalamak ve suç işlemeye az
mettirmeye çalışmaktadır. Elibötte böyle bir 
durumda Mmin suçlu olması gerektiğini de bil
hassa hukukçuların takdirlerine bırakıyorum. 

28 . 3 . 1970 tarihinde ajan, Madanoğlu'nun 
'bir yakınma atfen şu bilgileri de veriyor. Su
bayların bir toplantısına baskın yapılmış 
programlan baskın yapanlar ele hazırlanmış 
gibi tefrike edecek. Bu program bildiğim gibi, 
Türkiye'nin siyasi, iktisadi durumu ile ilgili. 
Madanoğlu, senden bu konuları kapsıyan bir 
yazı istiyor. 

Şimdi, ilgililer şunları cevaplamalıdırlar mut
laka ; 28 . 3 . 1970 tarihinde Madanoğlu ile iliş
kili gösterilen subayların bir toplantı yaptığı 
tesbit edilerek, ilgililerce böyle bir toplantıya 
baskın yapılmıştır. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Ne ol
muş? 

VEHBİ ERISÜ (Davamla) — Anlıyamiadım. 
'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda

hale ötmeyin efendim, devam buyurun beye
fendi. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Anlamıyor
sanız oradan müdahale etmeyin, ne olduğunu 
soruyorum yetkililerden, sizden değil, kimse o. 

Bu baskında yakalananlar kimlerdir ve hak
larında ne gibi bir işlem yaıpılmışltır? Bu soru
larımın cevapları ve belgeleri dosyada olma
dığına göre, bu mesnetsiz ithamın amacı nedir? 

Ele geçirildiği iddia edilen belgeler hak
kında Madanoğlu tarafından 27 Mayısla aitmiş 
gibi gösterilerek bir neşriyat yapılmış mıdır? 
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Eğer Madanoğlu gerçekten böyle bir durum 
ile karşı karşıya kalmışsa ve karar verilen yön
de neşriyat meseleyi çökecek Ve nıaslkeliyecek 
ise, neden bu neşriyatı yapmamışlardır? O 
halde MİT ajanı tezgahladığı bu tertiplerle 
•neyi önlemeye çalışmıştır? Bütün bu sorula
rın cevapları da doisyada bulunmadığı ve ay
dınlanmak için ilgililerin açıklamalarını bekle
diğini ifade etmek isiterim. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Birlik Grupuna 
ait bir belgenin de bu dosyada yer almış ol
duğunu görüyoruz. Belge, 21 Haziran 1971 ta
rihlî Ve Anayasa değişikliği ile ilgili resmi 
'grup görüşünü kamu oyuna açıklıyan bir bil
diridir. Böyle bir belgenin dosyada yer almış 
olması Nixon raporunda tavsiye edilen tedbir
ler istikametinde, Tabiî Senatörleri suç ile meıt-
haldar gösterme çabalarından ileri gelmiş ola
bilir. Nitekim, 21 Mayıs 1971 tarihli ve Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığına yazılan Millî istih-
Ibarat Başkanının imzasını taşıyan fezleke şöy
le başlamaktadır: Bâzı Tabiî Senatörler, mu
vazzaf ve emekli subaylarla sivil eşhastan mü
tevekkil bir grupun siyasi iktidarı ele geçirme 
yolundaki ihtilâlci faaliyetleri ile ilgili olarak 
tanzim edilmiş olan fezleke ilişikte sunulmuş
tur denilmektedir. 

Görülüyor ki, Devlet istihbaratını yönetme 
sorumluluğunu taşıyan bir makam, Tabiî Sena
törleri suçlamayı, kendisine bir nevi görev 
edinmiştir. Ancak, bu suçlamanın veya suçla
nan bir Tabiî Senatöre ait en küçük bir belge
nin tanzim edilen dosyada bulunmaması kuru
mun ciddiyeti ile bağdaştınlamıyacağı gibi, 
kimlere ve hangi nedenlerle alet olduğu ger
çeğini de kendisi orta yere koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu iki belge arasın
daki belgeyi açıkça belirterek, ulusumuzun ba
ğımsızlığı ve geleceği yönünden duyduğum 
endişeleri sizlerin ve bütün sorumluların dik
katine sundum. Bu iddialann, kısmen yaibancı 
dergilerde bile yer aldığım bizzat ağzından 
duyduğum sayın Devlet sorumlularının konu 
ürerinde büyük bir dikkat ve titizlik ile dura
caklarından şüphe etmiyorum. 

iSonuç olarak arz etmek isterim ki, kendi 
öz varlığından başka güc ve dayanak arayan 
ve Bizans entrikalarından çıkar umanlar, ken
di felâketlerini elleri ile hazırladıkları gibi, 
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Devletimizi de defalarca uçuruma sürüklemiş
lerdir. 

UluSal tarihimizin öğrettiği bu gerçeği en 
iyi değerlendiren, yine Büyük Atatürk olmuş
tur. 1 Mart 19123 te bu kürsüden irat buyurduk
ları nutukta «hükümetlerin icraatı menfi olup-
da, millet itiraz etmez ve ıskat ötmezse, bütün 
kusur ve kabahatlara iştirak etmiştir. Milleti
miz için dâhili ve daimî bir düşman olan ferdî 
saltanat ve onun temsil ettiği idareye çevril
miş bir silâh mukaddestir» diye buyuruyorlar. 

Bu buyruktan hoşlanmıyanlar, yine bu kür
sülerden onu elettirdiler. Öte yandan, yerli ve 
yaibancı iştirakçilerin aletli olan bedbahtlar onu 
izmir'de yargılamaya da yeltendiler. 

işjte, 12 Mart bu betbahtlara indirilen bir 
darbedir. Bu çıkarcı ve karşı devrimcilerin 
kendilerini güçlü Sandıkları zaman, 12 Martı 
da yargılıyacaklanndan asla şüphe etmiyoruz. 
Bu nedenle 12 Mart kendi temellerini ve kay
naklarını yıkamaz, yılkmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu mâruzâtımla, ilha
mını Aitatürkten alan 27 Mayısı, onun getir
diklerini Ve bunları korumaya kararlı olanları 
bölme ve sonra da bertaraf etme caJbalarının 
hangi kaynak ve komplolardan esinlendiğini 
açıklamış bulunuyorum. 

Tarihin acı tekerrürlerinden ülkemizi ko
rumanın, bütün kurıün ve kişiler için kaçınıl
maz bir ulusal görev olduğunu hatırlatarak hu
zurlarınızdan ayrılıyorum. 

Saygılarımla. (M. B. G. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Hüseyin Öz-
türk'ündür, ancak kifayet önergesi gelmiştir. Sa
yın Hüseyin öztürkte sırasını Sayın Betile dev
retmiştir. 

Kifayet önergesi takdirinize sunulacaktır 
efendim. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, komisyon adına söz istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
GYEevzuun aydınlanmış olması dolayıısiyle mü

zakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kütahya 

Orhan Akça 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kifayetin aley

hinde söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Betil, buyurun efen

dim, aleyhte söz istediniz efendim. 

387 — 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
son sez hsnimdi. 

BAŞKAN — Efendim son sözün zatıâiinizin 
olduğunu ifade ettim. Fakat zatıâllniz daha 
evvel söz istediniz kifayet önergesi aleyhinde 
de bu itibarla buyurun dedim. Ye son sos si
zin efendim yine. 

• ; — » " T i 

t ı1 ,_ f 

V 

d in 

-ara 
ilİS-
ÎZİÎ -

ZİHNİ BETİL ( 
huzurunuzda bir q_re t , 
retle sık sık yaı \ , 1 <> * * - ^ c " 
meyi sizlere hatırlat^ " i t 1 1 - ^ _ t 

ben Anayasa ve Ad ilet I'jmıSjo^ İL ı j v r 
içtüzüğe göre, j--->^n ı1 „ : i ^ , * •> 
konusu olduğu VT1' f 1 , n ' ^ \ % < 
yon kurulur. Sim 5* r ^v *S ? "* ı 
dokunulmazlığı k^m^a -> - \ a 'a. " .m J 
yonda üyelik etti-11 A ı ' *̂  c m d" ı 
fe gürdüm. G&rsk 7: '- o >* - 1 
'komiz-yonda Ganıaı K ^ k a l i " r * T f ^ m r ı 
mn kaldırılmasına C" r c1 k k - 1-,- X" 
muhalif kaldım ve ı . M I*\, n *• 1 J <ı 
gerek alt komisyon r v o ' ^ r .,< i -> 
•misyon raporuna ek o mı ak y zd, 
tatbikinize sundıi'nı. 

Cemal Madan oğlu hakkında ai 
esasta iştirak ettim. An sak, garsi? 
yon tarafından alınan yabama dokunulmaz 
ğmm kalaırıkiia.31 seklindeki karara, c:erab 
asıl komisyon tarafımdan alınan yabama d ab 
nulm azlığının kaldır?iması aeklindeki kara 
esasta iştirak etmekle baraber. radarların 3 
zilışına muhalif kaldım. BiT. itibarla. eaaa'a i-: 
rakimi, ^/azılışıridaki makalafatimi belir ban. m 
'halc-felt şerhi vardım, bu konu hakkında. 

Görüşmeleri izliyorum. 
BASKİN - - £ > ı r BS'İJ k i ; . " 'a , >• 

hinde. 
ZİHNİ BETİL (De. mim: — I : r n m / — b 

hinde arz ediyorum oaafc i/1 Cb ı - a . / "mi 
bu görülmelerin brmdn -i - i i ' ra : : ' in eme 
verildi ve de>ram ediy:~ ^m i""' ı'î'\ C;öb : ^ 
leri isliyorum. Alrı k, i ^mvmmktar: •-<: - . 
tüzüğe göre. a^mk a zar. ' ; : k " ' r . " 
terliği önergck verlkk^ir, c - r ~ * k. I - ' 
her geldi bana; b mira. s ı .av amnaıd m a a 
Altı ki^i konuşunca yerimi: _!.-.r ' :•;; 
cek. Buna üzaddürm Y- *maa d^m n ^ 
konusunda bizm ^ ı ^ v a ' - r ? ır^lcam i 1 
kanıları ile bajdrra cemo-ic? c - 1 r ; : : k <." 
•maları ilbesiri kabul etmı-dlr, Zaınram «"i-". 
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gelebilmaai için konuyu ineeliyen heyetten leh
te ve aleyhte oy kullanmış olanların konuş
malarını dinlemeye sanırımki ihtiyaç vardır. 
Buna üsiiMüm. 7 nci sırada Hüseyin öztürk 
olduğu ve son söz de onun olduğu için oy çok
luğu ile bu yeterlik önergesinin kabul edilmesi 
ihtimalini endişe ile karşıladım ve kendisin
den sırasını bana vermesini rica ettim. 

Bunlar doğru şeyler değildir, sayın arkadaş
lar bir komisyon üyesiyim, bir diddî konu komis
yonda görüşülmüştür. O komisyonun kurduğu alt 
komisyonda önce görüşülmüştür. Hem aitl komis
yonda, hem asıl komisyonda görev ifa eden 
ve anlattığım nedenlerle muhalif kalan arka
daşınızın konuşmasına fırsat vermemeyi uy
gun germiye ceğiniz kanısındayım. Üzüldüm, bu
nu D.TZ ediyorum. 

Sayın Başkanım, şayet yeterlik önergesi oy
lanacak ve kabul olunacaksa ve bana söz ve-
rilm iy ecekse ki, Nurettin Ertür'k g'örüşürken 
tana açıkça sataştı, ben iki defa huzurunuzu 
işgal etmemek için bu sataşmayı ileri sürmeyi 
uygun görmedim, söz sıram geldiği zaman Nu
rettin Ertür'k'ün beni ele alarak söylemiş oldu
ğu sözlere de yeri gelince bir iki cümle ile 
çorap veririm diye düşündüm. Şayet yeterlik 
anergasi kabul olunacak ise, bu sataşmadan do
layı Nurettin Ertürk'e cevap hakkımın saklı 
tutulmalını ayrıca rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
3ur? 11 yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

San söz Sayın Zihni Betilin. 

M~'\YA3A VE ADALET KOMİSYONU 
'::'7C'J"-V t^EEE UCÜZAL (Eskişehir) — Sa
ma Ik r rm •-yi?madan evvel Komisyon adına 
, '" is^Emî tb7"1. 

r. 
BJ1 JTCAIV — Öyle mi? Görmedim efendim. 
'"••"aı eberdim. 

«""AYIŞA VE ADALET KOMİSYONU 
J ' r J a V CivIEIâ UCUZAL (Eskişehir) — Sa-
• Bakkam değerli arkadaşlarım; altı saate ya-
1 oe:;n laî.ıan içerisinde, benden evvel konu-
: ark^rn :bar-m meseleyi türlü cepheden dile 
."\l:i-a .lendeniz, meselenin aydınlandığına 
aai',rı Cok zamanınızı da alacak değilim. Yal-
; birkaç bj.ro--.d, da hem cevap mahiyetinde 
-.ak ir.ere, hem de dosyada bulunup da ben-

http://bj.ro
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den evvel 'konuşan arkadaşlarımın temas etme
mesi sebebi ile, temas etmek mecburiyeti ile, 
huzurunuza geldim. 

Yüce Heyetiniz adına, şurada bulunan iki 
kalın klasör içindeki evrakı komisyon üyesi ar
kadaşlarımızla zaman zaman beraber, zaman za
man da ayrı ayrı okuduk. Isnadedilen suç Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin şümulüne 
'girmektedir. Komisyonumuzun çalışması, Ana
yasanın 79 ncu maddesi ve içtüzüğümüzün 139 
ncu maddesi ki, çalışma tarzımızı açıklar, hü
kümleri muvacehesinde cereyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, iki sayın Konten
jan Senatörü hakkında Komisyonumuzda, dos
ya münderecatına dayanarak, her ikisi halikın
da da, dokunulmazlıklarının kaldırılması yönün
de karar verilmiştir. Dosyadaki deliller, tama
men toplantılara dayanılarak tesbit edilmiştir. 
Bir kısım arkadaşlar, delilleri kifayetsiz bula
rak hukukî yönleri üzerinde durdular. Sayın 
Tığlı, gayet yetkili olarak, delillerin hukukî yö
nünü huzurunuza getirdi, fikirlerini açıkladı
lar. Değerli arkadaşımın fikrine, Komisyon Söz
cü Üyesi olarak, ben de aynen iştirak ederim. 

Muhterem arkadaşlar, elimizdeki dosyayı 
tetkik edersek görüyoruz ki, MİT ajanı olarak 
çalışan şahıs - gerek bant olarak, gerekse rapor 
olarak - 61 defa toplantı yapıldığını tevsik et
miş durumdadır. 61 defa olarak tesbit edilen 
toplantıların, bir kısmı Ankara'da, bir kısmı da 
istanbul'da yapılmıştır. Toplantılara iştirak 
eden şahıslar, dosyada ismi geçen 32 şahıstan 
ibaret olmakla beraber, bunların hepsi aynı 
toplantılara, aynı gün iştirak etmemiştir. Üçü, 
beşi ayrı ayrı tarihlerde ve aynı maksatla top
lantıları yapmışlardır. 

Şimdi, sayın iki senatör arkadaştan, yaptı
ğımız incelemeye göre, Sayın Madanoğlu'nun 
bu 61 toplantıdan 21 ine iştirak ettiği Sayın Os
man Köksal'ın ise, 19 toplantıya iştirak ettiği 
teslbit edilmiştir. Sayın Madanoğlu'nun iştirak 
ettiği 21 toplantıdan 9 toplantının kendisinin 
evinde yapıldığı, bunun 3 ünün ist?/"ııl'daki 
evinde, 6 sının da Ankara'daki evinde yapıldığı 
sabit. Sayın Osman Köksal'ın iştirak ettiği 19 
toplantının ise, 3 ünün Sayın Köksal'ın evinde 
yapıldığı tesbit edilmiştir. 

Şimdi, ortada bir bant vardır; bantm hâdi
seyi tesbit şeklini, Sayın Tığlı izah buyurdular. 
Ayrıca, dosyada, Mahir Kaynak'm dışında, 

Mahir Kaynak ile işbirliği yapıp, dışarda teybi 
çalıştırmak suretiyle yapılan müzakereleri tes
bit eden resmî vazifelilerin dışında, yine dosya
nın içerisinde mevcut 24 tane rapor vardır. Bu 
raporların münderecatına göre, tamamen başka 
resmî memurlar, ilhamı Soysal 'ı hedef almak 
suretiyle Ilhami Soysal'ı aylarca taMbetmişler, 
bu takipleri sırasında Ilhami Soysal'ın nerelere 
gidip, kimlerle toplantı yaptığı, kimlerle ko
nuştuğu tesbit edilmiştir. Komisyonumuz sade
ce bir banta istinadederek huzurunuza gelen 
raporu hazırlamış değildir. Şu saatte evinden 
çıktı, şu istikamete gitti, falan yerdeki filân eve 
girdi, bu ev falanındır, şu kadar müddet Ilhami 
Soysal, burada kaldı, şu kadar zaman sonra fa
lan falanla birlikte çıktılar, filân yere gittiler 
gibi 24 tane ayrı rapor var, dosyanın içerisinde. 

Komisyon olarak kararımızı verirken, biraz 
evvel burada konuşan bir kısım sayın arkadaş
ların iddia ettiği gibi, biz 'her hangi bir hissi
yatın içerisinde karara varmış değiliz, kararımı
zı verirken tamamen İçtüzüğün, adınıza bile ver
diği yetkiye dayanarak hareket ettiğimiz mut
laktır; bunun aksini isbat etmek mümkün de
ğildir. Dosyadaki delilleri ne bir savcı gibi, 
ne de bir hâkim gibi enine boyuna, derinliğine 
tetkik edip, bir takdir yetkisi kullanmak imkâ
nına sahibiz. O takdir yetkisi yargı organına 
aittir. Bize verilen, sadece, delillerin ciddî olup 
olmadığıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 61 toplantının yapıl
dığı sabittir. 61 toplantıda yapılan konuşmalar 
ortada. Göz altına alınıp, bilâhara tevkiflerine 
karar verilen şahısların ifadeleri ortada. Hiç 
kimse birebirimizi tanımıyoruz veya hiçbir yerde 
toplantı yapmadık gibi bir müdafaanın içerisine 
girmemiş. «Evet biz bu 32 kişiden sekizimiz, 
onumuz, oMbeşimiz birbirimizi tanıyoruz. Mü
nasebetlerimiz surdan başlıyor, buraya geliyor. 
Zaman zaman toplandık. Bunlar; içkili oldu, 
aile toplantısı oldu, sohbet toplantısı oldu. Ko
nuşmalarda sadece günün hâdiselerini dile ge
tirdik.» diyorlar. 

Şimdi, günün hâdiseleri dile gelirken, yine 
tesbit edilen zabıtlarda görülüyor ki, bu top
lantıları yapan kişiler, hiçbir zaman günün me
selelerini ele almış değiller. Bir toplantıya ba
kıyorsunuz, şu kadar zamandan beri irtibatlı ol
dukları, fakat, hâlâ bir lider seçemediklerini gö-
lüyoniH. Qnv. taMbeden bir başka toplantıya 
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bakıyorsunuz, birisi liderin Cemal Madanoğlu 
olacağı fikrini ortaya atıyor; Cemal Madanoğ-
lu'nun o toplantıda olmaması sebebi ile bir baş
kası itiraz ediyor. Bu bir safahat halinde de
vam ederken, «Geçmişte asker mi olsun, sivil 
mi olsun?» münakaşaları devam ediyor. Ay
larca lider seçmek için mücadele devanı ediyor. 
Ayalarca konuşmaların içerisinde bir genel sek
reter arama var; neticede birisi memur edili
yor; Sayın Osman KöksaTın bu teşekkülde ge
nel sekreter olarak vazife alması gibi... Doğru
dur, kendi beyanlarındaki gibi bir yerde pasif
liğinden itiraza mâruz kalıyor. Sebep, «Ge-
nel sekreter olur mu olamaz mı?» gibi birtakım 
mücadeleler devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, günün mevzuu 
içerisinde teşkilât kuracaksınız; lider seçecek
siniz, genel sekreter seçeceksiniz veya şu teşek
külle falan meşgul olacak, falan kurulmuş ör
gütle filân olacak gibi bakıyorsunuz, birtakım 
örgütler çıkıyor karşınıza: Orhan Kabibay ör
gütü, Acuner örgütü, Ataklı örgütü. Birtakım 
daha örgütler var. Günün mevzuu konuşulan 
sohbet toplantılarında; bu gibi konuşmaların 
bence yeri yoktur. 

Şimdi, Sayın Tığlı arkadaşımın kürsüden ko
nuşurken bir meseleyi izah sadedinde ki bayanı
na karşı Sayın Madanoğlu, bulunduğu yerden 
müdahale etti, «Yok böyle şey, yalan söylüyor
sun.» dedi. 

Şimdi, müsaade ederseniz okuyacağım sev
gili arkadaşlarım. Okuyacağım yazı, Sayın Ma
danoğlu 'nun bu kürsüde beyanı sırasında zik
rettiği, evinde üst üste bulunan dosyaların en 
üstünde ki, kaybolduğu, çalındığı iddia edilen 
evrakın fotokopisidir. Yani, itimat etmiş Mahir 
Kaynak'a, evine gelip, giderken bu arada alıp 
götürmüş Mahir Kaynak; onu demek istediler. 

Şimdi rahmetli Mareşal için sayın arkadaşı
mız bayanda bulundular, aynen şöyle. Bu ese
rin başlığı yoktur. Fakat dosyayı tanzim eder
ken örfi idare mahkemesi «Dokümanın konu
su» demiş; «ihtilâl çalışmaları mahiyetindeki; 
1. Kadrolaşma üzerine, 2. Ordular, 3. Dev
rimcilik, 4. Aziz vatanımız Türkiye'de demok
rasi rejiminin gerçekleşmesi neye bağlıdır? Ko
nularını havi, daktilo ile yazılmış noktalar.» diye 
tesbit etmiştir. Bunun 3 ncü sayfasında aynen 
şöyle diyorlar : 

«Kurtuluş Savaşı yeniden ulusal ordu olma 
niteliği kazanmıştır.» Tabiî yukardan beri or
du izahatı içerisinde. «Ancak, Mareşal Fevzi 
Çakmak'in kültür bakımından dar görüşü ge
reği kadar gelişmesini sınırlamış ve durdurmuş
tur.» diyor. 

Şimdi Sayın Mareşal hakkındaki düşünceleri 
bu, arkadaşımızın söylediği bu, kabul etmedik
leri şey bu... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — E., ne ola
cak, bu bir şey değil ki? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz Komis
yon Üyesi olarak ne olacak dersiniz, ben arka
daşımın Söylediğini, beyanını izah ediyorum... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi geli
yorum «millî irade anlamının havada kalma» 
mevzuuna. Yine bu eserin 2/32 nci sayfasında... 

SUPHİ GÜRISOYTRAK (Tabiî üye) — Bu 
eser Millî Emniyetin eseri mi? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ma-
danoğlu'nun eser olarak hazırladığı... («Not, 
not.» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Not; not ol
sun peki. 

Şimdi, yazı devam ediyor. «Millî irade hâki
miyetine karşı ileri sürülen düşüncelerin başlı-
calan şeyle sıralanabilir: Kişi, oyunu kendi is-
teğince vermiş olabilir. Ancak, kişilerin istek
leri ile toplumun ekonomik, sosyali kültürel 
gerçekleri bağdaşıyor mu? Bilimsel gerçeklerle 
uyuşuyor mu? Kişi, her konudaki işlerin tümü 
ve doğrusunu biliyor mu? Bu bakımlardan evet 
diyebilmek mümkün mü? Yine kişi en iyiyi ken
di çıkarınca seçecektir. Bu şekildeki çoğunlu
ğun istekleri ve çıkarlariyle, diğerlerinin hak 
ve özgürlükleri bağdaşmasa ne olacaktır? Ço
ğunluğun isteklerine göre çıkarılacak kanunlar
la, azınlıkta kalanların hakları çiğnenmiş olmı-
yacak mı? özellikle kültür düzeyi düşük olan
ların oyları, tutucu çevreler yanına kayarak, 
aydın ve gerçek devlet adamlarını politika dışı 
bıralkmıyacak mı? Bu sorunlara olumlu cevap 
verilmediği uygulamalarla meydana çıkmakta
dır. Diğer yandan, çoğunluğu almış olan par
tinin, parti grupu ve parti grupunda etkili bir
kaç kişinin eğilimine göre de işlerin yürütüldüğü 
gerçeği karşısında, millî irade anlamının hava-
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da kaldığı görülmekte, tüm "bu bakımlardan 
milli irade anlamının bir gerçek olmadığı sonu
cuna varılmaktadır.» 

ISAIJM HAZERDAĞLI (Elazığ) — Vallahi 
doğru. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — «19 ncu yüz
yıl demokrasi anlayışının temeli olan millî irade 
kaivramı böylece çürütülmüş bulunmaktatdır.» 

iSayın Tığlı bunu Söylediler zannederim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — El ya
zısı mı Sayın Madanoğlu'nun? El yazısı mı, yok
sa her hangi bir makale midir? 

BAŞKAN — Efendim Sayın Sözcü bitirsin
ler de o zaman soru sorabilirsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun de
vam buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Devama) — Şimdi, kadro 
yazısında devam ediyor. 

«Kadronun eylemci çıkışına değin katılmış 
olanlara, sonradan katılacaklara ve yeni yeti
şenlere oranla, bir öncelik ve sürekli bâzı hak
lar tanınması doğaldır. Yeter ki bu haklar aşı
rı olmasın. Türkiye'de 4 binin üzerinde yetki
li ve görevli bulunduğu göz önüne alınırsa ve 
bugünkü koşullar içinde 300 kadar kadrocu sağ
lanabilirse, yönetimi ele almamaya ve devrim
ci atılımları başlatmamaya bir engel kalmaz.» 

Vaktinizi daha fazla almıyacağım arkadaş
lar, biz komisyon üyeleri olarak şu huzurunuz
da bulunan 700 küsur sayfalık evrakı teker te
ker inceledik, neticede isnadın ciddiyetine inan
dık, böylece huzurunuza bu raporu getirdik. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Karaman'-
m sorusuna cevap vermeyi lüzumlu görüyor mu
sunuz? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım arkadaşımız sordular ben arz edeyim. 

Bu, mahkemeden gelen dosyaların içimde 
bir ek dosyadır. Sayın Madanoğlu bu kürsüden 
benim evimden kaybolan notlarım bir dosya ha
lindedir demiştir. 

'SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ya ara
ya konmuşsa?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — İşte bu dos
ya, o dosyadır. Bu dosyanın Sayın Madanoğlu'-
na aidolduğu hususuna gelince; Sayın Madan
oğlu'nun kendi el yazısı ile yazdığı «kadro ör
gütü» isimli yazı ile bu dosyanın metni tama
men birbirine mutabık. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınümıştır efen
dim. 

ıSon söz, Sayın Betil buyurun efendimi. 
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Bir sualim var; acaba oyumuzun ren
gini açıklamak üzere usulümüzde zatiâlinizden 
söz rica etmek hakkı var mı? (Yok, bunda ol
maz.» sesleri) 

BAŞKAN — Yök efendim. ISon söz Sayın 
Betil'de buyurun efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; bu konu hakkındaki görüşmele
rin saat 19 dan sonra da devam etmesi kararı 
alındı. Ben Anayasa ve Adalet Komisyonu üye
siyim; Alt Komisyonda da görev yaptım; muha
lif kaldım, muhalefet şerhimi yazdım. Hem 
saat 19 dan sonra da görüşmelere devam olun
ması teklif edilir, oylanır, hem de 10 yıldan 
beri Anayasa Komisyonunda üye olarak vazife 
ifa eden bu arkadaşınızın, hem Alt Komisyon
da, hem asıl komisyonda vazife görmüş, muha
lefet şerhi yazmış olmasına rağmen, onu dinle
me ihtiyacını duymaksızın, görüşmelerin yeter
liği teklif edilir ve karara bağlanır. Bunu ya
dırgadığımı bilhassa belirterek ısöze başlamak is
tiyorum. (A. P. sıralarından «Görüşüyorsun 
ya» sesleri) 

Şayet Hüseyin öztürk son söz sahibi olarak 
sıraya girmemiş bulunsa idi, ben hem alt ko
misyonda, hem de asıl komisyonda vazife gör
müş muhalif kalmış, muhalefet şerhi vermiş ar
kadaşınız olarak huzurunuzda görüşümün ne
denlerini açıklamak fırsatından mahrum bırakı
lacaktım ve yeterlik önergesi veren arkadaşım, 
yeterlik önergesinin lehinde oy kullanan arka
daşlarım, böyle yasama dokunulmazlığı gübi 
son derece önemli bir konuda, komisyonda 10 
yıldan beri vazife görmüş arkadaşlarını dinleme
ye dahi lüzum görmeksizin kanaat izhar etmiş 
durumunda kalacaklardı. Ben tevazuun da in
sanlar için zaruretine inanan bir arkadaşınızım. 
Beni dinlediğiniz zaman görüşlerinizin değişece
ği iddiasında değilim. Ama, her şeyin bir yakışığı 
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var. 15 kşilifk Anayasa ve Adalet Komisyonu, 
hepinizin yakından tanıdığımız Jbu naçiz arkada
şınız hem alt komisyonda, hem asıl komisyonda 
vazife ifa eder ve onun konuşturulmasma fırsat 
vermeksizin meseleyi karara bağlama temayülü 
izhar edilir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Esasa 
geçsin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim efendim, 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Komis

yonda 15 üye var, hepsi konuşacak mı Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, Heyeti Umumiyenin almış olduğu kararın 
tenkidine mesaj veriyorsunuz ve böylece ümit 
ederim ki, doğru bir hareket yapmış olmuyorsu
nuz, ikaz ederim. 

•BAŞKAN — Böyle bir ikazı zatıâlinizden 
ummazdım Sayın Tokoğlu. Devam buyurun 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tokoğlu Ri
yasete geldiği zaman yapıyordu onu. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Davam 
edin Sayım Betir. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, ben cereyan eden şu işlem karşısında, 
Anayasamızın ve içtüzüğün yasama dokunul
mazlığı ile ilgili hükümlerini çok kısa olarak 
size hatırlatmaya lüzum ve zaruret görüyorum. 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 10 dakika 
böyle geçti. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — İçimizde çok 
sabırsız arkadaşlarımız var. «10 dakikası böyle 
geçti» diye bulunduğu yerden uyarıda bulunan
lar var. 

Muhterem arkadaşlar, yasama dokunulmaz
lığı müessesesinin önemi, Yasama Meclisi üye 
lerinden bir - ilki kişinin yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması veya üyelik sıfattının sona ere
ceği zamana bırakılmasından ibaret değildir. 
Bu müessesenin önemi, Yasama Meclislerinin en
gellerden korunarak, güven içinde görev ifa et
mesini sağlama amacına dayanır. Bu itibarla 
önemlidir. Yasama dokunulmazlığı şüphesiz bir 
imtiyaz değildir. Şartlar gerçekleştiği zaman, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar 
verilir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Rapora 
geçsin. 

EKREM GİZDEN (İstanbul) — Biraz dinle. 
Ne çıkar yani biraz dinlesem? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sayın arka
daşlar bir dakikanızı istirham edeceğim. 7 saat 
devam eden müzakereler sırasında... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Burada o ka
dar lâkırdı söylendi ki... Ayıp yahu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfe
din. 7 saat devam eden müzakereler sırasında 
Riyaset makamında oturan şahsın da bir insan 
olduğunu takdir etmenizi istirham enerim. Ten
kide şayan bâzı davranışlar olursa, 7 saat müs-
temirren Tüzük hükümlerini hakkaniyetli ölçü
ler içinde tatbike gayret ederken, bir de bu 
vazifeyi güçleştirecek davranış içindeki hareket
lere devam edilmemesini istirham ediyorum. 

Sayın Rifat Öztürkçine çok tebessümü mucip 
bir haldir hakikaten, devam buyurun efendim. 

'Sayın Betil lütfen devam edin efendim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Yasama doku
nulmazlığı, Yasama Meclisi üyesinin şahsıma 
bağlı bir hak da değildir. Onun için bizim İç
tüzüğümüz 143 ncü maddesinde, bir üyenin ken
di isteği ile yasama dokunulmazlığı kaldırıla
maz, diyor. Yasama dokunulmazlığı o kadar 
önemli bir konudur ki, bu konuya ait kararın 
Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olması 
esası kabul edilmiştir ve kararın isabetle alın
man üzerinde o kadar dikkat ve hassasiyetle 
durulmuştur ki, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasma ait karara Anayasa Mahkemesi 
nezdinde itirazda bulunma hakkı, sadece yasa
ma dokunulmazlığı kaldırılan üyeye değil, o 
üyenin bağlı bulunduğu Yasama Meclisinin bü
tün üyelerine tanınmıştır. Bu kadar önemlidir. 

Sayın arkadaşlar, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması için, Anayasamızın taşıdığı 
önemli hükümlerden birisi de «Bu konular üze
rinde siyasi parti gruplarında görüşme yapıla
maz, karar alınamaz.» hükmüdür. 

Üyenin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masını veya üyelik sıfatının sona ermesi zama
nına bırakılmasını bir kanı halinde vicdanında 
karara bağlarken, hiçbir etki altında bulunma
masını sağlamayı düşünmüştür. 

Şimdi, cereyan eden işlemler dolayısiyle 
Anayasamızın ve içtüzüğümüzün bu konu hak
kındaki bu temel hükümlerini, kısaca ve böyle
ce özetledikten sonra, asıl konuya geleceğim. 
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Asıl konuya girerken Anayasa Mahkemesi
nin bir içtihadını da hatırlatmakta fayda görü
yorum. 10 Haziran 1969 tarih ve 132İ9 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan, 2 Ocak 1969 tarih 
ve 1968/69 - 79 esas, 1969/1 karar sayılı Ana
yasa Mahkemesi kararı, Anayasa Mahkemesi 
bu kararında, yasama dokunulmazlığı bakımın
dan taibiî ve seçilmiş üyeler arasında hiçbir fark 
bulunmadığına işaret ettikten sonra, aynen şöy
le diyor; 

«Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
yol açan isnadın ciddî olup olmadığı konusun
da isabetli bir sonuca varmak için isnadın da
yanaklarına kadar inilmesi zorunluluğu vardır; 
bu da tabiatiyle delillerin elden geçirilmesini 
gerektirecektir.» 

Görüşmeler esnasında, isnadın ciddî olması 
şartı üzerinde duran arkadaşlarımdan bâzıları, 
delilleri tahlil ederken itirazlar vâki oldu; «Bu
rası mahkeme değil» diyenler oldu. Elbette bu
rası mahkeme değildir. Hüküm verme yetkisi 
şüphesiz mahkemenindir. Ama, yasama doku
nulmazlığının kaldırılması söz konusu olduğu 
zaman, - bütün medenî memleketler mevzua
tında yer aldığı gibi ve bizim içtüzüğümüzce 
de kabul olunduğu gibi, isnadın evvelâ ortada 
bir suçun bulunması lâzımdır. Sonra, bu suçun 
sanık sayılan kimse tarafından işienildiği hak
kında - ki, iddianın ciddî olması, yani delillere 
ve emarelere dayanması lâzımdır. 

Binaenaleyh, dosyaya göre, yasama doku
nulmazlığının kaldırılması söz konusu, iki arka
daşımızın durumunu incelerken, mevzuatımızın 
hükümlerini ve Anayasa Mahkemesinin tatbika
tını da bu suretle özetlemiş bulunuyorum. 

iki arkadaşımızın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması söz konusu: Osman Koksal ve 
Cemal Madanoğlu. Ben önce dosyaya göre Os
man Köksal'm durumunu inceliyeceğim. 

MİT elemanı denilen bir kimse var. Sonra
dan bu kimsenin Mahir Kaynak olduğu anlaşıl
mış. Mahir Kaynak, alman ifadesinde raporla
rında adları geçen şahısları tanıdığını, bu şa
hıslar arasında zaman zaman yapılan toplantı
lara katıldığını; her toplantı için, o toplantıya 
kimler katılmışsa bunların adlarını ve bunlar
dan her biri tarafından söylenilen sözleri ba
zen hafızasında saklamak ve bazen de teyp 
bandına almak suretiyle raporlar tanzim ettiği-
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ııi ve bu raporların gerçeklere uygun olduğunu 
söylüyor. 

Mahir Kaynak'm raporlarına ve ifadesine 
göre, kendisi ile sanıklardan Hıfzı Kaçar ara
sındaki tanışma 19 Mart 1967 tarihinde olmuş. 
Zaman zaman ve değişik şahıslar arasında ya
pılan ve uzun süre devam eden toplantıların 
ilki, 23 Nisan 1987 tarihinde, ikincisi, 14 Ocak 
1039 tarihinde ve ondan sonra devam ederek, 
sonuncusu da 8 Nisan 1971 tarihinde olmuştur. 

Komisyon raporundan bir cümleyi size nak
lederek konuşmama devam edeceğim. 

Komisyon raporunda aynen şöyle deniliyor; 
«Ayrıca, şahitler de, bantları ve konuşmaları 
dolayısiyle, suçun, birlikte işlendiği hususunu 
açıklamışlardır.» 

Dosyayı, yaprak yaprak ben de inceledim. 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporunda; 
«şahitler,» diye, cemi edatı da kullanmak su
retiyle, bahsettiği kimselere, yaprak yaprak in
celediğim dosyada, ben raslamadım. Eğer Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun «şahitler» sözü
nü, Mahir Kaynak'ı şahit sayarak söylemiş ol
ması düşünülüyorsa, o zaman tek şahitten bah
setmesi, şahitlerden bahsetmemesi gerekir idi. 
Komisyonun sözcüsü burada Mahir Kaynak'tan 
başka şahit ifadesi gösterebilirse ve o şahitlerin 
ifadeleri bende şu ana kadar hâsıl olan kanaati 
değiştirmeye yeterli ise, ben şu ana kadar ben
de hâsıl olan kanaati değiştirmeye hazır ve mü
heyyayım. 

Eapora olan yazılır. Mahir Kaynak MİT'in 
elemanı, ajanı; sonra verdiğim raporlar diye 
ifadesine müracaat edilmiş bir kimse. Buna 
muhbir mi denilir, bir görevli mi denilir? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tertip-
çi de denir. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Eh dense, den
se,şahit denilir. Hani evvelâ görevli, sonra 
muhbir, sonra şahit de olur. Ama, komisyon 
-."'"cıunaa ^ıhkkerden bahsediliyor. Ben Mahir 
''" .̂yns1-"'-:.:-1. btnka kor.u hakkında bilgi veren 
kk;kk k.'.Liooye dosyada ıa::Iamadım. Bu husu-
-•:, k^enk: üikkaiiniz'3 aıs cisr.'m. 

A-/.is arkadaşlarım; bir dosya incelenir: o 
kopyayı inceleme ödevi olan kimseler, inceleme
ler. ronra ayrı ayrı kaklara ulaşabilirler. Bü-
kkkı ki: ka:nku kik'rr,üio Ikyiktır, bunu anlarım. 
.ki;....a, keyyada oinayan rapora geçmez. Rapor 
a:..eak yo iadece gerçeği yansıtır. Okuyanın ka-
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naatine tesir eden, gerçeğe aykırı beyan rapora 
konulamaz. Benim bildiğim bu. Benim kanım 
yanlış olabilir, ben doğruluğuna inanıyorum. 
Arkadaşlarımın kanısı doğru olabilir, o kanıda
dırlar. Ama rapor yazarken, rapor ciddî ola
rak yazılır, gerçeklere uygun olarak yazılır. 
Kim imiş bu şahitler? Hangisi ne demiş? Birisi 
bu. 

Anayasa Komisyonunun yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına karar veren üyeleri
nin, rapordaki önemli bir cümlelerine ayrıca işa
ret etmeyi lüzumlu görüyorum. Raporda aynen 
şöyle diyor: «Bu iddialar», yani, suç işlendiği, 
bu suçun Osman Koksal ve Cemal Madanoğlu 
tarafından işlenidiği hakkındaki iddialar, aynen 
'böyle diyor. «Bu iddialar aksi sabit oluncaya 
kadar itibardan düşürülemez.» Ben ömrümde 
böyle hukuk kuralı görmedim. Raporda bu 
cümle aynen yer almıştır. Ceza hukukunda id
dia, ne suretle gelirse gelsin, hangi konuya ta
allûk ederse etsin, ancak delile istinadettiği öl
çüde, oranda itibarlıdır, iddia edecek, iddiası
nı ispat etmiyecek, iddiaya hedef olan şahıs, 
iddianın hilafını ispat ederek sanıklıktan kur
tulacak!... 

Bizim Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun 
raporunda aynen var bu cümle. Komisyon Söz
cüsü bunları izah etsin size. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ko
misyon, Komisyon. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gündoğan. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYON 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
(Fikret Gündoğan'a hitaben) bir emriniz mi 
var?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın 
Ucuzal, Başkanlık tarafından ikaz yapıldı efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Tek 
başına Komisyon değilsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYON 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Bu tarzda hareket edemezsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — )ömer 

Ucuzal'a hitaben) Bak neler söylüyor. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYON 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Onun cevabını vermeye hazırız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Gündo
ğan, lütfen efendim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Onun içindir 
ki, ben muhalefet şerhimde Osman Köksal'm du
rumunu, - uzun konuşmak istemiyorum, fazla 
vaktinizi almak istemiyorum - ben muhalefet 
şarhimde Osman Köksal'ın durumunu 10 madde 
halinde tahlil ettim, inceledim. Benim muhale
fet şerhimin 1 nci maddesinde, «Dosyada Ma
hir Kaynak'ın raporlarını ve ifadesini teyideden 
şahadet ve başkaca delil yoktur.» dedim. Var
sa raporda, bunu göstersinler. Mahir Kaynak'ın 
raporlarını ve ifadesini teyideden şahadat var
sa, onu göstersinler. Şahadetten gayrı delil 
varsa, bunu göstersinler? 

Sayın Nurettin Ertürk, adımı anarak bu 
muhalefet şerhini tahlil ettiği zaman, dediler ki, 
«Mahir Kaynak tarafından verilen raporlar da 
cır nevi tutanaktır.» 

Ben yazarı tek kişi olan bir yazının sahibine 
«tutanak tutarı», yazdığı yazıya da tutanak de
nildiğini ilk defa bugün kendilerinden duydum. 
Bir yazının yazan tek kiş olduğu zaman o yazı 
arzuhaldir. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Zabıtları 
tetkik edebilirsiniz, göreceksin. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — O yazı dilekçe
dir, o yazı rapordur, fezlekeldir, iddianameıdir, 
Karar olabilir, ama o tutanak değildir. 

«Bir nevi tutanaktır» dedi. ilk defa duydfum. 
Şimdi Osman Köksal'm durumunu inceleme

ye devam ediyorum. Dosyada, Cemal Madanoğ-
lu'nun, el yazısı olduğu kendisi tarafından alt 
komisyonda, komisyonda ve burada ifade edi
len ve «kadro örgütü» denilen ıbiır yazımın foto
kopisi var. 

Bu yazının hazırlanmasında, Osman Kok
salın Cemal Madanoğluna her hangi bir yardım
da bulunduğu hakkında dosyada hiçbir delü 
yoktur. Cemal Madanoğlu'nun el yazısı deni
len, «kadro örgütü» adı verilen yazının hazır
lanmasında Osman Köksal'm, Cemal Madaoı-
oğlu'na her hangi bir yardımda bulunduğu hak
kında hiçbir delil yoktur. Varsa Komisyon Söz
cüsü gelsin, söylesin. Hatitâ, Osman Köksal'm, 
Cemal Madanoğlu tarafından yazılan bu yazı
nın yazıldığımdan ve münderecatımdan haberdar 
olduğu, malûmatlar olduğu hakkında da hiç
bir deli yok. Binaenaleyh, Cemal Madanoğlu 
tarafından yazılmış, hattâ (böyle bir yazmıaı 
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mevcut olfduğuından, münderaea'tmdan haber
dar olduğu hakkında hiçbir delil bulunmıyan 
Osman Köksal'a, suçlusun denildikten sonra 
bu belgeye nasıl dayanılır? Dayanıldı; o iddia
ya itibar edilebilir mi? 

Devam ediyor, Mahir Kaynak'ın, toplantı
ya katliamların adları, toplantı yeri, toplantı 
zamanları ve bu toplantıda 'bulunanların söyle
dikleri ısözleri. Düşünüyorum; üç yılı aşan bir 
zaman. O ne hafızadır ki, 30'u aşan kişi arasın
da, üç yılı aşan zamam, içinde 60'ı aşan toplan
tıda söylenilen Sözlerin çoğu, bütünü ile ve ay
rıntıları ile hafızasında yer alıyor ve ifadesine 
müracaalt edildiği zaman bunları, bu incelik
leri ile ıslöyleme güoüne sahip oluyor. Ve öylece 
ifade verem bir kimsenin (beyanına, yalandır, 
demiyorum, ama, «Acaba yanlış mıdır?» diye 
düşünürsem, haJtalı mı hareket etmiş olurum? 
Her türlü şüphe ve tereddütten berî ve âri ola
rak vicdani kanaaiti/miz tahassül edecek. Her 
şeyden önce, /bu nloktaya işaret ediyorum. He
le, bu şahıs, sahibi bulunduğu düşünce ve inanç
lardan! ıtamamen ayrı düşünce ve inançlara sa
hipmiş gibi kendisini gösîtermek suretiyle bir 
davranışın, Ibir tutumun sahibi olur ise, o şah
sın beyanına karşı hâsıl olan şüphe ve tereddüt, 
elbette Ibüsbütün artar. Muhalefet şerhimde bu
nu heliirtitim. 

Mahir Kaynak da insanoğlu bu itibarla 
kendisi için tabiî saymak uygun olur, yerinde 
oluır. tMlerine, aldığı vazifeyti haşarı ile yap* 
mı§ görünmek, (terfi e'tmek, mükâfat almak, da
ha caemli görev merhalelerine gelmek için bir
takım ilâveler yapmış olması ihtimali yok mu? 

Bir şahsın, sadece Devlet memuru olması, 
sadece Devlet memuru olması, daima, her şart 
altında sadece gerçeği ifade ve beyan etmiş ola
rak kabul edilmesine yeter mi? 

Osman Koksal, ordunun şerefli bir kurmay 
albayı idi. Cumhuriyet Senatosunda tabiî üye 
idi, halen Cumhurbaşkanınca seçilmiş üye ola
rak görev ifa ediyor. Ama, ıbenim arkadaşlarım 
suçluluğuna tanık edildi. «Gitsin mahkemede 
hesabını versin.» diyorlar. Osman Köksal'dan 
şüpheleniyorlar da, MtT ajanı Mahir Kaynak'-
tan niçin şüphe etmiyorlar? 

MÎT varlığımızı korumak için kurulmuş giz
li ıbir örgüt; ihtiyacımız da var. MİT'te çok de
ğerli elemanlar da var. Vazifelerini iyi ve başa-

I rılı yapmış olmalarından dolayı şükran duya
rız. Ama, sadece kuruluş amacı ve sadece içle
rinde iyi elemanların, hattâ bizi şükrana sevk 
edecek kadar başarılı vazife yapanların bulun
muş olması, bütün elemanlarının aynı vasıfta 
olmasını kabul ettirmek için yeterli bir akıl ne
deni midir? Yeterli bir mantık nedeni midir? 
Şüphe edilmez mi?.. 

Muhterem arkadaşlar, bantlar var deniliyor. 
Bu bantlar, eldeki dosyaya göre, halen Osman 
Koksal hakkında, Cemal Madanoğlu hakkında 
hiçbir şey söylememektedir. Halen hiçbir şey 
söylememektedir. Çünkü, bu bantlarda Osman 
Köksal'ın, Cemal Madanoğlu'nun sesleri bulu
nup bulunmadığı tesbit edilmiş değildir. Halen 
tesbit edilmiş değildir. 

Şimdi, raporu aynen okuyacağım size. Bilir
kişi olarak Yılmaz Kılıçulusoy, Rıza (röktaş ve 
Yılmaz îsmet Selanik bir rapor tanzim ediyor. 
3 Temmuz 1971 tarihli bir rapor. Bu raporda 
diyorlar ki, «Osman Koksal ve Cemal Madan
oğlu'nun mukayeseye esas olacak ses bantları 
bulunmadığından, incelememize sunulan bant
larda Osman Koksal ve Cemal Madanoğlu'na 
ait ses bulunup bulunmadığı hakkında bir hük
me varamadık.» Rapor bu... Ama, bantlar var, 
konuşmalar oluyor, alınmış... Cemal Madanoğlu 
o kanuşmalarmda demiş ki, Osman Koksal de
miş ki, demiş ki... Ama, henüz bir tesbit yok. 
Aynen okuyorum raporu size. Mukayeseye esas 
olacak ses bantları alınmış olanlar hakkında 
rapor ne diyor onu da 'Okuyacağım, aynen. Os
man Koksal ve Cemal Madanoğlu'nun mukaye
seye esas sesleri yok, bantta sesleri var mı, yok 
mu üç kişilik bilirkişi kurulu hüküm vereme
dik diyor. Tanımıyoruz, seslerini, bilmiyoruz; 
mukayese sesi yök. 

Şimdi, mukayeseye esas sesleri tesbit edilen 
başka tanıklar hakkında aynı bilirkişiler kuru
lu ne diyor. «Konuşma günlerine göre, toplan
tıya iştirak eden şahıslara ait, (x) işareti ile 
işaretlenmiş dosyada bunlar, gösterilen şahıs
ların (bantlardaki konuşmaları, askerî savcılıkça 
alman »bantlardaki seslere aynen benzemekte
dir,» diyor. 

Şimdi, benzemenin anlamı malûm; eski de
yimle müşabehet, eski deyimle biz mümaselet, 
ayniyyet deyimlerinde 'kullanıyoruz. Aynısı de
ğil, benziyor diyor. Cem Hukuku sanığı itti-

I ham ve mahkûm edebilmek için vicdanlara te-
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reddütsüz kanı veren kesin delil arıyor. Benze- ı 
me ile menzeme ile bir sanık mahkûm olmaz; 
bir vatandaş sanık muamelesi görmez. Aleyhle-
rindeki ihüküm de, bilirkişi raporunda, Osman 
Koksal ve Cemal Madanoğlu hariç, bu. Muha
lefet şerhimde buna temas ettim. Komisyonun, 
hiç olmazsa bu muhalefet şerhimi nazara ala
rak, matbaaya vermezden önce, raporunu bir 
rötuşa tabi tutması uygun olurdu. 

Sayın Ertürk diyor ki, «Zihni Betil muhale
fet şerhinde (bantta sesi olan şahıs, bantta sesi 
olan şahıs o sesin kendisine aidolduğunu kabul 
ve itiraf etmedikçe bu delil olmaz dedi.» Ben 
muhalefet şerhimde, «Bantta sesi olduğu iddia 
edilen şahıs, ıbu ses benimdir diye ikrarda bu
lunmazsa, bu bant delil olmaz» demişim. Bunu, 
Sayın Nurettin Ertürk ele alıyor, benim hissî-
likle vasıflandırdığı mütalâamın hissîliğins ait 
bir nedeni olarak kullanıyor. Şimdi bana bu bil
giyi veren ve beni bu kanıya ulaştıran kaynağı 
huzurunuzda ifade edeceğim. Ben sanığı ikra
ra zorluyormuşum. ikrar etmiyen sanık, ikra
ra zorlanmış. Efendim o halde, ikrar etmiyen 
sanığın hüküm giymesine imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, ben Nurettin Ertürk'ü 
çok uzun yıllardan beri tanırım. Adliye hizmet
leri, başarılı adliye hizmetleri yapmıştır ve ken
disine iyi duygular beslerim. Ama, bugün sırf 
beni yermek için muhalefet şerhinin ağırlığı ol
madığını belirtme ihtiyacına kendisini hangi se
bepler bu kadar itti, bir türlü anlıyamadım. Ce
za hukukunda ikrar delil değildir. Ceza huku
kunda ikrarın delil olmadığını bilen Zihni Be-
tü'e, bilen Nurettin Ertürk, «Sanık ikrar eder
se ancak delil olur dedi Zihni Betil.» diye na
sıl der? 

Muhalefet şerhimi aynen okuyorum. «Bilir
kişilerin incelemelerine sunulan bantlarda, Os
man Koksal ve Cemal Madanoğlu'na ait ses bu
lunduğunu kendileri kabul etmediği takdirde, 
parmak izinde olduğu gibi - her türlü şüphe 
ve tereddüdü selbedecek şekilde tesbit etmeye 
fennen imkân olmadığı malûmdur.» diyorum. 

Hani bu bugüne kadar adlî hâdiselerde, ad
lî literatürde o kadar çok ele alındı, o kadar 
çok yer işgal etti ki, tafsil etmeye ihtiyaç gör
müyorum ve ey Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun Başkan ve üyeleri, sizce de malûmdur, 
diyorum. Ama, Nurettin Ertürk'ün malûmu de

ğilmiş, kabahat benim değil. Fakat, çok eski ar
kadaşımın, çok eski meslekdaşımın hakkında 
saygı beslediğim arkadaşımın malûmu olmıyan 
bu hususu kendisine ilân etmeyi de bir vazife 
sayıyorum. 

istanbul Teknik üniversitesi Elektrik Fa
kültesinin bantların ne ölçüde delil olduğu 
hakkında bir mahkememizden vâki soruya ver
diği cevabın konu ile ilgili olan kısmını aynen 

•okuyorum. «Bir ses bandındaki seslerin kime 
aidolduğunu, seslerin sahipleri konuşmalarını 
yaptıklarını kabul etmedikleri müddetçe fennî 
bir şekil ve itiraz kabul etmiyecek tarzda - par
mak izinde olduğu gibi - tesbit etmeye henüz 
imkân yoktur.» ileride fen bu imkânı belki ve
recektir. Ama, bugün fen bunu kesin şekilde 
tesbit etmeye imkân vermiyor. Parmak izi hak
kında bilirkişilerin tesis ettiği hüküm gibi ke
sin hüküm tevlidedilmez, diyor. Ben bu bilgiyi 
muhalefet şerhimin ilgili yerinde kullandım; 
malûm olanı. 

Aziz ve değerli arkadaşlarım, tutanaklar ko
nusuna tekrar değinmek mecburiyetindeyiz. 
Tutanak, bir olayı vukuu sırasında, en geç vu
kuu akabinde gerçeğe tamamen uygun olarak 
tesbit eden ve en az birden fazla kişi tarafın
dan imza edilen bir belgedir. Tutanak budur. 
Sayın Nurettin Ertürk Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bir genel hükmünden bahse
derek, Mahir Kaynak tarafından verilen rapor
ların bir nevi tutanak olduğunu söyledikten 
sonra dedi ki, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu tutanakları ispat edilinceye kadar muteber 
delil sayıyor. 

Hayır, arkadaşlar. Bizim mevzuatımız tuta
nakları iki kategoriye ayırıyor, istisnai ahval
de tutanak, hilafı ispat edilinceye kadar mute
ber belgedir. Hilafını ispat etme, bir özel şekle 
tabi değildir. Ama, dikkat buyurunuz, istisnai 
hallerde ancak bu mümkündür. Genel kaide, 
tutanaklar münderecatmın dahi delil sayılabil-
mesi için, münderecatmın ispat edilmesi lâzım-
gelen belgelerden sayıldığı merkezindedir. Tra
fik tutanağı, hilafı ispat edilinceye kadar mu
teberdir; hilafını ispat etme bir özel şekle bağ
lı değildir. Ama, bir kimse bir kimseyi kasden 
öldürüyor, maktelde bir tutanak tutuluyor, suç
ların en ağırı hattâ taammüden öldürmüştür; 
suçların en ağın, en ağır suça ait tutulan tu-
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tanak, o tutanak aksi ispat edilinceye kadar 
muteber bir belge değildir. 

Benim, muhalefet şerhimde üzerinde durdu
ğum nokta şudur: 30 u aşan şahıs, üçer - be
şer muhtelif zamanlarda, muhtelif yerlerde 
toplantılar yapıyorlar, Mahir Kaynak'm rapor
larına ve ifadesine göre; Mahir Kaynak hazır. 
Bazen banda alıyor, bazen hafızasına. Sonra, 
rapor halinde bunları tesbit ediyor. Ben diyo
rum ki, muhalefet şerhimde, hafızasına alırken, 
o şahıslarla beraber, onların fiilini tesbit edi
yor; o anda bir tutanak tutması mümkün de
ğil. Bunda MİT ajanı, muhbir Mahir Kaynak'ı 
mazur görüyorum. Olayın vukuu sırasında tu
tanak tutamama zorunluğu içinde olduğunu, 
görevinin bunu gerekli kıldığını kabul ediyo
rum. Fakat, diyorum ki, toplantı dağıldı. Dağı
lır dağılmaz, hiç olmazsa ertesi gün hâfızasm-
dakini görevli birkaç kişiye beyan etsin. Altını 
da hepsi imza etsin. Sıcağı sıcağına Mahir Kay
nak'm hafızasında yer almış bulunan bilgi, bir
kaç kişinin ilmi altında, imzası altında bir kâ
ğıda geçsin. Bu niye yapılmamıştır, diyorum. 
Banttaki seslerin tesbiti, - Komisyon sözcüsü 
söyledi, 61 toplantı oldu dedi. - banda alındığı 
sırada tutanakla tesbit edilemez; anlıyorum 
bunu. Grörevi, bunu mümkün kılmaz. Ama, ses 
banda alındı. O gece veya ertesi gün bu bant
lardaki sesler Mahir Kaynak'a daha birkaç gö
revli eklenmek suretiyle, tutanaklar halinde 
niçin tesbit edilmedi? Bu da bende şüphe do
ğuruyor, diyorum. Tereddüt doğuruyor diyo
rum. Komisyonda görüşülürken bu şüphe ve 
tereddütlerimi izhar ettiğim sırada, Komisyon 
üyelerinden birisi beni karşılarken: «Efendim, 
devlet memuru yalan yazmış, sahtekâr diyor 
Zihni Betil.» dedi. Hâşâ. Ben, Komisyonda Ma
hir Kaynak için sahtekâr demedim; yalan yaz
mış, demedim. Beyanlarının sıhhati ve samimi
yeti kanaati bende hâsıl olmuyor, bende şüphe 
doğuyor, bende tereddüt doğuyor. Bir kısım
dan diğer kısma geçtikçe, tasnifime göre bir 
maddeden diğerine geçtikçe bu şüphem artıyor, 
dedim. Söylemediğim sözü arkadaşım bana iza
fe etmesin, dedim. Şüphe doğuyor diyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şüphe ve tereddüdün 
girdiği yere ceza hukuku girmez. Bu, temel ku
raldır. 

Sayın Mustafa Tığlı, Yargıtay kararlarına 
göre ses bantlarının delil olduğundan bahset

ti Komisyonda. Ben de konuşurken dedim ki, 
Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi, Yargıtay Ce
za Daireleri Genel Kurulu bu konuyu incele
miş ve aldığı kararlar da, neşredilen Yargı
tay İcararları arasında yer almış. Biz de incele
dik. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi ve Ceza Dai
releri Genel Kurulu «Ses bantları delil,, tek ba
şına delil değildir» diyor. Delildir demiyor «Tek 
başına delil değildir.» diyor. «Onu teyideden 
başkaca deliller varsa, o zaman değer taşır.» di
yor. Ben bu itirazımı yapınca, Sayın Mustafa 
Tığlı tekrar söz aldı, dedi ki, «Efendim, sesi 
banda alan var, sesi banttan çıkaran var; iş
te, battaki ses bu suretle teyidediliyor». E., sesi 
banda alan adam aynı, banttaki sese göre ra
por yazan adam aynı, sesi banttan çıkaran 
adam aynı. Yargıtay, ses bantlarının müstakil-
len delil ad ve itibar edilemiyeceğini kesinlik
le tesbit etmiş. Ancak, ses bantlarını teyide
den, itmam eden, ikmal eden sıra ve silsile ha
linde başka deliller var£az o zaman o de
liller arasında bu da bir değer taşıyor, diyor. 
Doğrudur. Kuşun kanat çırpışı bile ceza hu
kukunda hâkime kanaat veriyorsa, diğer delil
lerle birlikte, o dahi delildir. Ceza hukuku de
lili tarif etmemiştir. Hakimin vicdanında kanı 
husule getiren her vasıta delildir, demiştir. Ben 
ileriye gidiyorum; kuşun kanat çırpışı bile de
lil olabilir; eğer, hâkime kanı veren başkaca 
delil varsa, o deliller manzumesi içinde, kuşun 
kanat çırpışı da bir değer taşıyorsa. 

Mahir Kaynak, 23 Kasım 1970 tarihinde Os
man Köksal'la ilhami Soysal'm, Ankara'da 
İîhami Soysalın bürosunda buluştuklarını ve 
konuştuklarını da naklediyor. Osman Koksal, 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna, THY Ano
nim Ortaklığından alınmış, imzalı bir belge
nin fotokopisini ibraz etti. Komisyon Başkanı, 
«Biz delil toplamayız; siz savunmanızı yapar
ken buna istinadedersiniz.» dedi ve Osman Kök-
sal'm ibraz ettiği bu belgeyi almadı. Hakika
ten, bizim Komisyonumuz tahkikat yapmaz. 
Ama, bir vakıa. Müracaat etmiş, imzalı bir ya
zı almış, savunmasını yaparken de Komisyo
numuzda bahsetti. Biz de o fotokopiyi gördük. 
Şimdi, bu fotokopide Osman Köksal'm 19 Ka
sım 1970 tarihinde Amerika'dan istanbul'a git-
•m-sık için bilet aldığı, 25 Kasım 1970 tarihinde 
de istanbul'dan Ankara'ya dönmek için bilet 
aldığı yazılı. Osman Koksal, istanbul'da kimin 
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evinde misafir kaldığını, hangi konu için is
tanbul'a gittiğini ve bütün bunları bilenlerin 
ad ve soyadlarını da söyledi. Mahir Kaynak da 
diyor ki, «23 Kasımda Osman Koksal Ankara'
da ilhami Soysalla, ilhami Soysal'm bürosunda 
buluştu ve şunları, şunları konuştu». Belgeye 
g*öre 19 Kasımla 25 Kasım arasında Osman Kok
sal istanbul'da. Mahir Kaynak'ın raporu... 

Yine dosyaya göre, bir başka misal verece
ğim arkadaşlar. Mahir Kaynak, 30 Nisan 1970 
tarihinde, yani bundan 15 ay evvel, 30 Nisan 
1970 tarihinde yapılan toplantıda, Osman Kök-
sal'ın, Mürted, Merzifon ve Eskişehir'de teşki
lâtın kurulduğunu, bu teşkilâtın hava üsle
riyle ve Kara Kuvvetleriyle temasları olduğu
nu, Harb Okulu üçüncü ve dördüncü sınıfla
rında güçlü örgüt kurulduğunu söylediğini nak
lediyor. 

Şimdi, 30 Nisan 1970 te üç önemli hava kuv
veti merkezinde; Mürted'de, Merzifon'da ve Es
kişehir'de hava kuvvetlerinde teşkilât kur
muşlar Osman Koksal ve arkadaşları. Bu yet
miyor, kara kuvvetleriyle temas etmişler ve ay
rıca harb okulunun üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencileriyle de güçlü bir örgüt kurmuşlar. 
Şimdi, Harb Okulunun üçüncü ve dördüncü sı
nıfı yok. 

Mahir Kaynak'm küçük rütbeli askerken 
askerlikten ayrıldığını söylediler arkadaşlar. 
Ben kendisini hiç tanımıyorum, kişiliği hak
kında da bilgi sahibi değilim. Ben, eldeki dos
yaya göre, bende hâsıl olan kanıyı huzurunuz
da açıklamayı vazife saydım. Mâruzâtım sa
dece bu sınır içindedir. Harb Okulunun üç ve 
dördüncü sınıflarının olmadığını bilmesi lâ
zım. Eskiden Harb Okulundan sonra subaylar 
ihtisas, meslek durumlarına göre ayrıca okur
lardı. Okullar vardı. Şimdi öyle okullar da yok. 
Mahir Kaynak'ın raporu! 

Şimdi, Mürted, Merzifon, Eskişehir'de hava 
kuvvetleri Osman Koksal ve arkadaşlarının 
teşkilâtına girmişler o amaç için harekete ha
zırdırlar, müheyyadırlar. Kara Kuvvetleriyle 
temas var. Hangi tarihte? 30 Nisan 1970 tari
hinde. Ertesi gün MİT ajanı Mahir Kaynak'
ın son derece önemli bu haberi koşarak M.i.T. 
yetkililerine bildirmesi lâzım geliyor. Bu ha
beri alan MİT yetkililerinin de koşarak Baş
bakan ve Hükümeti haberdar etmesi gerekirdi. 

Böyle bir şey olmamış. Şimdi, bu konuya ait 
tahlilimi de Sayın Nurettin Ertürk anlayama
mışlar. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Ben anh-
yamadıım, siz anlatın. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Yuvarlak bir 
ifade. 

«Bir hâdiseyi, bir fiili izliyen, dilediği zaman 
harekete geçmek serbestisine sahiptir.» anlamı
na gelen bir tenkid sözü söylüyor, öyle şey yok. 
Memlekette Anayasayı yıkmak için, meşru Hü
kümeti devirmek için gizli ihtilâl derneği kura
cak, örgütlenecek ve Mütftet, Eskişehir ve Mer
zifon'da örgütlenecek, Kara Kuvvetleriyle tema
sa geçip anlaşma yapacak, Harb Okulunda güç
lü örgüt kuracak ama, o merci bu büyük hâdi
seyi izlemede dilediği kadar gecikecek, öyle şey 
olmaz. Ben bu noktaya işaret ettim raporumda 
ve dedim ki, «Parlamenter demokratik memle
ketlerin cümlesinde, şu iki kuralda Anayasalar 
birleşiyor: isnat, ciddî olacak. Her şeyden ön
ce, ortada bir suç olacak ve suçun o şahıs tara
fından, sanık sayılan şahıs tarafından işlenildi-
ği hakkındaki isnat, iddia delile dayanacak.» 
Demekki, MİT yetkilileri de Mahir Kaynak'm 
tesbitlerinin ciddiliğine inanmamış, bundan do
layı harekete geçmemiş, dedim ben muhalefet 
şerhimde, isnadın ciddî olmadığının bir delili 
olarak bunu zikrettim. 

Muhterem arkadaşlar, vaktinizi fazla almak 
istemiyorum, bu misalleri çoğaltmak mümkün. 
özetliyorum. 

Mahir Kaynak imzalı raporlarda ki, rapor
lar konuşmaların naklinden ibaret. Nakiller, kıs
men hafızaya, kısmen banda dayanıyor. Halen, 
banttaki seslerin Osman Köksal'a ve Cemal Ma-
danoğlu'na aidiyeti hakkında hiçbir tesbit ya
pılmış değil. Mahir Kaynak'tan başka da dos
yada şahit yok. 

Şimdi, bu durumda yasama meclislerinin en
gellere mâruz kalmaksızın her bakımdan güven 
içinde devamlı olarak vazife görebilmelerini 
sağlama amaciyle konulmuş yasama dokunul
mazlığı müessesesini düşünelim... 

Muhterem arkadaşlar, benim, demokratik 
parlamenter rejime olan inancımı hepiniz bilir
siniz. Ben, yasama dokunulmazlığı bir imtiyaz 
değildir diyorum. Şahsa bağlı bir hak da değil-
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dir. Şartları tekevvün etti mi, kaldırılır. Şart
ları tekevvün etmediği takdirde kaldırılmaz. 
Bunu söylüyorum. 

Bir ülkeyi tasavvur ediniz, o ülkede demok
ratik parlamenter rejimin bütün kuralları Ana
yasalara girmiş, uygulanıyor; genel seçim, gizli 
oy, eşit oy ve seçimin sonuçlarına partiler ba
ğımsız adaylara razı, iktidar ona göre kurulu
yor ve Parlâmento demokratik parlamenter re
jimin diğer kurallarına göre çalışıyor. Eğer, o 
ülkede, o ülkenin Anayasasında iki kural yer 
almamışsa, ben o memlekette demokratik par
lamenter rejimin mevcudolduğunu kabul ede
mem. Nedir bu iki önemli kural? Birisi, yasama 
dokunulmazlığı; diğeri de, bu kürsüdeki konuş
malardan dolayı sorumlu tutulmamaklığımız, 
oylarımızdan dolayı sorumlu tutulmamaklığı
mız. Yasama dokunulmazlığı ve kürsüde serbest 
konuşma ve serbest oy kullanma demokratik 
parlamenter rejimin iki.. temel unsurudur. Bu 
kadar önemli olduğundan üzerinde hassasiyetle 
durmuş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum, 
bir yanlış anlama.olmasın. Çok eskiden beri ta
nırım ; adalet mesleğinde beraber hizmetlerde bu
lunduk, saygı ve takdir duygusu beslivecek, bes-
lemekliğimi gerekli kılacak başarılı hizmetleri 
olduğunu bilirim. Ama, benim için dedi ki, «Ek
rem Acuner hakkındaki dokunulmazlığın kaldı
rılma hâdisesini, hâdise olarak söylemedi de tel-
mihan, «Komisyonda bulunur, konuşur, kalkar 
muhalefet şerhi yazar, ama Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunda görüşürken kendisi mey
danda yoktur.» Yani, beni huzurunuzda yerdi. 
«Fikrine, reyine sahip çıkmayan adam, vazife 
duygusu gereği ölçüde gelişmemiş bir adam...» 
bunları söylemedi, ama bu görünümde göster
meye geldi ki, başka anlama alınmasına imkân 
yok. 

Şimdi bu hususa ait de kendilerine bilgi arz 
etmek isterim. Ben Ekrem Acuner'in dokunul
mazlığının kaldırılması konusu Anayasa ve Ada
let Komisyonunda konuşulurken bulundum, ko
nuştum. Dokunulmazlığın kaldırılmaması şek
linde oy kullandım. Muhalefet şerhi de verdim. 
Yasama dokunulmazlığı kaldırıldı, ama 15 kişi
lik Anayasa Mahkemesi oy birliği ile o kararı 
kaldırdı. Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine iti
raz hakkının konulması, meclislerde bu konuya 

ait kararların isabetle alınmasını emniyet altına 
alma ihtiyacından doğmuştur. O gün burada 
konuşulurken neden bulunmadım? O gün İs
tanbul'da çok yakınım Haydarpaşa Numune 
Hastanesinde mide ülserinden ameliyat geçirdi. 
O gün ameliyat geçirdi ve midesinin 3/4 ü alın
dı. O nedenle bulunamadım ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına müracaat ederek, bir gün 
için izin istedim ve aldım. Dilekçe ile müracaat 
ederek, yazı ile izin aldım. Eğer, Nurettin Er-
türk bir kimseyi itham etmek için, beni yerme
de kullandığı şekilde, bu dosyayı incelemişse 
mütalâasına itibar etmemek gerekir gibi bir 
netice çıkarmak da istemiyorum. (Gülüşmeler) 
Ama, benim gibi hangi duygularla mütehassıs 
olduğunu bir kere söyledim ve bir kere de tek
rarladım. Benim gibi bir arkadaşı huzurunuzda 
yererken, bir tetkike istinadetmesini kendisin
den beklerdim, umardım. 

Aziz ve değerli arkadaşlarım, Cemal Madan-
oğlu'nun durumuna gelince: Cemal Madanoğlu 
hakkında ileri sürülen delil ve emareler Mahir 
Kaynak'm nakilleriyle Cemal Madanoğlu'nun 
eiyazısı olduğu kendisi tarafından ifade edilen 
ve «Kadro örgütü» denilen bir yazıdan ibaret
tir. Mahir Kaynak'm nakilleri hakkında, Osman 
Köksal'ın durumu dolayısiyle huzurunuzda ge
niş izahat verdim, vaktinizi aldım. Cemal Ma
danoğlu vesilesiyle Mahir Kaynak'm bu nakil
leri üzerinde ayrıca durmıyacağım, vaktinizi 
almıyacağım. Mahir Kaynak'm Osman Koksal 
baklandaki hafızasına yerleştirdiği, banda aldı
ğı seslere istinadettirerek yazdığı raporlar hak
kında hangi tahlilleri yapmışsam, bu tahlillerin 
hepsi Cemal Madanoğlu için de varittir. Ancak, 
Cemal Madanoğlu'nun eiyazısı olduğu kendisi 
tarafından da ifade edilen bir fotokopi vardır. 
Bu el yazısının uygulandığı, uygulanmaya ko
nulduğu hakkında eldeki dosyada hiçbir delil 
yok. Ancak, isnat edilen suçun, temas ettirildi
ği kanun maddeleri bakımından, uygulamaya 
konulduğu veya uygulandığı hakkında hiçbir 
delil bulunmayan bu belge dolayısiyle Cemal 
Madanoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki karara katıldım; kendisi için yarar 
gördüm, katıldım. Hem yasama meclisleri için 
yarar gördüm, katıldım, hem de memleketimiz 
için yarar gördüm, katıldım. Hakkındaki iddi
anın savunmasiyle birlikte takdir olunmasını is
tiyor. 
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Şimdi, benim muhalefet şerhimdeki bu husu
sa da kürsüden temas edenler oldu. Dediler ki, 
Zihni Betil, «Uygulamaya konulduğu veya uy
gulandığı hakkında hiçbir delil yoktur, diyor. 
Uygulanmaya konulsaydı, uygulansaydı Cemal 
Madanoğiu.'nun yasama dokunulmazlığı görüşü
lebilir miydi?» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Cemal Madanoğlu'na 
isnadedilen suç, Anayasayı yürürlükten kaldır
ma, Hükümeti devirme için gizli cemiyet kur
ma. İsnadedilen suç bu. Yani, Cemal Madanoğ
lu'na isnadedilen suç, Anayasayı yürürlükten 
fiilen kaldırma değil, Hükümeti fiilen devirme 
değil, bu amaçla cemiyet kurma. Binaenaleyh 
netice husule gelmez. Hani, Anayasayı yürür
lükten kaldırma, Hükümeti devirme gibi fiilî 
netice husule gelmez, ama «Kadro örgütü» de
nilen yazıda bu amacı istihsal etmek için birta
kım eylemler, işlemler düşünülmüş olabilir. Var. 
O yazıda «Tasavvur edilen eylemlerin, işlemle
rin, hani amacı istihsal etmek için örgütlenme 
şeklinde dahi uygulandığı hakkında, uygula
maya konulduğu hakkında hiçbir delil yoktur» 
diyor. Arada çok incelik var. Şu amacı istihsal 
edeceğim, o amacı istihsal etmek için şunları, 
şunları, şunları yapacağım; bunları gerçekleş
tirmek suretiyle o amaca ulaşacağım hali olabi
lir. Böyle bir hal de yok. Böyle bir uygulama 
da yok. Eldeki dosyaya göre sadece birtakım. 
tasavvurlardan ibaret gözükmekte. Ama. buna 
rağmen bir belgedir, yetkili yargı mercii iddia
yı, savunması ile birlikte, takdir eder, bir kara
ra varır. 

Binaenaleyh, bendeniz Osman Köksal'ın do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki kara
ra muhalifim, Cemal Madanoğlu'nun yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki kara
ra iştirak ettim, ediyorum. Ancak, komisyon 
raporunda belirtildiği şekilde bir durum belirt
mesine muhalifim. Komisyon raporunun dosya
yı yansıtmadığı, gerçekleri yansıtmadığı kanı
sındayım. Bir adlî hâdise karşısındayız, mahke
me değiliz; resmî üslûp, ağır başlı üslûp, taraf
sız bir üslûp ile hâsıl olan kanının belirtilmesi 
lâzımdır, solan şeylerin yazılması lâzım, Cemal 
Madanoğlu hakkında ileri sürülen kararın esa
sında müşterekim, ama ileri sürülen gerekçeye 
muhalifim, Onun için Cemal Madanoğlu hak
kında, esasında beraber olmakla beraber, rapo

run yazılışındaki bu muhalefetimden dolayı mu
halefet şerhi vermiş bulunuyorum. Belki vakti
nim aldım, ama konu önemli. Vaktinizi aldımsa 
özür diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ertürk isteğiniz 
nedir? 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Şahsıma 
sataşma olmuştur. (O, H, P, sıralarından, «Sa
taşma yok» sesleri) 

BAŞKAN — Sataşma nedeni söz almayı mec
bur kılan hâdiseyi lütfen söyleyin efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bendeniz 
konuşurken zatıâliniz hangi hâdiseyi tesbit et
tiniz de beyefendiye söz verdiniz? 

BAŞKAN — Efendim ben zatıâlinizle simdi 
hitabettiğiniz tarzda bir konuşmaya müsait du
rumda değilim. Böyle bir sual tevcihine hakkı
nız yok. Demin bir arkadaşımızın kendisinde 
ikaz hakkı tevehhüm ettiği gibi, sizin de böyle 
bir sual sorma hakkınız yok. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Tüzüğü 
uygulayın. 

BAŞKAN — Zatıâliniz tüzük hükmüne de 
vâkıfsınız, lütfen niçin söz istemeye mecbur ol
duğunuzu ifade buyurunuz efendim. 

NURETTİN EIİTÜRK (Siva-s) — Benim 
için üzülecek şekilde ifadede buldular ki, be
nim söylemediğim fiillerde durup bunnları bana 
mal ettiler. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin konuşmasında Sa
yın Zihni Betil'e sataşma olmuştu ve bu neden
le zatıâlilerine, ben konuşmalarınız sırasında, 
müzakerelerin uzamasını da önlemek bakımın
dan, sataşmayı mucibolacak şekilde konuşma
manızı istirham etmiştim. Şimdi Sayın Betil'in 
konuşması zatıâlilerine arzı cevaptan ibarettir. 
Bu itibarla Sayın Betil'in bu konuşmacında size 
?9 taşma görmüyorum. Eğer zatilâliniz sataşma 
olduğu hususunda direniyorsamz. Heyeti Umu
mi yenin oyuna, hakemliğine müracaat ederi?;. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Direni-
vcrıiîTi e fen d i in. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ertürk, Sayın 
Zihni Betil'in kendisine vâki cevaplarında, ken
disine sataşma olduğunu ileri sürmektedir. Baş
kanlık, bu konuşmada sataşma olmadığını ifade 
etmiştir. Saym Ertürk direniyorlar; direnme 
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nedeni ile söz verilmesini kabul edenler lütfen 
işaret etsinler efendim... Kabul etmiyenler... 

NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — Başkan, 
sataşma yok. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sarlıcalı is
tirham ediyorum efendim. Kabul etmiyenler... 
Talep kabul edilmemiştir efendim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında usule uygun clarak 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (Zilleri 
çalın sesleri) Efendim zil çalın ikazı, İsrarı olu
yor. Açık oya geçerken zil çalarız efendim. He
yeti Umumiyede, salonda yeter sayı vardır, bu 
nedenle zil çalmaya mahal yok efendim. 

Buyurun Sayın Tokoğlu. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; biraz evvel Sayın 
Betil, bu kürsüde, Yüce Heyetinizin almış ol
duğu bir kararı tenkid değil, o karara oy veren 
arkadaşlarınızı kınamış bulundu. Sayın Betil'in 
İçtüzük hükümleri gereğince böyle bir hakkı 
yok idi. Bilhassa, Sayın Başkanın, böyle bir 
durumda şevki idareyi ele alması ve Sayın Be
til'in Muhterem Heyetinizin almış olduğu kara
ra karşı davranışını önlemesi iktiza ederdi. Sa
yın Başkan bu hizmeti, -bu vazifeyi yapmadı. Bu 
sebepten dolayıdır ki, ilk defa ben yerimden 
kalktım ve kendilerini ikaz ettim. Lûgata bir 
kere daha bakacağım; ikaz, muhterem Başka
nın, eğer mehabetini ve sıfatını rencide ediyor 
ise, o takdirde hakikaten kendi kendimi suçlu-
yacağım. Ama, ikaz, o mehabeti, o şahsiyeti 
hiçbir zaman küçültmemek, bilâkis kendi vazi
fesini hatırlatmak için kullanılmıştır. 

Hal beyle iken, Sayın Başkan, hiç yokken, 
biraz evvel tamamen hukuk içerisinde cereyan 
etmiş olan hâdiseyi ele alarak, bir arkadaş bana 
ikaz etmek tevebhümünde bulunur diyerek hak
sız bir taarruzda bulundular. Sayın Başkandan 
sinirlerine hâkim olmasını, yüksek huzurunuz
da rica edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sizin de 
böyle konuşmaya hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
Çok rica ediyorum. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Bir husu
su daha arz etmek istiyorum, müsaadenizi istir
ham edeceğim. Muhterem arkadaşlarım, bir da
kikanızı rica edeceğim. 

Sayın Başkan, bugünkü şevki idaresinde usu
le aykırı bir harekette daha bulundular. Fakat, 
daha evvel o makamı işgal etmiş olan bir kişinin 
ağırlığı içinde, kendilerinin hatalarını ikaz et
memiştim. Ama, şimdi müsaade ederseniz bir 
kere daha o hatayı işlememeleri için arz edece
ğim. 

Bugün, müzakere edilen mevzuda kıymetli 
arkadaşlarım söz talebettiler. Bu söz talebeden 
arkadaşlarım 6 yi geçtiği için Sayın Başkan iç
tüzüğün 56 ncı maddesi hükmünü ele aldılar ve 
resen söz sırasını; lehte, aleyhte ve üzerinde ol
mak üzere tesbit ettiler. Böylece 6 kişi söz 
sırasını bitirdikten sonra son söz sırası lehte 
konuşacak olan arkadaşımıza gelir. Sayın Baş
kan, bu usulü tatbik etmediler. Bir kere daha 
bu hataya düşmemeleri için bu ikazda bulunu
yorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ancak 
bir dakikanızı alacağım, ifade etmek mecburiye
tindeyim. 

Usul hakkında söz istenir, Başkanın tutumu 
hakkındaki söz de, buna müteferri talepler me-
yanmdadır. Başkanlık makamını ikaz eden zat 
tenim gibi acz ile meluf bir insan da olabilir. 
Ancak, hele Başkanlık makamını vaktiyle işgal 
etmiş olan bir zatın kalkarak «Sizi ikaz ediyo
rum» diys hitaba hakkı, ne hukuk mantığında 
yeri olan bir davranıştır ve nede Tüzüğümüze 
girer. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci hatâ olarak ileri 
sürdükleri konuya gelince. Arkadaşlarınım siz
lerinin raporun lehinde mi aleyhinde mi olduğu
nu tesbit ederken, hepsini sordum; lehte konu
şacak kalmadı. Onun için aleyhte kalan ve son 
sez hakkı ,sıra bihakkın kendisinde olan Sayın 
Hüseyin öztürk'e verildi. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Burada bir 
usulsüzlük yapıldı, sıra atlandı. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim. Sayın Nu
rettin Ertürk, Sayın Rifat Öztürkçine, Sayın 
Orhan Kor, Sayın Mucip Ataklı, Sayın Vehbi 
Ersü, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Hüseyin Öz-
türk, Sayın Fahri Korutürk, Sayın Zihni Be
til, Sayın Ekrem özden. Bu nedenle burada 
da bir usulsüzlük yapılmadığı kanısındayım. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Ususüzlük 
yapıldı efendim. 
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BAŞKAN — Efendim ben de cevabımı ver
dim. Heyeti Umumiyenin tekrar kararına mü
racaat edeceğimiz zaman var... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Son sö
ze yazdırmaya alışmışsınız. 

BAŞKAN — Bu itibarla, şimdi mevzuu bu
rada kaptıyorum; başka bir zaman açabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir önerge gel
di. 

SALİM HAZEBBAĞLI (Elâzığ) — Her gün 
son söz sizde oluyor; ne olur bugün de bizde ol
sun. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hazerdağlı ba
ğışlayın efendim. (Gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâsığ) — Bırakın 
da biz de konuşalım. 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı lütfen rica 
ediyorum. 

Önerge açık oy istemini ve... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Olmaz 

efendim, olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı istirham edi

yorum efendim. Efendim önerge açık oy istemi 
ile beraber Sayın Madanoğlu ile Sayın Koksal 
hakkındaki oylamanın ayrı ayrı yapılmasını 
kapsamakladır. Tüzüğümüzün 107 nci madde
sine gere 10 dan fada imza da mevcuttur. Buna 
imtisal zaruridir. Ancak, raporda haklarında 
karar verilen iki sayın üyenin, ayrı ayrı oyla
maya tâbi tutulması teklifini oylarınıza sunmak 
mecburiyetindeyim, 

Bu vesile ile biraz evvel söz istiyen Saym 
Fahri Korutürk'e de arzı cevap edeyim. Açık 
oy talebi geldiği için oylamaya geçmeden evvel 
sise söz verebilirim. Ondan evvel vaki talebiniz 
usule uygun değildi. Açık oy talebi olursa, an
cak oyunuzun gerekçesini beyan için kürsüde 
söz isteyebilirsiniz. Burada buna da arzı cevap 
etmiş oluyorum. 

Şimdi, açık oy muamelesinden evvel zatiâlile-
rine söz vereceğim efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan,, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun he
nüz açık oylamaya geçmedik. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Usul 
hakkında bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan dokunulmazlıklarının kaldırılması iste-

I nen ve bu yönde Komisyon raporu bulunan iki 
üye arkadaşımızın, müzakerelerin başında - ben
denizin kanaati ile savunma, fakat belki 
usulî bir hatâ olabilir düşüncesi ile savunma ola
rak kabul edilemiyecek - bir konuşma yapmış 
olmaları hasebiyle Başkanlığın savunma olarak 
kabul ettiği bu konuşmaları, savunma olmadığı 
takdirde, tekrar konuşmalarına lüzum olup ol
madığı hususunda Başkanlık ne düşünüyor Bu 
sebeple kanaatim olarak arz ediyorum; savun
manın bütün müzakerelerin neticesinde olması 
icabeder. Şayet bu olmamışsa... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun ona da arzı 
cevap edeyim. Burada siz değerli hukukçu ar
kadaşım Ceza Usulü Hukukunun kurallarına im-
tisalen mütalâa serd ettiniz; şüphesiz, şayanı 
istifade ve ağırlığı olan bir mâtalâadır. Ancak, 
bizim Tüzüğümüzün 142 nci maddesi savunma
nın zamanınnı tâyin etmemiştir, hattâ başka 
bir arkadaşın da savunma yapabileceği hükmü
nü sebk etmiştir. Bu itibarla, bu savunma 
bidayeten yapılabileceği gibi, sonradan da ya
pılabilir ve ilgili savunmaya da Ceza hukukuy
la icbar edilemez. Bu itibarla kendilerinden 
tekrar bir istek gelmediğine ve kendilerinin bir
leşim açıldığı, görüşmeler başladığı zaman vâki 
beyanlarının savunma olarak mütalâası bir em
ri zaruri bulunduğuna göre, yapılan muamelede 
usulsüzlük olmadığı kanısındayız. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Benim 
kanaatim de o yolda idi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O yolda mı efendim?.. Peki, te
şekkür ederim efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, biz Komisyonda oylamaları ayrı ayrı 
yaptık ve rapora ayrı ayrı oylama yapıldı diye 
geçti. 

BAŞKAN — Onu da oyhyacağım efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Raporda yoktur, dediniz de onun için ifade edi
yorum. Raporda vardır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle demedim 
efendim. Buyurun Sayın Kaplan bir sorunuz 
mu var? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Oylama
dan evvel bir tereddüdüm var, onu Komisyon-

1 dan sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — Beyanınız kısa ise oradan bu
yurun. (A. P. sıralarından «Oylama anında 
söz olmaz.» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim usulle ilgili olarak ifa
de ediyorlar. Buyurun efendim, oradan söyle
yin Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim 
tereddüdüm şu: 12 Martta iktidarı temsil eden 
Hükümet, iş başından uzaklaştırılmıştır. 
12 Marttan evvel bu maksada teveccüh eden 
bir tertip veya tanzim veya düşünce artık suç 
olarak ortada mevcut mudur? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan müsaade 
buyurun efendim, rica ediyorum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Komisyon 
bu durumu tezekkür etmiş midir? Bunun hak
kında oylama yapılabilir mi? Siyasi bakımdan 
bir şüphem vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan mevzuun 
esasına mütaallik olan bu sorunuz artık Komis
yona tevcih edilemez. Kifayet önergesi kabul 
edilmiştir. Kifayet önergesi, verilmeden evvel
ki sorulara şâmil olmazsa da artık kifayet öner
gesi verildikten sonra ve karar verildikten son
ra soru tevcihine imkân yoktur. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, sual sorulduğuna göre biz cevabı
nı verebiliriz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bitmiştir, istir
ham ediyorum. Sayın Kaplan soru soracağım 
dedi, durumu anlattı usul hükmünü izah ettim; 
lütfedin efendim Çek teşekkür ederim. Sual 
soramazsınız efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sual soruldu ama efendim. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Ayrı ayrı oyla
ma yapılması hususunu cylarnııza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Oylamaya geçmeden evvel Sayın Fahri Ko-
rutürk'e soralım; lehte mi aleyhte mi oyunuzun 
gerekçesi Sayın Korutürk? 

FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim üzerinde konuşacağım. («Gö
rüşmeler bitti.» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, efendim üze
rinde diye bir şey yok. Usulümüz, içtüzüğün 

108 nci maddesi, lehte ve aleyhte birer kişiye 
söz verileceği hükmünü muhtevidir. Bu itibar
la lehte veya aleyhte? 

FAHRİ KORUTÜRK (CumhurbaakamiTica 
S. Üye) — Lehte. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
oyumu vermeden evvel ıbu konuşma futasını 
bulduğumdan dolayı cidden bahtiyarım. Aksi 
takdirde yalnızca oyu izhar ekmekten, cidden 
bir üzürJtıü duyacaktım. 

Bildiğimiz gilbi Cumhuriyet Senatosu tarihi 
<bir kararın müzakereci içindedir ve kararın üs
tündedir. Ssnaiiioda bugün Kontenjan senatörü 
arkadaşlarımız sayın General Madanoğlu ile sa
yın Osman Köksal'ın, Anayasayı değiştirmek 
maksadı ile kurulu bir g'izli ihtilâl örgütü ile 
ilgili davranışları hakkında adlî takibat yap
mak üzere, Ankara Sıkıyönetim Mahkem&shîden 
gelen dokunulmazlığın kaldırılması keyfiyeti, 
müzakere olunımuşltur. Filhakika bugün Sena
to'da dokunulmazlıklar:mn kaldırılmağı istenen 
ve müzakere sırası beklemekte olan, 'daha benim 
bildiğim, 10 - 15 senaîtör arkadaş vaıdır. Lâkin, 
üzerinde müzakere etmekte olduğumuz sayın 
General Madanoğlu ve Sayın Osman Kcksal'a 
aJt olan istek, bmlardan farklıdır. 

Her iki senatör isrJadolunan suç ağırdır ve 
her iki senatörrün yalan 'tarih üzerinde kişisel 
şahsiyetleri malûmdur. Her iki senatörde 27 
Ma,yı.3 1980 İMilâliinln üınlü simaîarındanclır. 

Sayın General Madanoğlu, gerek ihtilâlin ilk 
safhasında ki ftultumıu ile, gerek ihtilâlin geltir-
d'iği Anayasa ile Millî Birilik Üyelerine tanınc.ı:ı 
Tabiî Senatörlüğü kabul etmeni s si İle bütün yurt 
satıhında ve memleköt dışında dikkatleri üze
rine çekmiş, geniş bir takdir ve sempati topla
mıştır. 

Sayın Osman Koksalda, Millî Birlik Konıi-
teladen Tabiî ıSenatörlüğe geçmiş olmasına 
rağmen, 1961 Anayasasının geitirdiği bu mües
seseye karşı ve bu müessesenin topyekûn şahsi
yetine vâki, zaman zaman vâki eleştirilerden 
münfail olarak istifa etmiş ve milletin sinesine 
dönmeyi tercih etmek kararı ile umumi sempati 
itopîamış eski bir askerdir. 

Sayın senatörler... 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yani, 

bizim sempatiırjiz yok mu? (Gülüşmeler) 
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BAŞKAN — Sayın Karaman rica ediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sempati 
toplamadan bahsediliyor da. 

BAŞKAN — Sayın Karaman lütfen efendim. 
FAHRİ KORUTÜRK (Devamla) — Arz 

ettiğim şekilde, şahsiyetleri bütün vatandaş
ların hafızalarında 27 Mayıs ünlü simaları 
olarak tanınan ve bu memlekete Anayasa düze
nini getirmiş olan bu iki eski arkadaşın ihtilâl 
örgülü içinde ilişki kurmuş olmaları cidden çok 
ağır bir i-mattır. Bir a.n için kanunî mevzuatı
mızdaki esasların mevcut olmadığını farz etsek, 
böyle bir iddiayı yapan muhbir veya makamı 
bizzat mahkemeye vermek ve onlarla yargıç 
ve Adalet karşısında hesaplaşmayı istemek tu
tulacak tabiî bir yol olarak görülebilirdi veya 
böyle bir mesele başka bir idare veya rejimler
de olsaydı Devlet emniyetini tehlikeye düşü
ren iddia ve isnatlar olarak derhal hâkim önü
ne çıkarılır ve (netice en kestirme yoldan hükme 
bağlanabilirdi. Lâkin çok şükür, Türkiye Cum
huriyeti hürriyetçi parlamenter bir idare siste
mine sahiptir ve insan haklarını, parlömanter-
lerin hukukunu teminat altına almış bir Ana
yasaya maliktir. Bu sebeple söz konusu iddia ve 
isnat ne kadar ağır ve ne kadar önemli olursa 
olsun, bâzı kanuni işlemlerin takip olunmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetinde bugün sayın emekli 
General Madanoğlu ve sayın Osman Köksal'a is
nat olunan fiiller, bu Anayasa ve Senato içtü
züğü hükümlerine gere işleme tabi tutulmuş
tur. Nitekim Senato, Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü hükümlerine göre bu konuyu Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna inceletmiş ve kendile
rinden! gerekçeli bir rapor almıştır. Evvelemir
de Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerine, Se

natoya niyabeten, Sıkıyönetim Mahkemeisinden 
gelen dosyaları 'inceleyerek önümüze bir rapor 
sunmuş oîmak hususundaki ağır hizmetlerinden 
ötürü teşekkür etmeyi bir vazife addederim. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 139 ncu 
ve 140 cici maddeleri, bilindiği gibi, bir üyenin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasında dik
kate alınacak hususları açıklamıştır içtüzü
ğün 140 ncı maddesine göre, bir senato üyesine 
suç teşkil elem. bir fiil isnat olunduğu takdirde 

evvelemirde bu isnadın ciddiyeti üzerinde bu
rulmak, gerekmektedir. 

Sayın senatörler, Anayasa ve Adalet Komis
yonu, Sıkıyönetim Mahkemesinden gelen dosya
yı ciddiyet bakımından incelemiş ve üyelerinin 
bâzıları, isnadın delillerini ciddî ve bâzıları gay-
riciddî bulmuş ve ekseriyetle dokunulmazlıkla
rın kaldırılmasına karar istemiştir. Burada bir 
an durmak ve düşünmek lâzımgelirse, tatbikat
ta ihtisas komisyonlarının raporlarında, bilir
kişilerin raporlarında, hattâ mahkemelerin ağır 
suçlar üzerinde verdikleri hükümlerde, üyeler 
arasında ittifak ile bir neticeye varıldığı her za
man görülmüş bir vakıa değildir. 

Şu halde, aynı formasyondan geldikleri, aynı 
tüzük hükümlerini göz önüne aldıkları halde, 
komisyon üyelerinin bâzılarının isnadı ciddî ve 
bâzılarının da gayriciddî bulunmalarını olağan 
olarak kabul etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, bir dakika 
bir sev arz edeceğim efendim. 

Oyun gerekçesi; biraz kısa olmak gerekir. 
*>erçi Tüzüğümüzde böyle bir emir yok, ama 
öyle tahmin ediyorum ki, zatıâliniz evvelce yap
mayı düşündüğünüz konuşma metnini burada 
tamamen tekrar edivo^surıız. (A. P. sıraların
dan, «Î7ah edivor» sesleri) lütfedin, oyun ge
rekçesini biraz telhis edin efendim. 

FAHRİ KORUTÜRK (Devamla) — Komis
yon üyeleri bu hususta, yani isnadın delillerinin 
ciddiyeti üzerinde ittifak halinde değildirler. 
Lâkin konunun ciddiyeti üzerinde gerek komis
yon üyelerinde, gerek Yüce Senatoda, gerek 
Devlet ve Hükümet baskanlariyle, bütün va
tandaşların vicdanında ittifak içinde bulunduk
larına şüphe yoktur. 

Memleketin 11 ilinde sıkıyönetim idaresi iş
lemekte ve üç aydan beri devam eden bu sıkı
yönetim idaresi iki ay daha uzatılmış bulun
maktadır. O ha1 de, memlekete hâkim olan ha
vada, ciddiyet üzerinde hiç şüphe yoktur. Se
nato üyelerine suç teşkil eden bir fiilin delille
rinin ciddiyeti mademki, komisyonda ittifak ile 
ka^ul edilmemiştir, sadece ekseriyetle kabul 
edilmiştir, şu halde hiç olmazsa bu delillerin 
sübut veya ademisübutu tarafsız yargıç önün
de açıklığa kavuşturulmalı, ifrhar ve ciddiyetin 
derecesi hakikat ışığı karşısında söndürülüp, eri
tilmek lâzımdır. 
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Diğer ikinci madde üzerinde de kısaca 
bir - iki noktaya temas etmek isterim. 

İkinci nokta; iddia ve isnadın arkasında bir 
siyasi maksadın yatmış olduğunun araştırılma
sı keyfiyeti idi. Politika hayatında hakikaten 
cereyan eden ve etmiş olan birçok hâdiseler, 
dünyanın her yerinde, siyasi gayelerle ne ka
dar ihtiras, kin, nefret ve muhtelif sebepler ve 
duygular içerisinde, ne kadar dolambaçlı oyun
ların tatbik edildiğini göstermiştir. 

Ancak, bugün Türkiye'de Adalet bakanı, 
Başbakan Yardımcısı ve Başbakanı ile bugün
kü Hükümetin ve bugünkü sıkıyönetim makam
larının ve onun mahkemesindeki iddia makam
larının adlî takibat ve tahkikat isteğinde ge
rek re'sen kendi siyasi maksat ve hedefleri için 
veya gerekse başkalarının siyasi hedeflerine va
sıta olacak şekilde bir işleme girişebileceklerini 
kabul etmek, elbette mümkün değildir. 

Sayın senatörler, şimdi İçtüzüğün diğer bir 
maddesine, bu hükmün incelenmesine, yani bir 
senatörün dokunulmazlığının kaldırılmasında 
ona isnadolunan fiilin kamu oyundaki etkisine 
temas etmek isterim. 

Ben şahsan her hangi bir sivasi pa^tive men
sup değilim ve olmadım. Haddizatında her han
gi bir insanın kendi hayat hikâyesinden bahset
meye mezun olmadığını da biliyorum. Lâkin 
maruzatımın gerekçelerini verebilmek için bu
rada bu kaide dışına çıkarak bir - iki noktayı 
işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, oyunuzun gerekçesi
ni lütfedin Sayın Korutürk. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Tü
zük müsait. 

FAHRİ KORUTÜRK (Devamla) — Oyu
mun gerekçesi geliyor. Oyumun gerekçesi buna 
istinadediyor. 

Ben, 27 Mayıs 1960 da üç seneden beri De
niz Kuvvetleri Komutanı bulunuyordum ve 
muvazzaf Oramiraldim. 27 Mayıs 1960 tarihin
de ihtilâlin ilk Deniz Komutanı olarak vazifeye 
devam ettim. Evet, hiçbir siyasi partiye men
sup değilim ve olmadım, fakat 1960 senesi 27 
Mayıs İhtilâlini doğuran şartların zaruretine 
ve 27 Mayısın ruhunda yatan gayenin Atatürk
çülüğe dönme hedefine doğru bir askerî müda
hale olduğuna samimiyetle inanan eski bir as

kerim. Hafızalarımızı yoklarsak hatırlarız; o 
zaman askerî idare yurt içinde kısa zaman ik
tidara sahibolmuş ve yurt dışında da yabancı 
memleketler tarafından derhal tanınmıştı. Yurt 
içinde, Doğu'da Batı'da Güney'de, Kuzey'de 
kadın, erkek, sivil bütün vatandaşlar ihtilâli 
derhal desteklemişlerdi. Askerler iktidarı en 
kısa zamanda sivil idareye devretmek vaadi ile 
işe başlamışlardı. Memleket, kardeş kavgasına 
ve bir içsavaşa kapılmaktan kurtarılmıştı. Ben 
ihtilâlden birkaç ay sonra yurt dışında vazife 
aldım ve beş takvim yılı dünyanın en ünlü si
yasi merkezlerinden birinde en seçkin siyaset 
adamlariyle temas etmek fırsatını buldum. 
Edindiğim kanaat şudur ki, Türkiye'de 27 Ma
yıs 1960 İhtilâli Dünya tarihinde ve Dünyanın 
hiçbir yerinde görülmemiş bir askerî müdahale 
olmuştur. Çünkü, 27 Mayıs, millî birliği ve mil
lî bütünlüğü korumak için yapılmıştır. Çünkü, 
o tarihte Türkiye'de askerler, memleketin içi
ne düşmüş olduğu durumdan, artık onu siyasi 
partilerin ve siyaset liderlerinin çıkaramıyacak-
larını biliyor ve bu husustaki ümitlerini tama
men yitirmiş bulunuyorlardı. Memlekette bir 
kardeş kavgasının önüne geçmek zaruretini 
görmüşlerdi, iktidara elkoymuslardı, bir kuru
cu Meclis toplamışlardı, bir Anayasa tanzim 
etmişlerdi, bir referandum yaptırmışlardı ve bu 
iktidarı, kendi istekleriyle hemen hemen bir se
ne içerisinde, çok kısa bir zamanda sivil idareye 
devretmişlerdi ve bu tutum yurt içinde ve yurt 
dışında, kamuoyunda tam bir takdir yaratmış
tır. Bu tutumda ve bu icraatta bugün hakla
rında adlî takibat istenen Sayın General Ma-
danoğlu ile Sayın Osman Koksal, çok mühim 
birer rol ifa etmişlerdir. 

Sayın senatörler, genellikle şahidi olduğum 
bu hakikatleri bu iki senatörün dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasının tartışıldığı bu otu
rumda tescil ettirmek istedim. Bütün Türk va
tandaşları ve bütün dünya efkârı 27 Mayıs 
1960 ı millî bir ihtilâl olarak derin bir hayran
lıkla takibetmiştir. Bugün, aradan aşağı - yu
karı 10 - 11 sene geçmiştir. Memleketin içinde 
bulunduğu durum ele alınarak bu konuyu yay
mak mümkündür, fakat konumuz, şüphesiz bu 
değildir. Bu oturumun konusu; 27 Mayıs 1960 
millî ihtilâlini tahakkuk ettiren ve memlekete 
1961 Anayasasını getiren Millî Birlik üyelerin
den bir emekli korgeneral ile bir emekli kur-
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may albay, bugün getirdikleri Anayasayı de
ğiştirmek amaciyle kurulu bir yeni ihtilâl ör
gütü içerisinde imiş gibi gösterilmekte ve bu 
töhmette bulunan 22 kişi arasında bulunmakla 
itham edilmektedirler ve bu konunun azameti 
ve ciddiyeti şüphesiz büyüktür. 

Sayın senatörler, bu isnat ve iddia cidden 
ağırdır ve memleketin içinde bulunduğu özel 
şartlar altında behemahal bir açıldığa kavuş
turulmak lâzımdır. Bu isnadın halen bugün de
lillerinin ciddiyeti üzerinde hukukçular ara
sında birtakım münakaşalar devan* ederken, 
kamuoyunda uyandırdığı etki de çok büyük
tür. isnat ve iddiayı tahkik ve takibe tabi tut
mak istiyenlere siyasi bir maksat izafe etmek 
mümkün değildir. Her İM sayın senatörün de, 
vatandaş hafızasında ve memleketin yakın ta
rihinde kazanmış oldukları büyük itibara ve 
şerefe en hafif mânasiyle bir gölge, koyu bir 
gölge düürülmüştür. Ben 27 Mayıs 1960 tarihi 
ile o ihtilâlle tarM bir rabıtası olan eski bir 
asker olarak, bu ihtilâlin tahakkukunda ön 
safta fiilen yer alan ve kendilerini Atatürk'e 
bağlı olarak tanıdığım bu iki arkadaşa saygısı 
olan bir senatör olarak, onlara sapık devrimci
lerle değil, hakiki Atatürk'e ve ona yakın olan 
kimseler olduklarını ispat ettirmek için, taraf
sız bir yargıç önünde kendilerine bir müdafaa 
imkânı vermek fırsatını tanımak üzere, do
kunulmazlıklarının kaldırılması yolunda oy ve
receğimi açıklamak istiyorum. Bu yolda Yüce 
Senato tarafından alınacak bir kararın onlar 
için bir mahkûmiyet kararı olmadığı elbette 
aşikârdır. Bilâkis, böyle bir karar, kendilerine, 
âtiye intikal edecek ve her türlü isnadı külli
yen reddedecek bir meni muhakeme kararı 
veya bir beraat kararı kazanılmasında onlara 
fırsat verecektir. En büyük dileğim kemali 
samimiyetle arz ediyorum, en halis dileğim ta
rafsız bir Türk yargıcı önünde bu iddia ve is
natların külliyen aslı esastan âri bir hal alarak 
temizlenmiş olması ve bu kıymetli arkadaşları
mızı tekrar aramızda görmeyi arzu etmekten 
ibarettir. Mâruzâtım bunlardır. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Efendim, açık oy isteminde 
bulunan arkadaşların isimlerini arz ediyorum. 
Usul hükümlerine tam imtisal edelim. 

3 . 8 . 1971 O : 1 

Sayın Mucip Ataklı?.. Buradalar. Sayın 
Suphi Karaman?.. Burada. Sayın Karavelioğ-
lu?.. Burada. Sayın Suphi Gürsöytrak?.. Bu
rada. Sayın Sami Küçük?.. Burada. Sayın 
Vehbi Ensü?.. Burada. 'Sayın Fatma Hikmet 
İşmsn?.. Burada. Sayın Kadri Kaplan?.. Bu
rada. Sayın Âdil Ünlü?.. Burada. Sayın Ah
met Yıldız?.. Burada. Sayın Osman Koksal?, 
Yok. Sayın Selâhattin özgür?.. Burada. Sa
yın Eefet Aksoyoğlu?.. Burada. Sayın Ema-
nullah Çelebi .. Burada. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrı bir önerge^ 
de de; «açık oylamanın isim okumak suretiyle 
yapılmasını arz ederiz.» deniyor. Şimdi açık 
oylamanın isim okumak suretiyle yapılması 
gerçi bir teamül haline geldi, ama Tüzüğümüz
de böyle bir şey yok. (A. P. sıralarından «Var, 
var» sesleri) Yapabiliriz... İsim okumak su
retiyle yapabiliriz. Evet, evet. Ancak, iki ku
tu koymak suretiyle acaba? 

AH3MET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Tüzüğümüzde var. Ayrı, ayrı. 

BAŞKAN — Ayrı, ayrı. Şu halde oylama 
yi iki defa tekrar etmiş olacağız. 

Açık oylamaya başlıyoruz, zili çalıyorum. 
Arkadaşlarım, isim okumak suretiyle yapaca
ğımız oylamada, Anayasa ve Adalet Komüsyo-
numuzun raporunu kabul edenler, yani yasa
ma dokunulmallıklannın kaldırılmasını isti-
yenler, «kabul» kelimesini kullanacaklar. Ko
misyon raporuna karşı olarak yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılmasını istemiyanler, 
«ret» diyeceklerdir. Çekinser kalanlar da, 
«çekinser» kelimesini kullanmak suretiyle rey
lerini izhar buyuracaklardır. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın 
Başkan, evvelâ hangi üyeden başılanılacaJk? 

BAŞKAN — Efendim, üç dakikanın hitamı
na intizar ediyoruz, zil çalıyor... 

Efendim oylama işlemine geçiyoruz. Sayın 
Hazer'den başlanacak ve evvelâ Madanoğlu 
hakkındaki oylamayı yapacağız. 

(Kars üyesi Mehmet Hazer'den başlıyarak 
isim okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın Madanoğlu hakkındaki 
oylama işlemi bitnaâştir. 

Raporun sayın Koksal hakkındaki bölümlünü 
oylayacağız efeoıdim, firisiaEm de sonueunu be
raber arz edeceğim. 
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Oylama işlemine başlıyoruz. Yine tekraren 
arz edeyim. Yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasını. kalbul edenler «kabul», yani raporu 
kalbul edenler «Ikalbul»; yasama ıdokunulmazlıik-
laranm kaldırılmasını Memeyenler «ret», çekin
ser kalanlar «çekinser» kelimeleri ile oylarım 
izhar (buyuracaklar. 

Sayın Hazer^den (başlıyoruz efendim. 

(Kars üyesi Mehmet Hazertöen başlayarak 
ad okunmak sureti ile oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylama sırasında bulunmayan 
arkadaşlarımız varsa işarelt eksinler?. Oylama 
sırasında bulunmayan?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir etf endim. 

Açuk oylama sonulçlannı arz ediyorum efen
dim: 

Sayın Madaoıoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında komisyon raporu
nun açık aylamasına (125) sayın senatör iştirak 
eitmiş, (98) kabul (26) ret, (1) çekinser oy kul
lanılmıştır. Bu suretle Sayın Madanoğlunun 
yasama dotkunulmazlığı kaldırılmıştır. 

Sayın Osman Kclksal hakkındaki yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyon 
raporunra açık oylamasına da (123) sayın üye 
katılmış, (88) kabul, (32) ret (3) çekinser oy 
kullanılmak suretiyle onun da yasama doku
nulmazlığı kaldırılmıişitır. 

Yüce Kurulun kararı gereğince, görüşülecek 
başka bir iş kalmadığımdan 4 Ağustos 1971 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 96 
ncı birleşimi saat 23,45'te kapatıyorum efendim. 

'Kapanma Saati : 23,4^ 

*>•<« 

6. — SORULAR VE EVOAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Ankara Belediyesi Başkanına 
dair, yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakam Ham
dı Ömeroğlu'nun cevabı (7/767) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruya Sayın İçişleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevap verilmesine 
müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Senatörü 
Ekrem Özden 

Soru : 
1. — Ankara Belediye Başkanı Ekrem Bar-

las'ın emriyle hâldeki bir dükkâna kiracı ola
rak yerleştirilen bir vatandaşa yapılan bu mua
mele kanunsuz görülerek Danıştaya müracaat 
edilmiştir. 

2. — Açılan dâva yerinde görülerek muame
le iptal edildiği halde yine bu şahsa Belediye 
Başkanının emriyle aynı yer verilmiştir. 

Bu mesele ile ilgili olan ve şikâyet edenler 
birer bahaneyle görevlerinden başka yerlere 
nakledilmişlerdir. 

Bu hususlar hakkında Belediye Başkanı hak
kında ne muamele yapılmıştır? Ve bugünkü du
rum nedir? Bakanlığın bu konu karşısında dü
şünceleri nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İd. Gn. Müdürlüğü 

İlgi: Genel Sekreterlik 14 . 5 . 1971 gün ve 
11298 - 10415 - 7/767 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, 

1. — Ankara Belediye Başkanı Ekrem Bar-
las'm emriyle hâldeki bir dükkâna kiracı olarak 
yerleştirilen bir vatandaşa yapılan muamelenin 
kanunsuz görülerek Danıştaya müracaat edildi
ği, 
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2. — Açılan dâva yerinde görülerek muamele 
iptal edildiği halde yine aynı şahsa Belediye 
Başkanının emriyle aynı yerin verildiği, 

Bu mesele ile ilgili olan ve şikâyette bulu
nanların birer bahane ile görevlerinden başka 
yerlere nakledildikleri, iddiasını taşıyıp bu hu
suslarda Belediye Başkanı hakkında yapılan 
muameleyi; bugünkü durumu ve Bakanlığımın 
bu konudaki düşüncelerini soran yazılı soru 
önergesi incelendi : 

Sayın önerge sahibi, önergesinde lehinde ve
ya aleyhinde kanunsuz muamelenin yapıldığı 
şahsın isminden, olayın vukuu zamanından ve 
(Toptancı Hâli veya perakendeci hâli gibi...) ye
rinden ayrıntılı bilgi vermediği için önergeye 
konu olabilecek davranışlar araştırılmış ve Va
lilik makamınca aşağıda belirtilen olay tesbit 
olunmuştur : 

«Ankara Toptancı Hâlinde 90 numaralı dük
kân müsteciri Hasan Günakar, müstahsıllık vas
fını kaybetmesi nedeniyle Belediye Encümeni
nin 5 . 8 . 1963 tarih ve 7703/9802 sayılı kararı 
ile söz konusu dükkândan çıkarılmıştır. 

Bu şahıs Encümen kararma karşı Danıştay a 
dâva ikame etmiş, isteği Danıştay 8 nci Dairesi
nin 21.6.1967 gün ve E.1966/3352 K. 967/2414 
sayılı kararı ile reddedilmiştir, 

Adı geçenin müstahsıllık vasfını tekrar ka
zandığına dair belge ibraz etmesi üzerine Bele
diye Encümeninin 7 . 8 . 1968 gün ve 7137/10671 
sayılı karariyle aynı dükkân kendisine yeniden 
tahsis edilmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak Belediye personelin
den her hangi bir kimsenin başka bir göreve 
nakledildiğine dair bir kayda raslanmamıştır. 

Önergeye konu husus, yukarıda durumu açık
lanan şahıs, yer ve zamandan başka bir olaya 
ait ise yeniden gerekli inceleme yapılmak üzere 
sayın önerge sahibi tarafından bildirilmesinin 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Hamdi ömeroğlu 

2, —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in, Devlet Dairelerinde alınması ge
reken yangın tertibatına dair yazılı soru önerge

si ve Başbakan adına Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı'nm cevabı (7/796) 

1.6.1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevap verilmesine delâletlerini
zi saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul üyesi 
Ekrem Özden 

Soru : 

1. — 27 . 5 . 1971 tarihinde istanbul'da Aya-
sofya Müzesinin elektrik kablolarının ihmal ve 
dikkatsizlik yüzünden yanmasiyle bir yangın 
tehlikesi atlatmıştır. Bu olayda ihmalleri olan 
kimseler mevcut mudur? Mevcutsa haklarında 
ne gibi işlem yapılmıştır? 

2. — istanbul'da müze ve kütüphane ve 
Devlet dairelerinde yangın tertibatı mühmel bir 
durumdadır. Bilhassa Kadıköy Kaymakamlığı 
binası, Vali Konağı binası, gibi ahşap ve her an 
yanmaya müstayid dairelerde elektrik tesisleri 
bozuktur. Bunlar hakkında ve Türkiye çapında 
ne gibi tedbirler alınmıştır veya alınacağı dü
şünülmektedir ? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 201-441 

30 . 7 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu îstanlbul Üyesi Ekrem 
Özden'in Devlet dairelerinin yangından ko
runması için alınması gerekli tedbirlere dair 
Başbakanlığa yönelttiği yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

1. 27 . 5 . 1971 tarihinde Ayasofya Müze
sinin anaelektrik sigortasına giden hattı ikinci 
bir sigorta ile ayıran tali derecede ince kablo
nun ısınması sonucu koku ve duman çıkardığı 
görülmüş, müstahdemlerden biri olayın anasi-
gortanm gevşetilme'si ile önleneceğini düşüne
rek sigortayı gevşetmiş ise de olayın bu müda
hale ile önlenmediği, ikinci derecedeki bir si
gortanın atarak tehlikenin kendiliğinden orta
dan kalktığı tesibdlt edilmiştir. 
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Müze'de bu kabîl olaylara karşı daha önce
den teknik tedbirler alınmış olup olayda ihmâl 
ve dikkatsizlik bulunmamaktadır. 

2. İstanbul'da müze ve kütüphane ve Dev
let dairelerinin yangından korunmasına dair 
gerekli tertibatın alınması için ilgililer İçişleri 
ve Millî Eğitim bakanlıkları tarafından uya
rılmıştır. 

«Devlet tarafından kullanılan binaların 
yangından korunması hakkındaki Yönetmelik» 
1971 yılında yeniden gözden geçirilerek bastırıl
mış ve koruyucu tedbirlerle yangın söndörme 
tedbirleri, araç ve gereçleri, ödenek işleri ve 
sorumluluklar açıkça belirtilmiştir. 

Hükümet konaklarına aidolan gerekli ted
birlerin İçişleri Bakanlığınca alınması; diğer 
resmî kuruluşlara ait binalar için ait oldukla
rı kurum ve bağlı bulundukları Bakanlıklarca 
alınması öngürülmüştür; daire ve kurumların 
yönetmeliğe göre almaları gerekli teçhizat ve 
malzemenin şartnameleri de yapılarak dağıtıl
mıştır. 

Ayrıca, son yıllarda meydana gelen büyük 
yangınlar dolayısiyle, Içiışleri Bakanlığınca 
15 . 1 . 1971 tarihli, İdare Âmirlerine ve sa
vunma Sekreterlerine, yanarınla mücadele ted
bîrlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve noksan
lıkların giderilmesi için bir bakanlık tamimi 
yapılmıştır. 

Halen Millet Meclisinde, İtfaiye Teşkilâtı
nın İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi 
Başkanlığına bağlanması ve «Yangınlarla Müca
dele Teşkilât ve tedbirleri» kanun tasarıları il
gili komisyonlarda bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarılarının kanunlaşması halin
de yangınlarla mücadele tedlbirlerinin daha esas
lı ve müessir şekilde ele alınması mümkün ola
caktır. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü BikeçligiVin, ithal edilen silâhlara dair, 
yazılı soru önergesi Millî Savunma Bakanı Ferid 
Helen'in cevabı (7/800) 

7 . 8 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
Paris Hükümetine başvurmuş mudur? Yine bir 

masına tavassutlarınızı saygılarımla rica ede
rim. 

C. Sentosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

1. Demirel iktidarı zamanında, Paris'teki 
Askerî Ataşemiz, Genelkurmay Başkanlığı İs
tihbarat Dairesine gizli bir yazı göndererek, po
lislere dağıtılmak üzere 3 600 tabanca ithali için 
yıl önce Fransa'dan yurdumuza 5 800 tabanca
nın sokulduğu bildirilmiş midir? 

2. Bu tabancaları ithal eden o zamanki ik
tidar partisine mensup bir kimse midir? Ve bu 
ithalâtçının adı soyadı nedir? 

3. Polise dağıtılacak tabancaların Kırıkka
le imalâtı olacağına dair Hükümet kararı var 
mıdır? Varsa Fransa'dan ithaline müsaade edi
len tabancalar polise hangi sebeplerden ötürü 
dağıtılmıştır? 

4. Eğer bu ithal edilen tabancalar polislere 
dağıtmamışsa satışları nerelere yapılmıştır? 

5. Bu silâhların dağıtımına veya dağıtımı
na adı karışmış tanınmış kimseler var mıdır? 
Varsa bunlar kimlerdir? 

6. Genelkurmay Askerî İstihbarat Dairesi 
bu gibi silâhların ithal edilmemesi için ikaz et
miş midir? Edilse o zamanın hangi bakanı silâh 
ithaline lüzum görmüştür? 

7. Bu tabancaların ithaline Doğulu üç mil
letvekilinin selefiniz olan Millî Savunma Baka
nına ricaları üzerine, Bakanın ithaline müsaade 
etmiş olduğu doğru mudur? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 29 . 7 .1971 

Ankara 
Kanun : 516/1/-/71 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 9 . 6 .1971 tarih ve 11390 -10677 - 7/800 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil tarafından verilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenen soru önergesine cevap 
teşkil eden hususlar aşağıya çıkartılmıştır. 

Sorulan hususlarla ilgili olarak Genelkur
may Başkanlığında ve Bakanlığımızda bir işle. 
me raslanmamıştır. 
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Ancak, 1969 senesinde İçişleri Bakanlığı ta
rafından Almanya'dan getirtilen 100 aded oto
matik tabanca yalnız Bakanlığımızca ithal edi
lebilecek «Millî savunma ihtiyacı için silâh ve 
teferruatı» niteliğinde olduğundan İçişleri Ba
kanlığı tarafından Bakanlığımıza ciro edilmiş
tir. 

Mezkûr 100 aded otomatik tabancanın jan
darma hizmetlerinde kullanılmak üzere Jandar
ma Genel Komutanlığı emrine tahsis edildiği 
yapılan araştırma sonucu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek
rem Ac üner'in yasama dokunulmazlığına dair, 
yazılı soru önergesi ve Başhakem, adına Tarım 
Bakanı M. Orhan Dikmen'in cevabı (7/808) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıda yazılı sorunun, Sayın Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Senatör 

Nevşehir iline bağlı Ortahisar kasabasında 
bâzı müteşebbisler tarafından mantar yetiştiril
mek isteniliyor. Ancak bu konuda hiçbir bilgiye 
sahibolmadıkları için faaliyete geçememişlerdir. 

Böyle bir teşebbüs muvaffak olursa bölge 
halkı için büyük bir enerji kaynağı olacaktır. 

Tarım Bakanlığının bu konuda bir çalışması 
var mıdır? 

Ortahisar'a uzmanlar gönderilmesi mümkün 
müdür? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 29 . 7 . 1971 

Ziraat İş. Genel Müdürlüğü 
Şb.Md. : 524 

Konu : Mantar Yetiştiriciliği Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 1.7.1971 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
11916 -11511/11940 - 7/808 sayılı yazıya. 

j C^mhuriyei Senatosu Kiccıitenjan Üyesi Sayın 
Ragıp Üner'in Mantar Üretimine dair Bakanlı
ğımıza yöneltitiği yazılı soru -önergesi cevabı 4 
kopye olarak eklice sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
M. Orhan Dikmen 

I Tanm Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Sayın 
üner'in mantar üretimine dair yazılı soru öner

gelerine cevap 

Nevşehir ili Ortahisar Kasabası Belediyesi
nin vâki müracaatı üzerine bahse konu yerde 
Ola Küliİür Mantarı istihsalinde (kullanılacak 
taibiî muhafaza depoları gönderilen uzman tara
fından mahallinde tetkik edilmisitir. 

Bu inceleme sonucu : 

1. — Oda kültürü mantarı üretiminde yarar
lanılacak muhafaza depolarımda devamlı hava 
sirkülasyonu sağlayacak yeteri kadar karşılıklı 
menfezlerin bulunması gereklidir. Halbuki bu 
tabiî depolardan yalnız Mevîiüt Oya adındaki 
şahsa ait olanında yeterli sayılabilecek havalan
dırma menfezi bulunduğu, diğer depoların hiç 
birisinde matlup nitelikte havalandırma bulun
madığı, 

2. — Depoların sıcaklıkları _ı_ 6 derece ci
varındadır. Yaz aylarında ısı + 15 dereceye 
çıkarılaıbildiği takdirde mantar üretimine el-

I verişli olacağı. 
3. — Mantar üretimi % 80-85 nisbî oda ru

tubetine ihtiyaç göstermeMedir. Depoların ta
banı (befconlandıMan sonra, zaman zaman :su 
dökmek suretiyle istenilen rutubetim sağlana
bileceği, 

4. — Kullanılabilecek suyun evsafı : 
Mantar tarımı bol suya ihtiyaç göstermek

tedir. Ortahisar ve çevresinde bu üretimin ihti
yacını karşılayacak miktar ve nitelikte su mev
cut değildir, ihtiyacın 3. ncü derecede bir su 
olan KızılırmaMan temin medburiyeti vardır. 
Kızılırmak suyuraun vebolitten geçirildikten 
sonra mantar üretiminde kullanılıp kullanıla
mayacağınım, üzerinde devam ettirilen analiz 
çalışmaları sonucunda tesbit edileceği. 

I 5. — Kullanılacak toprağın evsafı : 
Mamtar tanımına mahsus toprak nevilerin-

1 den Marnlı ve Kumlu toprak Ürgüp civarında 
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mevcuttur. Turfba toprağı Otftahisar civarında 
bulunmadığımdan Uyunun IBolu veya Kayseri il
lerinden temin etmendin zorumlu olduğu. 

6. — Gerekli tohum, pro;teJnii ve kimyasal 
maddeler : 

Mantar tarımımın ihtiyaç gösterdiği kanu
nunun et endüstrisi, süper fosfat ve diğer (kim
yasal gübrelerin T. Zirai Donatım Kuruımla-

3 . 8 . 1971 0 : 1 

nndan ve mantar Miselinin (tohum) ithal sure
tiyle temin edileceği teisbit edilmiş olup haliha
zır durum itibariyle Ontahisar Kasabasında 
mantar üretimimin şimdilik ekonomik olmaya
cağı anlaşılmıştır. Bununla beraber üreticilere 
müracaatleri halinde her türlü teknik yardım 
yapılacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Cemal Madanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Komisyon raporuna verilen oyların neticesi 

(Rapor kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâedd'in Yıılımaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 

- Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 26 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 56 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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UEFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Eemzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

TABİİ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAIIİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı (1.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

Sami Küçük 
Sozai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Ahmet Yıldız 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Günldoğan 
Ekrem Ö^den 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Çekinser] 
AĞRI 

Salih Türkmen 

[Oya katılmtyanlar] 
BALIKESİR 

Cemalettin İnkaya 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyi'n Atmaca (İ.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
İhsanı Topaloğlu (B.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 

(Başkan) 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(i. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİYAS 
Âdil Altay 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN UYE 

Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(D 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadk 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım. Gülek 

Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

Zerin Tüzün 
Ragıp ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 

»-••<« 
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Osman Köksal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Komisyon raporunun açık olması sonucu 

(Rapor kabul edilmiştir.) 

ADA.NA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
o$lu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç ) 

Üye »ayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 32 

Çekinaerler : 3 
Oya katümıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Murtafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Öıdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüjoğlu 

edenler] 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım ' 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil '* 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONTA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmaııoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tıuıakao 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUÖLA 
Uyaı Karaöt 
Haldun Ment«§eojflu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüaeyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

R1ZH 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Oaman SalihogTu 
Mustafa Tı jh 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Alımet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri KJorutürk 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattm özgür 

Ahm©t Yıldız 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Turgut Cebe 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
İÇEL 

Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçtüoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erldn 
Âdil Ünlü 

ANKARA 
Mahmut Vural 

[Çekinserler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
URFA 

İ. Etem Karakapıcı 

TABİİ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muaafftr Yurdaktıler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şeaıocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı (İ.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

[Oya katılmtyanlar] 
BALIKESİR 

Cemalettin İnkaya 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

Saffet Ura] 
ÇANAKKALE 

Nahit Alt an 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip S omun eğin 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MAEDİN 
Abdurrahman Bayar 

Abdülkerim Saraçoğlu 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Ata sağun 
(D 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağan oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Ak'idlı 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 

Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

Zerin Tüzün 
Tlagıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

» ı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

96 N O BİRLEŞİM 

3 . 8 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek HâMunler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürlkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransıız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öz<türkçine'nin 28 . 2 . 1071 tarih ve 

1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçıkanat'm, Etibankın özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. •— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. •—• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğrettmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 06/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözdü sorusu ('6/574) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
tı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 



hususlarında Senato araştırması istiyen Önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı 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 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genöl Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karıma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazhğının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. •—^Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu rapora (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeleri Cemal Madanoğlu ile Os-
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İ man KÖksaPııı yasama dokunulmazlıkları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/1044) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
29 . 7 . 1971) 

V 
I İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
I A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası

nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

j hui'iyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclis; 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince ka.bul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım. 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey-

1 lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 

I 22 . 7 . 1971) 
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X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş

menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan 'metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . .1971) 

6. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
İKJanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
'Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Mıalî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 7. —• Özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütec ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) 
(S. Sayısı : 1641) (Dağıtma tarihi : 27 . 7 . 1971 

8. •—• İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağılanımasi' 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve 'Cumhuriyet Senatosu 
•Millî Eğitim ve Bütçe Ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Se
natosu 1/122Î6) (S. Sayısı : 1692) '(Dağıtana ta
rihi : m . 7 . Ü9İ71) 

9. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andılaşmasına Taraf Devlettiler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair 'Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin >2 nci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın taidiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve 'Tanıtma ve Büfcçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet 'Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

10. —• Harb Okulları kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi 
İşler ve (Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi : 1/160; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1257) (S. Sayısı : 1644) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 7 . 1971) 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1645 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeleri Cemal 
Madanoğlu ile Osman Köksal'ın yasama dokunulmazlıkları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu (3/1044) 

özlük 

T. C. 
Başbakanlık 

ve Yazı İşleri : 6/2-5526 
13 . 7 . 1971 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cemal Madaıı-
oğlu ve Osman Köksal'm yasama dokunulmazlık
ları Hk. 

Cumhuriyet Ssnatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata veya vazifesini yapmaktan men'e ceb
ren teşebbüs gayesiyle gizlice ittifak kurmak suçundan dolayı 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkeme
since tutuklanmasına karar verilen 22 kişi meyanmda bulunan ve halen Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi olan Cemal Madanoğlu ile Osman Koksal haklarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ııcu maddesine göre bir karar verilmesine dair Ankara Sıkıyönetim Komutanlığından alman 
1 1 . 7 . 1971 tarihli ve Ad. Müş: 971/1095 A. T. sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği soruşturma dos
yası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Sıkıyönetim Komutanlığı 

Ankara 
Ad, Müş: 971/1095 A. T. 

11 . 7 . 1971 

Kamı : İki Paıiömanterin dokunulmazlığının kal
dırılması Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi : 9 . 6 . 1971 gün ve 1971/1095 sayılı yazımız. 
Cemal Madanoğlu, Osman Koksal, Doğan Avcıoğlu, İlhamı Soysal , Cemal Reşit Eyüpoğlu, 

İlhan Selçuk, Hıfzı Kaçar, Abidin Sezen, Celâl Uygur, Adnan Kaptan, Zeki Ergun, Raif ertem, 
Nejdet Düvencıioğlu, Adnan Arabacıoğlu, Fahrettin Tezel, Orhan Seyfi Güven, İbrahim Artuç, 
Cemalettin Korkut, Yılmaz Akkılıe, Salih Nejat Candan, Ümran Şensezgin, Ahmet Sezgin, Cen
giz Ballıkaya, Doğan Erdoğan, Hüseyin Onur, Ahmet Güryüz Ketenci, Ali Sirmen, Ferruh 
Özdü, Orhan Pekey, İlhan Ündeğer, Armağan Anar ve Altan Öymen haklarında T. C. teşkilâtı 
Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil ve bu kanun ile teşekkül etmiş 
olan T. B. M. M. slini İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs gayesiyle gizlice 
ittifak kurmak.suçundan dolayı ilgi yaziyle soruşturma talebinde bulunulmuş ve Sıkıyönetim Savcı-
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lığmca yapılan hazırlık soruşturması neticesinde yukarda isimleri yazılı maznunlardan 7 . 7 . 1971 
tarihinde 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince 22 kişinin tutuklanmasına karar verilerek hakla
rındaki iş bu karar infaz edilmiştir. 

Halen Senatoda Kontenjan Senatörü bulunan Cemal Madanoğlu ve Osman Köksal'm müsnet 
suçtan dolayı haklarında takibat yapılabilmesi için 334 sayılı T. C. Anayasasının 70 nci maddesi mu
cibince dokunulmazlıklarının re f i ımaksadiyle Savcılıkça dosya Komutanlığımıza gönderilmiş 
bulunduğu cihetle işbu hususun temini için soruşturma dosyası 2 klasör halinde ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederim. 
Semih Sancar 

Orgeneral 
Ankara Sıkıyönetim ve 
2 nci Ordu Komutanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 21 .. 7 . 197.1 

Komisyonu 
Esas No. : 194 

Yüksek Başkanlığa 

İlgi : Başbakanlık Özlük ve Yazı İşleri ifadeli ve 13 Temmuz 19T1 ttarilMi ve 6/2-5526 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Ouimihur(ba§kanınca seçilen üyeleri Cemal Madanoğlu ve Osman Kok
sal'in yasama dokunulmazlıkları hakkında îbir karar verilmesine dair Başbakanlığın ilgide belir
tilen yazılarına ekli işlemli dosyanın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu 'maddesinde ön
görülen ve Adalet Bakanlığından geçmesine dair olan usul noksanının ^giderilmesini ttemin "etmek 
üzere, Başbakanlığa gönderilmek üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına arzı, Komisyonumu
zun 21 Temmuz 119*71 tarihli Birleşiminde karar altına alınmıştır. 

Dosyanın Başbakanlıktan çok acele kaydı ile gönderilmiş olması ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun 'gündeminde (bulun/ması nedeni ile bu usul noksanının en kısa zamanda tamamlana
rak Komisyonumuza gönderilmesi sorunlu görülmüş ve (bu kayıt ile dosya Başbakanlığa gönderil-
tmek üzere ilişikte arz olunmuştur. 

'Gereğine müsaadelerini saygı ile rica ederim. 
Anayasa ve Adalet Kofmiisyonu 

Başkanı 
Refet Rendeci 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 7 . 1971 

Kanun lar Müdü rl üğü 
Sayı : 11549 

Başbakanlığa 

İlgi : '13 . 7> . 1:971 Itarilh ve '6/2 - 55Ö6 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler Cemal Madanoğlu ve Oismıan Köksal'm 

yasama dokunulmazlıkları hakkındaki dosyanın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu mad
desinde öngörülen ve Adalet Bakanlığından geçmesine dair olan usul noksanlığının ^giderilmesini 

Oımnuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1645) 
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(temin etmek üzere Bakanlığınıza gönderilmesine Anayasa ve Adalet Korindonunun 21 Temmuz 
'1971 •tarihli Birleşiminde karar verilmiştir. 

Dosyanın, Anayasa ve Adalet Komisyonu gündeminde olması ve çok 'acele kaydı ile gelmiş bu-
ltmıma'sı dolayısiyle bu usul noksanının en kısa zamanda tamamlanarak ıgeri ıgtönder ilmesini rica 
ederim. 

iSayıgiılarımla. 
Teorin Amburun 

Oumlhu'riyet tSenatosu Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 7 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5802 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cemal Madan-
oğlu ve Osman KöksaTm yasama doluınulımazlıkları 
hakkında. 

CruımîhıiTtiydt Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21 . 7 . 1971 tarihli yazınız. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmım tağyir ve tebdil ve bu kanun 

ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata veya vazifesini yapmaktan men'e 
cebren teşebbüs gayesiyle gizlice ittifak kurmak suçundan dolayı 1 numaralı Sıkıyönetim Mahke
mesince tutuklanmasına karar verilen 22 kişi meyanında bulunan ve halen Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi olan Cemal Madanoğlu ile Osman Koksal haklarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 22 . 7 . 1971 ta
rihli ve 34622 saplı tezkerenin sureti ile ilişiği soruşturma dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

C4ereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 7 . 1971 

Ceza İş Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 34622 Konu: Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Cemal 

Madanoğlu ile Osıman Köksal'ın yasama 
dokunulmazlıkları Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi: özlük ve Yazı İşleri ifadeli 22 . 7 . 1971 ıgün ve 6/2 - 5728 sayılı yazılara. 
İlgideki yazıları ekinde alman Cumhuriyet Senatosuna Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 

Cemal Madanoğlu ile Osman Koksal haklarında tanzim 'olunan soruşturana evrakı birlikte sunul
muştur. 

Büğlüne kadar askerî Culmlhuriyet Savcılıkları ve mahkemeleri (tarafımdan taleıbolunan yasama 
dokunulmazlıkları ile ilgili işlemler Millî Savunma ve Başbakanlık (kanalı ile ve Sıkıyönetim 
Oumlhurijyet Savcılıkları ve mahkemeleri tarafından vâki taleplerin ise Başbakanlık kanalı ile il
gilinin üyesi bulunduğu yasama meclisine intikal ettirilmekte olduğu ve bahis 'konusu evrakın da 
bu usule uygun olarak Başbakanlık tarafından Cumhuriyet Senatosuna gönderildiği anlaşılimak-

Cumhuriyet 'Senatosu (S. 'Sayısı : 1645) 



— 4 — 

ta ise de ; Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 21 . 7 . 1971 günlü yazısında Cumhuriyet Sena
tosu içtüzüğünün 139 neu ımaddesi gereğince evrakın Adalelt Bakanlığından geçmesine Anayasa 
ve Adaleıt Komisyonunun 21 Temmuz 1971 tarihli Birleşiminde karar verildiğinin bildirilmesi ve 
benzer bir işte verilen Anayasa Mahkemesinin 15 . 7 . 1971 tarih ve 1971/37 -G6 sayılı kararı 
muvacehesinde evrak tetkik edildi : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmımı tağyir ve tebdil ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata veya vazifesini yapmaktan men'e ceb
ren teşebbüs gayesiyle gizli ittifak kurmak suçundan dolayı adları ıgeçen Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması Ankara Sıkıyönetim komutanlığının 11 . 7 . 1971 
gün ve Ad. Müş. 1971/1095 A. T. sayılı yazısı ile talebolunduğu anlaşılmakla; 

incelenen dosya ımünderecaltına göre ve tesbit edilmiş Ibulunan deliller muvacehesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil ve bu kanun ile teşekkül et
miş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisini iskıta ve vazifesini yapmaktan men'e cebren teşeb
büs gayesiyle gizli .ittifak ıkurmak suçlarını işledikleri iddia olunan Cumhuriyet Senatosuna 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Cemal Madanoğlu ile Osman KÖksal haklarında T. C. K. 
nun 146, 147, 171 nci maddeleri gereğince takibat yapılabilmesini teıminen Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmüne tevfikan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kal 
dırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurul masına delâletleri arz '.olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 27 .7 . 1971 

Esas No: 3/1044 
Karar No: 88 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve bu kanun ile teşekkül 
etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata ve vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs 
gayesiyle gizlice ittifak kurmak suçundan dolayı Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 Numaralı 
Sıkı Yönetim Mahkemesince tutuklanmasına karar verilen 22 kişi meyamnda bulunan, Cumhuri
yet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman Koksal'm yasama 
dokunulmazlıkları hakkında bir karar verilmesine dair Başbakanlığın 13 Temmuz 1971 tarihli ve 
6/2 - 5526 sayılı yazılarına ekli işlendi dosya. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Başkanlığın 13 Temmuz 1971 tarihli havalesi ile Komisyonumuza tevdi edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul 
ve esaslar dairesinde işleme tabi tutulmak üzere, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 14 Temmuz 
1971 Çarşamba günkü olağan birleşiminde, yasama dokunulmazlıkları 4 Numaralı Alt Komisyonu 
olarak, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri Mustafa Tığlı, Nuri Demirel, İbrahim Tevfik Kut
lar, Zihni Betil ve Mucip Ataklı'dan teşekkül eden bir Alt Komisyon kurulması kararlaştırılmış 
ve dosya bu Komisyona tevdi olunmuştur. 

İşbu dosya hakkında 4 Numaralı yasama dokunulmazlıkları Alt Komisyonunun 20 Temmuz 
1971 tarihli ve esas 3/1044; Karar 2 sayılı raporu Anayasa ve Adalet Komisyonuna. gvelmiş ve gün
deme alınmıştır. Komisyonumuzca, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 neu maddesinde ön
görüldüğü üzere, dosyanın Adalet Bakanlığından geçerek gerekçeli bir tezkere ile ve Başbakan
lık yoliyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmesi ve Başkanlıkça Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna tevdi olunması gerektiği mütalâa, edilmiş ve dosyanın incelenmesinden de Adalet Ba-
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kanlığından geçmeden ve bu Bakanlığın gerekçeli tezkeresi bulunmadan Komisyonumuza gönde
rilmiş olduğu tesbit edilmiştir. 

Belirtilen usul noksanının giderilebilmesini temin etmek ve dosyanın Anayasa ve Adalet Ko
misyonundaki görüşmelerine devam edebilmek maksadı ile dosya, Komisyonumuz Başkanlığınca 
21 Temmuz 1971 tarihli ve 194 sayılı yazı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına arz edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 21 Temmuı 1971 tarihli ve 11549 sayılı yazıları ile Başba
kanlığa gönderilen dosya, belirtilen usul noksanı tamamlanıp, Adalet Bakanlığının gerekçeli tez
keresini de ihtiva ettiği halde Başbakanlığın 23 Temmuz 1971 tarihli ve 6/2 - 5802 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve aynı gün Başkanlıkça Komisyonumuza ha
vale olunarak, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 27 Temmuz 1971 Salı günü yapacağı toplantı 
gündemine alınmıştır. 

Yasama dokunulmazlıkları 4 Numaralı Alt Komisyonunun 20 Temmuz 1971 tarihli ve esas 
3/1044; karar 2 .sayılı olup, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri Cemal Ma-
danoğlu ile Osman Köksal'm yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair raporu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun 27 Temmuz 1971 tarihli Birleşiminde dokunulmazlıkları bahis konusu üye
ler Cemal Madanoğlu ile Osman Koksal da hazır bulundukları halde açık oturumda tetkik ve mü
zakere olundu. 

Komisyonumuz görüşmeleri, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140 ııcı maddesinin son fıkra
sı gereğince, yasama dokunulmazlıkları 4 NumaL'alı Alt Komisyonunun 20 Temmuz 1971 tarihli 
ve esas 3/1044; Ikarar 2 sayılı raportumunı ve eklerinin okunması ile sürdürülmüş ve rapor üzerin
de yapılan bu görüşmeler sırasında dosyada yer alan belgelerden Komisyon üyelerince gerekli 
görülenler heyet halinde yeniden okunmuş ve yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması Alt Ko
misyonca karar altına alman Cumhuriyet Senat >su Cumhurbaşkanınca Seçilen üyeleri Cemal Ma
danoğlu ile Osman Koksal ayrı ayrı dinlenilmişler, adı geçen üyelerden Cemal Madanoğlu konuş
masını mütaakip Komisyondan ayrılmış, diğer üye Osman Kökal ise görüşmeleri sonuna kadar ta-
kibedip müzakereler sırasında ikinci defa söz almış ve açıklamalarda bulunmuştur. 

Cemal Madanoğlu konuşmasında, iddiaları reddederek bunun bir tertibolduğunu beyan etmiş 
buna rağmen, 'bu isnaddan kurtulabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisinin de 
istediğini ifade etmiştir. Ancak istek, İçtüzüğün 143 ncü maddesinin dokunulmazlığın kaldırıl
masını üyenin rızası dışında tutmuş olması nedeni makbul görülmemiştir. 

Osman Koksal konuşmasında, iddiaları red ve bunun bir tertibolduğunu ifade etmiştir. 
Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140 ııcı maddesinde öngörüldüğü üzere, 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman Köksal'ın 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair olan talebi, 

a) İsnadın ciddiyeti, 
b) Talebin siyasi maksatlara dayalı olup olmadığı, 
e) Soruşturma konusu fiilin kamuoyundaki etkisi, 
d) Üyenin şeref ve haysiyetinin korunması, 
Yönlerinden tetkik ve mütalâa ederek; 
a) Dosya muhteviyatının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağ

yir ve tebdil ve bu kanun ile teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisini İskata veya vazifesi
ni yapmaktan mene cebren teşebbüs fiiline konu teşkil etmesi ve Millî İstihbarat Teşkilâtı tara
fından 1967 tarihinden günümüze kadar dört yıllık süre içinde sürekli olarak yürütülen takipler 
ve hattâ büyük gizlilik içinde yapılagelmiş olan ittifak kurma eylem ve faaliyetlerine ajanları 
marifetiyle katılıp bunları günü gününe imkân bulduğunda teyp cihazı ile banda almak imkân 
bulamadığı hallerde de ajanının raporları ile teşbit ederek hazırlanmış olması, dosya içinde adı ge
çen Cumhuriyet Senatosu üyelerinden Cemal Madanoğlu'nun bizzat el yazısı ile kaleme almış 
ve şemalarını çizmiş bulunduğu ve komisyon huzurunda kendisi tarafından yazıldığı beyan edilen 
kadro örgütü başlıklı bir belgenin de mevcudolması ve nihayet aynı fiilin isnadı neticesinde a-s-

Chımkuriyet 'Senatosu (S. Sayısı : 1645) 



— 6 — 
ke.rî mahkeme tarafından 22 kişinin tutuklanmış olması ve Millî İstihbarat Teşkilâtının raporları 
ve bantları ile tesbit edilen toplantılarda hazır bulunanların savcılıktaki sorguları sırasında o 
toplantılarda İçimlerle birlikte bulunduklarına dair sorulara verdikleri cevaplarda Milllî İstihbarat 
Teşkilâtı tarafından tesbit edilen gün, saat ve yerlerde bulundukları diğer maznunlar tarafın
dan da teyide dilmesi temin edilmiş ve bu suretle bantların tesbitini teyidetmişlerdir. Ayrıca şahit
ler de bantları ve konuşmaları dolayısı ile suçun birlikte işlendiği hususunu açıklamışlardır. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunla kurulmuş bir Devlet Teşkilâtı olup, Devletin güvenliğine za
rar veren her türlü muzir cereyan ve suçları tesbitle görevlidir. Bu sebeple Millî İstihbarat Teş
kilâtı elemanlarının bir tertip içinde olduğunu kabul etmek mümkün değildir .Bu iddialar aksi sa
bit oluncaya kadar itibardan düşürülemez. Dosyada böyle bir durum da mevcut değildir. 

Kaldı ki, Millî İstihbarat Teşkilâtının başında bulunan ve vazife görenlerin çoğu da asker kişi
lerdir. iSiyasi bir parti veya iktidara hizmet gayesiyle bir tertibe girmeleri düşünülemez. Ayrıca, 
dokunulmazlıkları bahis konusu kimseler de asker olduklarına göre meslekdaşlarına bir tertip 
hazırlamaları da söz konusu olamıyacağı gibi Millî İstihbarat Teşkilâtınun başını da 1960 sene
sinden sonra oraya tâyin edenin de yine kendisi olduğunu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Cemal 
Madanoğlu Alt Komisyonda beyan etmiştir. Bu durumda kendisi hakkında bir tertip yapılmış 
olduğu iddiasını kabul etmek mümkün değildir. 

Ayrıca, adı geçen iki üyenin teşriki mesai ettikleri kimselerin suçluluk durumları da dosyada 
belli olduğuna göre ve bunlarla irtibat ve iştirakleri de nazara alınarak yapılan tetkikde yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasını gerektirecek ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün aradığı 
ciddiyet unsurunun mevcudolduğu aşikârdır. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Cemal Madanoğlu'nun durumu muvacehesinde aynı suça iştiraki 
ve birlikte işleme ve gizli ittifak kurma isnadı karşısında diğer üye Osman Köksal'm da durumu 
aynı deliller içinde mütalâa edilmiştir. 

b) Dosya muhteviyatının, siyasal etkiler dışında bulunan ve ülkenin varlığına ve bütünlüğüne 
karşı eylemlerle mücadele ve karşı tedbir alma görevini yüklenmiş Millî İstihbarat Teşkilâtı tara
fından tanzim edilmiş olması ve hattâ yukarda değinildiği üzere bu teşkilâtın dosyanın tanzim olun
duğu zamanki başının teşkilâta, adı geçen üye Cemal Madanoğlu tarafından getirilmiş bulunduğu
nun bizzat kendisi tarafından Alt Komisyon huzurunda açıklamış olması ve isnadedilen suçun 12 
Mart 1971 tarihinden sonra da devam etmiş ve dosyanın o tarihten sonra ilân edilen sıkıyönetim 
süresinde Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı Ve Mahkemesi tarafından tahkik ve tesbit 
edilerek talebin o yoldan gelmesi nedeni ile de hâdisede bir siyasi maksat aramak da mümkün 
görülememiş ve Komisyonumuz dosyanın siyasi maksatlara dayalı olamıyacağı kanaatine varmıştır. 

c) Türk Devletinin varlığına, bütünlüğüne ve Anayasa düzenine karşı olan eylemlerin kamu 
oyunda ne derece geniş ve derin etkilere sebebolduğunun tartışma konusu yapılmasına dahi mahal 
bulunmamış ve ülkemizin halen içinde bulunduğu ortamın yeterli bir misal teşkil edeceğini, Ata
türkçülük ve sol kisvesi altında memleketin nasıl bir uçuruma itildiğini, hürriyetlerin ve ilkelerin 
nasıl istismar edildiğini ve m/emleketin göz bebeği gençliğin beyinleri yıkanarak sapık ideolojiler 
peşine sürüklendiği, millî değerlerin nasıl kötülendiğini ve memleketteki etnik grupların ve mezhep 
kavgalarının nasıl körüklendiği ve mal ve can emniyetinin yokedilmesi için soygunlar ve adam ka
çırmalarla nasıl tethiş hareketlerine girildiği düşünülürse ve bunun baş tahrikçileri ile beraber olan 
bu üyelerin durumlarının kamu oyunda yarattığı etkiyi görmek mümkündür. 

Kaldı ki, her Türk matbuatında ve radyolarında bu olayı takibeden Türk kamu oyu meseleyi 
çok ciddî kabul etmiş ve geniş etkilere konu olmuştur. 

d) Türk Devletinin Acarlığına, bütünlüğüne ve Anayasa düzenine (Anayasanın bu kanunla ku
rulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisini iiskata) ve vazife görmelerine mâni olacak eylemlerde bulu
nulması isnadının Cumhuriyet Senatosu üyelerine yapılmış bulunması karşısında : 

iSözü edilen üyeler 27 Mayıs İhtilâlinin başında bulunmuş ve sonradan Millî Birlik Komitesinde 
vazife almış ve orada söz sahibi olmuş kişiler olursa, re bunlar 1961 Anayasasının yapıcısı bulunur-
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larsa ve bu Anayasaya göre teşekkül etmiş meclislerde üye bulunurlarsa ve o üyelere bu Anayasayı 
tağyir ve Türkiye Büyük Millet Meclisini vazife görmekten cebren men isnadı yapılırsa,, bu üyele
rin şeref ve haysiyeti ile oynanmış olmaz mı? 

Bu iddia ile, yavrusunu öldüren anne hakkındaki iddianın benzerliği vardır. 
Hâdisemizde de Cumhurbaşkanınca seçilen iki üye hakkında yaptıkları Anayasayı tağyir ve 

kurdukları ve içinde bulundukları Meclisi iskat iddiası söz konusudur. Bu üyelere bundan daha 
ağır bir isnad yapılamaz. Kendilerine şeref getiren Anayasa yapıcılığı ve Devlet Başkanı tarafın
dan Cumhuriyet Senatosu üyeliği tevcihi içinde 'bulunanlara yapılabilecek en ağır isnad budur. Onun 
ilânihaye devanı edecek ezikliği ve haysiyet kırıcılığı nazara alınırsa dokunulmazlığın kaldırılması ve 
mahkemede hesap vererek tentemiz, üyesi bulundukları Meclise dönüşleri ile daha itibarlı ve daha 
şerefli, olacaktır. 

Bu sebeple burada dokunulmazlıklarının kaldırılması bu üyelerin haysiyet ve şerefleri ile 
oynama yerine onların haysiyet ve şereflerini korayucu olacaktır. 

Kaldı ki, Sayın Madanoğlu dosyada fotokopisi olan ve yazısının kendisine aidolduğunu beyan 
ettiği yazıda Cumhuriyet Senatosunun lâğvedilmesi ile yerine (D.G.K.) Devrimci Genel Kurul ku
rulmasını öngörmektedir. Bu ithamın altından kalkması gerekmektedir. Mensubu bulunduğu 
Meclisi yıkma isnadı hiçbir üye için şeref getirici kabul edilemez. 

Bu sebeplerle, İçtüzüğün, üyenin şeref ve haysiyetini koruyucu yönde olan hükmü gereğince 
olayda, üyenin şeref ve haysiyetini koruyucu bir durum görülmediği gibi, kaldırılmaması hali kı
rıcı ve zedeleyici mütalâa edilmiştir. 

Arz edilen gerekçelerle Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üye
leri Cemal Madanoğlu ile Osman Köksal'm yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair olan 
yasama dokunulmazlıkları 4 Numaralı Alt Komisyonun 20 Temmuz 1971 tarihli ve Esas 3/1044; 
Karar 2 sayılı raporuna esas kararının, Alt Komisyonda uygulandığı üzere her iki üye hakkında 
ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, 

I - Cemal Madanoğlu hakkmdakini, toplantıda hazır bulunan onüç üyeden birinin muhalif, 
birinin çekinser oyuna karşılık onbir üyenin oyu ile benimsenmesini, 

II - Osman Koksal hakkmdakini, toplantıda hazır bulunan onüç üyeden beşinin muhalif oyu
na karşılık, İçtüzüğün 140 ncı maddesinde öngörüldüğü üzere Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
üye tamsayısının salt çoğunluğu olan sekiz üyenin oyu ile benimsenmesini, ve Cumhuriyet Sena
tosu Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman Köksal'm yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Balıkesir 
N. Demire! 

istanbul 
ı Köksal'm 

Başkanvekili 
Tokat 

Köksal'a ait karara mu
halif im. Madanoğlu'na ait 

karara katılıyorum. 
Z. Betil 

Çorum 
M. Ş. özçetin 

Sözcü 
Eskişehir 

ö. TJcuzal 

Gaziantep 
/ . Kutlar 

Manisa 
dokunulmaz- Osman Köksal'm dokunulmaz-

Kâtip 
Hatay 

Muhalifim. Muhalefet 
şerhim eklidir. 
E. Bahadırlı 

Hatay 
M. Deliveli 

Eize 
M. Agun 

lığının kaldırılması kararma 
muhalifim. Cemal Madanoğlu'-
nun dokunulmazlığının kaldı
rılması kararında çekinserim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
E. özden 

lığının kaldırılması kararma 
muhalifim. Söz hakkım saklıdır. 

D. Barutçuoğlu 

Sakarya 
M. Tığlı 

Tabiî Üye 
Komisyon kararma muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
M. AtaJdı 
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27 . 7 . 1971 
Muhalefet Şerhi 

1. Bir Parlömanterin dokunulmazlığının: kaldırılabilmesi için, ortada bir suçun bıılunıması ve 
bu suçun bütün! unsurüarı ile tekevvün etmesi lâzımdır. 

İsnadın ciddiyeti şarttır. Sayın Cemâl Madan oğlu ve Sayın Osman Koksal hakkında sev-
keJdilmiş dosyada suçun unsurları ile tekevvün etmediği ve isnadın ciddiyetten yoksnn okluğu. 
görülür. 

Çünkü idosya muhteviyatına göre, teyp bantlarını teisbit eden, bantlardan yazıya geçiren, 
«Fakültemi'» imzası ile raporları tanzim eden t e k şahıs, vardır. Bu tek şahıs, bu iddia&arını tu
tanaklarla ve başka yoıllarla belgelememiştir. 

2. Ceza huknkunda kanı, delile istinadetti ği müddetçe muteberdir, Elimizdeki dosyada 
ise bizi bir kanıya ulaştıracak deliller mevcut değildir. 

3. Bütün iddialar MİT elemanı Mahir Kaynak 'm teyp barutları ile teisbit ettiği bilgilere 
ve verdiği raporlara dayanmaktadır. Teknik gelişmeler heri türlü montajı mümkün kıldığın
dan ve ımüstakiHen teyp bantlarının delil sayılamıyacağı içtihat 'karariarına ve dünya hukuk 
âleminin görüşlerine dayanılarak kabul edildiğine göre, dosyada mevcut bantların ve ra
porların hukukî değer taşımıyacağı açıktır. 

4. Dosyada çeşitli tarihlerde ve değişik kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen toplan
tılarda bir eyüenıe geçişin hazırlıklarını görmek mümkün olmadığı gibi, açık çelişkilerle de 
malûl olması raıuht ev asının ciddiyetine inanmak imkânını ortadan kaldırmaktadır. 

5. Bir müessesenin veya kişinin görevinin önemi ve mevkiinin derecesi hiçbir zaman yapılan 
ihbarların ve verilen bilgilerin itibarlı otması a ulamını taşıyamaz. 

MİT elemanı Mahir Kaynak'ın ordudan 1956 yılında 39/E smaiddosi gereğince ayrılmış ol
ması karşısında onun ihbarlarını değerlendirici ve itibarlıdır kanısı ile hareket edilirse, 
bu takdirde böyCe hareket edenlerin siyasi bir in aksat güttüklerini düşünmek gerekir. 

6. Yine Ceza Hukukunda «Savunmanın aksi ispat edilmedikçe o savunmaya itibar edilir» 
kuralı yer alınış buluıımalktadır. 

Savunmalarını yapan Sayın Ce'mâl Maldanoğlu ile Sayın Osman Koksal dosyadaki iddiaları 
reddetmişlerdir. Aksi de sabit olmadığına göre bu savunmalara değer vermemiz gerekir. 

Yalnız, Sayın Cemal Madanoğlu «Kadro örgütü» başlıklı yazının kendisine aidoilduğunu beyan 
etmiştir. Dosyada elle tutulur tek delil budur. 

Bu yazı tetkik edildiği takdirde, bir ihtilâl önlıazııiığı değil, bugünkü ortam içerisinde (nasıl ol
ması gereklidir sorusunu cevaplıyan nıüsvette fikri hazırlık niteliğindedir. 

Bir eyleme geçilmeden, fikir hudutlarını aşmıyan, dağıtıılmıyan bir belge ille bir şahsı suçlamak 
ve cezalandırmak hukuk kurallarına ve Anayasamızın ruhuna ve lâfzıma ayları bir davranış olur. 

Sayın Osman Koksal'm ise bu belge ile uzaktan yakından hiçbir ilişkisi ve bilgisi yoktur. 
7. 1967 yılından beri devam ettiği söylenen ve 8 Nisan 1971 tarihline ıkadar süren toplantılara 

ait bantlar ve raporlar tetkik edildiği zaman şu gerçekler ve çelişkililer ortaya çıkmaktadır. 
a) Cebir yolu ile Anayasayı tağyir ve tadil ve yeni bir düzen kurmak suçu dört seneye yakın 

bir zaıınandan beri devam etmiştir. Böyle ağır bir suç işlenirken ve iddia edildiği gibi deliller 'mev
cut iken iiıiçin daha evvel bu mesele üzerine zam anını iktidarı eğilmemiştir. 

Durum iddia edildiği 'gibi olsa idi elbette buna karşı bir tedbire tevessül ediltirdi. 
Demekki iddia ve isnadın ciddî almadığı nedeniyle böyle bir tedbire lüzum görülmemiş,, ama 

bugiüı bu siyasi maksadın tahakkuku ortamın uygunluğu ile bağdaştırılarak gerçekleştirilmeye ça
lışılmıştır. 
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b) Osman Koksalın örgütün kuvvetli elemanlarından ıbiri Ihalinde gösterilmesine kargılık, çe
şitli toplantılarda yapılan konuşmalarda onun pasifliğinden guru/ılkı olduğu için meselelere sarıl-
nıadığından bahsedilerek çelişkilere düşülmektedir. Ayrıca, Cemal MadamoğLu hakkında da ben
zeri .kanılar ileri sürülmektedir. 

8. Nijerya Elcisi Eker ile Büyük Elçi Hasan Işık'ın Ruslarla ihtilâl pazarlığı yapmaya görev
li kılındıkları ve yapılan temaslar sonucu Rusların bu teklifi reddettiği hakkındaki itham mü-
-eerrettir. Dayamaktan yoksundur. Bunu ispat eden bir belge dosyada yoktur. Ayrıca, önemli 
Devlet görevleri yapmakta olan bu kişiler hakkında da her hangi bir işlem yapılmıarmış -olması it
hamın gayrioiddî olduğunu ispatlar. 

Cemal Madaııoğlu'nun İsviçre'de Amerikalılarla ihtilal pazarlığı yapmış olduğu iddiası ida yu-
kardaki iddia kadar ciddiyetten yoksundur. 

O tarihte Cemal Madanoğlu nerelerde bulunduğumu ispat edecek durumda okluğu gibi MİT in 
ortağı CIA nm böyle bir teşebbüsü belgesi emeaniş olması ıasla düşünülemez. Bu itihaımları doğnı-
layaealk belgelere dasyaida rastlamak mümkün değildir. 

9. Dosyadaki iddiaların çoğu maiksaıtlı bir tertibim eseridir. Çünkü Altam Öym en/in evimde 
yapiıldığı iddia edilen .'toplantı ve Altıan Öymeıı'in de bu toplantıda bulunduğu iddiası, Sıkı Yö
netim Mahkemesinde A. Öymen tarafından o tarihte, dış ülkede bnlunduğu ispat edilerek çü
rütülmüş Âe kendisi tahliye edilmiştir. 

Ayrıca Sayın Osıman Köksal'ın 23 Kasım 1970 tarihinde İlhaımi Soysal ile bürosunda yaptığı 
iddia edilen görüşme, Osman Koksal tarafından 19 Kasını 1970 tarihinden 25 Kasım 1970 tarihine 
kadar İstaribuil'da bulunduğu belge ile ispatlanarak çürüıtülımıüştüi'. 

Bu iki örnek dosya muhteviyatının ne derece ciddî ve güvenilir olduğunu açıkça göstermek
tedir. 

10. MİT elemanının devamlı olarak 'bulunlduğu toplantılarda teşvikçi ve tahrikçi tutumıu ve 
komünist iolarak tanınan kişilerle Madaııoğiuııutanıştırma ve görüştürme çabaları bir tertibin- ve 
ulaşılmak istenen bir maksadın ese ildir. 

Bu tertip ve maksat da, soygun dönemini sürdürmek istiyenlerin, umut kaynağı olan kişileri 
her fırsattan istifade ederek tahribetmek kamu oyu ve eski arkadaşları ııezdinde itibardan düşür
mekti r. 

11. Dosyada -mevcut belgeler, ifadeler bütün sanıkların ela bu ithamları reddettiklerini gös-
tcrmektödir. 

12. 12 Mart .197.1 Muhtırası ile ispat edilen, 27 Mayıs ve Anayasasına devamlı cephe almış 
ve geriye, eskiye dönüş için her tertibe başvurmuş. Meclis baskınını düzenlemiş, sokakta 
Tüıtk'ü Türk'e vurdurmuş A. P. iktidarı ve onum yöneıib mimdeki MİT tarafından hazırlandığı bili
nen bu dosya .muhtevasının muteber olamıyaeağ-. 

b°>. 27 Mayıs ekibi iç erişimde Atatürkçülük görüsü lüısında ve kemdi Anayasalarının hudut
larını aşarak Kemüuizrme hizımet edecek bir -ferdin bulunması nnümkün değildir. Sayın Cemal 
Madaueğhı ve Sayın Osman Köksal'ın Parlâmento içinde ve dışında yapmış oldukları konuş
maları ve yazıları, sosyal hukuk devleti kavramının bütün 1) el irililerini taşımı aktadır. Onılaıra 
Marksist bir zihniyete dayalı düzen değiştirme ilhamım yapmak en büyük insafsızlık olur. 

Bu nedenlerle Sayın Cemal Maidaııoğlu ile Sayın Osman Köksal'ın yasama doikunulmazdıkları-
nım kaldırılmasına ımabal olmadığı kanısı ile Anayasa ve Adalet Komisyonumun kararma muha
li L olduğumu arz ederim. 

Mucip Atahh 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden Osman Koksal i n yasama dokunulmazlığinım kaldırılmasına 
dair evrak içinde mevcut belgeler mahiyetleri itibariyle isnadın ciddî olduğunu g'österir (mahiyette 
değildir. MİT teşkilâtının (bantları diğer delillerle teyid ve takviye edilmedikçe bunlara itibar 
etmek ıhukükan mümkün değildir. Bu hususta Yargıtay kararları mevcuttur. Koksal hakkında 
bunlardan başka kendisine isnadedileıı suçun unsurlarını gösteren delililer buluınjmadığijnıdan ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonu kararına muhalifim. 

iSaym Cemal Madanoğlu'na 'gelince; Koksal'dan farklı olarak el yazısı olduğunu kaibul ettiği 
birtakım fotokopiler dosyada mevcuttur. Bu fotokopilerin mahiyeti, ıbir fiilin icrası veya teşeb
büsü mahiyetinde telâkki etmek kabil değildir. Olsa olsa şahsi düşüncelerden ibarettir. Kanunla
rımızın düşünce hürriyetini himaye ettiğine göre ;bu gibi notların ısuç delili elarak telâkki edilme
sine imkân göremiyorum. Bu itibarla Anayasa ve Adalet Komisyonunun dokunulmazlığının kaldı
rılmasına mütedair kararma çekinse r oy verdim. 

27 . 7 . 1971 
Üye 

Ekrem Özden 

27 . 7 . 1971 
Muhalefet Şerhi 

Dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Üyesi -Sayın Osman KöksaFın,. 
orıüsnet suça iştiraki hususunda kavli veya fiilî ıbir delil ve mesnet mevcut değildir. 

Dosya münderecatına göre, 'Sayın Osman Koksal'm yapılan bâzı toplantılara iştiraki bahis mev
zuu ise de; bu toplantılarda günün aktüel meseleleri konuşmalarına katıldığı, konunun devrim 
hareketi veya Anayasa nizamını değiştirme şekline gedmesi halinde bu kısmı beırıimsemjeddği ve 
iştirak etmediği anlaşılmaktadır. O kadar ki, bâzı toplantılarda aksi fikri ileriye sürerek savun
mada bulunduğu ve fikrinin benimsenmediğini görerek toplantıları terk eMiği vâkıdir. 

Alt Komisyon raporunda, Sayın Osman Koksalın 'müsnet suça fiilen veya kavlen iştiraki 
veya ilgisi açıkça belli edilmemiş ve dayanak gösterilmemiştir. 

Bu itibarla Sayın Osman Köksalin dokunulmazlığının kaldırılmasına muhalifim. 
Enver Bahadırlı 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 

Muhalefet Şerhi 

Yasama dokunulmazlığı, Yasama Meclisi üyelerinin görev ve ödevlerini engellere uğramaksı-
zın ve güven içinde yapabilmelerini sağlamak amaciyle kabul edilmiştir. 

Yasam,a dokunulmazlığı şahsa bağlı bir hak değildir. Bu kural, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 143 ncü maddesinde şöyle ifade edilmiştir : (Bir üyenin kendi isteğiyle yasama dokunul
mazlığı kaldırılamaz). Anayasanın 81 nci ve Cumhuriyet Senatosu Tüzüğünün 144 ncü maddeleri
ne göre yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ait kararlara karşı Anayasa Mahkemesine iti
razda bulunma hakkının dokunulmazlığı kaldırılan üyeye hasr edilmeyip aynı zamanda dokunul
mazlığı kaldırılan kimsenin üyesi bulunduğu Yasama Meclisinin bütün üyelerine tanınmış olması 
da sözü edilen kuralın gereğidir. 

Anayasamız; 79 ncu maddesine koyduğu hükümle, yasama dokunulmazlığına istisna olarak 
sadece ağır cezayı gerektiren suçüstü halini kabul etmiştir. Diğer suçlar takdire bırakılmıştır. 

Anayasamız; 79 ncu maddesinin son fıkrasında, aynen, (Medişlerdeki siyasi parti grupların
ca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.) Dernek suretiyle, Ya-

Cumhtıriyet Senatosu (S. Sayısı : 1645) 



— l l -
sanıa Meclisi üyelerinin, bu konuda oylarını kullanırlarken vicdanî kanaatlerine göre hareket et
melerini sağlamak istemiştir. 

Anayasa hukukçuları; yasama dokunulmazlığının kaldırılabilmesi için, şu 2 şartın her halde 
gerçekleşmiş olmasında birleşmiş bulunmaktadırlar : 

1. Ortada kanunlara göre suç sayılan bir fiilin bulunması, 
2. Suç olan bu fiilin sanık sayılan Yasama Meclisi üyesi tarafından islenildiği hakkındaki 

iddianın (isnadın) (ciddî) yani delillere dayanmakta bulunması. 
Bu 2 şart, 140 ncı maddesindeki hükümle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünce de kabul edil

miştir. 
Burada hemen belirtmek gerekir ki, isnadın ciddî olması demek, bâzıları tarafından samıldı-

ğı gibi, isnadolunan suçun kamu oyundaki etkisinin büyük ve cezasının ağır olması demek de
ğildir. İsnadın ciddî olması demek, ortada kanunlara göre suç sayılan bir fiilin Yasama Meclisi 
üyesi tarafından işlenil diği kanaatini veren delillerin mcvcudolması demektir. Anayasa Mahkeme
sinin içtihadı da bu merkezdedir. (10 Haziran 1969 tarih ve 13219 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan; 2 . 1 . 1969 tarih, Esas 1968/69 - 79 ve Karar 1969/1 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı.) 

Anayasa Mahkemesi; bu kararında, yasama dokunulmazlığının tabiî ve seçilmiş üyeler balkı-
mından aynı niteliği taşıdığını belirttikten sonra aynen şöyle demektedir : 

(Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yol açan isnadın ciddî olup olmadığı konusunda 
isabetli bir sonuca varmak için isnadın dayanaklarına inilmesi zorunluğu vardır. Bu da tabiatiy-
le delillerin elden geçirilmesini gerektirecektir.) 

Sanık hakkında hüküm verme yetkisi gerçi yargı organlarına ait ise de, yasama organları 
da, yukarda açıklanan prensiplere göre bir (Takdir) yetkisine sahiptir. Anayasamıza göre yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ait kararların Anayasa Mahkemesinin denetimine bırakılmış ol
ması da, bu (Takdir) yetkisinin isabetle kullanılmasını sağlama amacına dayanmaktadır. 

Anayasa ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün konu ile ilgili hükümlerini böylece açıkladık
tan sonra, sıra, Osman Koksal ve Cemal Madanoğlu'nun durumlarını, bu hükümlerin ışığı altın
da ve dosyaya göre ayrı ayrı incelemek uygun olacaktır. 

A) Osman Koksal tarafından işlendiği ve suça konu teşkil ettiği iddia olunan fiil hakkmdafki 
deliller, dosyada (MİT elemanı) diye adlandırılan Mahir Kaynak tarafından hazırlanan raporlar
dan ibarettir. 

Mahir Kaynak; alman ifadesinde, raporlarında adları geçen şahısları tanıdığını, bu şahıslar 
arasında zaman zaman yapılan toplantılara katıldığını, her toplantı için; o toplantıya kimler ka
tılmış ise bunların adlarını ve bunlardan her biri tarafından söylenilen sözleri bazan hafızasında 
ve bazan da teyp bandında tesbit etmek suretiyle raporlar tanzim ettiğini ve raporlarının gerçek
lere uygun olduğunu söylemiştir. 

Mahir Kaynak'ın raporlarına ve ifadesine göre kendisiyle sanıklardan Hıfzı Kaçar arasındaki 
tanışma 19 . 3 . 1967 tarihinde başlamış, zaman zaman ve değişik şahıslar arasında yapılan ve 
uzun süre devam eden toplantıların ilki 23.4.1967 tarihinde, ikincisi 14 . 1 . 1969 tarihinde ve so
nuncusu da 8 . 4 . 1971 tarihinde olmuştur. 

1. Dosyada, Mahir Kaynak'm raporlarını ve ifadesini teyideden şahadet ve başkaca delil 
yoktur. 

2. Dosyada, Cemal Madanoğlu'nun el yazısı okluğu Alt Komisyonda dinlendiği sırada ken
disi tarafımdan ifade edilen ve (kadro örgütü) denilen bir yazının fotokopisi mevcut ise de, uy
gulandığı veya uygulamaya konulduğu hakkında hiçbir delil bulunmayan bu yazının hazırlanma
sında Osman Köksal'm her hangi bir ilgi ve yardımı bulunduğu hakkımda da hiçbir delil yoktur. 
Hattâ böyle bir yazının hazırlandığından ve münderecatmdan Osman Köksal'm malûmattar 
olduğu hakkında dahi hiç bir delil yoktur. 
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3. Mahir Kaynak'm, toplantıya katılanların adları ve bunlar tarafından söylenilen sözler hak
kında hafızasına istinaden sonradan tanzim ettiği raporların ve verdiği ifadenin gerçeğe uygun
luğunu, her çeşit şüphe ve tereddütten ârî olarak kabul etmeye imkân yoktur. Zira, 30 u aşan şa
hıs arasında, her toplantıya bunlardan bir kısmının katılması suretiyle, zaman zaman fakat yıl
ları aşan bir süre içinde yapılan toplantılarda söylenilen sözleri ve bu sözlerin sahiplerini, hafızası 
en kuvvetli şahısların bile hafızalarında" bütünüyle ve ayrmtılariyle hıfzetmelerine imkân yoktur. 
Kaldı ki. görevli de olsa bir şahsın gerçek düşünce ve ananıçliarmı saklıyarak ve kendisini başka 
düşünce ve inanca sahip imiş gibi göstererek görev yapmaya kalkışması, o şahsın beyanlarının, ki
şiliği bakımından, gerçeğe uygunluğu şüphe ve tereddüdünü büsbütün artırır. 

4. Mahir Kaynakin; üstlerine, kendisine verilen ödevi başarı .ile yaptığı kanısını vermek 
için, nakillerinde, mübalâğalı, hattâ yer yer gerçeğe aykırı hareket etmiş- olması da düşünülebi
lir. 

5. Bilirkişi Yılmaz Kılıç Ulusoy, Rıza Clöktaş ve Yılmaz İzzet Selanik; taraflarından tanzim 
edilen 3 . 7 . 1971 tarihli raporda, Osman Koksal ve Cemal Madanoğlu'nun mukayeseye esas 
olacak ses bantları bulunmadığından, incelemelerine sunulan bantlarda Osman Koksal ve Cemal 
Madaiioğluiıa ait ses bulunup bulunmadığı hakkında bir hüküm tesis edemediklerini bildirmiş
lerdir. 

Bilirkişiler kurulu; mukayeseye esas olacak ses bantları bulunan kimseler hakkında da, in
celemelerine sunulan bantlardaki seslerin o kimselerin seslerine sadece benzeyebildiklerini söyle
miş ve seslerde kesin olarak ayniyet bulunduğu yolunda hüküm tesisi edememiştir. 

6. Bilirkişilerin incelemelerine sunulan bantlarda Osman Koksal ve Cemal Madanoğluiıa ait 
ses bulunduğunu, kendileri kabul etmediği takdirde, parmak izinde olduğu gibi, her türlü şüphe 
ve tereddüdü selbedecek şekilde tesbit etmeye fennen imkân olmadığı malûmdur. 

7. Konuşmaların bantlara alınmasının her defasında ayrı bir tutanakla tesbit edilmesindeki 
zorunluk, hattâ maksada göre imkânsızlık, kabul edilebilir. Ancak, ses bantları kapsamlarının, 
vüsuk sağlamak için, en geç konuşmaların cereyan ettiği günden bir gün sonra tutanaklarla tes
bit edilmesi gerekirdik! yapılmamıştır. Tutanak, bir olayı, vuku sırasında en geç vuku akabinde 
tesbit etmek için tanzim olunan bir belgedir. Bir kimsenin 3, 5 ayrı zaman ve yerde vâki olan 
konuşmasının bir zaman ve yerde olmuş gibi, keza bir şahsın 30, 40 cümlelik konuşmasının bant 
kesilmek ve eklenmek suretiyle., sadece maksada uygun düşecek kısmını söylemiş gibi bantta gös
terilmesinin mümkün olabildiği gerçeği karşısında, tutanağın ve tutanak yokluğunun önemi bil
hassa anlaşılır. 

8. Yargıtay; kararlarında, ses bantlarının, inandırıcı diğer delillerle teeyyüdetmesi halinde 
ancak değer taşıyabileceğini kabul etmiştir. Ses, banda kendiliğinden alınmayıp bir şahıs mari
fetiyle alınabileceğine ve banttaki ses bu kâğıda gene bir şahsı marifetiyle intikal ettirileceğine 
göre sesi banda alan ve banttan kâğıt üzerinde yazıya intikal ettiren şahıs veya şahısların be
yanlarına, scsbandmı teyideden delil gözüyle bakılamıyacağı aşikârdır. 

9. Mahir Kaynak; 23 Kasım 1970 tarihinde Osman Koksal ile İlhami Soysalin Ankara'da 
(İlhami Soysalin bürosunda buluştuklarını ve konuşmalarının banda alındığını nakletmektedir.) 

Oysaki, Osman Koksal; Anayasa ve Adalet Komisyonunda dinlendiği sırada, Türk Hava Yol
ları Anonim Ortaklığından aldığı 26 . 7 . 1971 tarih ve 13/001 -5885 sayılı bir belge ibraz etmiş
tir ki, bu belgede, kendisinin 19 Kasım 1970 tarihinde İstanbul'a gitmek ve 25 Kasım 1970 tarihin
de de Ankara'ya dönmek için bilet aldığı yazılıdır. Osman Koksal; ifadesinde o tarihlerde İstan
bul'da olduğunu bilen kimselerin ad ve soyadlarını da vermiştir. 

Bu dahi, Mahir Kaynakin rapor ve ifadesinin şüphe ile karşılanması gerektiğini gösterir. 

10. Dosyaya göre Mahir Kaynak, ilk toplantının 23 . 4 . 1967, 2 nei toplantının 14 . 1 . 1969 
ve son toplantının da 8 . 4 . 1971 tarihinde yapıldığını naklettiğine göre soruşturma ve kovuş
turmaya bu kadar geç başlamak için makûl bir sebep düşünebilmek, takdir edilir ki, çok güç
tür. 
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Buna bir misal arz etmek uygun» olur : 
Mahir Kaynak; 30 . 4 . 1970 tarihinde yapılan toplantıda, Osman Köksal'm Mürted, Merzi

fon ve Eskişehir'de teşkilâtın kurulduğunu, bu teşkilâtın hava üsleriyle ve Kara Kuvvetleriyle 
temasları olduğunu, Harb Okulu 3 neü ve 4 ncü sınıflarında güçlü örgüt kurulduğunu söylediğini 
nakletmektedir. 

Böyle bir konuşma hakkında soruşturmaya geçmek için, 1 yıldan fazla beklemeye imkân tasav
vur edilemiyeceğine göre, Mahir Kaynak'm nakillerinin ciddiliğine yetkili mercilerin de inanama-
dıklarmı düşünebilmek mümkündür. 

Kaldı ki, dosyaya göre bu misâli burada çoğaltarak zikretmek kolaylıkla mümkündür. 

SONUÇ 

Yukarda açıklanan nedenlerle Osman Koksal'm dosyada söz konusu suçu işlediği hakkındaki id
diasının (isnadın) (ciddî) olduğu kanısına varamadığımızdan, meselenin Cumhuriyet Senatosu tü
züğünün 140 ncı maddesinde yazılı diğer yönler ibakımından ayrıca incelenmesine lüzum görmedi
ğimizi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından; adı geçenin dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair olarak alınan karara muhalif olduğumuzu arz ederiz. 

B) Cemal Madanoğlu hakkında ileri sürülen delil ve emareler; Mahir Kaynak'm nakilleriy-
le Cemal Madantopu'nun el yazısı olduğu Alt Komisyonda Cemal Madanoğlu tarafından ifade edi
len ve (kadro örgütü) denilen Ibir yazının fotokopisinden ibarettir. 

SONUÇ 

Mahir Kaynak'm nakilleri yukarda (A) kısmında 'tarafımızdan tahlil e dilmişltir. 
Fotokopiye gelince; Ibunun uygulandığı veya uygulamaya konulduğu hakkımda eldeki dosya

da delil (bulunmamakla beraher yetkili yargı merciince, iddianın savunma ile 'birlikte takdir edile
bilmesi ve sonucuna göre işlem yapılabilmesi için, Anayasa ve Adalet-Komisyonu tarafından; Ce
mal Madanoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına dair olarak alınan karara katıldığımızı 
arz ederiz. 

27 . 7 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil 
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