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Sajrta 
Ertunıga'nm, ve Uşak Milletvekili Fahri 
Uğrasızoğlu'nun teklifleri ve Bayındırlık 
ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı : 316) 359:369,478:481 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç, Samsun'da 
yapılacak azot sanayii fabrika ihalesi dolayı-
siyle Hükümetin dikkatini çeken bir demeçte 
bulundu. 

Dost ve müttefik Pakistan Adalet Bakanı 
Ekselans Muhammed Zafer Han Genel Kurul 
salonunu teşrif etti ve Başkanlıkça selâmlandı. 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Lâç, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
uygulamasından doğan - bâzı aksaklıklara dair 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Bir toplantı yılında ilki aydan fazla izin alan 
Anikara Milletvekili Ahmet Dallı'ya ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kaJbul 
olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, meyve 
ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucuza sa-
tınalman ürünlerinin halka ne suretle çok pahalı 
satıldığı konusunu incelemek ve bu hususta alı
nacak tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi okundu 
ve gelecek Çarşamba günü gündeme alınarak 
sırası geldiğinde araştırma yapılıp yapılmama
sı konusunun görüşüleceği bildirildi. 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı, ikinci defa açık oya sunularak kabul 
olundu. 

Manisa Milletvekili Sami Binioioğlu'nun, 
Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurulması ka
rarlaştırılan haberleşme sanayii konularında bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. Meclis araştırması 
ve genel görüşmeler için ayrılan zamanın dol
duğu, önerge üzerindeki görüşmelere gelecek 
Çarşamba günü devam olunacağı bildirildi. 

Sayfa 
5. — İstanbul Milletvekili Çetin Al-

tan'm, Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 332) 370:393,394:427,428:465,482:485 

Samsun Milletvekili Bahaddin Uzumoğlu'-
nun, Toledo güreş kafilesine güreşçilerden baş
ka katılanların adedine, oradaki görevlerine ve 
alacakları döviz miktarına dair sorusuna Devlet 
Bakanı Kâmil Ocak ve, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Pamuk-
kale'nin köylüler tarafından kesilen suyunun 
münhasıran Pamukkale'ye tahsisi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Turizm ve Tanıtma Bakanlarından so
rusuna da Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad-
Kürşad cevap verdiler. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin Ada
let Partisi Samsun 11 Başkanının, hangi sebep 
ve sıfatla Cumhurbaşkanının resmî gezisine işti
rak ettirildiğine dair Başbakandan, 

Niğde Milletvekili Oğuzdemdr Tüzün'ün, Niğ
de'nin Aksaray ilçesi Sultanhanı Bucağı Müdü
rü ve Jandarma Karakol Kumandanı hakkında, 
bucak halkına insanlık dışı zulüm ve işkence 
yaptıklarından dolayı bir muamele yapılıp ya
pılmadığına dair İçişleri Bakanından olan sözlü 
soruları, geriverilmeleri hakkındaki önergeler 
ve, 

Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, palamut 
ve uskumru ballıklarının neslinin korunması için 
ne giıbi tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından olan sözlü sorusu da talep üzerine 
geriverildi. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ege 
'bölgesinde, müstahsil ve tüccar elinde bulunan 
incirlerin, bozulmadan değerlendirilmesi için 
her hangi bir tedbir alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Tarım ve Ticaret bakanla
rından, 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 348 — 
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Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve sonra bir daha görünımiyen alıcı firmalar 
yüzünden zarar gören ekicilerin zararına mâni 
olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair Güm
rük ve Tekel ve Tarım Bakanlarından, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Amasya Kız öğretmen Okulu Müzilk öğretme
ninin bakanlık emrine alınması sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından, 

Manisa Milletvekili Muammer Dirilk'in, Güm
rük Resmi ödenmemiş kaçak eşyaların, yurdu
muzun muhtelif bölgelerinde, serbestçe satışa 
arz edilmesine neden mâni olunmadığına dair 
Maliye, Gümrük ve Tekel baklanlarından, 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, A. P. Ge
nel Başkanı olarak, A. P. Ankara îl Başkanlı
ğında yapılan konuşmada söylenen sözlerin ki
me veya kimlere müteveccih olduğuna dair Baş
bakandan ve 

istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, İller 
Bankasında görevli sekiz memurun, son günler
de Ankara dışında başka görevlere tâyin edil-

1. — Kars Milletvekili Abbas Ali Çetin'in 
gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personele 
ek ücret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerini değiştiren kanun tek
lifi. (2/559) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

meleri sebebine dair Başbakandan ve İmar ve 
İskân Bakanından olan soruları, soru sahipleri 
ikinci defadır Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından, düştü. 

184, 188, 335, 259, 299, 300, 301, 302, 303 
305, 306, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 323 
327, 335, 343 348 351, 354, 358, ve 359 sayılı so
rular; ilgili bakanların, 

349, 352, 353, 355, 357, 360, 361 ve 363 sayılı 
sorular, soru sahiplerinin Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları sebebiyle ve 

292, 324, 332, 333 ve 347 sayılı sorular da, 
soru sahipleri izinli olduklarından, gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

20 . 7 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime 18,46 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 

İsmail Arar Bedrettin Karaerkek 
Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

2. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'-
ın köy eğitmenlerinin aylıklı kadrolara geçiril
mesini sağlıyan 326 sayılı Kanunun kaldırıl
ması ile hak, yetki ve görevlerinin yeniden 
düzenlenmesine dair kanun teklifi. (2/560) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 349 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin .144 ncü birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yolkama işlemi bitmiştir, gerek

li çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars'ta sel âfetinin yaptığı zararlara ve bu 
konuda tedbir alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Muzaf
fer Şâmiloğlu, Kars'ta sellerin yaptığı tahribat
la ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir. Buyu
run, Sayın Şam'iloğlu. 

MUZAFFER ŞAMİLOĞLU (Kars) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bir aydan beri 
sağanak halinde ve sürekli olarak yağan yağışlar
dan meydana gelen seller Kars ve mülhakatında 
hayatı felce uğratmış, birçok evin yıkılmasına se-
bdbol'duğu gibi, yüzlerce dönüm ekili arazi de su
lar altında kalarak tamamen yok olmuştur. 
7 Temmuz 1967 tarihli gazetelerde kısmen ve 
özet olaralk açıklandığı gibi : 

Kars ili merkezinde bütün mahallelerde 50 nin 
çok üzerinde evin tamamiyle yıkıldığı, yüzlerce 
erin oturulmaz hale geldiği, birçok inşaatları ve 
yolları, caddeleri sellerin basarak geçilmez hale 
getird'iği görülüp tesbit olunmuştur. 

Allah'a şükürler olsun ki, can kaybı olmamış
tır 'ki, halkın tek tesellisi de budur. 

Kars'ta, halen birkaç ilçe hariç havalar soğuk
tur ve yağmurlar devam etmektedir. Bir, niha
yet iki ay sonra soğukların daha da artacağı ve 
kışın bastıracağına muhakkak nazarı ile bakıl-
maktaJdıi'. 

Bu iti'barla, keyfiyet Sayın Başbakana bildi
rilmiş; şükranla kaydetmek gerekir ki, ilk. yar
dım olarak mahalline 10 000 lira gönderilmiştir. 

Bu melbltâğm kifayetsiz oluşunu izaha lüzum gör
müyorum. 

Durumu Sayın- Hükümetin ıttılaına samimi
yetle arz ederken, gereğinin yapılacağından emin 
bulunmaktayım. Kars halkı da. bu inançtadır. 

Saygılarımla. 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
Trabzon'da elde edilen ya§ çay yaprağının satı-
nalınnıası gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Trafbzon Milletvekili Sayın Ali 
Rıza Uzuner, çay ziraatiylc ilgili olarak gündem 
dışı söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bir sözlü soru konusu olması gereken, fakat 
müstaceliyetine binaen gündem dışı mâruzâtımla 
takdim edeceğim bir konu vesilesiyle yüksek hu
zurlarınızı işgal ettiğim için özür dilerim. Sözlü 
sorulara bir türlü vakit gelmiyor, bu bakımdan 
bu yolu ihtiyar etmek mecburiyetinde kaldım. 

Değerli arkadaşlarım; nüfusun çok yoğun ol
duğu Doğu - Karadeniz Bölgesi halkının geçim 
kaynağı çay ve fındıktır. 3788 sayılı Kanun ve 
ekleriyle çay sahası 235 000 dekar olarak hu-
dütlandırılmıştır. Ancak bu, tesis kredisi karşı
lığında istatistiklerde 235 000 dekar olarak tes-
'bit edilmiş gözükmekte ise de haddizatında reel 
miktar bunun yüzde 30 fazlasıdır. Yani kredi 
almadan birçok vatandaşlar çay plantasyonuna 
başvurmuşlardır. Şimdi özellikle çeşitli köylü
lerin müracaatı neticesi kredi almadan Trabzon'-

— 850 — 
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un Çaykara ilçesinde ve bu ilçeye bağlı optimal 
şartları havi bulunan Dernekpazarı bucağında 
5 - 10*dönümü gecmiyen çay bahçeleri tesis edil
miştir ve fakat bu bahçelerden, - ki, 4 - 5 senede 
ancak kemale geliyor, istihsale müsait oluyor bu 
bahçeler. - istihsal edilen yaş çay yaprağı alınmı
yor. 

Vatandaşların birçoğu bize müracaat etmişler
dir, bölgeye vâki ziyaretimizde ilgililerin dikka
tini bu noktaya çekmiştik: ve fakat aldığımız şi
kâyetlerden öğreniyoruz ki, vatandaşların tesis 
etmiş oldukları çay bahçelerinden yapılan istih
sal değerlenemiyor. Yalnız diyorlar ki, bir dö
nümünüzden temin ettiğiniz çayı Tekel İdaresi
ne devredebilirsiniz, gerisini devredemezsiniz. 
Şimdi çok fakir olan, arazisi çok meyilli bulunan 
ve dört, beş senelik bir emekten sonra meydana 
getirilmiş ve millî ekonomimize güc katan, halkı 
fakirlikten, sefaletten gerçekten kurtarmak nite
liğinde bulunan çayın değerlendirilmesi bakımın
dan Sayın Hükümetin dikkatli olmasını bilhassa 
istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir organizasyon ha
tası oluyor. Esasen çay m yetiştirilmesi Tarım Ba
kanlığına, değerlendirilmesi Tekel Bakanlığına 
ait oluyor. Tarım Bakanlığı, çok ahvalde, şartlar 
müsaittir, bahçeyi tesis ediniz diyor. Fakat Te
kel İdaresi, işletme tesislerinin kifayetsizliği yü
zünden olacak, bunu bir tahdide tabi tutuyor. 
Bu görüş haklı bulunabilir. Ancak bölgeler ara
sında farklı bir muamele yapmak ve münhasıran 
Çaykara'nın Dernekpazarı bucağındaki çok fakir 
vatandaşlara bu şekilde muamele yapmak doğru 
değildir ve bunun hukukla telifi mümkün değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle şunu da arz 
edeyim ki; Tekel İdaresinin her ne kadar (tesis
lerimiz kâfi değildir, istihsal edilen yaş çayı de
ğerlendiremiyoruz) iddiaları yerinde ise de ye
teri miktarda tesis kurmak istikamet'inde gayret
lerini de kâfi görmüyoruz. Gazetelerde okumuş
sunuzdur, mahallinde tetkik eden arkadaşlarımız 
müşahade etmişlerdir ki, milyonları aşan yaş çay 
yaprağı heba edilmekte ve birçoğu denize dökül
mektedir. Kalitesi tamamen bozulmaktadır. Radi
kal tedbirleri almak lâzımdır, küçük tesislere git
mek zarureti vardır. İkinci Beş Yıllık Plânımız
da bu konuyla ilgili hükümler mevcut ise de 1967 
yılı yatırımlarında yeterli miktarda tesise yer ve

rilmemiştir. Ama bunun karşılığında mubayaa 
edilen yaş çay yaprağını faibrika'larda işliyeme-
mekten mütevellit doğan zarar çok büyüktür. 
Bu durumu nazarı i-tübara alarak Sayın Tekel Ba
kanının tesisler yönünden radikal tedbirleri al
masını ve özellikle plantasyonunu, tesisini yap
mış, beş on dönümü gecmiyen ve yegâne geçim 
kaynağı çay olan vatandaşların ürettikleri yaş 
çay yaprağının mubayaasında ilgililerin müşkü
lât çıkarmaması için konuya el koymasını hassa
ten istirham ediyorum. Teşekkür ederim, saygı
lar sunarım. 

* 
3. — Urfa Milletvekili Bellice Hatko Boran'-

m Kıbrıs'ta olup bittiye getirilmek istenen Eno-
sise ve oradaki Türklerin himayesiz bırakılma-
masına dair demeci ve Dışişleri Bakanı İhsan Sab
rı Çağlayangü'İ7i cevabı. 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Behice 
Boran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler do'la-
yısiyle gündem dışı söz istemiştir. Sayın Boran, 
beş dakikayı geçmemek üzere lütfen, buyurun. 

BEHİCE BORAN HATKO (Urfa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Bu İriirsüden dış politika ve Kıbrıs meselesi 
görüşüldüğü zaman partimiz daima bu konuda 
Hükümet'ten tezinin ne olduğunun açıkça belir
tilmesini istemiş ve her zaman bir endişeyi belirt
miştir. Endişemiz şu idi: Aslında çok küçük ta
vizli bir enosisten başka bir şey olmıyan bir çö
züm şeklinin güya bir taksim ve iki taraflı ilti-
hakmış gibi gösterilerek bize kabul ettirilmesi 
ihtimalinden endişe etmiştik ve daima Hükümet'
ten sarih olarak bir bağımsızlıtan yana mıyız, 
değil miyiz sualini sormuştuk. Dışişleri Bakam 
kendisi do bu kürsüden verdiği bir demeçte siya
si konjonktürün - kendisinin kullandığı tâbirdir -
taksime ve iki taraflı ilhaka müsait olmadığını ka
bul etmişti. Bu vaziyet karşısında demiştik ki, 
öyle ise bağımsızlıktan yana mıyız? Bu suale hiç
bir zaman sarih bir cevap alamamıştık. Şimdi 
tekrar son günlerde birden bire alevlenen Kıb
rıs meselesi dolayısiyle bu konuda basında çıkan 
yazılar bizim endişemizin ne kadar haklı olduğu
nu gösteriyor. Yine Türkiye'ye bir üs vermek 
hikâyesi ortaya atılıyor. İngiliz Hükümeti gujâ, 
üslerini bize devretmeyi teklif etmiş, Amerika'da 
bu teklifi destekliyormuş ve bu teklif Yunanistan'
ın askerî cunta çevrelerinde de müsait karşılanı-
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yormuş. Bu teklifin kabulü Türkiye için çok va
him bir sonuç olur, hattâ bir felâket olur. Böyle 
bir çözüm şeklini kalbul etmek bir defa baştan 
beri şart koştuğumuz Türklerin cemaat olarak 
varlığı ve cemaat olarak haklan şartından vaz
geçmek demektir. Kıbrıslı Türkler o takdirde 
Yunanistan'ın tebaası haline gelecek ve bizim ora
da üslere sahibolmamız onlar için bir teminat teş
kil etmiyecektir. Çünkü, Türklere yapılacak mua
mele Yunanistan'ın bir iç işleri muamelesi haline 
geleceği için biz hiçbir suretle müdahale edemi-
yeceğiz. Nasıl ki, şimdi Batı - Tra'kya'daki Türk
lere yapılan muamelelere karşı hiçbir şey yapa-
mııyomz. 

İkincisi, bu bize askerî ve malî bir yük ola
cak, Amerika'ya büsbütün tabi, onun yardımına 
"bağlı bir hale geleceğiz. 

Üçüncüsü, askerî üslerin tasfiye edildiği ve 
tasfi.ve edilmesinin istendiği bir dünyada biz bir 
işgal kuvveti, bir başka memleketlerde askerî 
üslere sahip bir devlet haline geleceğiz, son za
manlarda desteklerini kazanmak için bu kadar 
uğraştığımız 3 ncü dünya devletlerini büsbütün 
kendimizden uzaklaştıracağız. Hele Orta - Doğu 
devletleri Türkiye'nin bu adada bir üsse sahibol-
masına karşı tamamen direneceklerdir. 

Bu Kıbrıs meselesinin bu şekilde birden bire 
yeniden ortaya çıkmasının arkasındaki sebep, 
hiç şüphesiz Amerika'nın Yunanistan'daki Askerî 
Cunta Hükümetini desteklemek istemesidir. Bu 
hükümet iç zorluklarla karşı karşıyadır, onun 
Yunan Milleti nezdindeki itibarını artırmak. 
Yunan Milletine kabul ettirmek için Amerika 
böyle bir çözümü zorlamaktadır. Ama hiç şüphe 
yok ki, Türkiye'nin böyle bir çözüm de hicibir 
menfaati yoktur. Aksine, böyle bir çözüm Türki-

. ye'nin tamamen menfaatlerine aykırıdır. Hiç
bir aldatmaca, çifte iltihak gibi, yolk bilmem tak
sim gibi göstermek çalbası, Türk Milletini ve Türk 
kamu oyunu aldatacak değildir. Bövle bir çözüm 
Yunan Askerî Cuntasının itibarını artırabilir ama 
Türk Hükümetinin elbetteki Türk kamu oyu nez
dindeki itibarını artırmıyacak, büsbütün düşü
recektir, Türkive'de derin huzursuzluk yarata
caktır. Böyle bir çözüm şeklini Türk Hükümeti
nin asla kaTbul etmiyeceğini ümidetmek isteriz. 

Yine bu oluşumlar gösteriyor ki, Türkiye işçi 
Partisi bağımsız, federatif, üslerden arınmış, ta
rafsızlaştırılmış, federatif bir Kıbrıs Cumhuri

yeti üzerinde ısrar etmekte ne kadar haklıymış. 
Vakit geçte olsa, bu durumda Makarios enosis'e 
karşı direndiğine göre, Türkiye için son bir fır
sattır. Bu anlattığımız, tarif ettiğimiz anlamda 
bağımsızlık tezini benimseyip bunu müdafaa et
mek, tekrar tekrar burada ki, müzakerelerde be-
lirtiğimiz gibi, böyle bir bağımsızlık tezi hem Tür
kiye'nin millî menfaatlerine uygundur, hem Kıb
rıs Türk Cemaatinin menfaatlerine uygundur, 
hem de 3 ncü dünya devletlerinin desteğini ka
zanacak Lir formüldür. Aynı zamanda sosyalist 
blokun da desteğini kazanacak bir tezdir. Bina
enaleyh, böyle millî menfaatlere bu derece uygun 
bir tezi kabul ettirmek için dünyada destek bul
mamız mümkündür. 

Ümidetmek isteriz ki, geç de olsa, Hükümet 
bu tezi benimsesin ve her halükârda küçük taviz
li enosis den başka bir şeyolmıyan İngiliz teklifini 
kesinlikle reddetsin. 

Saygılarımla. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANUOĞLU (Kas
tamonu) — Sayın Başkan, bir tavzih rica edi
yorum. Hatip konuşurken «Amerika'ya büsbü
tün tabi» cümlesini kulalndılar ve1 siz de buna 
müdahale etmediniz. Bir milletvekili Türki
ye'yi Amerika'ya tabi gibi gösterebilir mi? Hükü
met buna lütfen cevap versin ve hatip de tav
zih etsin. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet cevap ve^ 
rir mi, vermez mi bilmem, kendi takdirine taal
lûk eden bir husustur. Söylenen sözlerin so
rumluluğu ise onu yapan hatibe aittir. Rica 
ederim oturun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Ama bu dediğiniz hususlar böylesine 
ehemmiyetli bir millî mesele olur mu ? 

Biz tabi değiliz, Amerika'ya tabi bir millet 
değiliz. Tabi olan varsa onun da karşısındayız. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı milletvekille
rine izin verilmesiyle ilgili Başkanlık tezkere
sini okutuyorum. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verü-
meşine dair Başkanlık tezkeresi. (3/703) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalannida gösterilen müldldelt ve sebeplerle 
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vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferru'h Bozbeyli 

Samsun Milletvekili Melâhat Gedik 26 gün 
hastalığına binaen 13 . 7 . 1967 tarihinden iti
baren 

Elâzığ Milletvekili Kemal Satır 26 gün 
hastalığına binaen, 3 . 6 . 1967 tarihinden iti
baren 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin încioğlu 
20 gün haftalığına "binaen, 5 . 7 . 1967 tari
hinden itibaren 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 10 gün 
mazeretine binaen, 17 . 7 . 1967 tarihinden iti
baren 

• BAŞKAN — Birer birer yeniden okutup 
oya sunacağım : 

'Samsun Milletvekili Melâhalt Gedik 26 gün 
hastalığına binaen, 13 . 7 . 1967 tarihinden iti
baren 

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

Elâzığ Milletvekili Kemal Satır 26 gün 
hastalığına binaen, 3 . 6 . 1967 tariıhiıMen iti
baren 

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

Gaziantep Milletvekili Hüseyin încioğlu 20 
gün hastalığına binaen, 5 . 7 . 1967 tarihinden 
itibaren 

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

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 10 gün 
mazeretine binaen, 17 . 7 . 1967 tarihinden iti-
beren 

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

3. — Vrfa Milletvekili Behice, Hatko Bo-
ran'ın Kıbrıs'ta <olup bittiye getirilmek istenen 
Enosise ve oradaki Türklerin himayesiz bıra
kılmasına dair demeci ve Dışişleri Bakanı İh
san Sabri ÇağlayangiVin cevabı, (devam) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı gündem dışı 
söz istemiştir. Kendisine söz veriyorum. Bu
yurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Bursa Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı 
benden evvel konuşan hatibin Kıbrıs meselesi 
üzerindeki mâruzâtına arzı cevap için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Günlerdir Kıbrıs üzerinde zaman zaman 
resmî makamlarca tekzibedilen havadisler ifşa 
edilmekte ve nihai bir çözüm yoluna yakla
şıldığı, hattâ mutabakata varıldığı gibi bir
takım spekülatif haberler ortaya atılmakta
dır. Hükümet Kıbrıs konusunda ne cereyan 
etmişse bunu basma verdiği açıklamalarda 
muntazaman umumi efkâra duyurmuştur ve 
duyurmaktadır. Bugün dahi tarafımdan bü
tün gazetelerin muhabirlerine bu konudaki 
Hükümet görüşü yaptığımız bir basın toplan
tısında açıklanmıştır. 

Hükümetin, birtakım üsleri alarak Eno-
sis'e rıza göstereceği, bunun şu veya bu dev
letin arzusuna uygun bir çözüm yolu olduğu
nu, Hükümetin, şu büyük devletin arzuları 
dâhilinde bu meseleyi çözme yoluna girdiği 
gi/bi idldialar yersizdir. Bugüne kadartki. ta-
Icübedîlen zannederim ki, yüksek şalhsiyetli po
litika Yüksek Meclisinizin malûmudur. Kıb
rıs'ta her hangi bir çözüm yoluna varmak 
ümidi ve ihtimali belirdiği zaman elbette ki, 
Hükümet bu konuyu Yüce Meclise getirmeden 
evvel kendisinin kabul edebileceği, efkârı 
umumiyenin kalbul edebileceği kendi ilân et
tiği prensiplerin çevresinde kalan ve arzula
rını kapsıyan bir formül olup olmadığını tet
kik edecek, yine Yüce Meclisin huzuruna 
gelecektir. Birtakım faraziyelerle, Hükümete 
şu veya bu şekilde bühtanda bulunmak için 
Kıbrıs konusunu vesile ittihaz etmek, ne milli 
menfaatlerimize uygundur, ne de bir siyasi par
tinin, bilhasas böyle bir nazik bir devrede, is
tifade etmeye çalışması mubah görülecek bir 
yol değildir. 

Şurasını katiyetle belirteyim ki, Hükümet 
Yüce Meclise defaatle ilân edilen ve esası dört 
prensipte toplanan umumi siyasetinden bir 
zerre dahi inhiraf etmiş değildir. Ada, tek ta
raflı olarak bir Devlete ilhak edilemez. Adada 
bir cemaat diğerine tahakküm edemez. Yürür
lükte olduğunu kalbul ettiğimiz, yürürlükte ol
duğu bu işin muarızları tarafından dahi kalbul 
edilen muahedeler tek taraflı olarak değiştiri-

— 363 — 
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lemez. Loızan Muahedesiyle bu çevrede tesis 
edilen muvazene Kıbrıs'a bir çözüm yolu ara
nınken ihlâl edilemez. 

Daima biz sununla suçlandık: Kılbrıs için 
ıgörıüşıünüz nedir? Ve ben huzurunuzda hep izah 
ettim. Bu prensipler dâhilinde Türkiye'nin, 
Türk cemaatinin menfaatlerini koruyan muhte
lif alternatifler vardır. Biz bunların birini rijit 
ve kesin olarak celbimize koyup ve deklâre edip 
fou,nu istihsal etmek için gitmek istemiyoruz. 
Barışçı bir çözüm yolu aramak, karşı tarafla
rın da kaibul ve rıza göstereceği bir nokta da 
buluşmak, birleşmek demektir. O halde bu ana-
prensipler, bu anaumdeler çerçevesinde mev-

5 . — GÖRÜŞ 

1. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Çalışma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/62, Cumhuriyet Senatosu 
1/750) (S. Sayısı : 62 ye 1 nci ek (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, haf
ta tatilini tâdil eden kanun üzerindeki müzake
relerin Anayasanın 92 nci maddesinin 9 ncu 
fıkrasına göre cereyan edeceğini hatırlatırım, 
ve bu fıkrayı bir kere tekrar ıttılaınıza suna
rım. Cumhuriyet Senatosunca üye tam sayısının 
2/3 çoğunluğiyle tümü reddedilen bir metnin 
ıkanunlaşaibilmesi, Millet Meclisi tarafından üye 
tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edil
mesine bağlıdır. Bu halde açık oya başvurulur. 

REŞİT ÜIiKER (İstanbul) — C. H. P. Gru-
pu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Re
şit Ülker. Sayın Komisyon burada. Tezkereyi 
ve raporu okutuyorum efendim. 

(Tezkere ve rapoj" okundu). 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adına 
Sayın Reşit Ülker'in, buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım biraz evvel okudu
ğum Anayasa hükmü gereğince bu kanunun 

(1) 62 ye 1 nci ek sıra sayılı basmayazı bu 
tutanağın sonundadır. 

cut alternatiflerden' memleketimizin menfaat
lerine uygun, cemaatimizin haklarını koruyucu 
'bulduğumuz bir şıkkı kabul edelbiliriz. 

Bu hakikat ortada iken ve henüz ortada bir 
çıazüm yolu üzerinde bir ittifak değil, emare 
yokken Hükümeti uydulukla itham etmek 
veya gazetelerin spekülatif haJberlerini böyle 
bir ittilhamı öne sürmek için vesile saymak 
ciddî bir hareket sayılmaz. Bu konuda mülâ
haza serd eden arkadaşLarımm işgal ettikleri 
mevkilere, temsil ettikleri sıfatlara uygun ha
reket etmeleri halinde biz de memnun kalaca
ğız. Durumu saygılarımla arz ediyorum. (Ada
let Partisi sıralarından alkışlar). 

[.EN İŞLER 

Millet Meclisinde açık oy suretiyle kaJbulü 22G 
kaibul oyunun çıkmasına mütevakkıftır. Bu hu
susu da sayın üyelerin tekrar bilgilerine suna
rım. 

Buyurun Sayın Ülker. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA REŞİT 

ÜLKER (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (d) fıkrasına bâzı ilâveler 
yapılmasına dair kanun Millet Meclisinde ka
bul edilmiş, Cumhuriyet Senatosunda ise redde
dilmiştir. Bu fıkrayla, (d) fıkrasına (Iberiber 
dükkânları, kuaför salonları, motorlu araç ta
mirhaneleri ve motorlu araç yedek parçalarının 
satıcıları) ibaresi eklenmek suretiyle bunların 
tatil günlerinde açık kalması öngörülmüştür. 
Kanunun ilk teklif şeklinde berlber dükkânları 
mevcuttur, motorlu araç tamirlhaneleri mevcut
tur. Fakat Millet Meclisi müzakereleri sırasın
da kuaför salonu, yedek parça satıcıları da 
'buraya ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıda gerekçe 
olarak gösterilen .sebep, memlekette turizmin 
inkişafı ve turistlere rahatlık verilmesidir. Bir 
defa turist bakımından işi ele alalım, bir 
de hafta tatili müessesesi bakımından işi ele 
alalım. 

Turist 'bakımından böyle bir kanuna ihti-
yaeolmadığı inancındayız. Birçok hatiplerin ge
rek Yüksek Huzurunuzda, gerekse Yüce Sena
tonun huzurundaki beyanlarından da anlaşıla
cağı gibi, gayet doğru beyan ettikleri gibi, 
umumiyetle berbere gidecek, saçlarını yaptıra-
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cak turistler büyük otellere, motellere gitmek
te ve bunların 'zaten hepsinin yanında bir de 
kuvaförü ve berberi bulunmaktadır. Bunun 
yanında, bunun dışında kalabilecek turistlerin 
hemen hemen heıpsi, yerli turistlerimiz de dâ
hil, bizler de dâhil, traş makinalarını yanların
da taşımaktadırlar. Yani traş meselesi için ber
berlerin açık olması pek kuvvetli bir söbep 
teşkil etmez. Hele kuvaförü de ilâve etmek çok 
üzerinde durulması .gereken bir şeydir, hadi 
berber ilâve edilmiştir. Kuvaför çok dar bir sa
hadır. Yani Pazar günü bir turist saclarını 
yaptırmak ihtiyacında olacak, bir toplantı ola
cak ki turist saıçını yaptırsın. Bu 'bakımdan bu 
gerekçe yerinde olmamak gerekir. 

Bunun karşısında şunu ifade edebilirler : 
Yedek parça ve saire bakımından. Yedek parça 
ve diğer motor tamiri bakımından Türk vatan
daşları da, 'bütün vatandaşlar da böyle bir vazi
yet karşısında kalmaktadır. Çok çok, yani 
bütün Türkiye'deki tamirhanelerin, yedek par
çacı dükkânların, berberlerin ve kuvaförlerin 
açık tutulması yerine, düşünülse düşünülse - ki 
söylenmiştir Millet Meclisinde - nöbet usulü dü
şünülebilir. Eczanelerde 'bugün tatbik edilen 
usul gibi, o da, turistik olduğu tesbit edilen 
bölgelerde belki bir nöbet usulü düşünülebilir. 
Fakat Yüce Meclis fauna da iltifat etmemiştir. 
Şimdi işin esası bu olmaktadır. 

Hafta tatili bakımından işi 'ele alacak olur
sak, Ibütün dünyada uzun mücadelelerin neti
cesinde kabul edilmiş, medeni bir esastır hafta 
sonunda insanların tatil yapması. Berber va
tandaşlarımızı, kuvaför vatandaşlarımızı, mo
tor tamiri yapan -vatandaşlarımızı ve motor ye
dek parçası satan vatandaşlarımızı bundan is
tisna etmek için hiçjbir ciddî selbep yoktur. 

Buna karşı şu söylenmektedir : Fazla çalışır
larsa işçidirler fazla mesai alırlar. Muhterem 
arkadaşlarım, bu fikre de katılmaya imkân 
yoktur. Çünkü ekseriya İm hizmetleri yapan
ların. pek çoğu, büyük bir çoğunluğu esnaftır, 
yani bizzat kendisi çalışır, çırak çalıştırır, uzak 
yerlerdedir. Çoğu zaman 'bunlar adam çalıştı
rırken hafta tatili konusu bakımından mülâha
zaları da nazara almazlar. Yani faızla mesai 
vermek gibi mülâhazaları nazara almazlar. Son
ra, 'biz buradan kanunu çıkarırken yalnız tu
ristik 'bölgeler için bir kanun çıkarmıyoruz, 

bütün Türikye'deki ıbu Esnaf Kanununa giren 
esnaıf dükkânlarını açmak hakkına sahibola-
caklardır. Meselâ İstanbul'da belki bir Pazar 
gününde 5 tane, 10 tane dükkâna ihtiyacolabi-
lir. Gözünüzün önüne getiriniz İstanbul'da on-
binlerce ıberber dâkkânı, kuvaför, parçacı, ta
mirci vardır. Yani üç tane, beş tane, on tane 
turist gelecek diye bütün bu tamircilerin dük
kânlarının kapısını açmak doğru bir şey değil
dir. 

Buna karşı bâzı arkadaşlarımız diyebilirler 
ki ; efendim, bunların hepsini açmaya kanunen 
mecbur edilmiyor. Arkadaşlar, esnaf hayatı 
içinde rekabet caridir. Rekabet olduğu, içindir 
ki bir 'esnaf müşterisini kaptırmamak için Pazar 
günü ö'bürü açacak, bu da açacak, kaptırma
mak için bütün esnafın büyük çoğunluğu aç
mak mecburiyetinde kalacalktır. Kaldı ki, bir 
hafta çalışan esnaf Pazar günü temizlik yapar, 
camını siler, aletini, edevatını hazırlar v. s. 
Bu, tatil gününden de mahrum edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, turizmde hakikaten 
ciddî şeyler yapmak mümkündür. Esas itiba
riyle 'bir memleketin turizmi yalnız dış turizme 
dayanmaz. Aynı zamanda iç turizmin de kuv
vetlendirilmesi lâzımdır. Meselâ şimdi hatırımı
za gelen ve daha önce hazırlığı yapılmış olan 
bir kanun vardır, bu kanuna göre haftanın 
Cumartesi ve Pazar günleri resmî dairelerin 
tatil yapması, diğer günlere mesainin hafta 
arasına taksimi projesi, hazırlığı vardır, bun
ların dosyaları vardır. Bunun neticesinde haf
tada iki günü elde eden Türk vatandaşı iki 
günlük bir mesafeye kaymak ihtimalini bulur, 
imkânını bulur ve iç turizm gelişir. İşte bunun 
gibi tedbirler turizmi geliştirici tedbirlerdir. 

Bir arkadaşım yazı göndermiş, diyor ki : 
«Romalılarda, eski bir Roma Kanununa göre 
hafta tatilinin kaldırılmasını teklif etmenin 
müeyyidesi idammış.» Bugün belki idam değil 
ama vatandaşta (huzursuzluk yaratacağı, vatan
daş sağlığına .gereksiz olarak zarar vereceği 
ortada olan bir hâdisedir. Bundan dolayı *bu 
kanun esas itibariyle Yüce Senatoda ciddî su
rette komisyonunda incelenmiş, Senato komis
yonuna teşrif eden Sayın Turizm Bakanı da bu 
kanunun reddedilmesine taraftar olmuş, yani 
mâkul hattı hareket tutmuşlar, orada Senatör 
arkadaşlarımız ciddî mütalâalarını naızarı iti-
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bara almışlar, Sayın Bakan da 'buna katılmış 
bulunuyorlr. Binaenaleyh, Senatonun reddet
tiği şekilde, Yüce Meclisin de reddetmesini, 
Yüce Meclisten C. H. P. Grupu adına istirham 
ederim. Saygılarıarila. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL. SARIİBRAHIMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin şu sı
cak yaz günlerinde tatil yapmamasını mucibo-
lacak derecede kesif bir mesaiye ihtiyaç duydu
ğu bir zamanda ve son derece büyük memleket 
meseleleri mevzuubahis iken, önümüze gelen 
şu mevzu ile Yüce Meclisin meşgul edilmesi 
dahi caiz olmamak gerekir ve ben grup başkan-
vekillerinden ve Başkanlık divanlarından çok 
dalha mühim ve komisyonlarca karara bağlan
mış veya bağlanmakta olan memleket meselele
rini öncelik ve ivedilik formülü içerisine sok
mak suretiyle bu ıgibi teferruat meselelerini 
geriye istemelerini istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi 
veya tasarısı çok isabetli olarak Senatoca red
dedilmiştir. Ümidederim ki Yüce Meclisiniz de 
reddedecektir. Biraz evvel arkadaşımın da ifa
de ettiği üzere, turizm bakımından elle tutu
lur ciddî bir gerekçesi mevcudolmamakla bera
ber insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
çalışma hak ve hürriyetleriyle ilgili hükümle
rine ve Anayasanın 42, 43 ve 44 ncü maddelerin
deki açık ve kesin hükümlere aykırı hükümler 
taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Obir makinanm dahi 
zaman zaman dinlendirilmesi, yağlanması, ba
kımı bahis mevzuu iken insan oğlunun haftanın 
her günü çalışmak ziorunda bırakılması insan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin açık hüküm
leriyle ve Anayasanın 'biraz evvel okuduğum 
kesin hükümleriyle bağdaşmaz. Meselâ 44 ncü 
maddesinde matlabı (Dinlenme hakkı) dır, ay
nen şöyle diyor : «Her çalışan dinlenme hakkı
na sahiptir. Ücretli hafta ve bayram tatili ve 
ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir.» 
Bu kadar kesin (bir Anayasa hükmü muvacehe
sinde iş hayatının rekabet mecburiyeti de inzi
mam 'etmek suretiyle haftanın her günü bilais
tisna hepsi çalışmak zorunda bırakılan bir kı
sım esnafın haklı feryatlarını nazara almamak 
mümkün değildir. Pek çokları Meclislere ka

dar, hattâ sizlere kadar gelmiştir arkadaşlarım 
ve haklı bir feryadı sizlere duyurmaya gay
ret etmişlerdir. Bu feryatlara kulak vermek, 
bunları dinlemek ve gereğini yapmak zorunda
yız. 

Muhterem arkadaşlarım, hattâ kanaatimce 
bu kanun eğer Yüce Meclisçe kabul edilir, Se
natonun ret kararı onaylanmazsa Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptali gerekir. Bu iti
barla böyle ibir duruma düşmenin de hoş olma
dığı meydanda bulunduğuna göre ve Yüce Mec
lisin aklıseliminin böyle bir neticeyi arzu et-
miyeceği ve mümkün kılamıyacağı belli olduğu
na göre bu kanunun reddedileceği ve Senato 
kararının kabul edileceği kanısındayım. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel, buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlar, 394 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine bir (D) fıkrası ilâ
vesine dair Hükümetçe yapılan, berberler ve 
motorlu araç tamirhanelerinim hafta tatilinden 
istisna kılınması ve bu suretle turizme hizmet 
maksadiyle bu işyerlerinin hafta tatilinde de 
açık bulundurulmasına ait teklif komisyonda 
kuvaförler, yedek parça satıcıları da eklenmek 
suretiyle yapılan tadiline Yüksek Senato ret 
kararı ile cevap vermiş bulunuyor. Hükümeti
miz Senatonun bu görüşüne uyarak turizme 
hizmet maksadiyle getirdiği bu tasarıyı da Se
natodaki ret kararma uymaktadır, 'bilgi ola
rak arz ederim. 

BAŞKAN — iSaym Reşat özarda. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR ('İstanbul) — Komisyon adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Kaya Özdemir. Sayın özarda sizi sonra 
rica edeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (Istadbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; bahis «konusu olan, bir Hükü
met tasarısıdır. Hükümet tasarısı olarak Millet 
Meclisine ıgelmiş ve komisyonumuzda müzakere 
edilmiş, sonra Yüce Heyetin kabulüne mazhar 
olmuştur. Bilâhara Yüce Senato teklifi red
detti. Şimdi, Hükümet Senatonun ret keyfiye
tine iştirak ettiğine göre mesele zaten esa-
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sında 'halledilmiş oluyor. Biz de komisyon ola
rak Hükümetin .görüşüne iştirak ediyoruz. (Al
kışlar ve «oya oya» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, "bu durumda sayın 
arkadaşlar konuşmakta ıhâlâ musir mıdırlar? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz Sayın özarda. Sa

yın ŞaMn. Erik? 
ŞABAN ERİK (Malatya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Calâl Nuri 

Koç? 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Çalışma Bakanı, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(îzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu konuşmasında 
bir noktaya dokunmuş olduğu için söz almak 
mecburiyetinde kaldım. Mühim olan şey şudur : 

394 sayılı Kanun üzerinde yapılan bir tadi
lât ile istisna edilen meslek kollarına bâzı ilâve
lerin yapılması istenmektedir. 2739 sayılı Ka
nun bayram günlerini ve hafta tatilini ele almış, 
Bazar günü tatil olarak kabul etmiştir. 3008 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesi haftada 48 saat ça
lışma mecburiyetini koymuştur. 394 sayılı Ka
nun üzerinde bir tadilât yapmak suretiyle 48 sa
atin dışında bir çalışma yapılacak anlamı çıka
rılmamalıdır. Bu itibarla, Hükümet adına ve 
komisyon adına konuşan arkadaşlar Senatonun 
vâki ret keyfiyetine ıttıba edilmesi lâzımgeldi-
ğini ve edeceklerini ifade etmişlerdir. Tamamiy-
le aksini düşünerek Meclisin kabul etmiş olduk
ları metni kabul etmiş olsa idiler, Sayın Sarıib-
raJhimoğhı'nun ifade ettikleri gibi, Anayasanın 
âmir hükümleri muva cehesin d e mezkûr kanu
nun Anayasaya aykırılığı mevzuubahsolamazdı. 
Çünkü izah edilen şey, 48 saatten fazla çalışıl
mama keyfiyetidir. 3008 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi bunu âmirdir. Böyle bir istisna getiril
miş olsa idi, haftanın diğer bir günü tatil yapı
lacaktı. Çünkü esasında 394 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinde istisna olan diğer iş kolları var
dı, oteller, gazinolar gibi, bunlar da ona ilâve 
edilecek idi. 

Bu itibarla kanunun Anayasaya, aykırılığı ile 
uzaktan yakından bir alâkası yoktur. 3O08 sayılı 
Kanunun 48 saat koyduğu bir haftalık çalışma 

süresinin dışında daha fazla çalışmayı icabetti-
recek malıiyette bir kanun anlamında değildir. 
Sırf bu hususu tavzih etmek üzere huzurunuza 
çıktım. Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMO&LU (Adana) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz ? Oya suna
caktım efendim?.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 

Efendim, komisyon raporunu oyunuza suna
cağım, açık oya sunulacaktır, kutular sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

'Sayın Kırca bir mütalâanız mı var? 

COŞKUN KIRCA (Istanhul) — Oyun mahi
yetini açıklamak lûtfunda bulunursanız... 

BAŞKAN — Evet, arz edeceğim efendim. 

Efendim oya sunulan husus şudur : Millet 
Meclis Çalışma Komisyonu 11 Temmuz 1967 ta
rihli raporunda Senatoca reddedilmiş olan tasa
rının benimsenmemesine karar vermiştir. Şimdi 
oya sunulan husus Millet Meclisi Çalışma Ko
misyonu raporu olduğuna göre bu rapor üzerin
de beyaz oy veren arkadaşlar tasarıyı kabul et
miş olacaklar, tasarıyı reddetmek istiyen arka
daşlar ise ret oyu vereceklerdir. Yani Millet 
Meclisi Çalışma. Komisyonunun reddini istiyen 
arkadaşların kırmızı oy vermesi icabetmektedir. 
Bu hususu tavzihan arz ederim. Kutular sıralar 
arasında dolaştırılacak, bilâhara hitabet kürsü
sü önünde bulundurulacaktır. 

Gündemin diğer maddesine geçiyorum. 

2. — Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Ke-
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/661, 1/169) (S. Sayısı : 424) (1) 

BAŞKAN — Tasarının ve raporun öncelikle 
görüşülmesi hakkında Devlet Bakanı Sayın Müf-
tüoğlu'nun önergesi vardır, okutuyorum. 

(1) 424 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tuta
nağı sonundadır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, tüzük gereğince bir defa görüşül

meye tabi işleri 2 ve 3 ncü sırasında bulunan 
sıra sayısı 424 ve 425 olan kesinhesap kanunu 
tasarılarının öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Zonguldak 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Bulunmadığına göre maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Madde 1. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı harcamaları, ilişik (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 72 659 597,79 lirası cari harcamalara, 
17 632 390,96 lirası yatırım harcamalarına, 
2 373 429,90 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 71 126,67 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara, 62 800,97 lirası aynı şekilde yapılan 
harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 
92 799 346,29 liradır. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 5 290 591,69 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 86 000 000 lirası özel gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) 133 927,64 lirası özel kanunlar gereğin
ce elde edilen gelir tahsilâtına aidolmak üzere 
toplam olarak 91 424 519,33 liradır. 

c) özel kanunlar geriğnce sağlanan gelir
lerden harcanraıyajı 25 619,18 lirası ertesi yıla 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde (a) 
işareti ile yazılı gider ve gelir arasındaki farkı 
teşkil eden 1 374 826,96 lira açık, kasa ve banka 
mevcutlariyle karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Bulunmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 4 
ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunla
rında gösterilen 12 388 116,35 liralık ödenek yo-
kedilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan 
ödenekten yılı içinde harcanmıyan 25 619,18 lira 
ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Bulunmadığına göre maddeyi ekli cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 5 i oku
tuyorum. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci madedyi okutuyorum. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen var mı efendim? Bulunmadığına göre ta
sarı açık oya sunulacak kutular sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (1/171) (S. Sayısı : 425) (1) 

BAŞKAN — Biraz evvel okunan ve kabul 
buyurduğunuz Devlet Bakanı Sayın Sadık Te
kin Müftüoğlu, önergesinde bu hususun da önce-

(1) 425 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tuta
nağı sonundad'tr. 
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likle görüşülmesini teklif etmiş ve Yüce Heyet
çe kabul edilmiş idi. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? Bulunmadığına göre maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı Kesin-
hesap Kanunu 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı harcamaları ilişik (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) 198 149 197 lirası cari harcamalara, 
634 564 784,07 lirası yatırım harcamalarına, 
134 736 979,24 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 15 325 081,53 lirası özel kanunları gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan ya
tırım harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak 977 776 041,84 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Bulunmadığına göre maddeyi ilişik cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsi
lat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 8 129 016,59 lirası normal gelirlerden ya
pılan tahsilata., 893 000 000 lirası özel gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) 15 347 339,86 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üze
re, toplam olarak 916 476 356,45 liradır. 

c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 23 025 314,92 lira ertesi yıla 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Bulunmadığına göre maddeyi ilişik cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir genel toplamı arasındaki 
farkı teşkil eden 61 299 685,39 lira açık, kasa 
ve banka mevcutlariyle karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince ge
lecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçe
nin (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin 
ilgili bölümlerinden 27 498 401,80 liralık avans 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maded üzerinde söz istiyen?.;. 
Yok. Maddeyi ilişik cetvelleri ile birlikte oyu
nuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan 
ve bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerinin ilgili bölümlerinde gösterilen 
18 129 460,06 liralık kısmı yok edilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 23 025 314,92 lira, ertesi yıla 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi ilişik cetvelleri ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6 yi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?,.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul_edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen?... Yok. Tasarı açık oyunuma sunula
cak ve kutular sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

4. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının ya
pımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nın, ve 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun teklif
leri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu Geçi
ci Komisyon raporu. (1/360, 2/281, 2/323) (S. 
Saıjısı : 316) (1) 

(1) 316 8. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır, 
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BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sadık Te
kin Müf tüoğlu'nun, gündemde bulunan bâzı ka
nun tasarısı ve tekliflerinin öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi hakkında bir önergesi vardır, 
okutuyorum. Bu kanunların hangileri olduğunu 
da önergenin oylanmasından evvel sayın üyele
rin ıttılaına arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «ikinci görüşülmesi yapılacak 

işler» meyanında bulunan. 4 ncü sıradaki 316 
sıra sayılı, 6 ncı sıradaki 420 sayılı 7 nci sı
radaki 422 sayılı ve 12 nci sıradaki 438 sayılı 
tasarı ve tekliflerin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Bu öncelikle görüşülmesi teklif 
edilen tasaırı ve teklifler şunlardır : 

Gündemin 9 ncu sayfasında 4 sıra numarası 
altındaki: Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı, 

6 sıra numarası, altındaki Devlet memur
ları aylıklarının tevihit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında kanun tasarısı, 

7 sıra numarası altındaki Devlet memurla
rı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmında hakkındaki 5102 sa
yılı Kanuna ek aknun tasarısı, 

12 sıra numarası altındaki, Antalya Millet
vekili İhsan Ataöv'ün, 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka/bul eden
ler... Etmiyenletr... Kalbul edilmiştir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Söz istemiş
tim Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Söz istediğinizi görmedim be
yefendi. Ne hususunda idi? 

HAMDİ ORHON (Tralbzon) — Sıradaki de
ğişiklik hakkında. 

BAŞKAN — Söz istediğinizi görmedim. 
önerge kabul edildi, efendim. 

İlk olarak görüşme sırası 7 olan ve günde
mimizdeki sırası 4 olan konuya geçiyoruz. 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkındaki tasarı görüşülecektir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
mü istiyorsunuz. Sayın Güley? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Hü

kümet ve ilgili Komisyon yerini aldı. 
Efendim, rapor basılmış ve üyelere dağıtıl

mıştır. Bu itibarla tekrar okunmasına lüzum 
var mı efendim? ((«Yok» sesleri) Yok. 

Taasrmm tümü üzerinde Sayın Ferda Güley 
söz istemiştir. Buyurunuz. 

FERDA GÜDEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Devlet Bakanı arkadaşımıızın 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi taldbi üzerine 
görüşülmeye başlanan bu kanun tasarısının, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin neden ge
rektiği hususunu anlıyamadığımı mâruzâtımın 
başına koyarak konuşacağım. Neden dolayı sa
yın Hükümet bu tasarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini istemektedir? Evet, sıra almış, Baş
kanlık Divanında böyle bir görüşülme sırası 
almış, ama Hükümette bunun tacilen .görüşül
mesini istemektedir. Niçin? Anlıyamamaktayım, 
arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının 595 sa
yılı Kanunun 4 ncü geçici maddesini değiştire
rek Ege Üniversitesinin yapımı ile ilgili yet
kilerin Ege Üniversitesi Rektörlüğüne devredil
mesi ile ilişkin olan bu tasarınin 3 ncü madde
sini okuyorum: «Bu kanun, Eğe Üniversitesi 
1967 yılı Bütçesine gerekli ödeneğin aktarıl
masına dair .kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren yürürlüğe girer.» 

Yani, esasında Ege Üniversitesinin, diğer 
üniversitelerimizde olduğu gibi, bu yönden yet
kinin Bayındırlık Bakanlığından alınıp Ege 
Üniversitesi Rektörüne, Teknik Doğu Üniversi
tesinde olduğu gibi, Atatürk Üniversitesinde 
olduğu gibi verilmesini canü gönülden tasvibe-
diyorum. Fakat bir tasarıda böyle bir madde 
olunca onun öncelikle ve ivedilikle görüşülme
sini, hele tatile girmek üzere bulunan bir Mec
lisi çok önemli konuları çıkartmak için burada 
tutan söbeplerle telif etmeye imkân yoktur. 

Bakınız ne diyor: «Bu kanun Ege Üniver
sitesi 1967 yılı Bütıçesine gerekli ödeneğin akta
rılmasına dair kanunun yürürlüğe girdiği tarish-

I ten itilbaıren yürürlüğe girer». Yani, Ege Üni-
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versitesinde şimdi Bayındırlık Bakanlığı tara
fından başlanılmış birtakım inşaat işleri var. 
Bu inşaat işleri 2400 sayılı Kanunun kötülük
lerinden dolayı, 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun birtakım bugünkü şartların için
den pratik bir şekilde çıkılmasını güçleştiren 
rahatsızlıklarından dolayı, bütün bu cins işle
rin Bayındırlık Bakanlığında toplanmasından 
ve Bayındırlık Bakanlığının her işe yetişebile
cek zamana, takata, güce salhibolmamasmdan 
dolayı bu kanun geliyor. 

Fakat, nasıl işliyecek bu mekanizma1? Bu 
tasarıyı çıkartacağız ve Meclis olarak dağıla
cağız. Hiçıbir kıymeti olmıyacak, pratikte. Çık
mış bir kanun, öbür Meclisten de geçerse ka
nunların diğerleri arasına girecek, fakat ölü, 
işlemiyor. Hanıgi noktaları işliyecek? Bâzı evra
kın, tbâzı dosyaların devri ve teslimi gibi sü
ratle yapılmasından en ufak fayda olmıyan hu
susları işliyecek. 

(Bu kanunun çıkmasına esas âmil olan şey, 
(bu işle ilgili dosyaların Bayındırlık Bakanlı
ğından alınıp Ege Üniversitesinin Rektörlüğüne 
•teslimi değil, tamam vaziyette kalmış olan in
şaatın Rektörlük eliyle ve arz ettiğim kanun
ların dışında süratle yapılmasını sağlamaktır. 
Halbuki 3 ncü madde diyor ki, «Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinde bu konu için tahsis edilmiş 
olan paranın artanı pek tabiî ve zaruri olarak 
diyor ki - bir aktarma kanunu gelece/k ve ak
tarana kanunu geldikten sonra yapılacak», istir
ham ederim arkadaşlar, böyle bir tasarı Hükü
met sevk ederken hemen bitişiğindeki bu aktar
ma kanununu nasıl ihmal etmiştir? Bu kanun, 
o aktarma kanuniyle bir arada, görüşülme sı
rası bunun 4 ise onun 5 olarak gelmesini ve 
Resmî Gazetede yanyana yayınlanmasını ge
rektirirdi ki, bu kanunla istihdaf edilen amaca 
varılmış ola. 

Şimdi, elimi vurdum, Sayın Başkanım gör
memişler, hemen o vakit bu mâruzâtta buluna
caktım. Ve eminim ki, bu mâruzâtta buluna-
Ibilmiş olsaydım öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi için Hükümetin talebinin yersizliğini sa
yın arkadaşlarım da kaJbul buyurmuş olacaklar
dı. Aslında bu kanunun çıkmasının ve getirdiği 
birtakım ferahlatıcı, rahatlatıcı hükümlerin, 
diğer Üniversitelerimizde olduğu gibi, zaruri 
olduğuna, faydalı olduğuna kanaat sahibiyim. 

Ama madem ki, parasını aktaramıyacağız, Ba
yındırlık Bakanlığında kaç para kalmışsa bil
miyorum, aslında 6595 sayılı Kanunun geçici 
4 noü maddesi şudur: «Ege Üniversitesi için ge
rekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılması 
maksadiyle, yıllık ödenek miktarı 30 milyon li
rayı geçmemek üzere, 150 milyon liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
Bayındırlık Bakanı yetkilidir. Bu yüklenımelerin 
gerektirdiği ödenekler Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinde Ege Üniversitesine mahsus bir 
tertibe konulur». Şimdi, tasarı diyor 
ki, birinci maddesinde : «20 . 5 . 1955 
tarihli ve 6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
maddesini değiştiren 8 . 7 . 196'5 tarihli ve 464 
sayılı Kanunla Eıge Üniversitesi için gerekli 
her türlü bina ve tesisatın yaptırılması maksa
diyle, gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi için Bayındırlık Bakanına tanınan yet
ki, Ege Üniversitesi Rektörüne devredilmiştir. 
Bu yüklenmelerin (gerektirdiği ödenekler Ege 
Üniversitesi Bütçesine konulur» Muhterem ar
kadaşlarım, Anayasa gereğince Bütçe Kanu
nunu değiştirmek, ancak bir kanunla mümkün 
olabileceği için, gerçekten de böyle bir tasarı
nın içinde «Bu para Bayındırlık Bakanlığın
dan alınmış ve Ege Üniversitesine verilmiştir» 
demek mümkün değildir. Dolayısiyle ayrı bir 
kanunun gelmesi şarttır. Ama o kanunla bu ka
nunun birlikte Meclise sevk edilmesi daha şart
tır. O kanunla bu kanunun birlikte müzakere 
edilmesi, birlikte iki Meclisten çıkması ve hattâ 
Resmî Gazetede birlikte yayınlanması şarttır. 
Ben bunu anlıyamadım. Sayın Devlet Bakanı 
arkadaşımızın böyle bir zaıfla ımâlûl olan tasa
rıyı öncelik ve ivedilikle görüşülmesi talebin
de bulunup böyle bir devrede ve böyle bir dö
nemde Meclis Huzuruna getirebilmeye nasıl 
mesağ bulabildiğine şaşıyorum. Kanunun tümü
ne karşı değilim, bir ihtiyacı, bir boşluğu, bir 
zarureti karşılamaktadır, fakat bu 3 ncü mad
desi dolayısiyle süratle görüşülmesi hiçbir pra
tik fayda sağlamıyacaktır. Bu bakımdan key
fiyeti Yüksek Heyetinizin takdirlerine arz edi
yorum. 

:Sayıgılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Muhiddin 
Güven, Komisyon adına. 

— 361 — 
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GEıÇtfiSGÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arlkadaşlarım, 

.Geçici Komisyon üyesi Sayın Ferda Güley'-
m, huzurunuzda izah ettiği meseleler üzerinde 
açıklama yapmak üzere geldim. Evvelâ, önpelik 
ve ivedilik teklifini Komisyonumuz da kabul 
etmiştir. Bu husus müzakere edildiği zaman, 
Sayın Güley, demin huzurunuzda serdettiği 
mütalâalara isinaden buna itiraz da bulunmuş
tur. Ona rağmen Geçici Komisyonumuz ba
his mevzuu kanunun öncelik ve ivedilikle ko
nuşulması teklifini kabul etmiştir. Binaen
aleyh, öncelik ve ivedilik teklifi yalnız bugün 
Hükümetten gelmemektedir,, yani komisyonu
muzun da kabul ettiği bir husustur. 

İkinci mevzua gelince : Sayın Ferda Gü
ley, Komisyonumuzun müzakereleri sırasın
da, haklı olarak, bu noktaya işaret ettiler. 
İşaret ettikleri bu nokta üzerindeki hassasi
yete komisyonumuz da iştirak etmiştir.' Hattâ 
'bunun Hükümetle temas edilerek tâcilen geti
rilmesi hususunun araştırılmaısı da isten mis
tir. Fakat dar bir zaman içinde bunun hu
zurunuza getirilemiyeceği anlaşıldığından do
layı Komisyon olarak belki kendilerine bilgi 
vermemek bizim bir hatamız olmuştur. Bu 
kanunun yapıcı bir hüviyet kazanabilmesi ve 
meriyette bir aksaklığa meydan kalmaması 
için, bir geçici maddenin eklenmesi için tara
fımızdan Yüksek Meclis Başkanlığına teklifte 
bulunulmuştur. Bu geçici madde ile, kanun 
tasarısının madde 3 ünde beyan edilen 1967 
yılı bütçesine gerekli ödeneğin aktarılması
na dair kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren kaydı tatbik sahasına konamıyacağı-
na 'göre, 'bu geçici mad'de ile mezkûr tasarı mü
zakere mevzuu yapılan tasarı, kanunlaştıktan 
sonra Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde Ege 
Üniverlstesi inşaatı için tahsis edilmiş olan 
taihsisatın 'kullana'bil meşine dair 'bir! geçici 
maJddd teklif edillImJşitir. Dokyi'siyle bu ka
nun huzurunuzdan çıktıktan sonra her hangi 
'bir aksama olmıyacaktır, tatbikat yürüye
cektir. 

Bu hususu arz etmek için huzurunuza gel
dim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım,, Sayın Komisyon Başkanımız me
seleyi huzurunuzda komisyondaki müzakere
lerin safahatı ile de arz ettiler. Her vakit bu 
kürsüye çıktıkları nezaketle komisyon olarak 
bir geçici madde hazırlayıp, bir üye ola
rak, muhalif bir üye olarak bendenize haber 
verme fırsatını bulmadan Başkanlığa takdim 
e/ttiklerini ve bu geçici madde ile de tasarı
nın 3 ncü maddesindeki za'fm giderilmiş ol
duğunu beyan ettiler ve dediler ki; «Bu ge
çici madde ile, biz Baynıdırlık Bakanlığı büt
çesinde Ege Üniversitesine mahsus olarak 
bulunan paradan arta kalanını Ege Üniver
sitesine devretme kolaylığını ve imkânını 
getirmekteyiz diye, buyurdular. Bu tasarı bâzı 
milletvekili arkadaşlarımızın tekliflerinden 
sonra hazırlanmış ve onlara tekaddüm ede
rek onlarla birlikte komisyona ve Yüce He
yetinizin huzuruna gelmiştir. Bu tekliflerin 
içinde böyle bir geçici madde vardı. Meselâ 
tekliflerden, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve Arif Ertunga arkadaşlarımızın tekliflerin
de böyle bir madde var. «Geçici madde 5 — 
Ege Üniversitesi inşaat tesisat ve hizmetle
riyle ilgili olarak Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesinde yer almış bulunan ödeneklerden, bıı 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki artanı
nı 15 gün içerisinde Ege Üniversitesi Büt
çesinde açılacak uygun tertiplere aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkili ve bu işle görevli
dir.» Demek ki, buna benzer bir ge'çici mad
de getirmiş oluyorlar. Ve bu suretle 3 ncü 
maddenin za'fı gi\3erilmiş olduğu kanısın-
dadırlar. 

Halbuki tasarının, Hükümet gerekçesinin 
bu hususa ilişkin olan paragrafını okuyo
rum : «Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki öde
neklerin Ege Üniversitesi bütçesine aktarıl
ması bütçe kanunlarının tadili niteliğinde ol
duğu için, Anayasa gereğince ayrı bir ka
nun halinde hazırlanarak kısa zamanda Millet 
Meclisine sevk edilecektir.» 

Şimdi bu pek doğru ve doğrusu bu zaru
risi de bu. Sayın Komisyon Başkanımızın 
komisyonun müzakerelerinde bahis mevzuu 
olmamasına rağmen ve o toplaııtımızdan sonra 
bir daha komisyon olarak toplanmamız müm
kün olmamasına rağmen, her halde Hükü-
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metle direkt temasları neticesinde böyle bir 
geçici madde hazırlayıp önerge halinde Mec
lis Başkanlığına takdim ettikleri anlaşılmak
tadır. Bu önerge Hükümet gerekçesi ile 
bizzat bu kanunun gerekçesi ile çelişir, Ana
yasanın Bü'tçe Kanunu ile ilgili 94 ncü mad
desiyle çelişir bir vaziyette ve dolayısiyle ka
tiyen böyle bir geçici maddenin bu tasarının ar
kasına eklenmesi caiz değildir, mümkün değildir 
ve dolayısiyle işaret ettiğim za'fın giderilmesi 
mevzuubahis değildir. Bunu hem Yüce Heyete, 
hem de çok hürmet ettiğim Komisyon Başkanı 
arkadaşıma hulûs ile ve saygı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın 11-
hami Ertem, buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, hepinizin 
mailûmu ve şahidi olduğu üzere Ege Üniversitesi 
inşaatı 10 yılı geçen bir zaıman içinde beklenilen 
bir süratle inkişaf edememiş ve üniveritenin ih-
tivacmı karşı! ıvamamıştır. Bu durum karşısın
da Eo-e Üniversitesinin muhtacolduğu sürati 
kazandırmak ve kendilerine ödenek verildiği hal
de kavuşamadıkları binalarına kavuşturmak 
için bu kamın tasarısı hazırlanmıştır. 

Bn övlesine bir ihtivaetır ki, bir kısım millet
vekilleri arkadaşlarımız da bu zarureti sererek 
kanun teklifi vermek lüzumunu hissetmişlerdir. 
Hükümet, kanun tasarısını hazırlarken bunu za
manında yetiştirebileceğini tahmin etmişti. 
Oünlkü, bu Sa.vm (rülev'in de belirttisn pribi, bir 
nevi münakaleve de müncer olacağı için Hükümet 
tasarısı bu kanunun vüriMüffe girmesinden son
ra münakale de vanılabüecesini düşünmüş o 
tarzivlle kanun tasarısını hazırlamıştır. Fakat. 
mnale^p-f bu mümkün olamamış, tasarı Yüksek 
HuzuTilarrmza ancak bup'ün srelebilmistir. Bunun 
arkacından da Meclis tatile «irmeden bir müna
kale o-plm'psi ihtimali zavıflamıştır. 

Bu dimim karsısında ne yanılacaktır? Efe 
ÎTv.,TvpıT««îıtes'ni pvvplâ süratli bir insnat sistemine 
kavuşturmak lâzımdır. O nedir1? O da. bu kanu
nun. ancak tasarının kanuni asm asude müm-
(kü'ndür. Arkamdan münakale kanunu Meclis 
ta+ifle firene kadar vetiwhi<lmek ihtimalini de kav-
bp.t+i^nr» O>ÖT>O. Savın Kornisvon Başkanının be-
lirtt.in-î o>ibi. bir nrpciei madde ilâvesi lüzunnı hâ
sıl .olmuştur . Bu maddenin ilâvesivle beraber 
bu kanun faaliyete geçebilecek ve dolayısiyle 

Ege Üniversitesi inşaatlarını tamamlıyabilecek 
bir sisteme, bir statüye kavuşmuş olacaktır 

Şimdi bu madde, burada, belirtildiği gibi bir 
münakale kanunu değildir. Bir münakale kanu
nu olması, Sayın Güley'in belirttiği statüye bağ
lıdır. Bu geçici maddenin getirdiği hüküm şu
dur : Yine, Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki 
tahsisat, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde kala
caktır. Fakat Ege Üniversitesi ihaleleri yapacak
tır. Ege Üniversitesi, Muhasebei Umumiye Ka
nununun ve 2490 sayılı Kanunun gerçek! erimize 
uvmıyan birtakım formalitelerinden kurtulacak
tır, ihaleleri yapacak ve buna göre tekemmül 
ettirdiği evrakı Bavmdırlık Bakanlığına gön
derecektir. Bayındırlık Bakanlığı tediyeleri ya
nacaktır. Bövl elikle hem atmam en mevzuatı
mızın icapları içinde bir gidiş sağlanacaktır, 
hem de Ege Üniversitesinin arzu ettiği, ken
disine büyük imkân sağlanacak bir statü temin 
edilecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Savın Sadi Binav, buvurunuz. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 

Bundan birkaç sene evvel Bütçe Komisvonun-
da, Ege Üniversitesinin tedrisat vantıp-ı bina
ların resimleri hepimize gösterilmiş idi Bunlar, 
oluklu saclar altında eavet dağınık büvük bir 
sahava yavılmış iptidai tesisler idi ve o tarih
ten bu yana da bu mevzuda esaslı bir adım 
atılmamış olduğunu burada Savın Bakanın be-
vanatmdan anlamış bıılunuvoruz. Bu tasarı, bu 
mahzuru en kısa bir zamanda giderecektir ve 
Bavmdırlık Bakanlığının bütün inşaat, tesisat 
ve yapım yetkilerini üniversiteve devrederek, 
bövlece 1050 savdı Kanunun 135 nci maddesi de 
uvgulanmamak suretivle, üniversite inşaat tesi
sat vanımmda süratli bir tutum içinde bu ek
sikliği kısa bir zaman içinde ikmal edecektir., 

Tasarı hakikaten yerinde hazırlanmıştır. Ben, 
avnı zamanda Bornova'daki bu tesisleri vakm-
dan srören bir arkadaşınız olarak arz edevim : 
Biz burada tedrisat vapan tailebelere, öp-retim 
ürelerine sim di ve kadar vazifemizi vanamamış. 
bir durumda kendimizi hissetmekte idik. Bu 
nelki de vüz milvon liravı bulacak ve selelere 
=îâri olacak bu taahhüdün kısa zamanda bn se
c ide başarılacağına şahsan inanıvornm. Spihe-
bi de. bnvada. Ankara Üniversitesi, simdi Hacet
tepe Üniversitesi olan hastanenin böyle bir tu-
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tum içerisinde nasıl kısa bir zaman içerisinde 
ve dev binalar halinde bir site halinde yüksel
diğini gördük. Evvelki tatbikat meydanda ol
duğu için bunun da başarı sağlanacağına ina
nıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurun. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlarım, güçlük 2490 sayılı Kanundan geli
yor. Görülüyor ki, bütün üniversitelerimiz sü
ratle bu 2490 sayılı Kanundan kurtularak işle
rini yürütmek istiyorlar. 

Bundan evvel Hacettepe'de bu yolu açtık 
ve orda da arz etmiştim, bu 2490 sayılı Kanun
dan bu memleketi, bu Devleti kurtarmanın 
süratli yolunu bulmak lâzım iken, tek tek dai
reler gelmeye başlamıştır. Şimdi Ege Üniversi
tesi haklıdır. Diyor ki, ben işimi süratle 2490 
sayılı Kanun bulundukça yapamıyorum. Çünkü, 
benim tahsisatım Bayındırlık Bakanlığının 
bütçesi içindedir, o da 2490 sayılı Kanuna ta
bidir, işim sürüncemede kalıyor, işlerimi yapa
mıyorum. Tasarı ne getiriyor bize? Tasarı bu 
yönü ile yerindedir. Yalnız tasarının getirdi
ği şey. Muhasebatı Umumiye Kanunu karşısın
da, Bütçe Kanunu karşısında bir karışıklığı 
var. Nedir?. Münakale Kanunu gelip, Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinden bu parayı alıp üni
versite bütçesine aktarmadığımız için para Ba
yındırlık bütçesinde duracak. Biz bu kanunla 
diyoruz ki, Ege Üniversitesine: «Sen işlerini 
2490 sayılı Kanuna göre yapma, arkadan mü
nakale kanunu gele dursun» diyoruz. Sağdan, 
«istim arkadan gelsin» sesi.) o tâbiri kul
lanmak istemedim. Arkadan gelsin münakale 
kanunu, ne zaman da geleceği belli değil. Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinde bulunan o pa
rayı, Bayındırlık Bakanlığı, 2490 sayılı Kanu
na tabi olmadan, yapmaya senin adına devam 
etsin. 

Eğer bu kanunun hakiki hedefi ve istikâ
meti bu ise, bunu bütçe kanunu formülü için
de mütalâa etmeye mahal yok. Ama üniversite 
2490 sayılı Kanuna tevfikan inşaata, emanet 
usuüyle yahut bildiği bir usul ile devam ede
cek de, Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki pa
rayı onun namına o vize edecekse, bu bütçe 
formüllerine uymaz. Bu tamamen bütçe kanu
nundan ayrı bir usule tabidir ve esasen bunun 
münakalesi, Sayın Hükümet bir satırlık kanun 

idi, bu buraya gelebilirdi ve kanunlar birbi
rini tamamlardı. Âmiri italik müessesesi var, 
karmakarışık olacak, Divanı Muhasebata gide
cek vize edilecek, karmakarışık olacak ve bu
gün yarın sizin başınıza binbir dert çıkara
cak. Ama hakikaten - sözlerimi hulâsa ediyo
rum - Bayındırlık Bakanlığı Ege Üniversitesi 
inşaatını 2490 sayılı Kanuna tabi olmadan ya
pacaksa o zaman mesele yoktur. Yoksa bunun 
dışında bir hâdise ise, hakikaten bu kanun hiç
bir usule, bütçe ve Anayasanın 94 ncü madde
sine uymaz. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, ko
misyon adına, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAHRİ 
UĞRASTZO&LU (Uşak) — Muhterem arkadaş
larım. Ege Üniversitesinin yapım ve tesisatı 
ile ilgili kanun tasarısında arkadaşlarımız ta
rafından izhar edilen tereddütler varit değil
dir. Sayın Komisyon Başkanının ve Sayın Ba
kanın da izah buyurdukları gibi, geçici 3 ncü 
madde için tedbir alınmıştır. Hakikaten bu 
kanunla beraber bir aktarma kanununun gel
mesi icabederdi, normal yol budur, bunu hepi
miz kabul ediyoruz, ancak Meclis çalışmaları
nın sona ermek üzere bulunduğu bir zamanda, 
Ege Üniversitesinin inşaatlarının da mevsimi 
dolayısiyle hızla devam ettiği bir zamanda, 
bu kanunun süratle çıkarılmasına şiddetle ih
tiyaç hissedilmiştir ve bugün açık olarak ben
deniz de bu inşaatları, tesisleri yakından gö
ren bir arkadaşınız sıfatiyle şunu söylemek is
terim ki; Ege Üniversitesi inşaat bakımından, 
tesislerini tamamlamak bakımından çok büyük 
bir sıkıntı içindedir. Kabul buyuracağınız bu 
tasarı ile bu sıkıntı bertaraf edilmiş olacak
tır. 

Tasarının esas prensibi, ihtiva ettiği ruh şu 
birkaç noktada toplanmaktadır: Evvelâ Sa
yın Bayındırlık Bakanına inşaatlar dolayı
siyle tanınan yetkiler Ege Üniversitesi Rek
törlüğüne devredilmektedir. Bu birinci nokta
dır. 

ikincisi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 135 nci maddesindeki kayıt, Ege Üni
versitesindeki inşaat ve tesisatları için kal
dırmıştır. Bu kayda tabi olmadan üniversite-
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nin inşaatlarını ve tesisatlarını yapmıya, kur
maya devam edecektir. 

Bundan başka Sayın Orhon arkadaşıma ce
vap vermek isterim, hakikaten bu kanun 2490 
sayılı Kanundan ayrı olarak, bir istisna teş
kil etmek suretiyle, Ege Üniversitesi Rektör
lüğüne pazarlık suretiyle tanınmış firmalara 
inşaatlarını yaptırmak fırsat ve imkânını ta
nımaktadır. Bu, takdir buyurursunuz ki, üni
versite tesislerinin ve inşaatının kısa bir za
manda ikmali bakımından son derece lüzum
lu ve zaruri bir husustur. 12 yıllık bir üniver
site halen 2 000 civarında öğrenci alabilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ege gibi geniş bir 
sahayı kaplıyan bir bölgeden öğrenci alan bir 
üniversite 12 yılda 2 000 öğrenci değil, belki 
10 bin, 12 bin öğrenci alması icabederdi. Ve 
bugün Esre Üniversitesi sırf bu inşaat sıkıntı
sı dolayısiyle, ancak üç fakülte ile iki yüksek 
okul kurabilmiştir. Yüksek Heyetiniz bu tasa
rıyı kabul buyurduğu takdirde burada düşü
nülen maddelerle, tedbirlerle birlikte süratle 
yeni fakülteler açmak imkânına sahibolacak 
ve bu suretle birçok gençlerimiz yeni fakül
telere girmek fırsatını elde etmiş olacaklardır. 
Binaenaleyh, Sayın Gül ey ve Sayın Orhon ar
kadaşlarımızın ileri sürdükleri hususlar hiç
bir karışıklığa sebebolmıyacaktır. Bu bir ak
tarma kanunu değildir. Aktarma kanunu bilâ-
hara gelecektir, gelmesi lâzımdır. Yalnız, 1967 
yılı inşaatlarının süratle bitirilebilmesi bakı
mından Bayındırlık Bakanlığında mevcut bu
lunan Ege Üniversitesi ödeneklerinin sarfına 
şimdi okunacak olan önerge imkân vermekte
dir. Ve bu suretle bütün bu sıkıntılar ortadan 
kaldırılacaktır. Bu bakımdan yüksek tasviple
rinize mazhar olacağını ümidediyoruz, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, buyuru
nuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Söz iste
miştim daha evvel Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi istediniz yazayım efen
dim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Ben da
ha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Divan Kâtiplerine 
müracaat edin, söz isteyin. Her söz istiyen, mut

laka Başkanı muhatap tutmasın, istirham edi
yorum. Ben hangisi ile meşgul olayım? 

İçtüzükte bunu âmirdir, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri söz kaydeder. Müracaat edin, iste
yin. Şimdi ben sizi yazıyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarımı, daha evvelki iki mâruzatıımda bu 
kanun tasarısının hazırlanmasının ve biran 
evvel Meclisten çıkmasının zaruretine can ve 
gönülden inandığımı ifade etmiştim. Buna 
rağmen böyle bu üçüncü konuşmayı da yap
mak mecburiyetinde kalarak ve sanki bu ka
nunun çıkmasını isteımiyorımuş gibi bir manza
ranın içine düşmüş olmaktan cidden üzgünüm. 

Eğer hakikaten Anayasa tatbikatı muvace
hesinde, bütçe kanununun hükümleri, (muvace
hesinde biz bugün Meclis olarak böyle Bayın
dırlık Bakanlığının bütçesinde, muhassas bir 
yerde bulunan - ve geçen yıl 20 milyon lira 
ayırmışız, bunun ne kadarı harcanmıştır bil-
miyoruım - o parayı, gerçekten Anayasaya ay
kırı olmıyan, bütçe kanununa aykırı olmıyan 
bir usulünü bulup kullandırttırabilecekselk bu
nu çok isterdim. Fakat bu usulün nasıl buluna
bileceğini Sayın Hükümet, Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşımız konuşmasından ve komisyon 
başkanı arkadagıtmızm konuşması ve hele Uğ-
rasızoğlu arkadaşımızın konuşmasından 'anlıya-
madum. 

Şimdi para Bayındırlık Bakanlığının bütçe
sinde kanun o parayı kullanmaya yetki veri
yor. Bu kanun tasarısının 1 nci ımaddesinde 
«Bu yetkiyi aldum. Ege Üniversitesi Rektörlü
ğüne devrettim» diyor. Eğer bu kanunun 1 nci 
maddesi çıkacaksa, bu parayı kullanıma yetkisi 
Ege Üniversitesi. Rektörlüğüne intikal edecek
tir. Edecektir ama elinde parası yoktur, para' 
Bayındırlık Bakanlığındadır. Sayın Hüküme
tin ve komisyon başkanının konuşmalarını bu 
1 nci madde ile nasıl telif etmek mümkündür? 
Hükümetin ve komisyon başkanının konuşma
larım, Hükümetin gerekçesi ile nasıl telif etımek 
mümkündür? Yani bunun hakikaten bir usulü 
var mıdır? Yani bu bir harcamadır, bir bütçe 
.meselesidir. Evvelâ Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, Meclise değil, T. B. M. Meclisine, on
dan sonra doğru Karma Bütçe Komisyonuna, 
her iki Meclisin üyelerinden kurulu şu kadar 
sayıdaki Ikomisyona gidip incelenmesi ve o 
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fincelameden sonra Cumhuriyet Senatosuna 
Giderek evvelâ orada muamele görmesi, ondan 
sonra da Millet Meclisine gelmesi gereken ta- | 
hiatta ve karekterde değil midir? Ne yapaca
ğız? Efendim, yani anlıyabildiğiıme göre bu 
parayı biz yine Bayındırlık Bakanlığında bıra
kacağız, para onun olacak, fakat bir geçici I 
ımadde ile bu parayı 2490 dan ve 1050 sayılı 
Muhasebed "Umumiye Kanununun 135 nci mad
desinden bu tasarıyla berî kıldığımız, vareste 
kıldığımız, Ege Üniversitesine kullandırttıraca-
ğız. Yani, para onun olacaktır Fakat Bayındır
lık Bakanlığının bizzat tabi olduğu kanunlara 
tabi olmıyan, ancak bu kanunla bu yetkileri 
almış 'bulunan Ege Üniversitesi Rektörüne... 

MUAMMER DIRÎK (Manisa) Eğe değil, 
Ege. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Evet yani 
«g» yi daha bariz bir şekilde telâffuz ötmemi 
arzu ediyorsunuz, sayın arkadaşım. Peki. Be
nim de soyadlımda «g» vardır. Ekseriya bunun 
rahatsızlığını duymuşumdur. Evet, Ege Üniver
sitesi Rektörüne devredilecektir. Şimdi hulûs 
üle hakikaten bunun mümkün olmadığına <ka-
aniim. Mümkün ise, ımüımkün olabileceği, haki
katen burada anlatılabilir, usul, formül buluna
bilirse can ve yürekten bunu kabule amadeyim. 

Sayın Komisyon Başkanımızı işhad ederek 
söylüyorum. Komisyonda bâzı arkadaşlarımız bu 
tasarının tümüne muhalefette bulunmuşlardır. 
Bendeniz, arz ettiğim husus dışında kanuna, ka
nun tasarısına iht'iyacolduğunu ka<bul ettim. As 
lında böyle bir yetkinin muhtar bir üniversiten in 
rektörüne derve'dilmesinde, hele 1050 sayılı Kanu
nun 135 nci maddesinin dışına çıkarak ve 2490 
sayılı Kanunun tamamen dışına çıkarak muhtar 
üniversitenin rektörüne böyle geniş harcama yet
kisinin verilmesinde sakıncalar bulunduğu der-
kârdır. Ama bugünkü tıkanıklık, bugünkü işle-
mezlik de bir vakıadır. Ortada Atatürk Üniver
sitesi tatbikatı vardır. Ortada Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi tatbikatı vardır. Ortada Kara
deniz Teknik Üniversitesinin tatbikatı vardır. Bi
naenaleyh, E'ge Üniversitesinin de bunlara para
lel olarak böyle bir tatbikatın içine sokulmasında 
ve yıllardan beri, 1955 yılından beri barakalarda 
eğiltim yapan, öğrenim gören gençliğimizin biran 
evvel muhtacolduğu (binalara kavuşturulmasını 
canûyürekten istemekteyim. Evet hep isterim 

fakat bunun formülünü bulmak mümkün değil
dir, kanaatindeyim. 

| Bakınız geçen scneki bütçede Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine, Ege Üniversitesi ile ilişkin 
olarak, ilgili bölüme 22 nci bölüme 19 milyon 
200 bin lira, yapı tesis ve büyük onarım giderle
ri olarak, aynı bölümün 22.825 nci maddesine 
teknik perslmel ücretleri olarak 770 000 lira ve 
22.826 nci maddesine geçici görev yollukları ola
rak 30 000 lira ki, cem'an 20 000 000 lira tahsis 
etmişiz. Bu paranın ne kadarı harcanmıştır, bil
miyorum. Fakat tahminime nazaran bu paranın 
hiç'birisi harcanmamıştır. Bu para böyle duru
yor. Bu parayı süratle Ege Üniversitesinin ihti
yacına kanalizc etmek, hakikaten güzel bir şeydir, 
zaruri bir şeydir. Fakat usulünü nasıl bulaca
ğız? Bendeniz Sayın Bakan arkadaşımızın ve Sa
yın Komisyon Başkanı arkadaşımızın bu tasarıda
ki 1 nci maddenin mccvudiyetine ve gerekçedeki 
arz ettiğim paragrafın mevcudiyetine rağmen bu 
formülü getirebilecekleri yolundaki beyanlarına 
maalesef ve üzülerek katılamıyorum. Madde 
1 de «25 . 9 . 1955 tarih 659'5 sayılı Kanunun ge
çici 4 neü maddesini değiştiren, 8 . 7 . 1965 ta
rihli ve 646 sayılı Kanunla Ege Üniversitesi için 
gerekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılması 
maksadiyle, gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi için Bayındırlık Bakanlığına tanınan 
yetki, E'ge Üniversitesi Rektörlüğüne devredil
miştir. Bu yüklemelerin gerektir'diği ödenekler 
Ege Üniversitesi bütçesine konulur.» Bu 1 nci 
madde, ki bu tasarıdadır, görüşeceğiz, bir geçi
ci madde geçireceğiz. Filhal, bu tasarının 3 ncü 
maddesinde diyor ki - Bu kanunun geçici .3 ncü 
maddesi değil asıl 3 ncü maddesi diyor ki - «Bu 
kanun Ege Üniversitesi 1967 yılı bütçesine gerek
li ödeneğin aktarılmasına dair Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yürürlüğe girer,» 
Nasıl bir formüldür ki, bu 1 nci maddenin getir
diği bu hükümleri karşılıyacak, 3 ncü maddenin 
getirdiği hükümleri karşılıyacak, Bütçe Kanunu
nun âmir hükümlerini karşılıyacak. Anayasanın 
94 ncü maddesinin tanizm ettiği prosedürü kar
şılıyacak ve Yüce Meclise bu imkânı verecektir. 
Eğer gerçekten bulmak mümkün ise ben de bah
tiyar olacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu
run. 
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SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Ege Üniversitesinin bina inşaatı işine aidola 
mevzu, Hükümetin resmî binalarının inşaa'tı için. 
resmî her türlü tesisleri kurmak için vazifelendir 
diği Bayındırlık Bakanlığından almıyor, eğitiır 
işleri ile fiilen feşgu'l olan üniversite rektörüne 
teslim ediliyor. Kürsüye çıkan hatipler daim: 
2490 sayılı Kanunun espirisinden yallanıyorlar 
'ben de yakmıyorum, Hükümet temsilcisi çıkıyor 
aynı derdi dile getiriyor, Komisyon Sözcüsü çı
kıyor aynı derdi dile getiriyor, Meclisin bütün 
kanatları geliyorlar aynı derdi dile getiriyorlar. 
Şu kadar, ıstırap, hakikaten 2490 sayılı Kanur 
tedaviye muhtaçtır, iş yaptıran müştekidir, mu
ta ah'hit müştekidir, bütün daireler müştekidir, 
bütün resmî kuruluşlar müştekidir. 

Evvelemirde, sözlerime başlarken, Hükümet
ten bilhassa bütün bu işlerin tek tek şekilde ge
tirilmeleri yerline önce 2490 sayılı Kanunu ıslah 
etmelerini, getirmelerini istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üniversitelerde, her ku 
rulan okulda muihtacolduğumuz tesisin inşaatın1 

biz ayrı bir kanunla teslim ediyoruz, biz kanunr 
bu iş için çıkarıyoruz. Komisyonda bu hususta 
tasarının tümüne muhalif olduğum için ben Yüce 
Heyetin huzurunda da bu kanunun aleyhinde olu
yorum, aleyhinde konuşuyorum ama, bütün üni
versitelilere, üniversitelere, yüksek tahsildekilere 
şunu rica ediyorum: Yüksek tahsil ile ilgili bütün 
inşaatları yürekten destekliyorum. 

İlim beşikten mezara kadar gider denir, haki
katen buna katılıyorum. Türkiye'de her çağın eği
time, eğitilmeye mühtaeolduğuna inanıyorum. 
Ama, bugün eğitim mevzuu ile yükümlü Ege Üni
versitesi Rektörü taldbelerle ilgili idare işini, eği
tim işlerini bir tarafa bırakacak, inşaat patron
luğu yapacak. Bu zor bir iş arkadaşlar. Hem de 
ne şekilde? 2490 sayılı Kanunun dışında namü
tenahi tanıdığımız yetki fâni olan bir rektörün 
omuzuna yükletilmemelidir. 

Bu memlekette resmî bilûmum inşaatı yürüte
cek Bayındırlık Bakanlığı vardır. Onun mühen
disleri avrdır, onun mimarları, onun inşaat büro
ları, onun sürveyanları, onun bütün teknik im
kânları bu işleri kusursuz yapmaya, yürütmeye 
müsaittir, muktedirdir. Şayet biz Meclis olarak 
•bu kabil işlerin hızlandırılmasını istiyorsak yet
kiyi doğrudan doğruya Bayındırlık Bakanlığına 

^erelim, hazır kurulmuş olan Bayındırlık Bakan-
ığma. Şimdi Ege Üniversitesine bunu verece-
">-'z, sonra ne olacak? Size soruyorum Ege Üniver-
ı'tesinin Rektörü mühendis midir, mimar mıdır? 
3ir bürosu var mıdır? Yeniden masraflar açıla
cak aziz arkadaşlarım. 

Bu yönden mükerrer masraflardan kaçınalım. 
)evamlı olarak faydasını bugüne kadar gördüğü-
IÜZ kurulu müeseselere, resmî teşekküllere değe
ni verelim. 1955 senesinden beri, kurulup da bu
güne kadar binasını yaptırmamış Ege Üniversi
tesine hizmet etmek T. B. M. M. ne düşen büyük 
'görevlerden birisi, iştirak ediyor. Ancak 12 sene
den fazla bir zamandır binasını yapamamış, 2490 
•sayılı Kanunun kısıtlayıcı hükümlerine bağlı kal
mış... Bu yanlış bir iş arkadaşlar. 

Yapanlar nasıl yapmış? 1955 yılından bu ya
na her yıl bir ibina yapılsa idi, iki yılda bir bina 
vapılsaydı, hugün bu ıstırap kalmazdı. Bu Büyük 
Millet Meclisinin inşaatında denenmiş bir usul
dür arkadaşlar. Eski tarihleri lütfen tetkik ede
cek olursanız Büyük Millet Meclisi binasının in
şaatı Meclis Başkanlığına verilmiş bir işti. Yıl-
' ar yılı Meclis bunun hakkından gelemedi, nihayet 
bir özel kanunla Bayındırlık Bakanlığına tevdi 
ayledi ve Bayındırlık Bakanlığı herkesin imren
diği bu büyük çatıyı kusursuz bitirdi. Bu bakım
dan Ege Üniversitesinin inşaat işlerinin kanuni 
birtakım mahzurlarını hesalba katarak, Muhasebei 
Umumiye Kanununun tahmil ettiği vefoali, veci
beleri hesa'ba katarak, onun Sayıştayla olan ilgi
sini hesaba katarak, biz bu işli doğrudan doğruya 
dörtibaşı mamur hizmet gören Bayındırlık Bakan
lığına emanet edelim aziz arkadaşlarım. 

Komisyon sözcüsü arkadaşım Uğrasızoğlu bu
yurdular: «Rektörlük bu kanunla aldığı yetkiye 
dayanarak pazarlık suretiyle dilediği mütaahhide 
inşaatı yaptıracak.» dediler. 

Aziz arkadaşlarım, bir kümes mi yaptırıyo
ruz? Mliyarlar tutarındaki bir inşaatın elbette ka
nuni müeyyidelere, bağlı olan hükümlerinin kı
sıtlayıcı, bağlayıcı sorumluluğunu hesalba kata
rak onu kanuni mevzuatı dâhlilinde yaptırmayı 
düşünmeliyiz. Gelip çağıracak mütaah'hiltleri, gel 
ben bu işi sana veriyorum, diyecek, üç kişi top-
lıyacak, sonra milyonları tutana namütenahi mad
di vebali olan inşaatın kontroldan uzak, yaptır
ma tekniğinden uzak, teknik bilgiden uzak, bü
tün mesuliyeti rektörün ve yardımcılarının omu
zuna vermek bence yersiz. 
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Değerli arkadaşlarını, mevzu tamamen aydın
lanmıştır kanaatindeyim. Bu yönü ile Ege Ün!-
versi'tesMn geciktirilmiş inşaattı biran evvel bitl-
rilsin, yardım edelim ama, Bayındırlık Bakanlığı
nın mesul şahıslarının yürütüeülüğü ile, onların 
mesuliyeti tahtında... Aksi takdirde ileride doğa
cak bütün mâlî vebal rektörün omuzuna kalacak
tır. Bunu yapmaya hakkımız yoktur. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 6 arkadaş konuşmuş 
ve yeterlik önergeleri gelmiş'tir. Komisyon adına 
konuşacak: mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİT
TİN GÜVEN (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterliği

ni arz ve teklif ederüm. 
Yozgat 

Nuri Kodamanoğlu 

Başkanlığa 
Ege Üniversitesi Kanunu üzerindeki görüş

melerin kifayetini saygı ile arz ve teklif ederim. 
Antayla 

ihsan Ataöv 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde yeteri derece görüşülmüştür. 
Konuşmaların yeterliğine karar verilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Nahit Menteşe 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu gereği kadar aydınlanmıştır. Müzake

relerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Halil Başol 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler.. Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Sayın Ali İhsan Balım arkadaşımız bir önergeyle 
(Konuşulmakta olan Ege Üniversitesi bina ve te
sisatının yapımı hakkındaki kanun tasarısı üze
rindeki konuşmaların beşer dakikayla sınırlandı
rılmasını arz ve teklif ederim) diyor. Bu teklif 
maddelere şâmil midir efendim? 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Bu hususu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 20 . 5 .1965 tarihli ve 6595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini değiştiren 
8 .7 .1967 tarihli ve 646 sayılı Kanunla Ege 
Üniversitesi için genekli her türlü bina ve 'tesi
satın yaptırılması maksadiyle gelecek: y ı lara ge
çici yüklenmelere girişilmesi için Bayındırlık 
Bakanınca tanınan yeitiki Ege Üniversitesi Rek
törlüğüne devredilmiştir. 

Bu yüklenmelerin gerektirdiği ödenekller 
Ege Üniversitesi bütçesine konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul1 

edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 
Maddıe 2. — Ege Üniversitesinin bütün in

şaat ve tesisatının yaptırılması ile ilgili işlem
ler de, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 135 nci maddesi hükmüne tabi değildir. 

Birinci fıkrada yazılı bina ve tesislerin, fen
nî liyakatleri ve iktidarları Üniversite Rektör
lüğünce 'kabul edilmiş en az üç firmadan teklif 
almmaik suretiyle pazarlıkla ihalesine adı geçen. 
Rektörlük yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul' 
edilmiştir. 

Geçici madde 1. — İnşaat ve tesislerle ilgili 
olarak yapılmış olan her türlü ısözleşımeler bü
tün hak ve vecibeleriyle Ege Üniverailteei Rek
törlüğüne devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, 20 . 5 .1955 tarihli ve 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini değiş
tiren 8 . 7 . 1965 tarihli ve 646 sayılı Kanuna, ko-
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nu teşkil ©dilen işlerden Bayındırlık Bakanlı
ğınca başlatılmış, henüz sonuçlanmamış olanla
rın ve bunlarla ilgili her türlü malzeme ve ev
rakın Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ne suretle 
devredileceği Maliye ve Bayındırlık Bakanlık
larının mütalâaları alınmak suretiyle adı geçen 
Üniversite Rektörlüğünce yapılacak bir yönet
melikle belirtilir. 

Yönetmelik kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç iki ay içerisinde yapılır. Devir 
işleımi kanunun yürürlük tarihimden itibaren 
en geç iki ay içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz isitiyen? 
Bulunmadığına göre ma'ddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-. 
mistir. 

Geçici Komisyonun (Geçici madde 3) olarak 
yeni bir madde teklifi vardır. Önergelerini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 

hakkındaki kanun 'tasarsma ağaşudaki metni 
yazılı geçici 3 ncü maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Muhiddin Güven 

Geçici madde 3 — Ege Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçesine gerekli ödeneğin aktarılmasına dair 
kanun yürürlüğe girinciye kadar, Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesindeki ödeneğinden sarfına de
vam olunur. 

Gerekçe 
Tasarının kanunlaşması hakkında 1967 yılma 

ait ödeneklerin Üniversite Rektörlüğünce ha.rca-
nabilmesi için, Anayasa gereğince ayrı bir aktar
ma kanununa'ihtiyaç vardır 

Yüksek Meclis yakında tatile gireceğinden söz 
konusu Aktarma kanunu muhtemelen 1967 Kasım 
ayma kalacak ve bu durum üniversitenin inşaat iş
lerini aksatacaktır. Bu sebeple geçici 3 ncü mad
denin tedvinine lüzum hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — Eofndim, komisyonun önergesini 
geçici 3 ncü madde olarak oyunuza sunvorum: 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun Ege Üniversitesi 1967 
yılı bütçesine gerekli ödeneğin aktarılmasına dair 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Komisyonun bir tâdil önergesi vardır, üçün
cü madde üzerinde, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 

hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

Muhiddin Güven 

Madde 3. — 
Bu Kanun yayımı tarihnde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 
Kabul ettiğiniz bu önergeyi 3 ncü madde ola

rak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Efendim, 
bir redaksiyon hatası varmış, Komisyon bunu 
tashih etmek istiyor, buyurun sayın komisyon. 

KOMİSYON ADINA FAHRÎ UĞRASIZ-
OöLU 'Uşak) — Efendim 1 nci maddenin 3-
ncü fıkrasında yazılı 646 sayılı Kanuna ait olan 
tarihin aslına uygun şekilde 8 .7 .1965 olarak de
ğiştirilmesi; 7 nci satırındaki bakınmca kelimesi
nin bakanına olarak düzeltilmesini; 

İkinci maddenin üçüncü satırındaki işlemler
de kelimesinin işlemler olarak şeklinde düzeltil
mesini ; 

Geçici ikinci maddenin birinci satırındaki 
kanun kelimesinin kanunun şeklinde düzeltilmesi 
gerekmekledir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim bunu Yüce Heyetin 
oyuna arz edeceğim, siz de lütfen yazılı olarak 
bildirin bir yanlışlık olmasın. -

Efendim, bu matbaa tashihlerini oyunuza su-
nuvorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
tiyen var mı?.. Bulunmadığına göre tasarı açık 
oylarınıza sunulacak, kutular sıralar arasında do
laştırılacaktır. 
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5. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru. (3/483) (S. Sayısı ; 332) (1) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bir önergeniz 
geldi. Biraz evvel Yüce Heyet Sayın Devlet Ba
kanının bir önergesini kabul ederek 4 kanunun 
müzakeresine karar vermişti. Bu önergenizi on
ların sonunda mı okutmaik istiyorsunuz? 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Ankara) — iki saatlik zaman 
şimdi bitti. Bu saat bittiği için verdim. Şimdi 
okunmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi istiyorsunuz. Efendim, 
grup baş'kanvekillerinin Millet Meclisi Başkanı
nın Başkanlığında yaptığı bir toplantıda tanzim 
edilen ve Yüksek Heyetin karanna iktiran eden 
duruma göre, Çarşamba hariç, diğer günlerde 
iki saatlik süre içinde bâzı kanun tasan ve tek
liflerinin görüşülmesi kararlaştırılmıştı. Bu iki 
saatlik sürenin bugün için dolduğu şu anda 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu 
Karma Komisvon Başkanı Ankara Milletvekili 
Sayın Kemal Bağcıoğlu bir önerge vererek gün
demde bulunan yasama dokunulmazlık] an ile il
gili dosvalann görüşülmesini talebetmektedir. 
Önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Yasama dokunulmazlıklanmn kaldırılması 

istemlerini inceleyip karara bağlamakla görevli 
Anayasa ve Adalet komisyonlanhdan kurulan 
Karma Komisyonumuzun son defa incelediğ* dos
yalar vesilesiyle yaptığı görüşmeler ve aldığı ka
rarlar, Karma Komisyon toplantılannın basma 
açık yapılmasına ve Karma Komisvon Başkanlı
ğınca kamu oyuna muhtelif açıklamalarda bu
lunulmuş olmasına rağmen kamu oyuna geniş öl
çüde yanlış aksettirilmiş/tir. 

2. Bu arada Karma Komisyonumuza intikal 
eltmiş olan dosyalann büyük çoğunluğunun rüş
vet, irtikâp, vazifeyi suiistimal ve sahtekârlık gi
bi yüz kızartıcı suç isnatlarına aidolduğu ve 
bunlann örtbas edilmesi için gayret sarf edil
diği yolunda gerçeğe tamamiyle aykın ve ya-

(1) S. Sayısı 332 olan basmayazı bu birleşim 
tutanağı sonundadır. 

sama organının itibannı zedelemeye matuf birta
kım yayınlar da yapılmıştır. 

3. Karma Komisyonumuzun tamamiyle Ana
yasa, içtüzük ve hukuk ilkeleri içerisinde yaptığı 
çalışmalarda hukuk kurallarının ihlâl edilip edil
mediği hususunda ciddî bir fikir beyanı an
cak Karma Komisyonumuza intikal etmiş olan 
dosyaların muhtevasının bilinmesine ve bu dos
yalar üzerindeki görüşmelerin tam olarak ta-
kibedilmesine bağlı olduğu halde yapılan ger
çeğe aykın yayınlar sonucunda bu yayınlara 
dayanmakla yetinmiş olan çevrelerde yersiz tep
kilerle de karşılaşılmıştır. 

4. Bu durumda bu konulann gerçeği Yüce 
Meclis ve kamu oyu huzurunda biran önce gö
rüşülmesinde kamu yaran bulunduğu şüphesiz
dir. 

5. Anayasa ve içtüzükte yasama dokunulmaz
lığı hakkında yer almış hükümler de bu konula
rın mümkün olduğu kadar çabuk karara bağlan
masını gerektiren bir espiri içinde tedvin edil
miştir. 

6. Bu itibarla bugünkü gündemin bir defa 
görüşülecek: işler bölümünde bulunan ve sıra sa
yılan gündem dâhilinde aşağıda zikredilmiş 
olan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresiyle Karma Ko
misyonumuz raporlarının diÇer işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve» teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlanndan kurulu 

Karma Komisyon 
Başkam 
Ankara 

Kemal Bağcıoğlu 

Sıra sayıları: (332,336,337,334,338,333,335, 
341, 346.. 339, 340, 347, 342, 343, 345, 344 352, 
353, 334, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 363, 
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 373, 
374, 375, 367, 377, 378, 379, 380, 381, 382. 383, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412: 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 419) 

BAŞKAN — önerge üzerinde lehte veya 
aleyhte her hangi bir mütalâa var mı efendim? 
Bulunmadığına göre önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Geçici Komisyonun lütfen yerini al
masını rica ederim. Kabul buyurduğunuz 
karar gereğince 332 sıra sayılı işe ait tezkere 
ve raporu okutuyorum. («Yalnız rapor okun
sun» sesleri.) 

Yalnız raporu okumakla iktifa ediyorum 
efendim. 

(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Efendim söz konusu 332 sıra 

sayılı dosya üzerinde söz alan arkadaşların 
isimlerini arz ediyorum. 

Şaym Ferda Güley, Sayın Osman Zeki 
Efeoğlu, Sayın Selâhattin Hakkı Esatoğlu, 
•Sayın Mehmet Ai Aynar, Sayın Yunus Ko
çak, Sayın Âdil Kurtel, Saynı Nihat Erim, 
Sayın Nuri Kodaman oğlu, Sayın Nafiz 
Arslan, Sayın Mazhar Ankan, Sayın îsmet 
înönü, Sayın Kudret Bosuter, Sayın Emin Pak-
süt, Sayın Coşkun Kırca, Sayın İhsan Ata-
öv, Sayın Kaya özdemir, Sayın Reşit Ülker. 
Sayın Mehmet Aîtınsoy, Saynı Hilmi İşgüzar. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, herkesten sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, Sayın 
Ahmet Tahtakılıç, Sayın Mahmut Bozdoğan, 
Sayın Nuri Eroğan, Sayın Sait Sina Yücesoy. 

Söz sırası Sayın Ferda Güley 'indir, buyu
run. 

ABDURAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın 
Başkan, konuşacak hatiplerin iki aleyhte, iki 
üzerinde olmak üzere söz almaları için takrir 
hazırlıyorum, müsaade ederseniz takdim edece
ğim. 

BAŞKAN — Konuşmaya başlasın da arka
daşımız, taksirinizi bilâhara oylatırız. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem 
arkadaşlar, Yasama Meclislerinin çalışmaları, 
çoğunlukla her hangi bir kurum veya ku
rulun günlük çalışması 'talbiatındadır. Çıkan 
kanunların veya yapılan konuşmaların di
rekt hitabettiği vatandaşlar dışında kamu oyu 
bu faaliyetle ya hiç ilgilenmez, ya da pek az il
gilenir. Fakat Meclislerin bâzı faaliyetleri, ça
lışmaları ve (müzakereleri memleketin her sınıf 
ve zümresine, her sınıf insanına toptan hitabe-
•dici karakterde olur. Çıkarılan kanunlar, ya
pılan konuşmalar, yani Yasama Meclisleri 
olarak icra olunan faaliyet kamu oyunu ya

kından ilgilendirir. Hattâ bâzı Yasama Mec
lîsi faaliyetleri yalnız iç 'kamu oyuna 'değil, dış 
kamu oyuna da hitabeder. 

Yalnız memleket insanlarının değil dünya 
insanlarının da gözleri Meclisin içine çevrilir. 
Çünkü bir mileltin ıkendi fertleri arasında müş
terek haklan, görevleri ve sorumlulukları ol
duğu gibi milletlerin de kendi aralarında, me
deni insan ailesi olarak, bâzı müş'terek hakları, 
görevleri ve sorumlulukları vardır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün bir milletvekili 
arkadaşıımızm yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması ile ilgili olarak şimdi beş-
lıyan müzakereler işte bu tabiat ve karakterde
dir. Yalnız memleketimizin, vatanımuzm insanı 
değil, bir çak dünya insanı da bugün gözlerini 
şu Yüce çatının altındaki yasama faaliyetinin 
üstüne çevirmiş bulunuyor. 

Kapımızı çalan ve bizden «Kanun namına» 
içimizden birini kendisine teslim etmemizi isti
yen Adalet görevlisine, Cumhuriyet Savcısına, 
bugün Millet Meclisi olarak ne cevap vereceğiz? 
Nasıl cevap vereceğiz? Hangi yoldan giderek 
cevap vereceğiz? Büyük bir dikkatle iç ve dış 
kamu oyu bugün bunu izlemektedir. Bize, 
Yüce Heyetinize niyabeten görev gören bir Mec
lis organımız «Anayasa ve Adalet komisyon
larından 'mürekkep Karma Komisyonumuz» 
içimizden birinin kanun namına kendisine tes
lim edilmesini istiyen adalet görevlisine, Cum
huriyet Sa/vcısma «Peki, hayhay, haklısınız 
cevabını vermiştir.» 

Şimdi biz bugün Millet Meclisi olarak Mec
lis İçtüzüğünün ve Anayasanın ilgili âmir hü
kümleri muvacehesinde Komisyonumuzun ver
diği bu cevabı eleştireceğiz ve müzakereler so
nunda ya bağrımıza taş basabasa ona uyacağız, 
yani kapımızı çalan ve bizden içimizden birini 
kanun namına istiyen adalet görevlisine Karma 
Komisyonumuz gibi hiz de, Meclis olarak, «Hak
lısınız, alınız götürünüz» diyeceğiz ya da, Ko
misyonumuzun cevalbını İçtüzüğümüze, Anaya
samıza veya 44 yıllık uygulamaları uygun bul-
mıyarak belki de dikkatsiz, isabetsiz, tüzük ve 
Anayasa dışı, belki ciddiyetten yoksun, belki 
bir arka niyet intibaını verecek kadar cömert 
bir nitelikte görerek, reddedeceğiz. Yani «Kar
ma Komisyona İçtüzüğe ve Anayasaya göre 
verdiğin cevap bâtıldır. İçtüzüğe ve Anayasa-
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ya uygun olmamakla malûldür», Cumhuriyet 
Savcısına da talebiniz ciddî bir bidayet kovuş
turması niteliğinde değil, istediğiniz milletve
kilini size alelacele size teslim etmekte ne ka
mu yararı, ne Millet Meclisi yararı, ne de va
tan yararı yok, gidiniz, dönem sonunda geliniz» 
diyeceğiz. 

Bugün bu kutsal çatının altında ve «Ege
menlik Kayıtsıız Şartsız Milletindir» diyen Mec
lisler olarak, varlığımızın hülâsası olan şu 
Tunç yazının huzurunda ve vicdanlarımızın hu
zurunda, her türlü parti ve parti Meclisi grupu 
disiplininden çözülmüş fakat İçtüzüğün ve Ana
yasanın ruhuna ve metnine sımsıkı bağlanmış 
olarak, yapacağımız müzakerelerden göğsünde 
İstiklâl Madalyası bulunan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu birinci yarısının şerefle çıka
cağından eminim, mâruzâtıma bu emniyet ve 
itminan ile başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Komisyo
nun 'biraz evvel okunan raporunu usul yönün
den, sonra da müsaade buyurursanız esas yö
nünden ele almak istiyorum. 

Meclis çalışmalarının usulünü tanzim eden 
Yasamız, İçtüzüğümüzün konu ile ilişkin olan 
maddeleri 178 - 182 arasındaki maddeler.. 

Madde 178. — Bir mebusun teşriî masu
niyetinin kaldırılması için vu'kubulacak talep
ler, mahkemelerden Adliye Vekâletine tebliğ 
olunur. 

Adliye Vekâleti, esbabı mucibeyi muhtevi 
bir tezkere ile mezkûr talebi Başvekâlet va-
sıtasiyle Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, bu talebi Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürekkep muhtelit bir en
cümene havale eder. 

Encümen reisi, kur'a ile beş azadan mürek
kep bir ihzari encümen tefrik eder. 

Bu ihzarî encümen, gizli reyle kendine bir 
Reis ve bir de mazlbata muharrirliğini ifa ede
cek kâtip mtiihabeder. 

Encümen bütün evrakı tetkik edip o me
busu dinler. Encümen şahit dinliyemez). 

(Madde 179. — İhzarî ve Muhtelit encü
menler bir masuniyetin kaldırılması hakkında 
kendilerine muihavvel evrakı en çok bir ayda 
iritacederler'. 

Madde 180 i sırası gelince sonra okurum. 
Şimdi evvelâ şu son okuduğum 179 ncu 
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maddeyi bir daha müsaade buyurursanız oku
yacağım : «İhzarî ve Muhtelit encümenler bir 
masuniyetin kaldırılması hakkında kendilerine 
muhavvel evrakı en çok bir ayda intacederler.» 

Şimdi demek ki, vazıı kanun, tüzük yapıcısı 
/bir milletvekilinin veya Cumhuriyet Senatosu 
üyesinin yasama dokunulmazlığının kaldı rıl-
masiyle ilişkin bir talebi geldi mi onu bir za
man disiplini içine almış ve şu kadar süre içinde 
mutlaka bu komisyonlar bunu ihtacetmek lâzım
dır, demiş. Çünkü bu isnatlar milletvekilinin 
milletvekili olarak Cumhuriyet Senatosunun 
Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak kendi yasa
ma Meclislerinde itibarla görev görmelerine 
mâni teşkil edebilir ve biran evvel isnadedilen 
suçtan tebriye edilmesine ihtiyacolur. Veya öy
le bir isnadedilen suç mahiyetindedir ki, mahi
yeti itibariyle kamu yararı, milletin yararı, teş
rii organın yararı olarak biran evvel o parlâ
mento üyesini yüce mahkemenin huzuruna, hâ
kimin huzuruna çıkarmak gerekir. Bundan do
layı yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile 
ilgili talepleri İçtüzüğümüz bir aylık zaman 
disiplini içine almıştır. 

Şimdi vakıaya bakalım: Vakıa nedir? Üze
rinde konuştuğumuz 332 sıra sayılı rapor : 
Millet Meclisi Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Kar/ma Komisyon, 22.6.1967 
tarihinde yaptığı toplantıda İstanbul Milletve
kili Çetin Altan'm yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
12 . 11 . 1966 tarihli ve 6/2 - 9934 sayılı ya
zısına ilişkin dosyayı İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince seçilmiş olan Karma Komisyo
nun mumaileyhin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması lâzımgeldiğine dair hazırladığı fi
lân tarihli rapor...» Şimdi demek ki, içimizden 
bir arkadaşımızın dışarıda bir suç sanılan bir 
eylemi, bir fiili vücut bulmuş, ilgili görevli 
Cumhuriyet Savcısı bunu Adalet Bakanlığına 
bildirmiş, Adalet Bakanlığı Başbakanlığa bil
dirmiş, Başbakanlık da demin okuduğum prose
dür içinde Meclis Başkanlığına bildirmiş. Mil
let Meclisi Başkanı da bunu 178 nci madde
nin biraz evvel okuduğum fıkralarından 3 ncü 
ve 4 ncü fıkrası gereğince Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyona ha
vale etmiş, havale edildiği tarihten itibaren 
kendisine muhavvel işleri 179 ncu madde gere-
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ğıkıce en fazla bir ay içerisinde görevlendirile
cek olan Komisyonumuzun eline vermiş. 

Halbuki bakıyoruz Başbakanlığın yazısı 
12 . 1:1 . 1906 tarihini taşıyor. Demek, yani, 
şimdi 7 nci ayda olduğumuza göre 8,5 aylık 
bir mazisi var, 8,ö ay! Acaba Meclis Başkanı 
mı bunu Komisyona havale etmekte gecikmiş. 
Çok işi olduğundan, unutulduğundan veya. her 
hangi bir sebeple Meclis Başkanlığı mı bunu 
ilgili Komisyona havale etmekte gecikmiş? 
Araştırdım, baktım ki, Meclis Başkanı 
12 . 11 . 1966 tarihinde gelen bu yasama doku
nulmazlığının kaldırılması ile ilgili talebi, dos
yayı iki gün sonra 14 . 11 . 1966 tarihinde 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu 
Karma Komisyona havale etmiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kendisine 
havale edildiği tarih 14 . 11 . 1966, komisyo
nun toplandığı ve karar aldığı tarih 22.6.1967. 
Bu tarihleri birbirinden lütfen çıkarınız. İçtü
züğünüzün 179 ncu maddesinin huzuruna Kar
ma Komisyonun bu tatbikatını koyunuz ve İç
tüzükle Karma Komisyonun bu tatbikatının 
bağdaşıp bağdaşmadığını değerlendiriniz. 

FUAT ULUÇ (Mardin) — Meselenin aslı
na tesiri ne? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi me
selenin aslına tesir edip etmiyeceği meselesini, 
müzakerelerin sonraki kısımlarında değerlen
dirmek mümkün olacak. Ve esasen meselenin 
•aslına sirayeti olsun olmasın etkisi olsun olma
sın tüzüğün emrettiği zaman disiplini içinde 
Komisyon faaliyette bulunmuş mudur bulun
mamış mıdır? Velev ki, hiçjbir şeysi yok, me
selenin bizatihi kendisine tesiri yok. Fakat 
179 ncu madde bu prosedürü getirmiş, biraz ev
vel arz ettiğim nedenlere, niçinlere, bağlı ola
rak getirmiş. Kimin elinde tüzüğün bu mad
desini tatbik etmeımdk yetkisi var? Tüzüğün 
bu maddesini Yüce Kurulun bilgisine arz et
meden, eğer meşru, mücbir bir .mazereti var
sa Yüce Meclisin bilgisine arz etmeden keyfe 
mâyeşe komisyon olarak kendisinin tüzüğün 
emrettiği bir emri yerine getirmeye nereden 
yetkisi vardır? Tüzüğün emirlerini yerine ge
tirmediğinden dolayı çok yakın bir mazide ko
vuşturmalar olmuştur. Anayasayı ihlâl suçla
rının içine ilgililer sokulmuşlardır. Çünkü, tü
zük bir Anayasa müesesesidir aynı zamanda. 

Çünkü, Anayasanın ilgili maddesi de kendisine 
yer vermiştir. Çünkü geçici 3 ncü madde, bu 
kullandığımız Anayasayı da, yenisi yapılın
caya kadar muhtar sayan hüküm getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu hususa 
böylece işaret ediyorum ve hemen arkasından 
Anayasanın 81 nci maddesini okuyorum-: 

(Madde 81 . — İptal istemi. 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasınla 

veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar veril
mesi hallerinde karar tarihinden başlıyarak 
bir hafta içinde ilgili üye veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden her hangi biri 
bu kararın Anayasaya veya İçtüzük hükümle
rine aykırılığı idiası ile iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkeme
si iptal istemini 15 gün içinde karara bağlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, eski Anayasamız
la meveudolmıyan bu hüküm temsilciler mec
lisinde, Kurucu Mecliste uzun müzakereler ve 
münakaşalar sonunda 1961 Anayasasına ithal 
sdilmiştir. Niçin konulmuştur, neden konulmuş
tur, daha evvel bu madde ile ilişkin olarak bu 
kürsüde Kurucu Mecliste yapılan bir sayın ve 
kıymetli arkadaşımızın konuşmasından şu par
çayı alıyorum: 

«(Bu hükmün konulmasından maksat ço
ğunluğun mücadeleci muhalefet mensuplarını 
ozmek düşüncesi ile başvurulabilecek birtakım 
'ıareketlere hukukî engel koymaktır.» Bu hük
mün konulmasından maksat çoğunluğun mü
cadeleci muhalefet mensuplarını ezmek düşün
cesi ile başvurabileceği birtakım hareketlere 
hukukî engel koymak. Anayasa Komisyonu di
yor ki, arkadaşımız söylüyor konuşmasında ço
ğunluğun istibdadına mâni olmak için Meclisin 
değil arkadaşlar, teşriî heyetin içinde iktidarı
nı istimal eden bir grupun suiistimaline mâni 
olmak için Anayasa Mahkemesi fren vazifesi 
görsün, bu itibarla muhalefet mebuslarını, 
muhtemel demiyeyim, mutasavver çoğunluk is
tibdadından korumak için getirilmiş bu mad
denin Anayaasmızda muhafaza edilmesini fay
dalı buluyoruz. Söylemek istediğim şey sade
ce şudur : Bizim muhalefette çektiklerimizi 
yarınki muhalifler çekmesinler. Bizim muhale
fette çektiklerimizi, bizim muhaliflerimiz çek
mesin. Son yıllardaki iktidarın zihniyetinde bir 
iktidar bir daha bu memleketin başına gelme-
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sin. Bugünkü Güven Partisi Genel Başkanı o 
günkü C. H. P. Sayın Üyesi Turhan Feyzioğ-
lu...» 

İşte arkadaşlarım, bu nedenle bu 81 nci 
madde gelmiş. Eğer bugün Yüce Meclis Kar
ma Komisyonun kararına uyar, meselâ şu mâ
ruzâtıma rağmen uyar ve yasama dokunulmaz
lığını kaldırırsa, 179 ncu maddenin, tüzük mad
desinin ihlâl edildiği gerekçesiyle ve Anayasa
nın 81 nci maddesinin verdiği hakka dayana
rak konunun faili olan sayın arkadaşımız Ana
yasa Mahkemesine haklı olarak başvurur ve 
iptal isteminde bulunabilir. Çünkü 81 nci mad
de açıktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi biraz evvel 
okuduğum 178 nci madenin son fıkrasını oku
yorum: «Encümen bütün evrakı tetkik edip 
o mebusu dinler. Encümen şahit dinliyemez.» 
Tüzüğün 178 nci maddesi daha evvelki fıkra
larında bir kısır karakterindedir, bir kabuk 
karakterindedir, usul gösteriyor. Ama madde
nin ruhunu 178 nci maddenin son fıkrası teş
kil ediyor. Meclisin kaza niteliğinde olan bu 
faaliyetinin Encümende başlıyan vasfını işte 
bu son fıkra teşkil etmektedir. «Encümen bü
tün evrakı tetkik edip o mebusu dinler, encü
men şahit dinliyemez.» 

Muhterem arkadaşlarım, bakalım bu mad
denin bu son fıkrası tatbik edilmiş mi? Çün
kü madde kutsal savunma hakkını getiriyor. 
Gördüğümüz nedir? Gördüğümüz şudur; ihza
ri komisyon kendi prosedürü içinde seçilmiş, 
sözcüsünü seçmiş, kâtibini seçmiş evet, ve dos
yayı tetkik etmiş, fakat basit, küçük bir ih
malde bulunmuş, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması istenen üyenin kutsal savunma 
hakkını, onu unutmuş, almış bir karar. Aldığı 
karar; «yasama dokunulmazlığını kaldırdım.» 

Kararı nasıl vermiş? Bu kararı dinlemeden 
adı geçen bahis mevzuu olan milletvekilini din
lemeden almış, kaldırdım demiş. Bununla kal
mamış hemen alelacele TRT ye yetiştirmiş ve 
radyoda ihzari komisyon kararını kamu oyuna 
duyurmuş. Ertesi gün bahis mevzuu olan ya
zar, milletvekili arkadaşımız haklı olarak, ga-
zatesinde kendisine aidolan yerde İçtüzüğün 
verdiği hakkın ihzari komisyon tarafından çiğ
nendiğini, müdafaası alınmadan böyle bir ka
rar verildiğini kamu oyuna duyurmuş, bunun 
üzerine ihzari komisyon yanlış hesap Bağdat'

tan döner fetvasıınca ertesi gün daha ertesi gün 
»•ecen arkadaşımızı, «Gel müdafaanı alacağım» 
diye davet etmiş. Haklı olarak, milletvekili ya
zar arkadaşımız: «Hayır, onu başlangıçta ya
pacaktın. Beni mahkûm ettikten sonra benim 
müdafaamı almanın hiçbir hukukî değeri yok
tur, sen git, yerine başka bir komisyon gelsin, 
ı-eyini ihsas etmemiş bir komisyon gelsin, ona 
müdafaamı yapacağım» demiş. 

Karma Komisyonun ilk günkü toplantısın
da bulundum. Bâzı sayın üyeler bu önemli hu
susa değindiler ve itiraz ettiler. Komisyonun 
diğer bâzı sayın üyeleri dediler: «Hüsnüniyet 
mahsulü bir yanlışlıkla unutulmuş. Olabilir, 
her vakit ve her yerde böyle birşey olabilir, 
ama tutmuş da direnmiş değil ya. İşte hata
sından rücu ediyor, çağırıyor, gelseydi; başka
ları gelmiştir, o gelmemiştir.» 

Arkadaşlarım, ben komisyonda bu görüşle
ri, bu mütalâaları dinlerken, hepsi hukukçu
lardan gelen bu mütalâaları dinlerken şaşırıp 
kaldım. Olabilir mi böyle bir şey? İçtüzük 
böyle bir emir getirsin, görevi İçtüzüğün 
emirlerini harfiyen yerine getirmek olan her 
üye ve bilhassa kendisine bu sorumluluk ve
rilmiş olan Geçici Komisyon, bunu yapmamış 
bulunsun ve sonra arkadaşları, sonra vazifesi 
Anayasanın 178 nci maddesinin 182 nci madde
sine kadar İçtüzüğün bu maddelerini eksiksik 
işletmek olan Karma Komisyon başkanı, ikin
ci başkanı, sözcüsü ve diğer üyeleri, «Evet 
haklısınız istifa etmeniz lâzımdır, sizin komis
yon olarak içinizden yine 178 in tanzim ettiği 
•prosedür içinde y*ni bir ihzari komisyon seç
meniz gerekir» demeleri gerekirken, hayır, et
miyoruz dedikleri takdirde onu istifaya zorla
ma i arı gerekirken ve yerine yenisini seçmeleri 
gerekirken, aksine bu vahim tüzük suçunu iş
lemiş olan ihzari komisyonu himaye kanatla
rının arasına alarak onu savunmakta bu hata
yı işliyenlerden daha önce koşmuştur. 

Gözlerimle bunu gördüm, Sayın Reşat özar-
da komisyon üyesi bu hususlara değimdi, kati
yen olmaz, dedi, istifa etmesi lâzımdır, dedi. 
İhzarı rey etmiş hâkim durumuna düşmüşler
dir dedi. Haklı olarak reddi hâkimde bulun
muşlardır dedi. Fakat, yanlış hesap Bağdat'tan 
döner denildi ve tatbikata devam olundu. 

— 374 — 



M Meclisi B : 144 20 . 7 . 1967 O : 1 

Anayasa ve Adalet Komisyonları gibi Yü
ce Meclisin hepsi hukuk nosyonu, hukuk tek
niği sahibi olan şu kadar sayın üyesinden ku
rulu bir yasama organının bu kadar çırılçıplak 
bir İçtüzük ihlâli muvacehesinde ve meselenin 
zatı ruhu ile ilgili bir tüzük ihlâli muvacehe
sinde böylesine ciddî sayılması çok güç bir tat
bikat içinde, bir düşünce sistemi içinde bulun
muş olması mazur gösterilemez, izah edilemez. 

Şimdi Sayın Çetin Altan, Anayaasnm 81 nei 
maddesi gereğince ve sade bu mucip sebeple, 
tabii öbürü de ilâve olarak, Anayasa Mahkeme
sine iptal dâvası açarsa (Bir hafta içinde, o 
da açabilir, başka milletvekili de açabilir, Cum
huriyet Senatosu üyesi de açabilir) açarsa 
şüphesiz Anayasa Mahkemesi bu hususları tet
kik edecek ve varit gördüğü takdirde bugün 
alınacak karar eğer yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması lehinde bir karar olacaksa 
o kararı tüzüğe uygunsuzluk yönünden 81 nei 
maddenin sarih hükümleri muvacehesinde, 
Anayasanın 81 nei maddesinin sarih hükümle
ri muvacehesinde iptal edecektir, edebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Karma Ko
misyon kendisine 14 . 11 . 19S6 tarihinde hava
le edilen dosya için 22 . 6 .1967tarihinde top
lanıyor, karar alıyor, yani tam yedi. ay sekiz 
gün sonra. 

(Komisyon çalışmalarını müsaade buyursa-
uız anaıhatları ile eleştirmek istiyorum. Evve
lâ bu kısımda şunu hulûs ile arz etmek iste
rim, Karma Komisyonumuz çalışmalarının ve 
müzakerelerinin başında, açık olması yolunda 
üyelerden biri tarafından verilmiş olan önerge 
üzerinde yaptığı müzakerelerde bulundum, din
ledim, gördüm, gerçekten Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından mürekkep bir hukuk .orga
nının göstermesi gereken, göstermesi tabiî 
olan, yakışıklı olan cömertliği göstererek, bu 
önergeyi kabul etmiş ve kapılarım ardına ka
dar basına açmıştır. Bunu daha sonraki tatlı 
olmıyan, olmıyacağmı bildiğim eleştirmeleri
min başında, ama çok samimî olarak, arz edi
yorum. Teşekkür ederiz, hakikaten şükranla 
karşılanacak bir tutum olmuştur. 

Şimdi Komisyon 7 ay sekiz gün sonra dos
yayı eline alan hadi diyelim ki, ihzarî komis
yona da şu kadar zaman evvel havale etmiş 
ama ikisinin de nihayet bir ay içinde hallet

mesi lâzım. Komisyon bu kadar geç, işi olma
sına rağmen, birden 'celalleniyor, bir sıkı ça
lışma içine kendini sokuyor ve gece demiyor 
gündüz demiyor, uyku demiyor istirahat de
miyor, bir sürati berkiye ile sabahın onundan 
gecenin 24 üne, gecenin 24 ünden ertesi saba
hın altısına kadar çalışarak ve çalıştırarak, 
vâki itirazları reddederek, sanki bir tahkikat 
komisyonu imiş gibi, böyle bir tutum ve dav
ranış içinde, 7 ay sekiz gün ihmal ettiği bir 
dosyayı mahmur,bir karara - çünkü herkes uy
kuludur, gerçekten mahmurdur ? mahmur bir 
sabah erkeni kararma raptediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonun çalış
maları ile ilgili olarak, Sayın Kemal Bağcıoğ-
lu arkadaşımızın biraz evvel okunan önergesin
de de ifade edildiği gibi, basında, kamu oyun
da çok acı yankılar olmuştur. Komisyonun ça
lışmaları üzerinde ağır hicivler yapılmıştır, 
alaylar yapılmıştır. Komisyonun bu kürsüye 
gelip biran evvel kendini bu alaylardan, bu hi
civlerden bu acı tenkidlerden tezkiye ve teb
riye etmesini, edebilmesini isterim. Mümkünse 
edebilmesini isterim. Bize niyabeten vazife gö
ren bir organa kamu oyunun böylesine ağır bir 
açıdan bakmış olması, yalnız o organı değil, 
hepimizi şüphesiz müteellim eder. Şimdi bu 
alaylar, bu hicivlerden, bunlardan, nişlerinizi 
rencide etmemek için misal vermiyeceğim. 
Ama bunların içinde bir ciddî olanından, ağır, 
fakat ciddî olan birinden bir örnek vermiş ol
mak için, müsaade buyurursanız, evet bir ta
nesini okuyacağım. 

Komisyonun tutumu : 1 . 7 . 1967 tarihli 
Cumhuriyette bir Ordinaryüs Profesör, yaşlı 
bir ilim adamımızın yazdığı makaleden okuyo
rum: «Karma Komisyonun kararında bu uy
gulama sağlanabilmiş midir? Kanaatimizce ko
misyonun kararı herşeyden önce eşitlik .ve 
adalet prensiplerine aykırıdır. Çünkü komis
yon birtakım formüller bularak 67 milletve
kilinden yalnız birtekini ele almış ve kahra
manca bir gayretle sabaha kadar hiç göz yum
madan bütün çalışmalarını, kızgın harareti bir 
tek noktaya toplıyan mercekler gibi, o tek mil
letvekili üzerinde teksif etmiştir. Adî ve bir 
kısım yüz kızartıcı suçlar bir yana itilmiş, sa
dece bir tek milletvekilinin fikir suçu, daha 
doğrusu, doğrudan doğruya susturulmak iste-
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nen şahıs üzepnde durulmuştur. Adaletsizlik 
ve eşitsizliği gün ışığı gibi meydana koyan bu 
olay yüreğinde vicdan denilen bir insanlık 
cevheri taşıyan her kişiyi çok derin bir ıstı
raba boğacak niteliktedir. Gazetelerden isimle
rini öğrendiğimiz komisyon üyelerinin büyük 
çoğunluğunun hukukçu, daha doğrusu hukuk 
diplomalı olduğu görülüyor. Bâzısı da 27 Ma
yıs ihtilâlinde bölgecilik isnadına uğramış bu 
haksız ithamlar altında acı günler geçirmiş es
ki talebemdir. Birkaçı 19'50 - 1960 devrinin sı
kıntılarım çekmiş Temsilciler Meclisinde Ana
yasa Komisyonunda çalışmış kişilerdir. İşte 
bunların büyük bir kısmı elbirliği etmişler, 
adalet duygusu denilen büyük fazilet duygu
sunu unutmuşlar ve bütün bir gece bir tek mil
letvekilinin birkaç yazısı üzerinde durarak bun
larda fikir suçu unsuru bulmuşlar ve onun do
kunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiş
lerdir. «Evet, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu.'.. 

Muhterem arkadaşlar, bu acı sözleri doğru-
lıyan birkaç örnek vermek istiyorum. Komis
yon üyelerinden bir sayın hukukçu arkadaşı
mız, Çetin Altan arkadaşımızın yazısı okun
duktan sonra ve üzerinde müzakereler yapıl
maktayken yazısının suç olduğunu, ve yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini, ifa
de etmekle de kalmıyarak şunu da demiştir: 
(Hiç bir mahkeme bu yazıdan dolayı beraet 
kararı veremez, eğer verirse o halde Anayasa
yı değiştirmek lâzımdır, tekzip edilmediği için.) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Öyle değil. 
Zabıt var, okuyun, yukarıda teypten dinleyin. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Basında çı
kan bu paragrafı olduğu gibi tekrarlamış olu
yorum. Eğer böyle denilmemiş, başka türlü de
nilmiş ise çok isterdim ki, bu önemli konuda 
hukukçu arkadaşımız Temsilciler Meclisinde 
Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğini yapmış 
'Olan ve gerçekten Anayasacı ve hukukçu ola
rak otorite sayılabilecek seviyede ilim adamı 
kabul ettiğim arkadaşımızın bu çok önemli hu
susu hemen yemek yemeden, su içmeden, tek
zip göndermek suretiyle bu işi düzeltmesi ge
rekirdi. Basit bir hâdise değildir onların hep
sini tekzip etmek. Ben o yazıyı okuduğum va
kit sayın ilim adamının zatıâlinizm ismini 
Emin Sosyal'ın ismi ile karıştırdığı, Emin Sos-
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yal'la Emin Paksüt'ü karıştırdığını ben de 
' ırk ettim, ben de fark eittim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bunların 
hangisini tekzip edeyim, bu yazının? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ben fark 
ettim ama başkası fark etmez, ben Anayasayı 
yapan o heyetin içinde bulunduğum için fark 
ettim, meseleyi hatırladığım için fark ettim. 
Bankası fark etmez. 

Niçin hemen derhal Sayın Paksüt, şimdi 
Cumhuriyet Gazetesine bir tekzip göndererek, sa
yın muharrire bir tekzip »göndererek bir hukukçu 
için en ağır bir itham olan bu hususu düzelt
mediniz? Çünkü düzeltilebilecek durumda de
ğil. Belki sonu öyle değil ama başı öyle. Şim-
di bunun niçin vahîm olduğunu, Anayasanın 
132 nci maddesini müsaade ederseniz okumak 
suretiyle, biraz ifade etmiş olayım. 

Mahkemelerin bağımsızlığı madde 132: Hâ
kimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa
ya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatlerine 
göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasın
da mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat 
veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve tel
kinde bulunamaz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sen 
burada bulunuyorsun. Aynı şey değil mi? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben size açıkça İçtüzüğün ihlâl 
edildiğini, Anayasa Mahkemesine ilgili millet
vekili arkadaşımız veya diğer bir arkadaşımız 
iptal kararı almak için başvurursa Anayasa 
Mahkemesinin elbetteki bu İçtüzük ihlâllerini 
nazarı itibara alabileceğini söylüyorum, tekrar 
ediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi benim Sayın 
Paksüt arkadaşımız kadar, bu mevzuda çok 
sayın arkadaşımız kadar, hukuk bakımından! 
değil, civarında bile hukukla ilgili bir iddiam 
yok. Muhterem arkadaşımın, biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, şu Anayasayı yapan komis
yonun ikinci başkanı olarak, hukukçu olarak, 
anayasacı olarak müsellem ve mücerrep bir 
seviyesi vardır. Şimdi soruyorum size ve ken
dilerinden de müsaadeleriyle soruyorum. Bu 
seviye ile bu talihsiz sözleri aynı hizada tut
mak mümkün müdür? 
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Ben komisyonun üyesi değilim. Dışarıda 
topladığım dokümanları kendi nâçiz imkânla
rım içinde değerlendirmeye çalışıyorum, tek
zip edilmediğinden dolayı doğruluğuna inanı
yorum. Ama siz çıkar da; hayır öyle değildir, 
şöyle demişimdir derseniz ve bir hukukçu 
için, Anayasa ' Komisyonunun ikinci başkanı 
için, bilhassa gerçekten çok ağır olan ve ta
lihsiz olan, hakikaten sizin seviyenizle bir hi
zada tutmaya imkân bulunmayan bu sözleri 
tekzip edebilirseniz, sizleri samimiyetle temin 
etmek isterim ki, memnun olurum, mes'ut olu
rum. 

Şimdi başka bir örnek veriyorum; komis
yonda geçmiştir, gazetelerde yayınlanmıştır 
ve tekzip edilmemiştir. Yani Velidedeoğlunun 
o acı yazıyı yazmasının nedenlerini arz etmiş 
oluyorum. 

«Kimdir bu hâkimler?» Yargıtay ağır ce
zayı müstelzim bir meselede bir kararı bozmuş, 
o balhis mevzuu olduğu sırada, «Kim bu hâ
kimler?» (Bilinen kişiler. Karar bozulmuş, 
Yargıtayda Hâkimler kararınız tabiî bozarlar-
mış. Çünkü onlar bilinen kişıilermiş, yani kendi
since «Elbette o cins, o seviyede hâkimler bu
nu bozarlar» diyor. 132 nci maddeyi okudum; 
bağımsızdırlar, hürdürler, hiçbir şeye talbi de
ğildirler. Anayasanın 132 nci maddesi ile, bu 
arkadşımızın ismini vermek istemiyorum, bu 
sözler nasıl bağdaşır? Nasıl kendi bir hukuken1 

olan arkadaşımızın hukukçuluğu ile bu sözler 
masıl bağdaşır? («İsmi ne?» sesi) efendini fay
dası yok. Sözün faydası var, ismi söylemenin 
faydası yok. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işte bütün 
bu manzaralar kamu oyunda vücut bulduktan 
ısonra, temel müesseseler bu cemiyetin, Anaya
sanın, hukukun korunmasında Meclis gibi ken
disinin görevi olan müesseseler ve mensupları 
taJbiî tenkit tavırları almışlardır. Bildiriler ya
yınlamışlardır, mitingler yapılmıştır, demeçler 
verilmiştir. Hiçbir yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasiyle ilgili Meclis tatbikatında bu de
fa olduğu gibi kamu oyu, müesseseler Meclisin 
karşısına - çünkü komisyon Meclisin bir par
çasıdır - çıkmamışlardır. 

(A. P. sıralarından anlaşılamıyan müdaha
leler ve «Ne bağırıyorsun?» sesleri). 
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Bağırmıyorum, düşüncelerimi bağırmadan 
sükûnetle konuşmaya çalışıyorum. 

Bakınız, Türk Hukuk Kurumunun bildirisi: 
;;Bâzı milletvekillerinin yasama dokunulmazlık-
' arının kaldırılması talebiyle Millet Meclisi 
\nayasa ve Adalet Karma komisyonlarındaki 
müzakerelerin cereyan tarzı ve alınan kararları 

karşısındaki görüşümüzü kamu oyuna duyur
mak isteriz. Görüşmeler sırasında bir kısım 
Parlâmento üyeleri ismen zikrettikleri bâzı yar
gıçlar hakkında onları küçük düşürmeye ve 
jaskı altında tutmaya yönelen deyimler kullan
mışlar ve böylece Anayasanın: (Hiçfbir organ. 
makam, merci veya kişi yangı yetkisinin kul-
' anılmasında mahkemelere veya hâkimlere emir 
veya talimat veremez, genelge gönderemez tav
siye ve telkinde bulunamaz) diyen 132 nci mad-
lesine aykırı bir tutum içerisine düşmüşlerdir. 
Hukuk Devletinin bütün gerekleriyle kurulup 

yaşamasını kendisine amaç edinen kurumumuz 
.»u davranışı şiddetle takbih eder. Böyle bir an-
'ayış içinde cereyan eden görüşmeler sonunda 
lco misyonun, bir milletvekilinin dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkındaki kararında üzün
tü ile karşıladığımız nokta, dokunulmazlığının 
alelade bir suç dolayıısiyle değil, asıl korunması 
gereken düşünce özgürlüğü ile ilgili suç isnat
ları dolayısiyle kaldırılmış olmasıdır. (A.- P. 
sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahele etmeyin efen
dim. Sayın Koç lütfen oturduğunuz yerden 
mühadele etmeyin. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bildiriyi 
okumaya devam ediyorum. «... Dokunulmazlık 
müessesesi, siyasi görüşlerinden hoşlanılmıyan 
Parlâmento üyelerinin adlî kovuşturmalarla 
görevlerinin aksatılmasını önlemek amacını gü
den bir teminattır. Bu teminat, henüa kök-
leşmemiş Parlömanter demokrasilerde rejimin 
gereği gibi işliy©bilmesi için hayati bir önem 
taşır. Bu bakımdan son görüşmeler esnasında 
komisyon çoğunluğuna hâkim olan ve demokra
tik hukuk Devletini temelinden sarsabilecek ni
telik taşıyan zihniyeti büyük bir endişe ile iz
lediğimizi beyan etmeyi bir ödev sayarız.» 

Mulhterem arkadaşlarım, size bu cümleden 
olarak Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerin
de görevli, evvelâ 46 kişinin imza ettiği, sonra 
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61 - 62 - 63 e kadar imza sahiplerinin çoğaldığı 
'bir diğer bildiri vardır: «Milletvekili Çetin Al-
tan'ın dokunulmazlığını kaldırmak girişimi kar
şısında yasama görevinin aksatılmadan yürütül
mesi amacını güden ve milletvekillerinin görev
lerini yaparken cezai kovuşturma yoliyle engel
lenmemelerini öngören, yasama dokunulmazlı
ğı müessesesine temelinden aykırı, bir tutum 
içinde bulunulduğu kanısınıdayız. Bu işlemin si
yasi düşünceleri beğenilmiyen bir üyeyi ceza
landırmak amacını güttüğünü ve böylece doku-
nulmazlılk müessesesiyle asıl korumak istenen 
Parlâmento Özgürlüğünü baltalamakta olduğu
nu belirtmeyi görev biliriz.» 

ıMulhterem arkadaşlar, bu sonuncu okudu
ğum bildiri üzerine bilhassa Sayın Başbakanı
mız son olarak, Düze ede' zannediyorum, yaptık
ları bir konuşmada bu bildirileri ciddiye alma
dıklarım, önemli saymadıklarını ve şaşırmış bir
takım insanların şaşkınlık maJhsulü saydığım 
(Adalet Partisi sıralarımdan «doğru doğru» ses
leri).. Bâzı doğru diyen teyit ve tenkidler ne 
ıbahis mevzu olan zatta etki yapar ne de doğru
dur diye bağıranların içinde bulunduğu şahsa 
veya grup a güç kazandırır. Bu sözleri Sayın 
Başıbakan söylememiş bulunsalar, sükût etmiş 
olsalardı, bu sözlerden daha ciddî yorumlara 
sebebiyet vermiş olurlardı. Yani bu sözlerle 
icranın başı olan Sayın Başbakanın işgal et
tikleri sorumluluk mevkiine, tıpkı Paksüt ar
kadaşımıza müsaadeleriyle söylediğim gibi» söy-
liyeceğim. yine müsaadeleriyle, Sayın Başbaka
nımızın sorumluluk seviyesiyle Düzcedeki de
meçlerinin seviyesini bir hizada tutmaya ger
çekten imkân yoktur. 

MEHMET ATEıŞOĞLU (Kayseri) — Ko
münistlerin avukatlığını mı yapıyorsun? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadşlarım, şimdi usulle ilgili kısmı, yani tü
zükle filân ilgili kısmı, komisyon çalışmalariy-
le ilgili kısmı burada bırakarak Anayasayla 
ilgili kısma geçmek istiyorum. 

Anayasanın 79 ncu maddesini, tabiî arkadaş
larımız, biliyoruz, (okuma) diyeceklerdir ama, 
okumam lâzım, okuyacağım. Müsaadelerinizi 
rica ederim. Anayasamızın üstünde müzakere 
yaptığımız konu ile ilgili olan 79 ncu maddesi
ni müsaadenizle okuyorum: 

«Yasama Dokunulmazlığı: TBMM üyeleri, 
Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mec
liste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları 
Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan 
sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya son
ra biç suç işlediği ileri sürülen bir Meclis üye
si, kendi Meclisinin kararı olmadıkça tutula
maz, songuya çekilemez, tutuklanamaz ve yarıgı-
lanamaz. Ağır cezayı gerektiren suç hali bu 
hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili ma
kam durumu hemen ve doğrudan doğruya 
üyenin Meclisine bildirmek zorundadır. Bir Mec
lis üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra 
verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi 
üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik 
süresince zamanaşımı işlemez. Tekrar seçilen 
Meclis üyesi hakkındaki takibat kendi Meclisi
nin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına 
bağlıdır. Meclislerdeki siyasi parti gruplarınca 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme ya
pılamaz ve karar alınamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 79 ncu mad
denin ook önemli olan birinci fıkrası, bitfbirine 
bitişik, birbiriyle içice iki unsur getiriyor. Bir 
defa yekpare olarak, bütün olarak sorumsuzluk 
unsurunu getiriyor. Yani Meclis içindeki yasa
ma faaliyetlerinden dolayı, bu Genel Kurul 
salonunda, bu kürsüde, içtüzük gereğince Mec
lise dâhil olan komisyonlarda ve gruplarda, mil
letvekilleri veya Cumhuriyet Senatosu üyesine 
öyle bir zırh giydiriyor ki, hiç/bir kurşun işle
mez. Sorumsuzluk şeysi, bu sorumsuzluk mut
laktır, kesindir ve daimidir. Yani Anayasanın 
179 ncu maddesi gereğince eski Anayasamızın 
da 17 nci maddesi gereğince hemen hemen aynı 
şclkilde getirilmiş olan sorumsuzluk öyle bir mü
essesedir ki, (A. P. sıralarından «ne oldu sonra» 
sesleri) Ne oldu sonra? Bunu siz kendiniz bilâ-
hara bu müzakereler bittikten sonra benimle 
gelirsiniz, görüşürüz. (A. P. sıralarından «yok 
canım?» sesleri) Evet.. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) Evet efendim, böyle bir müessesedir. 
Bir milletvekili burada söylediklerinden, yal
nız sözünden ve reyinden değil, ileriye sürdü
ğü düşüncelerden.. Bakınız genişliğe, yani dü
şüncelerden de sorumlu değil. Bizim buradaki, 
Anayasanın 79 ncu maddesinin birinci fıkrası 
gereğince, getirilen sorumsuzluk o cins sorum
suzluktur ki, belki o düşüncemizin, o sözümü-
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zün hukuka aykırılık niteliğini taibiî bertaraf 
etmez fakat, cezalandırılmak niteliğini kesin 
olarak bertaraf eder. Nedir suç? En ağırını dü
şününüz, 'burada milletvekili Anayasamızın 79 
ncu maddesine göre, eski Anayasamızın 17 nci 
maddesine göre söyliycyim, düşündüğünü Mec
liste söyliyebilir. Bir tek ceza, bağlı ve tabi bu
lunduğumuz bir tek ceza müeyyideler mecmua
sı vardır, Türk Ceza Kanunu değil, kendi İçtü
züğümüz. İçtüğümüziin ilgili maddeleri, ceza 
disiplini tanzim eden 183 ncü maddesi. Nedir 
o? Milletvekiline ihtar cezası verilir, millet
vekiline takbih cezası verilir, milletvekiline 
geçici olarak Meclisten çıkarılma cezası verilir. 
İşte bundan gayrı Sayın Fendoğlu, bundan gay
ri tâbi bulunduğumuz en ufak bir ceza müey-
desi yoktur, benim Ilamit Bey Kardeşim. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Yassı 
Adada benim avukatım olsaydın iyi olurdu. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Allah hiç
bir milleti, hiejbir rejimi ihtilâle düşmeye mah
kûm eden noktaya getirmesin. 

NİLÜFER GÜRSOY (Bursa) — 27 Ma
yıs'dan. evvel neredeydiniz? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Nedir ha
nımefendi. 

NİLÜFER GÜRSOY (Bursa) — 27 Mayıs'-
tan evvel neredeydiniz? 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen müdahcle-
lere vesile olacak şekilde davranmayınız. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ben müda
hale etmiyorum, bana müdahale ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım burada ağır, en 
ağır bir şey ne olabilir, yani vatan menfaatleri 
aleyhine bir söz, bir konuşma filân olabilir. Ko
nuşuldu diyelim. Bakınız İçtüzüğümüzün 188 nci 
maddesi ne diyor : «Meclisten muvakkaten çıka
rılmak cezasını müstelzim hareketler şunlar
dır... Yani en ağır ceza bir milletvekiline veya 
Cumhuriyet Senatosu üyesine bu. Ne diyor : 

1. Takbih cezasına uğradığı halde buna 
müstelzim hareketlerden vazgeçmemek. 

2. Aynı inikatta üç kere takbih cezasına 
uğramak. Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Mec
lis ve Heyeti ve Hükümeti tehdit ve tahkir et
mek... Yani burada mebus bunu söylerse... 

3. Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı 
eebrî muamelelere, dahilî kıyam ve isyanlara 

vo Teşkilâtı Esasiye Kanununun ahkâmına te
cavüze teşvik etmek. Yani dışarda maazallah 
her hangi bir vatandaş bu suçlardan her hangi 
birini irtikâbetse Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddeleri muvacehesinde nasıl bir akıbete mâ
ruz kalır bilirsiniz. İşte yasama dokunulmazlığı 
öylesine bir dokunulmazlıktır ki, şu suçları bu 
kürsüde işliyen bir üye dahi ne cezası alıyor : 
Meclisten ebedî değil, muvakkaten çıkarılmak! 

Şimdi 79 ncu maddenin birinci fıkrasında 
bunu getiriyor. Ha, bir iktisat ilminin, tetkik 
ederken bir mesele dolayısiyle gördüm, Fahir 
Kurtuluş'un bir hakaret dâvası olmuş, kürsü
den yazarlara, merhum Yunus Nadi ve birta
kım gazetecilere hakarette bulunmuş, onlar da 
mukabil hakarette bulunmuşlar. Sayın Fahir 
Kurtuluş mahkemeye müracaat etmiş, bana ha
karette bulundular diye, mahkeme 485 in 1 nci 
fıkrasına göre galiba cezalandırmış, tek taraflı 
olarak cezalandırmış, 7 nci Asliye Ceza Mahke
mesi, öyle karar vermiş. Bu karar Yargıtaya 
gelmiş, 4 ncü Ceza Dairesine gelmiş, 4 ncü Ceza 
Dairesi diyor ki, «Milletvekilinin Anayasanın 
17 nci maddesi gereğince getirilen kesin, katı, 
devamlı sorumsuzluğu filhal kendisini ceza me
suliyetinden beri kılar, fakat ok kürsüde söyle
diği sözün hakaret vasfını kaldırmaz. Binaen
aleyh, karşılıklı hakaret vücut bulmuş olur. Bu 
yönden bozuyorum» diyor. Demek ki, ben bu
rada teşriî masuniyetim, mutlak dokunulmazlı
ğım dolayısiyle tutup bir üçüncü şahsa haka
rette bulunsam, tahkiri âmir her hangi bir ha
karette bulunsam, ona ait bir mektubu okusam, 
ona ait bir şey söylesem veya bizzat kendim söy
lesem bana mukabelede bulunabilir. Ben ceza 
görmem, mukabil hakaret unsuru vücut bul
muşsa kanunun tâyin ettiği durum içinde Tem
yizde bulunur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bakmız, Mil
let Meclisi üyeleri Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşünceler 
don ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve 
açığa vurmakta sorumlu tutulamazlar. Yani 
79 ncu maddenin birinci fıkrasında, iki kesin, 
katı, devamlı sorumsuzluğunu birlikte getiri
yor : Millet Meclisi içinde sorumsuzluk, aynı 
sözleri ve düşünceleri, Meclis dışında da söy
lerse yine sorumsuz... (Adalet Part i sıraların
dan, «Mecliste söylemediğini söylüyor» sesi) 
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Tabiî Mecliste söylemediğini söylerse, der
hal 'Anayasanın içtüzüğün maddeleri işler. 
Efendim şimdi oraya geleceğim. Evvelâ mese
leyi vaz'edelim. Yani muhterem arkadaşlarım, 
79 ncu madde bu birinci fıkrasında çok geniş
tir. Filân milletin anayasası, yasama dokunul
mazlığını şu darlığa getirmiştir, bizimki niye 
böyle bu kadar geniş yapılmıştır? Tatbikatta 
görülüyor ki, bu işte şunu şunu, şu kötülükleri 
getiriyor demek, tenkid etmek mümkündür; o 
ayrı bir meseledir. Anayasanın 79 ncu madde
sini de, 179 ncu Imaddesini de tenkid edersiniz, 
olur dersiniz. Fakat Anayasa bunu getirmiş. Bu
radaki düşüncemi benim 183 ncü madde, 188 nci 
madde cezalandırıyor. Hattâ aynı sözleri dışar-
da söylersem, bu İçtüzük ancak Meclis içinde 
cari olduğundan dolayı, aynı sözleri ve düşün
celeri dışarda tekrar ettiğim takdirde içtüzü
ğün öngördüğü cezalardan da muafım. 

ŞADI PEHLÎVANOÖLU (Ordu) — Dinlen
mez Sayın Başkan, insicamı yok. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, yani bir meyvamn kokusunu ve 
kendisini birbirinden nasıl ayırmak mümkün 
değilse 79 ncu maddenin 1 nci fıkrasındaki bu 
iki unsuru birbirinden ayırmak mümkün değil
dir. (A. P. sıralarından, «Sen anlamazsın bun
ları» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu sorumsuzluktan 
üçüncü şahıslar da yararlanırlar. Meselâ bizi 
dinlemekte bulunan sayın vatandaşlar buradaki 
bir konuşmayı dinliyorlar, pek tabiî olarak ga
zetecilerimiz var, onlar da dinliyorlar. Yorum 
yapmamak, değiştirmemek, aynına sadık kal
mak şartiyle milletvekilinin suç niteliğinde olan 
sözlerini nakledebilirler, onlar da sorumsuzdur
lar. Milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi değil fakat icra vazifesi verilmiş olan on
lar da sorumsuzdurlar, onlar da faydalanırlar. 
Ama buraya Hükümet namına çıkmış olan bir 
Devlet memuru burada konuşur, böyle bir suç 
işlerse onlar faydalanamazlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bunlar raporda var mı, dosyayla ilgisi yok. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bütün bunların gayesi millî hâ
kimiyetin... 

BAŞKAN — Konu yasama dokunulmazlığı 
meselesidir. Raporda olanları söylemeye mecbur 
değildir hatip. Biraz sabırlı olun lütfen. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bütün bu cö
mertçe parlömanterlere verilen imtiyazın amacı, 
millî hâkimiyetin eksiksiz tecelli ettirilmesi ve 
hiçbir korku duymaksızın onların yasama görev
lerini ifa ederken çekinmeden görev görmeleri
dir. Çok ilerlemiş memleketlerde buna ihtiyaç 
kalmamış belki. Kalmadığına dair birçok yazı
lar da okudum. Yani bunu daraltmayın. Çünkü 
fikir suçu yok orada, öbür âdi suçlar var, ağır 
cezayı gerektiren, hafif cezayı gerektiren suç
lar var. Ama bizde fikir karakterindeki suçlar 
yönünden bilhassa bizim gibi memleketlerde de
mek ihtiyaç var ki, daha bundan yedi sene ev
vel Kurucu Meclis toplanmış, böyle bir maddeyi 
yeniden tedvin etmek ihtiyacını duymuş ve 
Anayasaya getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hak öylesine bir 
haktır ki, bir milletvekilinin kendisi istese de 
bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Geçenler-, 
de bir gazetede okudum, «filân filân milletvekil
lerinin de dokunulmazlığı kalkmıştır. Çünkü 
kendileri talebetmişlerdir.» diyor. Bunun her 
halde hem. o talebetmiştir, aslında komisyon kal
dırmıştır. Çünkü milletvekili talebetse dahi teş
riî masuniyet, mutlak sorumluluk kaldırılamaz, 
mutlak sorumluluk kaldırılamaz. Hattâ yanlış
lıkla böyle bir karar verilse de mahkemeye sevk 
edilse ve bizzat kendisi, milletvekili üyesi hâki
me, muhakeme edilmek istiyorum dese, hâkim 
kendisini yargılıyamaz. Yani milletvekilinin ki
şiliğiyle ilgili olmayıp, yasama dokunulmazlığı 
fonksiyoniyle ilgili olan karakterde böylesine bir 
müessesedir. 

Şimdi böyle olunca zimmet, irtikâp, irtişa, 
ırza geçmek şu veya bu gibi açıkça belli ve 
yasama dokunulmazlığiyle ilgili olmıyan fiiller 
hariç, fikri plânda suç sanılarak bir milletvekili 

veya Cumhuriyet Senatosu üyesi için kendi Mec
lisine 178 nci maddenin prosedürü içirde bir ta
lep gelirse, gelmişse, yapılacak ilk iş ne olmak 
lâzımdır? ilk iş, madem ki, 79 ncu madde bir
birine içice olan böyle iki unsuru getiriyor, 
Meclis içi ve Meclis dışı sorumsuzluk getiriyor, 
bu milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi 
acaba Mecliste böyle bir söz, böyle bir düşünce 
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Söylemiş mi? Söz değil, yalnız böyle bir müta
lâada bulunmuş mu, bu suç sanılan sözlerdeki, 
yazılardaki, plân içinde düşünceleri olmuş mu? 
Evvelâ buna bakacak, eğer yoksa, bunu zabıt
larda bulamazsa, ondan sonra Anayasanın 79 
ncu maddesinin ikinci fıkrasının getirdiği geçi
ci dokunulmazlığın hududu içine alacak hâdise
yi. 79 ncu maddesinin ikinci fıkrası geçici doku
nulmazlıktır, sorumluluk fıkrasıdır. Orada artık 
sorumsuzluk değil, sorumluluk vardır. Her va
tandaş gibi milletvekilleri de yasama fonksiyo
nunun dışında, birinci fıkranın dışında, efalin-
den sorumludur ve haklarında kovuşturma ya
pılır. Ancak bu bir tertibolabilir, milletvekilinin 
oyunu, reyini, düşüncesini, bizzat kendisini Mec
listen uzak tutmakta icranın bir faydası oldu
ğundan dolayı, gayriciddi, uydurma, plânlı bir 
şekilde getirilmiş olabilir, bütün bunlardan do
layı kendisine, milletvekilin, parlömanterin 
kendisine bir geçici dokunulmazlık getirilir. 
Meclisi kaldırmadıkça, teşriî masuniyetini dışar-
da her hangi bir kuvvet kaldıramaz. 79 ncu 
maddenin 1 nci fıkrasındaki katı sorumsuzluğu 
Meclisler istese de kaldıramaz. Ne Cumhuriyet 
Senatosu kaldırabilir, ne de Yüce Heyetiniz kal
dırabilir, eğer öyleyse. Fakat ikinci fıkradaki 
geçici dokunulmazlığı kendi meclisi kaldırabilir. 
Hâdise Anayasada, yalnızca gelecek dosya, Sa
yın Başkan tarafından 178 nci maddeye göre 
havale ediliyor. Karma Komisyon toplanıyor, 
kendi içinden beş kişiyi seçiyor, bu ihzari ko
misyon toplanıyor ve savunmasını dinliyor, ka
rar veriyor. Şimdi bu komisyonun, ihzari ko
misyonun ilk yapacağı iş ne olmak lâzımdır? 
Anayasa böyle olduğuna göre ilk iş bu 79 ncu 
maddenin birinci* fıkrasının kapsamı içerisine 
giriyor mu girmiyor mu? Üye burada, milletve
kili. İddia edilen suç zimmet, irtikâp, irtişa şu 
veya bu gibi Anayasanın 68 nci maddesinin say
dığı suçlardan her hangi biri değil. Yazı yazmış 
da, yazıda bâzı fikirler beyan etmiş, bu fikirler 
Ceza Kanunumuzun filân maddesine karşıtmış 
bundan dolayı suçluyor. Ha, o halde milletveki
lini dinleseydi, milletvekili diyebilecekti ki, ben 
bu sözleri Meclis kürsüsünden de söyledim. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAÖCIOĞLU (Ankara) — Demedi o. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bu takdirde 
demese dahi o, ihzari komisyonun ilk işi, nasıl 

komisyon toplanınca ilk vazifeleri tasarının ve
ya teklifin Anayasaya aykırı olup olmadığını 
tetkik ile işe başlamaksa, bir ihzari komisyonun 
da ilk işi evvelâ bu sözler 79 ncu maddenin 1 nci, 
fıkrasına yani kati ve kesin sorumsuzluk fıkra
sına giriyor mu, girmiyor mu bunu tesbitle işe 
başlıyacaktı. İhzari komisyonumuz bunu yap
mamıştır. Bunu yapmamış, karma komisyona ge
tirmiş, karma komisyonda bu hususlar görüşül
müş, hattâ bizzat adı geçen arkadaşımız «Ben bu 
sözleri Meclis kürsüsünde de devamlı olarak, bu 
fikirleri, bu düşünceleri söylüyorum.» demiş. 
Üyelerden bir tanesi Sayın Esatoğlu arkadaşımız 
bir önerge vererek, zannediyorum zabıtların tet
kik edilerek Çetin Altan'm bu sözleri bu düşün
celeri Meclis kürsüsünden söyleyip, söylemedi
ğinin tetkik edilip karara bağlanmasını talebet-
miş, bütün bunlar reddedilerek bu yola gidilme
miştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımız bu kesin-so
rumsuzluk meselesi Anayasanın 79 ncu maddesi 
üzerinde bu Mecliste bundan evvel de tartışıl
mıştır. En tazesi Saym özarda arkadaşımızın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile il
gili olarak cereyan etmiştir. 

O gün burada bulunan arkadaşlar hatırlıya-
caklar, Adalet Partisi Grupu sıralarında oturan 
bir saym arkadaşımız kürsüye gelmişler ve ko
nuşmuşlardı. Konuşmalarından bir pasaj aldım. 

Muhterem cirkadaşlarım, evvelâ C. H. P. Gru-
pundan bir arkadaşımız kürsüye gelmişler ya
hut komisyon sözcüsü arkadaşımız kürsüye gel
mişler, Saym Nevzat Şener arkadaşımızdan son
ra şu konuşmayı yapmışlardır : 

«Muhterem arkadaşlarım, Nevzat Şener ar
kadaşımız .evvelâ yasama dokunulmazlığı mües
sesesiyle kürsü masuniyeti meselesini birbirine va
him surette karıştırdılar. Kürsü masuniyeti, 
kürsü masuniyetinden doğan mutlak mesuliyet
sizlik başka şeydir. Meclis dışındaki fiillerden 
dolayı yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması meselesi başka şeydir. Komisyo
numuz* her halükârda bu kürsüde söylenmiş 
sözleri teşriî masuniyetin kaldırılması için tale
be vesile telâkki edecek kadar düşük bir ko
misyon değildir. Saym Reşat özarda eğer bu 
sözleri söylemiş ise bu kürsüden söylememiş
tir. Bu kürsüden ne isterse söyler. Bunun infi
ali nihayet bu Mecliste görülür, Bu kürsüden 

— 38İ 
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söylenen her hangi bir söze karşı hiçbir surette 
her hangi bir mesuliyet iddiası ileriye sürüle
mez. Ama bu kürsü dışında, hayır!» dedi. Her 
halde zuhıüen aynı sözlerin, düşüncelerin dışar-
da da söylenmesini mümkün kılan 79 ncu mad
denin ikinci unsurunu sayın arkadaşımız söyle
memişlerdir, zühul kabul ediyorum. Bunun üze
rine Adalet Partisi Grupu sıralarından bir sa
yın arkadaşımız kürsüye gelmiş şu konuşmayı 
yapmıştır. 

«Arkadaşlar; komisyon sözcüsü muhterem 
Kırca arkadaşımız bu kürsüden 79 ncu madde
nin izahını yaparken, milletvekilinin kürsüde 
söylediği sözlerin, dışarda müdafaasiyle kürsü
de ifade ettiği sözlerin durumunun ayrı olduğu
nu, fakat Meclis, üyeleri hariçteki faaliyetleri
nin başka bulunduğunu, bunların birbirine ka
rıştırılmaması icabettiğini bildirdiler.» Sayın 
arkadaşımız bu eksikliği fark ederek kürsüye 
koşmuşlar, bakın bunları diyorlar. Halbuki 
muhterem arkadaşım büyük bir hataya düştü
ler. Çünkü 79 ncu madde iki fıkra halinde bu 
iki hususu anlatmaktadır. Birinci husus da 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ile
ri sürdükleri düşüncelerinden ve bunları Meclis 
dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan so
rumlu tutulamazlar) denmekte ve ondan son
raki üçüncü fıkra teşriî masuniyetten bahset
mektedir. Bir milletvekilinin bu kürsüde ifade 
•ettiği beyanlarından ve bu beyanları hariçte 
açıklamasından o milletvekilini sorumlu tutmı-
yacağız. Bu umumi ve kesin bir kaidedir. 

«Adalet Partisi Grupundan bir arkadaşımız 
böyle söylemiş. Yani o sıralardan bir arkadaşı
mız, sonra bu güzel konuşmayı şöyle tamamla
mış : «Arkadaşlar Anayasamızın 79 ncu mad
desinde zikredilen teşriî masuniyet, yani yasa
ma dokunulmazlığı müessesesinin zedelenmesi 
çok tehlikelidir. O Meclisin mensupları için bilâ-
hara tehlikeler arz eden tabu halinde bir mües
sese olarak 79 ncu madde bırakılmalı, her za
man ucundan ve kenarından tahribedilmek su
retiyle siyasi emellere alet edilmemelidir.» 

Ve sonra en son : «Ben komisyonumuzda da 
ifade ettiğim gibi, bâzı arkadaşlarımın istikbal
de, inşallah olmaz ama, başlarına böyle bir şey 
geldiği takdirde eğer bu Meclisin bir üyesi ola
rak bulunursam aynı hassasiyetle onları da mü

dafaa edeceğimden şek ye şüpheleri olmamaları 
lâzımgeldiğini bildirmek isterim. Arkadaşımız 
diyor ki, istemem ama böyle bir şeyi diyor, olur
sa, bu benim sözüm değil, arkadaşımız diyor. 
(«A. P. sıralarından doğru doğru» sesleri («ko
münizmi ne yapalım?» sesleri) Bu diyor «79 ncu 
madde tabu haline bir müessese olarak bırakıl
malı, her zaman ucundan ve kenarından tahri
bedilmek suretiyle siyasi emellere alet edilme
melidir. Ve ben bulunursam, böyle bir arkadaş 
olursa diyor bütün gücümle onları müdafaa ede
ceğim» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arkadaşımız 
kendileri de söylediler, eski Maraş, şimdi An
kara Milletvekili Sayın Kemal Bağcıoğlu arka
daşımız, Karma Komisyon Başkanımız. Size mü
saade buyurursanız 25 Haziran 1967 tarihli Ter
cüman gazetesinde yayınlanan bir demecin şu 
ibaresini, yahut şu cümlesini okuyorum : 

«Kararlar, vicdan ölçüleri içinde verilmiştir. 
Güneş balçıkla sıvanmaz. Açıktan açığa Ata
türk'ün komünist sloganlarını benimsediğini id
dia edenin ve açıktan açığa orak - çekiç ile ihti
lâl savunuculuğunu yapanın sonu budur.» (A. 
P. sıralarında «doğru» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, doğru, eğri o ayrı 
bir hâdise. Bu sözleri söyliyen arkadaşımız da 
Sayın Karma Komisyon Başkanı olan, daha ev
vel okuduğum o sözleri söyliyen ve bir bakıma 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
olarak bize vazife gören bir hukuk organının 
başında bulunmak dolayısiyie son derece sorum
lu bir mevkide olan bir arkadaşımız bunu diyor
lar. Elbette açıktan açığa Atatürk'ün komünist 
sloganlarını benimsediğini, iddia edenin ve açık
tan açığa orak çekiç ile ihtilâl savunuculuğu 
yapanın sonu budur. Sayın arkadaşımız, nedir 
sonucu, nedir? Yani milletvekiline son tâyin et
mek komisyon başkanı olarak sizin yetkiniz için
de midir? (A. P. sıralarından «hakaret ne olu
yor?.» sesleri) («Ya hakaret?» sesleri, gürültü
ler) Adalete teslim yetkisi Yüce Heyetindir, Yü
ce Heyetinizindir. Yani her hangi bir milletve
kiline yasama dokunulmazlığı bakımından' son 
tâyin etmek yetkisi Cumhuriyet Senatosunda 
olmuşsa oranındır, Millet Meclisinde olmuşsa 
(buramındır. Yüksek Heyet'lerinizmdir. Böyle oldıı^ 
ğu halde Komisyon Başkanı bugünkü müzake
relerden 15 - 20 gün evvel, bir ay evvel nasıl 

382 
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oluyor da milletvekiline son tâyin ediyor? Bu
nu tasvibetmeye, tervicetmeye, kabul etmeye im
kân yoktur arkadaşlarım. 

ıSABRÎ KESKİN (Kastamonu) — O oradaki 
kısma matuf... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — O oradaki 
kısma matuf, orada bir karar alınmıştır. O ka
rar huzurunuza daha bugün gelmiştir, bugün 
huzurunuzda değerlendirilecek ve nihai karar 
vasfını kazanacaktır. Böyle bir karar kazanma
dan, böyle bir vasıf kazanmadan birinci mahke
mede, temyiz hakkı olan bir meselede bidayet 
mahkemesinin vermiş olduğu kararı, vatanda
şın hakkında verilmiş kesin bir kararmış gibi 
söylemek, ifade etmek olur mu? Aksine hâkim 
ne der? Bir hafta içinde Temyiz edebilirsiniz. 
Yani bunu kesin değil, kaziyei muhkeme ha
line girmedikçe, kaziyei muhkeme haline gel
medikçe, bir komisyon başkanı, bir hukukçu, 
basma demeç vererek - muhakeme etti diyelim, 
böyle birisi için bizzat Yüce Şûra kararını bil
dirmeden - nasıl son tâyin edebilir? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Yanlış 
Sayın Güley, tamamen yanlış ? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bağcıoğlu. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Aynen 

okuyorum, 25 Haziran 1967 tarihli Tercüman 
gazetesinden, ^ tefaribetmediniz Eğer Tercü
man gazetesinde okuduğumdan bir kelime ek
sik veya fazla çıkarsa tâyin buyuracağınız her 
neticeyi kabul edeceğim. Kelimesi kelimesi
ne tekzibedilmiyen cümle budur. Yani bugün 
diyorum Meclise bütün üyeleriyle, grup yok 

, bugün, gruplar yok, Millet Meclisi olarak bu 
çatının altındayız, bir arkadaşımızın, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili bir 
me'seleyi müzakere ediyoruz. Bugün -Adalet 
Partisine, Halk Partisine, Güven Partisine, 
Millet Partisine, Türkiye İşçi Partisi... Bütün 
milletvekillerinin çoğunluğu olarak toplanır
da, «hayır, Komisyonumuzun kararı doğru 
değildir uymuyoruz» der, yasama dokunul
mazlığının devre sonuna bırakılmasına karar 
verirsek Sayın Komisyon Başkanı bu de
meci ile Yüce Heyetinizin alacağı karar ara
sındaki o çelişmenin, o iki duvarın arasında 
ezilmiyecekler midir? 

"BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, devam 
etmekte olan açık oylamalarda oyunu kullan

mamış arkadaşımız varsa lütfen kullansın
lar ; sırasiyle kutuları kaldıracağım. 

FERDA GÜLEY (Deaımla) — Çetin 
Altan'ın suç diye vasıflandırılan yazısı görü
şülürken bu sözleri adı geçen arkadaşımızın 
Meclis kürsüsünde de söyleyip söylememiş 
olduğunu tetkik etmek Sayın Komisyon Baş
kanımızın herkesten fazla hem vazifesi icabı, 
görevi idi, hem de Sayın Çetin Altan arka
daşımıza çok daha evvel koymuş olduğu bir 
teşhis dolayısiyle de buna mecbur idi. Bakı
nız 1966 Başbakanlık bütçesi görüşülürken 
Adalet Partisi Grupu adma Sayın Bağcıoğlu 
bu kürsüye gelmiş ve demişler ki, «Çetin Al
tan bu kürsüde ne konuşursa onu yazar, ne 
yazarsa onu konuşur.» Şimdi bir yıl evvel Çe
tin Altan'm böyle hareket ettiğini söyle, bunun 
böyle olduğunu bil, sonra bu defa önüne 
teşrii dokunulmazlığının kaldırılmasiyie ilgili 
bir dosya gelince zabıtları karıştırmaya, talep 
vâki olmuş olmasına rağmen, razı olma. Bu, 
doğru olmaz! Aynen zabıtlardan alınmıştır 
Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bura
da, zabıtları burada. 

FERDA GÜLEY ((Devamla) — Hayır de
ğil derseniz, zabıtları getirir tekziıbedersiniz. 
Derhal zabıtları bizzat sayfasından okurum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bağcıoğlu şu 
sözler de size ai't : 1967 Başibaikanlık büt
çesi üzerindeki grup adma yaptığınız konuş
mada «Türkiye İşçi Partisinin bu kürsüden 
beyanda bulunan parti tüzük programların
daki temel prensiplerinden ayrılarak Siyasi 
Partiler Kanununun 4 ncü kısmında yazılı 
84, 100, 101 nei maddelerine aykırı bin şekil
de Anayasanın yasakladığı komünizmi, mark-
si'zmi ve ihtilâlci sosyalizmi her sağ duyu sa
hibinin ve her Türk vatanperverinin anlıya-
bileeeği bir şekilde, cüret ve cesaretle, hattâ 
hattâ bir komünizm manifestosu halinde, sa
pık ve çarpık bir tarzda v e fakat demago
jik bir üslûp ile ve çok kere fakir halkı 
ve işçi kütlesini istismar etmek istercesine 
beyanda bulunduklarına şahidolmuşuzdur.» 

Türkiye İşçi Partisinin konuşmacısı Çetin 
Altan'dır, daha evvel konuşmuş, onun üze
rine söylüyor. Konuşmuştur ve bu beyan
ları Meclis zabıtlarına geçmiş bulunmakta
dır. 

— 383 — 
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A, Sayın Komisyon Başkanımız, bunu üç, 
dört ay evvel böyle buyurmuşsunuz, zabıtlar
da böyle olduğuna bizzat işaret etmişsiniz, 
Anayasanın 79 neu maddesinin birinci fıkra
sında da böyle bir masuniyet getiriyor, is
ter bu suç olsun ister olmasın ister bu dü
şünce ve fikirlerle bir «ol ister olma. Bütün 
bunlar ayrı bir şey. Neden dolayı ilk iş ola
rak zabıtları araştırmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir numaralı kutu ile yapı
lan açık oylama işlemi bitmiştir. Bir numa
ralı kutuyu kaldırınız. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Yani bi
rinci vazifesi bu idi. Çünkü bakınız bu vazife 
ne kadar önemli, önemini size anlatmış ol
mak için bir vesika okuyacağım, yine zabıt
lardan. 

Muhterem arkadaşlarım, 1947 senesinde o 
günkü, anamuhalefetin sözcüsü, Allah taksira
tını affetsin,' Adnan Menderes.. (A. P. sırala-
arından «Allah rahmet etsin» sesleri.) Ben de 
Allah taksiratını affetsin derim. Siz Allah 
rahmet etsin diyorsunuz, ben taksiratını affet
sin diyorum, Müslümanlıkta ikisi de duadır ar
kadaşlar. 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Bırak 
onları, esasa gel... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sayın Sabri 
Keskin, ben bunu konuşurken hiçbirisini de
meden Adnan Menderes deseyclim... Adnan 
Menderes dememiş olmak için Allah taksira
tını affetsin diyorum. Yani bunu çok mu gö
rüyorsunuz? 

Adnan Menderes tutmuş izmir'de bütün. 
Demokrat Parti teşkilâtını ilçe, il kurulla
rını toplamış; Hükümeti, Meclisin mânevi 
şahsiyetini tahkir eden veya o anlama gele
bilecek ağır bir beyanatta bulunmuş, iş nor
mal prosedür içersinde Adalet Bakanlığına 
savcı vasıtasiyle, oradan Başbakanlığa, Baş
bakanlıktan Meclise gelmiş ve Meclis Karma 
Komisyonu, Anayasa ve Adalet komisoynla-
rmdan mürekkep Karma Komisyonu toplan
mış meseleyi tetkik etmiş, verdiği kararın 
son kısmını okuyorum, muhterem arkadaşla- ' 
ram. 

(ilâ diye söylediği ve bu sözlerinin 19 . 4 .1947 | 
tarihli Demokrat izmir Gazetesiyle ve yine 
22 '. 4 . 1947 tarihli Demokrat izmir ve Yeni 

Asır gaeztelerinde yayınlandığı anlatılmakta 
ise de, kendisinin daha önce Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde, Aydın milletvekilleri se
çim tutanakları vesilesiyle aynı şeyleri hattâ 
daha şiddetli bir lisanla söylemiş olduğu Mec
lis zabıtları üzerinde yapılan incelemeler 
sonunda anlaşılmış olmasına ve Anayasanın 
17 nci maddesinde de bir milletvekilinin ne 
Meclis içindeki' oy, düşünce ve demeçlerinden 
ne de Meclisteki oy, düşünce ve demeçleri 
Meclis dışında söylemek ve açığa vurmak
tan sorumlu olmadığı tasrih edilmiş bulunma
sına binaen Kütahya Milletvekili Adnan Men
deres'in milletvekiliği dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal görülmediğine, bir ayrışık 
oya karşı, çoğunlukla karar verilmiştir. 

Başkan, 
I : Ezgü, 
Sözcü, 
Fuad Sirmen S. Konuk) 
ilâ... kararın tarihi... (A. P. sıralarından 

gülüşmeler.) 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi ben bu fii

lin ikisi arasında münasebet bulduğumu ifade 
etmiş oluyor muyum bu beyanla. 

Benim naçizane anlatmak istediğim şey : 
79 neu madde, eski Anayasanın 17 nci mad
desinin kesin sorumsuzluk müessesesinin ne 
olduğu, ne olmadığı, birbirlerine nasıl bağlı 
bulunduğu iki unsurun ve mazide nasıl tat
bik edildiği.hususudur. 

Bugün karar vereceksiniz. Bu kararı vic
danınızın huzurunda, Anayasanın, huzurun
da, içtüzüğün huzurunda vereceksiniz. Bu 
vereceğiniz kararın salim bir karar olmasını 
istersiniz, şüphesiz. Ben de bu mevzuda bir 
haftadan beri hazırlanmakta olan bir arka
daşınız olarak bildiklerimi, okuduklarımı, 
öğrendiklerimi hulûs ile size arz etmek istiyo
rum. (A. P. sıralarından «İhtiyacımız yok» 
sesleri.) Okuyalım, ihtiyacı olmıyan bir arka
daşımızın şüphesiz Genel Krul salonunu 
terk etme hürriyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yani 20 sene evvel 
teşriî masuniyetin tatbikatı budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu 332 sıra 
sayılı şimdi üzerinde konuşmakta olduğumuz 
dosya, savcının ispat ettiği suça ınesnedolarak 
gösterdiği kısımlar : 

- 3 8 4 -
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a) Atatürk'ün; işçi ve köylü ihtilâlinin 
her görüldüğü yerde ezilmesi gerektiğine ait 
sözünün üzerinde durarak bu sözün Münir 
Hayri Egeli'nin yarı yarıya itiraf ettiğinin uy
durmasyon olduğunu beyan etmek. 

b) Atatürk'ün halkçılık sosyal düzenini 
emeğe, hukuka dayamak istiyen sosyal bir dok-
tirindir, bir zihniyettir. Böyle olmasına rağmen 
Atatürk'ün «Nasıl olur da köylülerle işçilerin 
kendilerini sömüren burjuva sınıfına karşı, ya
pacakları ihtilâl hareketinin her görüldüğü yer
de ezilmesini söyliyebilir» demek suretiyle ko-
komünizm propagandası yapmak. 

Zaten muhterem arkadaşlarım bundan son
raki görüşülecek dosyalardaki komünizm pro
pagandası yapmak hükmüne bağlı diğer dosya
larla bu dosya genel bir yekparelik içerisinde, 
öbürleride, ikincisi, meselâ dosyada, 

TURHAN BlLGÎN (Erzurum) — Bütün 
dosyaları görüşecek miyiz, Sayın Başkan? 

Genel bir yekparelik içinde, öbürleri de şöy
le dursun. Meselâ, ikinci dosyada muhterem 
arkadaşlarım... (A. P. sıralarından, «Bu dosya
nın mevzuu ile ne alâkası var sayın Başkan?:» 
sorusu) 

BAŞKAN — Sayın Güley, halen müzakere 
konusu olan dosya 332 sıra sayılı dosyadır. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Hayır, ben 
görüşmiyeceğim... Hayır efendim, size bir za
rarı olmaz, faydası olur (A. P. sıralarından 
«Ne faydası olur?» sesleri.) Muhterem arkadaş
larım, yani bu komünizm propagandası, sa
nık olan arkadaşımızın huzurunda bulunan 
dosayalan Karma Komisyon tarafından, savcı 
tarafından komünistlik propagandası yapıyor 
diye buraya gönderilen ve Komisyon tarafın
dan da uyulan dosyalar, ifade etmek istiyo
rum ki, bu suç bakımından bir paralellik, bir 
yekparelik içinde... Ben suç değildir deme
dim. 

HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — Nuri 
Beşer?... Onun dosyasını da okusan olmaz 
mı? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — O başka 
şey... bakınız «Sosyalist bir görüşün ifadesi 
olan Atatürk'ün demecini komünist sloganı 
olarak tavsif etmek, Türkiye'nin bugün tek
rar yörüngeye oturtulması gerektiğini ve ger
çek Atatürk'çülüğün bu olduğunu belirtmek 

suretiyle Türkiye'nin, ancak Türkiye'nin komü
nist bir rejimle kurtulabileceğini ifade etmek 
ve milletçe benimsenen ve uğrunda mücadele 
edilen Atatürk'çülüğü komünist bir esasa 
bağlamak suretiyle, komünizm propagandası 
yapmak.» 

«a) Anadolu halkının Osmanlı impara
torluğu zamanında İstanbul dukalığı, sonra
ları onun bir devamı olan C. H. P. ve daha 
sonraları C. H. P. bürokrasisine çıkmış, aslın
da, istanbul burjuvasını, yanma, taşra bur-
juvasinin içine oturtan D. P. ve A. P. çileri 
tarafından sömürüldüğünü, 

b) Halk hareketinin hakiki yörüngesine 
oturtulması gerektiğini bunun için de köylü
nün proleter sınıfı olduğunun bilincine var
ması ve Anayasanın verdiği haklara göre 
kendi ağırlığını burjuva sınıfına karşı koy
ması gerektiğini, bunu izah için elinden gel
diği kadar çalıştığını, 

e) Çünkü burjuvaların komünist hal
ka - affedersiniz - Pezevenklik ve Rus casusu 
olarak telkine çalıştıklarını, halbuki, komü
nizmin işçi ve köylünün burjuva sınıfına 
karşı bir işçi hareketi olduğunun açıklanması 
.ile komünistlik ithamlarının etkisini kaybetti
ğini, Anadolu halkının hakiki mânasını öğ
retici komünizme karşı olamıyacağını ve bu
nun için de uyanması gerektiğini de anlat
mak suretiyle komünistlik propagandası yap
mış ilh...» Yani anlatmak istiyorum ki, huzu
runuzdaki dosyalarda, birincisinde bırakmı
yorum. /diğerlerini kapsıyarak, şumullendirc*-
rek anlataıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evet, muhterem 
arkadaşlarım, şimdi bunları 142 nci madde
nin kapsamı içerisinde görerek, gelmiş, de-
miyeceğim ki, bilmem Hükümet emir ver
miş, telefonla emir verdi, savcı bir araç gibi, 
bir alet gibi Hükümetin Başkanının emrine 
uyarak böyle yapmış. Katiyen (A. P. sıraların
dan gürültüler.) Hayır, böyle denilmiştir, ya
zılmıştır. Ben diyorum katiyen. 142 nci mad
de vardır, kanunumuzda. Kanunumuzda 
142 nci madde vardır. Cumhuriyet Savcısı... 
Bakm hiçbir memurun isminin başına «Cum
huriyet» kelimesi konulmaz. Yalnız Savcı
nın başına «Cumhuriyet Savcısı» demişiz 
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Cumhuriyet, rejimin, dolayrsiyle icranın 
yanıbaşında onun bir büyük memuru. Eh, 
milletvekilinin burada ne dediğini, ne deme
diğini de bilecek, ne bulacak durumda değil. 
142 nci madde önünde, Anayasa Mahkemesin
de açılan iptal dâvası reddedilmiş. Kararı 
şu kadar zaman geçmesine rağmen bir önka-
rarla bu, kamu oyuna duyurulmuş, bu gö
revi 142 nci madde gereğince kendisinin ko
münistlik propagandası kapsamına girdiğini 
kaibul ettiği, zannettiği fiilin sahibi milletve
kili olduğu için bir muayyen prosedür içinde 
Meclisin huzuruna getirmiş.. Fakat dediğim 
gibi, biz biliyoruz. Ben gittim, dosyaları 
tetkik ettim. Bâzı sözler... Bunlar dedim, ha
tırıma, kulağıma çalıyor, Çetin Altan'm bu 
sözlere benzer sözleri... çünkü, tıpa tıp aynı 
olması lâzımgelmez. Düşünce, diyor. Düşün
ce, düşünce... Yani o düşünceleri burada dedi, 
birçok şeyler dinledik. Kemal Bağcıoğlu ar
kadaşımız diyor ki, biraz evvel komünistlik 
şeyi yaptı, diyor; Sayın İhsan Ataöv arka
daşımızın kaç defa buraya gelip, kürsüye fır
layıp, Çetin Altan'dan sonra ağır konuşma
lar yaptığını bilirim. (A. P. sıralarından ma
hiyeti anlaşılmıyan sözler.) Gayet tabiî ve za
bıtlarında da var. «Bu diyor, komünist mani
festosunu okumaktır» diyor. 

' İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tabiî yalnız 
ona değil, komünist propagandası yapan her
kese... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Tamam, 
tamam... yani, bir milliet vekili arkadaşımız aynı 
zamanda yazar, sosyalist, sosyalistliği ile övü
nüyor. 

î lk konuşmasını hatırlarsınız; çıktı buraya 
'konuşmasında sosyalist yalan söylemez dedi. 
Şu dedi, bu dedi, renkli, esp'irili birtakım ko
nuşmalar yaptı. Sömürülen dedi, kapitalist, 
faşizm, burjuva dedi. Şimdiye kadar Meclis
lerde gerçekten olmıyan vokalleri, birtakım ko
nuşmaları yaptı, ayırımlar yaptı ve <o günden 
sonra da, daha çok konuşmalar yaptı. Ev
velâ çok: sinirlendik, kızdık, sonra alışır ol
duk. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aynı marka
sınız, onun için. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Hayır, ha
yır.. alışır olduk diyorum. Muhterem arkadaş
lar, zabıtlara bakıyorum.. Sayın Ataöv, hani 
biraz fazla üstüme giderseniz size ait birşey 
okurum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Okuyun. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Yok, istemi

yorum. Şimdi bakın niçin böyle söyledim. Gay
ri ahlâki, bilmem redaet, hırsızlık, gilbi değil 
bir defa. Yani affedilen bir dosyanızın muh
tevası. 

Şimdi niçin söylüyorum, neden böyle alışır 
oldum dedim. Zabıtları tetkik ettim, Çetin Al-
tan kürsüye çıktığı ve konuştuğu zaman büyük 
reaksiyonlar gösterilmiş Mecliste. Kürsüye çı-

- kılmış, araya girilmiş.. Velhâsıl ilk zamanlar 
'olaylar cereyan etmiş, Mecliste hâdiseler olmuş, 
sonra da o ilik konuşmalarından daha ağırları
nı gelmiş bu kürsüden yapmış. Meclisin gözle
rinin içine haka baka yapmış, bir tek arkadaş, 
ne sizden, ne bizden ne de başka taraftan bir 
tek arkadaş, reaksiyonda bulunmamış, Meclis 
Başkanı da araya girip, şu veya bu şekilde mü
dahale yoluna gitmemiş. Zabıtlara bakınca bunu 
gördüm. Bunu gördüğüm içindir ki, evvelâ böy
le söylemeye başlamış, sonra hepimizi alıştırmış 
dedim. Ha siz, «Biz alışmadık siz alıştınız» di-

- yorsunuz. Zabıtlar hiçbir reaksiyon göstermedi
ğinizi söylüyor. Baişkanlık da hiç bir ceza ver
mediği için... (Gürültüler) alışmışız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, size Meclis 
zabıtlarından... 

BAŞKAN — Sayın Güley, bir dakika, efen
dim. İki numaralı kutu ile yapılan açık oylama 
işlemi de bitmiştir. Bu kutuyu da kaldırınız. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Meclis za
bıtlarında lütfen arkadaşlarım, komünislik 
propagandasının sanığı olarak huzurunuza dos
ya gelmiş.. Dosyaları gelmiş bulunan yazar ve 
Milletvekili olan arkadaşımızın hu kürsüden 
neler söylediğini bütün mâruzâtımın tabiî bir 
sonucu olarak bâzı noktaları sizlere arz ede
ceğim. Diyor ki, «Bir şey kımıldıyor diye yazı 
yazmışız.» Bu kürsüden söylemiş, bu kımıldıyan 
komünizm imiş. 

«Yani emekçi sınıfı dikta olaraktan Türki
ye'ye gelecek ve burjuva sınıfını takviye ede
cekmiş. Hayır arkadaşlarım, orada kımıldıyan 
şey yıllardan beıri Türkiye halkına maalesef 
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Demokratik görüntüler altında yutturulmuş 
lO'lan burjuva faşizmine karşı gerçeklerin an
laşılmaya başlanması, halkın uyanarak kapita
lizm nedir, emekçi sınıfın hakkı nedir, Anayasa 
nasıl uygulanır, demokrasi nasıl bir denge re
jimidir, bunu anlaması. Demek ki bu kadar ko
münist tehlikesi... Yani, bir yıldan daha fazla 
zamandan beri A. P. iktidardadır. Kaç tane ko
münist var hapishanede? Bir tane yok. 141 ve 
142 nci maddeler sadece Türk Demokrasisi için 
yürürlükte olan faşist maddelerdir. Martinin, 
Koridinin bu en ağır faşist maddelerine dair 
ibir tek insan komünizminden mahkûm ettire-
miyen bir ortamda ki, bu, olmadığını gösterir. 
İkide birde, biz bunu siyasi pazar metaı ha
line getirir, işine her gelmiyene komünist diye-
rekten bunu tekrarlamanın anlamı nedir? 

«Biz burada istatistikleri konuşturmuşuz-
dur. Bütçedeki Devlet yatırımlarının kısıtlan
mış olduğunu konuşturrnuşuzdur. Millî gelir 
bölüşümünü, Adaletsizliğini lütfedip Maliye Ba
kanı da kabul edip, ama sadece bizim zamanı
mızda başlamış iş değildir diye itirafını, icap
larını konuşmuşundur. Bizim bugün itham etti
ğimiz sadece A. P. değildir. Bu düzen içinde 
emekçi halkın Parlâmentoda şimdiye kadar 
temsilcisiz kalmış olmasıdır. Yani şok partili 
bir burjuva faşizminin yıllardan beri sürmüş 
'olmasının sakatlıklarıdır.» 

Bütün bunlar muhterem arkadaşlar, hiç çit 
yok. Yani ne buralarda var, ne sonlarda var. 
Bakınız, yani «öok partili bir burjuva faşizmi
nin yıllardan beri sürmüş olmasının sakatlıkla
rıdır» Bütün bunlar deniyor. Bakın, devanı edi
yor «Çok Sayın Başkandan rica ederim, dili
nin altındaki sözcüklerinin baklasını ortaya 
çıkartsın. Burası ma/hkeme değil. Anayasa Mah
kemesi vardır. Bütün yazılar çizilir, çizer, Mec
lis zalbıtları önündedir ve her şey halkın önün
de ceryan edecektir. Ama bu şekilde tarife 
uymıyan kelimelerle komünist nedir, nedir ko
münist? Emekçi diktası demektir. Emekçi hal
kın diktasıdır. Nedir faşizim? Sayın Başkanın 
söylediği gibi kişi diktası değildir. Burjuva sı
nıfının diktası, kapitalizmin diktası demektir. 
Ancak kapitalistliğe inananların arasındaki 
konuşma Demokrasidir ki, bu sadece sömürü
len memleketlerde caridir. Bu aslında bir Ame
rikan tavsiyesidir, Arkadaşlarım» (Gürültüler). 

Yok, bu intübaı bırakıyorsam şeyini size bıra
kırım. 

Bakınız «başka ıbir şey, başka bir örnek da
ha vereceğim» konuşmacı söylüyor; «başka 
bir örnek daha vereceğim. Anayasadan sık srk 
maddeler okunur oldu. Boyuna T. 1. P. itham 
edilmek istenerek okunuyor bu maddeler.. Bu 
maddelerde sınıf diktası yasaklıdır. Yalnız 
emekçi sınıfının diktası olan komünizme, yani 
141 ve 142 nci madde. Bu maddelerde sınıf 
diktası yasaklıdır. Ve yalnız emekçi sınıfın dik
tası olan komünizme karşı cephe almak, aynı 
zamanda burjuva sınıfının diktası olan faşizmin 
yolunu açmak anlamına gelmemelidir. Eğer 
bu burjuva sınıfının metodu olan kapitalizmi 
tenkid etmek mutlaka emekçi sınıfının diktası 
olan komünizm olarak adlandırılacak ise o za
man burjuva sınıfı tenkid edilemiyecek demek
tir ki, işte ıbu, sınıf diktasının yani faşizmin 
tâ kendisidir.» 

Mecliste hiç çıt yok. «Ben Sayın Başba
kandan rica ederim, Türkiye Parlâmento tari
hine ilk defa girmiş olan sosyalist partisine 
karşı bu şekilde tarifini yapmadan kelimelerle 
ithamda bulundurmasın sözcülerine. Çünkü bu 
Parlâmentonun meşruiyetini, demokrasinin ve 
Anayasanın meşruiyetini ilk defa girmiş olan 
sosyalist partisi tamamlamaktadır. Sosyalist 
partisi olmıyan bir Parlâmentoda demokrasi
den söz açılamaz ve Sayın Başbakan her zaman 
lütfederler, söylerler, efendim asgari müşterek
ler.» Bakınız ne diyor arkadaşlar «bütün bu 
şekilde konuşmak açık seçik şekilde maskelen
mek istenilen bir sınıf diktasının mülbeşirliği-
ni etmek, öncülüğünü etmek anlamına gelir o 
Parlâmentolarda. Biz demokrasiyi her sınıfın, 
burjuvanın ve proletaryanın Parlâmentoda 
kendi çıkarlarını karşılıklı, Anayasa içinde, 
ortaya dökerek, denge tutması anlamında kul
lanıyoruz. Anayasanın 12 nci maddesinin son 
fıkrasında (ıhiç bir sınıf öteki sm:fa imtiyazlı 
olamaz) derken neyi kaydetmektedir? Bir sıır.f 
kendiliğinden kendi imtiyazl ılığını kısıtlamaz. 
Ancak bir burjuva sınıfın imtiyazını emekçi sı
nıfın temsilcileri Parlâmentoda deııetliyerek, 
tenkid ederek kısıtlar. Her türlü kapitalizme ve 
burjuva sınıfmnı çıkarlarını yapacak tarizleri 
komünizmi ithamları altında susturmaya kalk
mak Anayasanın çiğnenmesi şöyle dursun, rafa . 
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kaldırılması ve arkasından da (Anayasa çiğne-
nemez iki), denmesine müncer ohır arkadaşla
rım» («Oku oku» sesleri) Hayır okumıyacağım 
muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Çetin 
Altan arkadaşımızın : Meclis 15 ..2. . 1966 Cilt 
3, Birleşim 46, oturum 3, Millet Meclisi Büt
çesi üzerinde T. 1. P. grupu adına yaptığı ko
nuşmadan bir parça okuyorum. Bakınız, başka 
ıbir konuşma. 

BAŞKAN — Sayın Grüley, bir dakika efen
dim. 3 .numaralı kutu ile yapılan oylama işle
mi bitmiştir. Bu kutuyu da kaldırınız. Buyuru
nuz efendim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — 16 . 2 . 1966 
tarihinde yaptığı konuşma: 

«Onlar burada olsalar, 15 sene hapis yatar
lar, Komünist partilidir ikisi de. Ve Vişi Hükü
metiyle Paris'e kaçarken, onlar döğüşmüşler-
dir. Yani bu şekilde vatan hainliği ithamları 
güzel değil bugünkü çağda. Anayasamızın es-
pirisine uygun değil arkadaşlar. Buıgün yer yü
zünde Marksist diyerek insan itham edilir mi? 
Ama Amerika üniversitelerinde Marksizmi oku
tan enstitüler, marksoloji enstitüleri var. Marks 
bilinmeden birçok şey anlaşılamaz bugün, bun
ları kabul etmek lâzımdır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden söy
lemiş, bir çıt çıkmamış. 

«Bunları teker teker arz etmeme buradaki 
vesikaları dile getirmeme.. «Çetin Altan söylü
yor..» Hükümete ait tenkidlerimizi komünist
likle değil, Hükümetin genel gelişmeleriyle il
gili okluğu için yaptığımızı izah etmeden, mü
saade buyurursanız, bir arkadaşınızı itham et
tikten sonra söz hakkını ortadan kaldırarak, 
bir kürsü cakası yapmanızı hiç yakıştırama
dım bu kadar kalabalığınıza. Çetin Altan, Çe
tin Altan, Çetin Altan aranızda bir arkadaşmız-
dır. fikirleri bellidir. Çetin Altan'm tezada 
düşmesine niçin bu kadar kızıyorsunuz? Bura
da aym şeyi söylüyor, gazetede aynı şeyi yazı
yor. Peki burada başka söyliyeyim, orada başka 
şey yazayımda sizin gibi mi olayım yani?» di
yor. 

Bütçe konuşmalarından aldım. Simidi komis
yonda şu okuduğum şeyleri dinlediniz. Ben bu 
söylediği sözlerin de dışındayım, gazetesinde 
yazmış olduğu yazıların da. durması gereken 

dış politika ile de ilgili bir iddia ile karşı kar
şıya geldiğini de müşahede ediyoruz. O da şu
dur: Yalnız .geri ülkelerde fikir suçlamaları 
vardır. Kimlere karşı yapılmaktadır? O mem
leketin millî servetlerinin kalkınmasının birta
kım Tutku şebekelerle, tutku kiliklerine karşı 
halkının savunmasını, direnmesini yapanlara 
karşı! 

Bakın, gidin İngiltereye fikir suıçu işiiye-
mezsiniz. İngilterede fikir suçu yoktur. İtal
ya'da fikir suçu igliyemez'siniz, yoktur. Çünkü 
bu memleketler sömürülen ülkeler değildir. Sö
mürülen ülkelerde fikir suçu vardır. Çok üs
tünde durulması gereken önemli bir noktadır. 
bu. Meselâ Kuveyt'te, Afganistan'da fikir suçu 
vardır. Yakın zamana kadar Hindistan sömürge 
iken orada fikir suçu vardı. Cezayirde, Ango
la'da fikir suçu vardır. Yer yüzünde ne kadar 
sömürge varsa orada fikir suçu vardır. Kimlere 
karşı? O memleketin kalkınmasını arzu eden
lere karşı. 

Mustafa Kemal fikir suçu ile itham edil
mişti. Mustafa Raıgıp tarafından, dün de söy
ledim. Batı ülkelerine gittiğiniz zaman katiyen 
karşılaşmasınız böyle şeylerle. 

Peki bu Batı ülkelerinin Anayasası bizim 
ülkelerin Anayasasından daha mı ileridir? Bel
ki bizim Anayasamıza eşittir, belki bizim Ana
yasamız dalha ileridir. Orada hiç böyle bir me
sele çıkmıyor. Oranın milletvekilleri daha mı 
az vatan penverdirler? Bakınız arkadaşlarım, 
daha mı az vatan perverdirler? Oranın düşü
nürleri, yazarları, sanatçıları claiha mı az va
tan perverdirler? Yani bir Aragon bizim için 
bir kötü vatanperver midir ki, Fransız Rezis
tansında ve dayanışmasında hayatını ortaya ko
yarak, ortaya çıkmış insanlardan birisidir. Eno-
vat keza böyle, dışındayım. Objektif olarak 
Anayaasnın 7$ neu maddesinin birinci fıkrası
nın hudut ve şümulü içinde yazarın bulunup 
bulunmadığını tesbit etmek istiyorum. Görevim 
de bulgun sadece - görevim değil, görevimiz -
bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, bilmiyorum, gazete
lerde okudum: Komisyonda sayın bir üye bu 
kürsüdeki konuşmaların, düşüncelerin, sözlerin 
dışarıda da söylenebileceği, düşünülebileceği 
meselesi konuşulurken demiş ki, «Bir milletve
kili kürsüde söylediklerinin zabıtlarını alır, dı-
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şarda okur, ya da neşreder, ıbundan daha öte
sine 'gitmemesi gerekir».. Tekzibe dilmediği için 
gazetelerden bu haliyle aldım. Sayın bir Ana
yasa hukukçusu arkadaşımız böyle söylüyor, 
demiş mi, dememiş mi ben de bilemem. 

Şimdi «kelime kelime dosyadaki ve dosya
lardaki suçluluğa mesnet teşkil eden yazı ve 
'beyanlarla bu okuduklarınız tıpa tıp birbirine 
uymıyor.» denilebilir. Nasıl ki, Komisyonda 
da bir sayın arkadaşımız, bir hukukçu arkada
şımız böyle bir beyanda bulunmuşlar. 

Profesör Aytek'in Atay yasama dokunulmaz
lığı ile ilgili olarak yayınladığı bir makalesin
de bu .hususa ilişkin olarak diyor ki : «Mutlaka 
dokunulmazlığın çevresi içine giren bir hususun 
Meclis dışında açıklaması da sorumluluğa 
yol açmaz. Meclis üyesi görevini yerine getir-
diğli sırada verdiği oyu, sarf ettiği sözleri, ileri 
sürdüğü düşünceleri aynen veya bunların amaç 
ve anlamını değiştirmeıme'k kaydiyle, ımealen 
tekrarlamaktan sorumlu değildir» diyor. Ama
cını ve anlamını değiştirmemek şartiyle. Çünkü 
düşünce ancak böyle tekrarlanabilir. Mealen 
tekrarlaımaktan sorumlu değildir. Sayın üye 
ark'adaşımız böyle demliş. 

Böyle anlamaya imkân yoktur. Böyle an
lamadığımızı, anlaşılamıyacağmı 1948 senesin
deki tatbikat da 'göstermektedir. Deımetmiş tı
pa tıp aynını Adnan Menderes, gidip de zabıt
ları okumadı. Bir papağan gibi bir plâk gibi 
ancak kürsüde söylediklerini-tekrar edebilirdi 
diye hüküm vermemiş. O sözleri bu Meelis te 
de daha ağırlığı ile, daha hafifi ile söyledi 
denmiş. Damek ki, ayniyet, mutabakat arama
mış, müşabehet aramış. Düşünce, zaten bir 
sistematiği içinde müşabehet unsuruna ancak 
sahibolabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Çetin Altan iki 
senedir içimizde bulunuyor. Yani eskiden yazar 
olarak kendisini okuyorduk. Kimimiz kızarak, 
kimimiz kızımıyarak okuyorduk. Fakat iki se
neden beri İstanbul Milletvekili olarak aramız
dadır. Yalnız yazılarını okumuyoruz, aynı za
manda sık sık konuşuyor bu kürsüden, kendisi
ni dinliyoruz. Yani daha yakından tanımak fır
satını bulduk. Fikir özgürlüğünü nasıl anlıyor, 
bir sosyalist olarak fikirleri nelerdir? îki se
nedir bu kürsüde içtenlikle, korkusuz, fütur

suz seviyeli, hiçbir arkadaşımız mütecaviz bir 
halini gördüğünü 'iddia edemez. Seviyeli, göz
lerimizin içine baka baka sosyalist dedi, pro-
leterya dedi, burjuva dedi, faşizım dedi, sınıfla
rın çatışması dedi sömürme, sömürülme dedi, 
hattâ T. I. P. den gayrı olan partileri burjuva 
partileri olarak nitelendirdi. Makasla kesip ke
sip bizi yan yana oturttu. «Böyle bir Meclis 
gerçek demokraside düşünülemez. Hakiki de
mokrasi mutlaka bir sosyalist partiriin varlığını 
ister. İşte biz de o yuz. Ancak şimdi ımeşru 
oldunuz dedi. Bağırdık, çağırdık filân. Ama 
dedi. Öğünlerden başlıyaraık bugünlere kadar 
geldi. Şimdi yine C. H. P. için de söylediği en 
hafif şeyler şunlardır. Bizim ortanın solu po
litikamız için söylediği en hafif sözler şun
lardır: Bizim yaptığımız ortanın solu için 
burjiva revizyonizmi der. Yani sosyalizm için 
için söylenilen revizyonizımi, yeni bir ibda 
ve iead ile C. H. P. nin ortanın soluna da ya
kıştırmış ve bizi burjiva revizyonizmi ile itham 
etmiştir. Hattâ bize «Ortanın soluma cılkı çık
mış komprador burjiva diye meşruiyet çabası 
vermede» diyor (Gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım, daha ağırları var, 
dosyalarda da var. Yani hemen elimin altında 
olduğu için bunları söyledim. Yani kıyametler 
kopmuyor. Bunları diyor diye. Anayasanın 
20 nci maddesi var (A. P. sıralarından «oku, 
oku» sesleri), okuyacağım arkadaşlar, düşünce 
hürriyetini tanzim eden bu ımadde diyor k i ; 

«Madde 20. — Herkes düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahiptir; düşüne, ve kanaatlerini 
söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek ba
şına veya toplu olarak açıklıyabilir ve yayabilir. 

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz.» 

Efendim, böyle diyor. Kanunun kapsamı 
içine gMyorsa pek -tabiî olarak mahkeme hu
zuruna çıkar, yüce hâkim kanaatini verir. 
Fakat evvelâ bizim Meclis olarak, şu arz etti
ğim örnekler muvacehesinde, teşriî dokunulmaz
lığının kaldırılmasında kararı verebilecek yet
kide olmamız gerekür. Eğer derseniz ki, bu 
dışarıda yazdıklariyle, bu içeride söyledikleri 
katiyen bir birinin paralelinde değildir, tama
men ayrı şeylerdir, o takdirde şüphesiz görevi
miz Anayasanın 79 ncu maddesinin 2 nci fık
rası açısından olaya (bakmaktır. Ama yine 
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2 nci fıkrasından bakmaktır. O vakit de şunu 
arayacaksınız: Bu iste ciddiyet var mı? Bu iş
te bir tertip var mı? Bu işte icraatın, Hüküme
tin bir faydası var mı, bir çıkarı var mı? Çün
kü bahis mevzuu olan, muhalefet milletvekilil-
dir. Yazıyor, söylüyor, sessiz, sedasız aramızda 
oturan, halim selim bir milletvekili arkadaşımı
za ait değil. Ceberut, inandığı fikirleri dışarı
da, gazetesinde yazıyor ve gelip burada kür-
südee çekinmeden pervasız söyleyen bir muha
lefet milletvekili. Acaba buna tatbik edilmek 
istenen bu muameleye yalnız kanunun 142 nci 
maddesini mesut ediyor, yalnız adaleti mesut 
ediyor, ceza hukukunu mesut ediyor da acaba 
bu mutlulukta Hükümetin de payı var mıdır? 
Bunları değerlendireceğiz, bakacağız. Çünkü 
bu 79 ncu madde, adi suç işleyen, yüz kızartıcı 
suç işleyen birtakım insanların himayesi için 
getirilmiş değil, hele çoğunluk grupuııa men-
subolan milletvekillerini himayesi için de geti
rilmiş değil. Bu, muhalefet nıilletvckilerinin hi
mayesi için getirilmiş bir müessesedir. Yani es
prisinde, ruhunda, tahtında müstetir hüve bu. 
Çünkü bunun bidayetinde İngiltere'de de var. 
Krala karşı Avam Kamarasındaki üyelerin, do-
layısiylc İngiliz halkının hakkını korumak, bi
dayetinde yatan bu. Böyle inkişaf ede ede. Es
ki Anayasanın 17 nci maddesinde yeni Anaya
sanın 79 ncu maddesine gelmişiz. Krala karşı 
koruma. Kimden ne koruyacaksın? Kim icra? 
Demokrasi düzeninde elinde yetki olan, birine 
ihsanda bulunabilecek, birinden alabilecek du
rumda olan, yetkileri son derece demokrasize 
edilmiş olmasına rağmen gene icra olarak elin
de büyük yetkileri bulunan icra var. Ona kar
şı sorumlu, ona karşı koruyacağız. 79 ncu mad
de, muhalefete karşı bir milletvekilini korumak 
için çıkmış değil, iktidara karşı muhalefeti ko
rumak. Yani esprisi bu olabilir arkadaşlarım. 

Şimdi arkadaşlarım, konuşmamı bitiriyorum. 
Bitirmeden evvel, bir arkadaşımı kendisine kar
şı konuşturacağım. Zabıtlardan alarak kendisi
ni konuşturacağım. Müsaade ederseniz. Sonra 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

«O kadar bahsettiğimiz ve özlediğimiz Batı 
demokrasisi, Batı uygarlığı, sosyalist görüşsüz 
olmaz arkadaşlar. Gerçek demokrasilerde kapi
talist görüş vardır. Karşısında sosyalist görüş 
te vardır ve gerçek Batı demokrasisi bu iki gö
rüşün birbirine zabıta kuvveti çağırmadığı yer

de tecelli etmeye başlar. Program rejim mese
lesiyle ilgili olan gerçek demokrasi, o çok özen
diğimiz, çok benzemeye uğraştığımız Batı de
mokrasisinin icabı olarak sosyalistliği, felsefe
sini, iktisat anlayışını, halkçılığını, çalışanlar
dan yana olmasını, emekçilerin kendi alın ter
leri ile meydana getirdikleri varidattan ve cev
herden alman kârların hesaplarını patronlar
dan, işverenlerden, özel sektör deyimi arkasına 
saklansalar dahi, sormaları ve bunu Parlâmen
toda en demokratik icaplar içinde sormaları 
ve «Sen günde kaç saat çalışıyorsun, kaç para 
kazanıyorsun. Ne kadar vergi ödüyorsun, benim 
hakkım bunda ne kadardır. Ben ne kadar millî 
gelire değer ilâve ediyorum. Sen ne ilâve edi
yorsun?» Diye hesaplaşması gerçek demokrasi
lerin mutlaka erişmesi gerektiği noktadır. (Tu
tanak Dergisi, 1 nci Cilt 8 nci Birleşim ikinci 
oturum. 8 . 11 . 1965) 

«Ben sormak isterim, bu memlekette şimdi
ye kadar bâzı fikirleri, olduğundan da daha 
başka türlü göstermeye çalışarak ikide birde 
entellektüelleri, kitap yazanları, kitap çeviren
leri, hürriyet var diyerekten olmadık belâlara 
sürükl iyeni er, bütün bu yasaklara rağmen, ne 
getirmişlerdir Türkiye'ye? Gecekonduların sayı
sı meydanda. UNESCO istatistiklerinde görü
len Türkiye'nin yer yüzünün en geri kalmış 10 
devletin biri olduğudur. Bu meyanda. Bu duru
ma düşmek için mi yasak edilmiştir bu fikirle
rin hepsi? Bunu öğrenmek isterdik.» 

Ve bir tane son bir sözü: «Bir kitaba polis 
çağırmak çok ayıp bir şeydir. Medeni Dünyada 
kitaba kitap yazılarak cevap verilir.» Burada 
söylüyor Aydın Yalçın arkadaşım, gayet doğru 
söylüyor. (Hürriyet düzenine inanmış insanlar 
olarak fikirden korkmamak) dedi. Bütün me
sele budur. Niye korkacağız? Tehlikeli fikir, 
tehlikesiz fikir yoktur arkadaşlarım. Doğru fi
kir, yanlış fikir vardır. Tehlikeli fikir, tehlike
si ispat edilmeden zindana konan fikirdir. Yan
lış fikir ise, yanlış dendiği an, yanlışlığını ispat 
keyfiyeti onun yanlışlığını iddia edene düşer. 
Eğer biz bir fikrin yanlış olduğunu ispat ede
cek nitelikte kendimizi hissetmiyorsak, ona teh
likelidir diyebiliriz, ona yanlışlığını ispat etme 
külfetinden kendimizi kurtarmak için tehlikeli 
deriz. Ama bir insan cntellektüel bir bilince 
doğru yücelme çabası içindeki bir insan, tehli-
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keli kelimesinin bu kolaylığına kaçmaz, yan
lışlığını ispat eder eser yapar, açık oturum ya
par. Meclis kürsüsüne gelir anlatır: Niye teh
likeli değil de yanlıştır. Tehlikeli dediniz mi, 
«polis zaten götürür onu o zaıman hiçbir şeyi 
ispat etmemiş olursunuz. Cilt 3 : Birleşim 46r 

Oturum 3, 15 . 2 . 19G6 Tutanak Dergisi.) 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Çetin Altan'-
ın bu son okuduğum sözleriyle yine kendisini 
kendisine izah ettirmeye ve savundurmaya ça
lıştım. Sadece yapmak istediğim bundan ibaret
tir. Uzun süren maruzatımın çekirdeği olarak 
Anayasanın, evvelâ İçtüzüğümüzün ihzari Ko
misyon ve Karma Komisyon tarafından iki nok
tada ihlâl edildiğini belirtmeye çalıştım. 

İkinci husus, Anayasanın 79 ncu maddesinin 
birinci fıkrasındaki kesin, devamlı, sorumsuz
luk müessesesinin iki unsurdan mürekkeboldu-
ğunu buradaki düşünce ve oy, aynı şeyi dışar-
da da söylemeye parlömanterin sorumsuz oldu
ğunu belirttim ve dolayısiyle 1948 senesindeki 
kararda görüldüğü gibi bizim komisyonumuzun 
ilk vazifesinin de tutanakları tarayıp milletve
kili arkadaşımızın kürsüde yaptığı konuşma
larla, yani burada izhar ettiği düşüncelerle, dı-
şarda izhar ettiği düşüncelerin bir paralel için
de olup olmadığının tesbiti gerektiğini, fakat 
komisyonun bunu yapmadığını ifade etmeye 
çalıştım. 

Tabiî arkadaşlar bu zor bîr şey. Ben sosya
listim diyor, bir sosyalist parti programlarında 
sosyalistim diyor, seçime girmiş, halka gitmiş 
sosyalistim diye diye ve şu fikirleri söyleye söy
leye, hem de radyodan söyleye söyleye şu kadar 
vatandaştan, şu kadar yüz bin oy almış, girmiş 
Anayasanın teminatı altında, yanıbaşımızda yer 
almış, çalışıyorlar. Şimdi Sayın Başbakan Ana
yasa sosyalizme kapalıdır, diyor. Anayasa sos
yalizme kapalı ise Meclisin kapısı T. 1. P. ne 
kapalı olur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Yanlışlık orada zaten... 

• FERDA GÜLEY (Devamla) — Fakat mil
let seçmiş getirmiş buraya Sayın Başbakan ya
ni' sizi o kadar saygılı bulunduğunuz irade... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalmı lüt
fen." Sayın Ferda Güley, Umumi Heyete hitabo-
diniz, 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Evet millet 
aldanmış ise bu hiçbir zaman milletin aldanma-
dığını, milletin daima doğru- söylediğini söyler
siniz. (C. H. P. ve T. 1. P. sıralarından alkış^ 
lar). Millet T. 1. P. dîye bir parti kurmuş ka
nunlar, demek ki kurulmasına mesağ vermiş. 
T. 1. P. sosyalisttir, programı kanunların hima
yesinde, hemen o gün kurulmuş, faaliyete baş
lamış ve bütün Anadolu'ya gitmiş, fikirlerini 
katiyen, iddia ettikleri görüşlerden önemli bir 
kısmına yüzde yüz katılmamaktayız. İddia et
tikleri felsefenin, iddia ettikleri dünya görüşü
nün yüzde yüz karşısındayız. (A. P. sıraların
dan, gürültüler) Dünya görüşünün yüzde yüz 
karşısındayız, dış politikada karşısındayız, iç 
politikada da karşısındayız.. Rejim anlayışının 
da karşısındayız. (Adalet Parti sıralarından gü
rültüler).. Yani önemli olan kesimlerde T. 1. P. 
ile ortanın solundaki C. II. P. nin değil muta
bakatı, müşabeheti dahi bahis mevzuu değildir. 
(Adalet Parti sıralarından gülüşmeler) Fakat 
ben, ilân etmişim kamu oyuna, seçime girerken 
ilân etmişim, liderimizin ağz,mdan; C. H. P. 
kurulduğu zamandan beri programiyle, fikir
leriyle, . tutumiyle, davranişleriyle ortanın so
lunda bir partidir, demişim, doğru! Bundan 
Cumhuriyet Halk Partisi iftihar duyuyor. (A. 
P. sıralarından «Grup adına mı konuşuyorsun?!» 
sesleri') Hayır, Anayasaya göre grup adına ko
nuşmak yok, ama grup adına konuşmak yok 
diye bir milletvekilinin mensubolduğu partiden 
bir gûna bahsetmemesi diye bir şey mevzuu-
bahsolamaz. Evet, iftihar ediyoruz. Nasıl ki, Sa
yın Başbakan da. Ben müteşekkir ve minnetta
rım kendisine - dedi ki, «Biz de muhafazakâr 
bir partiyiz» (A. P. sıralarından gürültüler, 
«Kimse öyle bir şey demedi1» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Benim söylemediğim şeyleri bana at
fetmeyin. 

FERDA GÜLEY (Devamla) _ Demediniz 
mi? Sayın Başbakan, bu edeple söylenilmiş olan 
sözlerde ne var? 

BAŞKAN — Sayın Güley, bir hususu festir^ 
ham ediyorum. (Adalet Partisi sıralarından gü
rültüler)... Bir dakika, yapmamız lâzımgelen iş
ler vardır. Müsaade buyurun Sayın Güley, Mec
lîs kararı gereğince saat 20,00 de birleşime ara 
vermek icabediyor. Ancak birtakım önergeler 
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gelmiştir, zamana ihtiyacımız vardır. Onun için 
eğer uzun sürecekse sonra konuşunuz efendim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sayın Baş
kanım bitiriyorum. Bunları ben bir gazeetde oku
dum. (Adalet Partisi sıralarından gürültüler)... 

BAŞKAN — Sayın Güley, lütfen mikrofona 
hiıtab^ederek konuşunuz. Başınızı çevirip konuşu
yorsunuz, duymuyorum, işitmiyorum, söyledik
lerinizi. (Adalet Partisi sıralarından «kavga et-
miyeceğiz» sesleri)... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, ben katiyen mütecaviz olmıyan bir 
üslûp ve ölçü içinde Yüce Meclise hitabetmek is
tiyorum. Buna çalışıyorum. Edep dışı sizi böyle 
•tahrikedici, size bu tahrikte hak kazandıracak 
en ufak bir şeyde bulunmuyorum. Müsaade 
ederseniz özür diliyeceğim. Yani böyle dememiş-
seniz, böyle söylememişseniz Sayın Başbakan, 
eğer böyle dememişseniz... Hakikaten ga^etelcıe bu 
böyle geçti, hattâ birkaç yerde bizim Genel Baş
kanımız yaptığı bir konuşmada bu temayı iş
ledi, iyi oldu dedi, «Sayın Demirel muhafaza
kârım dedi» dedi. Yerini belli etti, iyi oldu, 
rejime ve Anayasa uygulamasına rahatlık geti-
rocektir dedi. Bunun nesi var muhterem arka
daşlar? Eğer buna rağmen Sayın Başbakan ger^ 
çekten iböyle dememişse özür dilerim. Samimi
yetle, saygı ile kendilerinden özür dilerim, eğer 
dememişlerse. (Adailet Partisi sıralarından gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis olarak bir ar
kadaşımızın yasama dokunulmazlığı kararının 
görüşüldüğü bugün ve bunu takibeden günlerde, 
tarih huzurunda, millet huzurunda, arz etti
ğim belgeler huzurunda, vicdanlarımızın hu
zurunda Meclis olarak bir sınav vereceğiz bir 
parti mevzuubahis değildir, grup disiplini ınev-
zuubahis değildir, vicdanlarımızdan başka, izan
larımızdan başka, Anayasadan başka, içtüzük
ten ıbaşka sakıncamız, tabi olduğumuz her hangi 
bir kuvvet bahis konusu değildir. Bu sınavı bü
tün bir Meclis olarak şerefle ve başariyle vere
ceğimize inanıyorum. 

Bu inançla Yüce Meclisi bütün arkadaşlarımı 
saygılarla ve sevgilerle selâmlarım muhterem ve 
aziz arkadaşlarım. (C.H.P. ve T.I.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usulü 
müzakere ve çalışma süresiyle ilgili bâzı önergeler 
vardır. Bunlardan ilk olarak şunu oyunuza arz 
edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
- Müzakerelerin gece saat 24,00 e kadar deva

mının karara bağlanmak üzere, oya konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Osman NuriUlusay 

BAŞKAN — Sayın Ulusay bir tavzih yapma
nızı rica ediyorum. Tabiî Yüce Meclis tarafın
dan kabul edilir edilmez, bilmiyorum. Ancak 
hiçbir tatil vermeden sürekli olarak saat 24,00 e 
kadar devamını mı teklif ediyorsunuz? 

OSMAN NURİ ULUSAY (İstanbul) — Evet 
efendim. . 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal ve Sayın Or
han Birgit önerge aleyhinde söz istemişlerdir. 
Aleyhinde buyurun Saym Yaşar Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Saym Başkan, 
sayın arkadaşlarım, 

Yüce Meclisin saat 12,00 ye kadar değil, saba
ha kadar çalışmasına da taraftarım. Ancak, Yüce 
Meclis memleketimizin çözüm beki iyen soruları
na eğildiği takdirde beraberiz. İşsizlik, para dar
lığı, geçim sıkıntısı bir tarafta dururken, otur
muşuz bir Çetin hikâyesidir sabahtan beri çivi
lenmişiz, yine 12,00 ye kadar da burada otura
cağız. 

Darılmazsanız ıbir şeyi arz edeyim : Demokrat 
Partinin bir Metni vardı, Adalet Partisi de ken
disine bir Oetin buldu. Bu türlü çalışmalarla 
bu türlü gidişlerle milletin derdine çare bulaca
ğımız kanısında değilim. Ve şu zamanımızın 
millet yararına ve hayrına çalışmalariyle geçme
sini beklerdim. 

İkinci olarak da bir hususu arz edeyim : Gece 
müzakerelerinden - bunu zamanla öğrendim - bir 
fayda mülâhaza edilmektedir. Af Kanununda 
nurculukla ilgili madde gelirken bir gece müza
keresine başvuruldu. Bunun sebebi de bence, 
doğru yanlış, basından müzakerelerin mümkün 
ölçüde gizi enm esidir... (Adalet Partisi sıraların
dan gürültüler) Çünkü gece müzakereleri saat 
4,00 ten sonra basma girememektedir. Burada ko
nuşulanlar sadece Meclis zabıtlarında kalmakta
dır. Bu sebeple, bu kadar ciddî ve bu kadar mem-
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leketi ilgilendiren bir konunun gece müzakereleri 
ile basından saklanması yoluna gidilmemesi 
veyahut da hiç değilse bu intibaı ortadan kal
dırmak için önergenin kabul edilmemesini arz ve 
•teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim lehinde söz istiyen ol
madığına göre, aleyhinde başka kimseye söz ver-
miyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeyi oyunuza arz 
etmeden evvel bir hususu bilgilerinize sunmak is
tiyorum. 

Takrir sahibine bir hususu tavzih ettirmek is
tedim, yemek tatili dahi vermeksizin devamım mı 
istiyorsunuz diye evet dediler. Şimdi takriri 
oyunuza sunuyorum. Kabul edilir mi •edilmez mi 
(bilmiyorum, ancak kabul edildiği takdirde dahi 
benim re'sen gördüğüm lüzum üzerine ve sırf 
Başkanlık Divanının değişmesi maksadiyle bir
leşime 15 dakikalık ara vermek mecburiyetinde
yim. Yüce heyetinizin kararı karşısında bir say
gısızlık anlamına gelmemesi şartiyle şimdiden tas
rih ediyorum. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü? 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Bu mevzuun usulü. 
BAŞKAN — Şimdi bu reyle halledilecek. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Başkanlık Divanı çalışma saatlerini takdir et
meye... 

BAŞKAN — Başkanlık Dîvanı saatle ilgili hu
susları görüşmüyor, Yüce Heyetin takdirine kal
mış bir şey. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Meclis çalışmaları ile ilgili önergeler Başkanlık 
Divanında, Meclis Reisinin Riyasetinde toplana
rak görüşülür ve ondan sonra karar verilirdi. 
Şimdi çalışma saati ile ilgili böyle bir önergeyi 
oytiıyamazsınız Meclisin kararı vardır. 

BAŞKAN — Bu da Meclisin karan olacak. 
Meclis belirttiğiniz hususların hepsine vakıftır. 
Belki reddedecek bu esbabı mucibe ile bilmiyo
rum. 

TARIK ZÎYA EKÎNCI (Diyarbakır) — 
Efendim iki yıldan beri teamül vardır. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Efendim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ne 
usulü hakkında? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Riyasetin tutumu üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, is
tirham ediyorum, önergeyi oyunuza . sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arz ettiğim sebeplerle birleşime on da
kika ara vereceğim, önce yapılan açık oylama ne
ticelerini arz ediyorum. 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler ya
pılması hakkındaki Kanun tasarısının oylaması
na 315 üye iştirak: etmiş, sonuçta 46 kaıbul, 268 
ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı reddedilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçesi Kesinhesap 
kanunu tasarısına 301 üye iştirak etmiş sonuçta 
291 kabul, 8 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının oylamasına 299 üye 
iştirak etmiş, 290 kabul, Ş ret, 4 çekinser oy çık
mıştır. Tasan Meclisimizce kajbul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 290 
üye iştirak etmiş, sonunda 262 kabul, 23 ret 5 çe
kinser oy çıkmıştır. Tasan Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Saat 20,15 te tekrar toplanılmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 20,00 
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ÎKÎNOÎ OTURUM 

Açılma saati : 20,83 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 144 ncü Birle
şiminin ikinci Oturumuna devam ediyoruz. 

Başkanlığa verilmiş olan 3 önerge var. Bun
lardan 2 tanesinde, «Görüşülmekte olan mevzu 
üzerinde lehte ve aleyhte konuşmaların sıra tes-
biti» isteniyor. Bir diğerinde de, «Bu işlerle ilgi
li konuşmaların 45 er dakika tahdidi kararı alın
ması» isteniyor. Yalnız, bu 45 er dakika ile tah
didi kararında «Komisyon ve müdafaa hariç» de
niyor. İkinci önergede bu tasrihat yok, Sayın 
Mustafa Ertuğrul'a ait önergede bu tasrihat yok. 
Onun için, bu tasrihatın yapılması... 

MUSTAFA ERTUĞRUL (İstanbul) — Ben 
de birinci önergeye iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — İlk önergeye, ya.ni Sayın Osman 
Saraç'm önergesine katılıyorsunuz. O şekliyle be
raber oya sunacağız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, evvelâ konuş
maların lehte, aleyhte ve üzerinde olması şeklin
de bir sıralamanın yapılması hususunu tasvibini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

İkinci önerge, Sayın Mustafa Ertuğrul'un da 
katıldığı Osman Saraç arkadaşımıza aittir. 

«Dokunulmazlık dosyaları üzerindeki görüşme
lerde Komisyon ve müdafaa hariç, diğer konuşma
ların 45 er dakika ile tahdidini saygılarımla arz 
ederim» diyor. 

MUSTAFA ERTUĞRUL (İstanbul) - Be
nim önergemde de bu husus var, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ikisini birlikte bu ifa
deyle oya sunacağım. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ismini okuya
cağım sayın üyeler mevzuun lehinde, aleyhinde 
veya üzerinde konuşacaklarını lütfen ifade- etsin
ler. 

Sayın Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KARMA KOMİS

YONU BAŞKANI KEMAL BAĞCIOĞLU (An
kara) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde. 
Sayın İnönü? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Mehmet Ali Aybar 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak? 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel? 
ADİL KURTEL (Kars) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Erim? 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu? 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) - • Aleyh

te.. 
BAŞKAN — Sayın Nazif Aslan? 
NAZİF ASLAN (Sivas) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan? 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Lehinde 
BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakin Esat-

oğlu? 
SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Kudret Basuter? Yok. Sa

yın Emin Paksüt? 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca? 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) - Lehte. 
BAŞKAN — Savın Kaya Özdemir? 
KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Yok. Sayın 

Mehmet Altınsoy. Kendileri burada yoklar Peki 
sizin beyanınıza istinaden «üzerinde» yazıyorum, 
efendim. 

Saym Hilmi İşgüzar? Yok. Sayın Ahmet 
Tahtakıhç Yok. 

'Sayın Mahmut Bozdoğan? 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan? 
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NURİ EROĞAN (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Sait Sına Yücesoy? 
SAİT STNA YÜCESOY (Konya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu? 

Yok. Sayın Celâl Nuri Koç? 
CELAL NURİ KOÇ (Kars) '— Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, müdaf'ia do-

layısiyle. 
'Sayın Zeki Efeoğlu? 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Efendim sizin isminiz demin 

yanlış okunmuş. İlk yazılan listede ikinci sırada 
isminiz kaydedilmiş, doğrusu da bu şekildir. 

Şimdi Sayın Komisyona söz veriyorum. 
ANAYASA VE ADALET KARMA KOMİS

YONU BAŞKANI KEMAL BAĞCIOĞLU (An
kara) — Sayın Başkan, ben sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Sonra konuşacaksınız. Şu halde 
sıra Zeki Efeoğlu'nundur. Buyurunuz, efendim. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Buıgün dokunulmazlığı konu olan Çetin Al
ton hakkında, ben uzun müddet konuşacak deği
lim ve çeşitli yönlerden de demagojiye girmlye-
ceğiım. Gerçekler üzerinde bir nebze bahsetmek 
istiyorum. 

ıKonuya girmeden önce, Çetin Altan'm tavsi
ye ettiği, övdüğü ve Türkiye'de yapılan komü
nizm propagandalarının ne şekilde olduğunu kı-
ısaca anlattıktan sonra, esas konu üzerinde söz
lerimi belirtmek istiyorum. 

Buıgün, Çetin Altan'ım her gün övdüğü ve ya
zılarında müseccel komünistlerden vatanperver 
ölaraik bahsettiği adamlar, bugün vitrin köşele
rin/de Devletin temelini "sarsmak için ba.r bar ba
ğırmaktadırlar. (Elindeki kitapları Genel Kuru
la .göstererek) İşte, «Marksistler» Lenin'e ait eser. 

İşte Çin Komünist Lideri Mao - Tse - Vtong'-
un «Gerillâ Harbi», Küba'nın ve diğer yerlerin 
Komünizmle nasıl alındığına dair eser. 

İşlte, oın yıla mahkûm olan Orhan Kemal'in 
Nazıım Hikmet'e ait eseri; biliyorsunuz Türkiye'
de Atatürk'ün karşısına Nâzım Hikmet'i çıkar
mak istemeiktedirler. Çetin Altan'ın da en büyük 
konusu... Türkiye'den Moskova'ya kaçtığı zaman, 
«Ben Moskova'nın çocuğuyum, beni Stalin ya
rattı, benim vatanım Moskova'dır.» diyerek, Po
lonya'da Polonya mahkemesine müracaat ederek 
Slav ırkından geldiğini ispat etmiş, «Valsatz», 

soyadını alan bir vatan hainini maalesef bugün 
Türkiye'de bir vatanperver olarak, bir millî şair 
olarak karşımıza çıkarmaktadırlar. 

Yine bunun dışında, 1917 Rus İhtilâlini an
latan bir kitap: «1917 Rus Devrimi». 

Yine Komünist Nikrumah'ın devrilmesinden 
sonra Nikrumah'a ait kitap Türkiye'de hemen 
«bir hafta sonra .neşredilmiştir. 

İşte, «Çağımızın Sanatı Araıgon», demin Fer
da Güley'in bahsettiği, Fransız Komünist Parti
si Lideri ve Fransa Komünist Partisi organı 
L'hümaniste Gazetesinin başyazarının kitabı, 
Türkiye'de boy göstermektedir. 

Yine işte, «Yeni Çin», Komünist Çin'e ait 
eser. 

İşte-, Len'ın'in, «Emperyalizm» kitabı. 
İşte, Sovyötler Birliği'nde komünizmin kuru

luşunu anlatan yine bir eser. 
İşte, Kerim Korjan, komünizm suçundan 

Halk Partisi devrinde mahkûm olan müseccel ko
münistin eseri; (Linç). 

İşte Engelsin, «Sosyalist Düşüncenin Geliş
mesi»., yani, komünizmin dünyada gelişmesi. 

İşte, «Nazım Hikmet», Türkiye'de Atatürk'
ün karşısına çıkarılmak istenilen adam. 

İşte, Lenin'in, İhtilâli» nasıl hazırladığına 
dair: «Lenin Peitgorya'da». 

İşte Karll Marx'ın, «Türkiye üzerindeki dü
şünceler» i. 

İşte, Çin Komünist Lideri Mao - Tse Ytong'-
un, Çin'de komünizmi nasıl başardığına dâir ki
tabı. 

İşte, yine Mao - Tse - Ytong'un, «Kültür - San-
.aıt Edebiyatı». Yine, Mihri Belli, bugün on se
reye komünizm suçundan mahkûm olan adam, 
bugünkü durumdan. faydalanarak Türkiye'de fi
kirlerini, komünizmi yaymaktadır. 

fişte, Maksim Gorki'nin Lenin'i anlatan, eseri. 

İşte, Moskova'ya kaçarken kafasına bir odun 
vurulup öldürülen Sabahattin Ali'nin kitabı. 

İşte, 15 seneye mahkûm olan Hikmet Kıvıl
cım 'm Karll Marx'a ait bir eseri. 

İşte, Lenin tarafından yazılan ve yarım mil
yon basılarak bütün Rusya'ya dağıtılan, «Dün
yayı Sarsan On gün», adlı eseri. 

İşlte komünizmden mahkûm olmuş olan Ha
san Ali E diz'in yine bir eseri. 
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Üniversiteden komünizm propagandası yaptı
ğından ötürü kovulan Niyazi Berkes'im yemi bir 
eseri. Karll Marx'ım, «Kapital» i. 

«Rus Ozanları - Rus Şairleri» isimli bir kitap 
ve Çin komünistleri Lideri, «Mao - T:se - Ytong'-
un şiirleri». 

ıKarll Marx'ın, «Ücreıt ve kâr», adlı kitabı. 
iBu kitaplar, piyasadaki kitapların onda biri

dir. Ben herbiriınden birer tek aldım. Bugün Tür
kiye'de Çetin Altan'm ağziyle, «Amerikan düş
manlığının» bir şeklini çizmek lâzımdır. Vatan
daş, gençlik her türlü tahrik 'edilebilmiştir. Ama, 
'bu Devlet nizamına, on biın yıllık Millî Türk ta
rihime karşı olursa onun yakasına, yalnız Adalet 
Partisi değil, Türk Milletinin bütün partili va
tandaşlarımın yapışması lâzımdır. Türkiye'ye 
Amerikan, gemisi buğday getiriyor, «G-o Home» 
diye çelenk atılıyor; Kızılay'da bir Amerikan 
ıçavuşu bir trafik ka-zası yapıyor, gençlik •ayak
lanıyor, haklıdır. Londra'da Johemson'u yargıla
mak üzero bir mahkeme kuruluyor, Türkiye'de 
o mahkemeyi döşteki emek için yürüyüş yapılıyor. 
istanbul'da gericilikle yapılan bir mitingfte, sa
natkâr Ilihami Gemçer,- «Ben komünist değilim»., 
dediği için dövülüyor, milliyetçi gençlerin, «Kah
rolsun komünizm» ibareleri siliniyor. 

Diyorsunuz ki, «Normal, yapabilir.» ama, bu
nun yanında Rus tankeri İstanbul'da Karafcöy'-
deki Kadıköy iskelesine çarpıyor, zarar 8 milyon 
liradır, çıt yok, Çanakkale Boğazında bir Rus 
şilebi bir Türk şilebini batırıyor, 8 vatandaşımız 
ölüyor, zarar 6 milyon lira, çıt yek. Mesele ba
sit. Türkiye'de «Amerikan düşmanlığı» adı al
tında komünizm, ihtilâlini gerçekleştirmek düşün
cesi vardır. 

Bunun dışında, Çetin Altan her gün Ameri
kan düşmanlığından bahsedenken ve Türk genç
liğini tahrik ederken, bakınız, 10 . 11 . 19:65 ta
rihli Milliyet Gazetesinde, «Şinanay da şinanay» 
başlıklı yazısında ne demektedir : 

«Şinanay da Şinanay. 
Onlara oy verince, en iyi doktorlar onlara ba

kacak, en iyi kazanç anlarda olacak, en iyi okul
larda onların çocukları okuyacak» diyerek Türk 
işçisi ve köylüsünü tahrik etmektedir. Ama, Çe
tin Altan'm oğlu biri Fransız Kolejinde, birisi 
de Amerikan Kolejinde okuyor. Bir taraftan tah
rik ediyor, bir taraftan da tahrik ettiği gençliğe 

kargı kendi çocuklarını Fransız ve Amerikan ko
lejlerinde okutuyor. 

'Şimdi bunun dışında, şu kitapları yazan 
adamların Türkiye'de bütün komünist eser sa
hipleri Moskova Ham beslemiyor. Bunu Yeni Ga
zete 18 Haziran 1966 tarihinde açıkladı ve Aziz 
Nesin'i de Moskova'daki bir seyahatinde bu me
sel eden bahsetmiştir. 

Şimdi bunun dışında, Türkiye'de şöyle bir 
durum var : 

Çetin Altan diyor ki, «Bir şey oluyor, CÎA» 
«Şia yani - CÎA olarak yakıldığı gibi okuyorum 
aynen - «CtA mm işi» bakınız: Hürriyet Gaze-
'tesi'nin 6 Temmuz 19-67 tarihli sayısında şöylo 
'bir yazı var: «Hürriyet Gazetesinin Moskova Mu
habirinin hâtıraları». Burada diyor ki, «Şayet 
yolunuz Moskova'ya düşer, müsteşarlık odasında 
bir süre oturursanız, duvarda delikler görürsü
nüz. Bu delikler hâtıra olarak saklanır. Mosko
va'daki bütün büyükelçiliklerde bundan üç yıl 
Ikadar önce, dinleme aletleri bulunmaya başlan
dığı zaman, Türkiye'den gönderilen uzmanlar bi
zim sefarete yerleştirilmiş çak sayıda gayet kuv
vetli mikrofonlar bulmuşlardır. Ve bunlar bizim 
hariciye memurları tarafından Sovyet Dışişleri 
Bakanlığıma götürülüp gösterildiğinde, diplomat 
cevapların en güzeli alınmıştır: «Vallahi bizim 
haberimiz yok. Bu olsa olsa Amerikan CİA Teş
kilâtının işidir.» İşte, Türkiye'deki mesele de bu. 
•Burada ferdî mesele yak, vatan meselesi de var. 
Bunum üzerinde durmak (gerekir. Ahmet'in, Meh
met'in menfaati yok. 

Yine bunun dışında, Türkiye dışında Berlin'
de bir talebe teşekkülü kuruluyor. Bu teşekkül, 
Türkiye Komünist Partisi Dış Bürosu tarafın
dan destekleniyor. Derneğim tüzüğünde şu mad
deler var, bakınız, diyor ki : 

Derneğin ismi; «Devrimci ve İlerici Grup. 
a) Nâzım Hikmeıt'in ölüm yı'ldönümlerinin 

anılması ve resmî tatil yapılması. 

b ) 1 Mayıs Bahar Bayramının Komünist 
'Bayramı olarak kut'laıniması ve diğer bayramların 
lâğvedilmesi, 

e) Almanya'da çalışan Türk İşçilerine Mark-
-siist, Leninist fikriyatlarının aşılanması, 

d> NATO ve CENTO dan Türkiye'yi ayır
mak için çaba gösterilmesi, 

e) Her yere Amerikan düşmanlığı yaymak 
için ıçoba (gösterilmesi:» 
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ıŞimdi şu kitaplar vitrinlere," kitapçılara % 80 
kârla veriliyor. Ve bu 'kitapların şurada Kızılay'
da Bilgi Kitaıpervi diye bir 'kitapevi var.- Sahibi
ne dedim ki, «Sen zenginisin, bu kitaplar senin 
serrvetine karşı.» Dodi ki bana, «Yoo Zeki bey. 
Bu kitaplar zaten satılmıyor. Ama ne yapacaksı
nız? Niçin koymadın? Denilmökten bıfatıik, koy
duk.» dedi ve bana bir kitap hediye etti. Ertesi 
saıbalh bir baktım Abşam'da deniliyor ki, «Zeki 
Efeoğlu, kitapevlerini tek'tek geziyor. Bu kitap
ları s-aıtimaym, sizi uçuracağız.» Haberim yok. 
Biz Hükümet olarak fikir hürriyetinin karşısın
da değiliz ki. Ama, fikir hürriyeti Türk Devle
tinin nizamını temelden sarsacak bir şekil alırsa 
tabiî onun karşısında bulunacağız. 

Şimdi, yine bunun yanında, Çetin Altan di
yor ki, «Bartur Brecht'in tiyatrosu basılır ve 
gençler bu yazarı, bu tiyatrocuyu anlıyamaz.» 
Hallbu'ki, Bartur Breoht, Stalin Mükâfatını almış 
adam, komünizme en iyi hizmet ettiği için... Sta
lin Mükâfatını herkes alamıyor, komünizme en 
iyi hizmetler edenler alıyor. Türkiye'de Rusya ta
rafından üniversite içerisinde Rus ekonomisini 
tanıtan, yalan rakamlarla bu kâğıtlar, bu brosür-
•ler dağıtılıyor ve ingilizce olarak üniversitede 
şu kitaplar dağıtılıyor: «Komünist İhtilâli Me
totları» ve yine Türkiye'de Eskişehir'de adam 
ikomünizm propagandası yaptığından ötürü tev
kif ediliyor, işte orak - çekiç, bunlara dağıtılıyor. 
Hâlâ adam, «Türkiye'de komünizm propaganda
sı mı var?» diyor. 

Biliyorsunuz Türkiye'de komünistler üç gru-
pa ayrılmıştır: Birisi Peiking'e bağlı, birisi Mos-
ikova'ya bağlı ve Hikmet Kıvılcım da bunların 
(karşısında olan bir gruptur. Bu üç grupun or
ganları da, «Yön» Peking'e bağlı, kapandı. «Ant» 
Moskovaya bağlı, Hikmet Kıvılcım'm çıkardığı 
sosyalist gazete de bu ikisinin karşısında doğru
dan doğruya komünizm ihtilâlini istiyen bir me-
ıtot ile karşımıza çıkıyor. 

Arkadaşlar, yine bunun dışında, 1964 tarihli 
Time Mecmuası şöyle bir harita yapmış: Çin ve 
Rusya, yani Moskova ve Peking» e bağlı dünya 
Devletlerindeki komünistlerin sayısını bildiriyor 
ve diyor ki, tarihini belki ilerde arıyacak olursu
nuz, tarihini okuyayım, «Moskova Komünist Par
tisine bağlı Türkiye'de tam 1 000 komünistin ol
duğunu» belirtiyor. Bu gazete, doğrudan doğru
ya objektif görüşlerie anla.tan bir mecmua. 

Ve bunun dışında, fabrikalarda şu broşür
ler dağıtılıyor, orak - çekiçli broşürler. İhtilâl 
isteniyor. Bu ihtilâl Adalet Partisine karşı de
ğil, bu ihtilâl bizlere karşı değil, bu ihtilâl, üç-
yüz bin kişilik şahıs menfaatine Türk Milleti
nin temelini sarsan, on bin yıllık Türk tarihini 
yokedecek bir ihtilâl. İtalya'da, Almanya'da 
«Türkiye'nin 4 devlet olarak bölünmüş harita
ları» Ruslar tarafından dağıtılıyor. Bunun kar
şısında hâlâ biz düşünceler içerisinde burada 
«Sosyalizm, komünizm meseleleri ve metotları» 
ile uğraşıyoruz. 

Şurada bir şeyi belirtmek isterim: Bu ko
nuların dışında, ben uzun müddet bu mesele 
üzerinde duracak değilim. Yalnız, Çetin Al-
tan'm şu anda dokunulmazlık mevzuu olan 
yazısı üzerine bir nebze konuşup sözlerime son 
vereceğim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yukarıdan beri bahsetmiş olduğum konu 

ve hususların yanı sıra, Çetin Altan'm dokunul
mazlığı ile ilgili olan 28 Eylül 19 tarihli Ak
şam Gazetesi nüshasında neşrettiği «Bornova 
savcısı lütfen dinleyin» başlıklı yazısında, işçi 
ve köylüleri ihtilâle teşvik etmekle kalmıyor; 
Atatürk'e ait olmıyan bir yazının Ege Üniver
sitesi Fikir Kulübü Başkanı tarafından tek-
zibedilip dağıtılmasının suç olduğunu ve Fikir-
Kulübünün siyaset yapmasından dolayı hak
kında takibat açan Bornova Savcısına en bü
yük hakaretler yaparak, savcıyı «Satılmış» ol
makla suçlandırmaktadır. Halbuki Çetin Al
tan'm müdafaa ettiği Fikir Klübü, 1955 yılında 
Moskova'da alman 18 maddelik gizli talima
tın 12 nci maddesini aynen uygulamış ve bu 
emri yerine getirmiştir. Bilindiği gibi 12 nci 
madde şöyledir: «Nizamlara ve kanunlara kar
sı gelenleri destekleyiniz. Kargaşalık çıkarmak 
için muhalefet duygularını isyan derecesine ge
tiriniz!» 

Yukarıda görüldüğü gibi, Çetin Altan yap
mış olduğu bu neşriyatla Fikir Klübünün ka
nunlara karşı gelmesini desteklemiş ve bir ne
vi kargaşalık çıkarmak için de yardımda bu
lunmuştur. 

Çetin Altan yalnız bu kadarla da kalmamış, 
Türk halkını sınıf ve zümrelere ayırmak için 
gizli talimatın 2 nci maddesini aynen tatbik 
etmiştir. Altan, aynı yazısında demektedir ki, 
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«31,5 milyon Türk halkı, yıllar ve yıllardan 
beri 600 bin kişilik bir azınlık tarafından so
yulmaktadır. Bu 600 bin kişilik azınlığın ba
şında bulunanlar bu soygunun devamı için ça
lışmakta, her şeyi buna göre hazırlamakta ve 
bu soygunun devamı uğruna yabancı güçler
le, gizli raporlara kadar uzanan anlaşmalar 
yapılmaktadır». 

Şimdi, bu yazı ile 18 maddelik gizli tali
matın 2 nei maddesini beraberce okuyalım: 

«Madde 2. — Halkınızı mümkün olduğu ka
dar sınıf ve zümrelere bölünüz.» 

Çetin Altan'm yazısını, 18 maddelik gizli 
talimatın 2 nei maddesiyle karşılaştıracak olur
sak, korkunç bir hakika*tle karşı karşıya ka
lırız. Sırf, Türk dşçisi ve köylüsünü sınıflara 
bölmek için hazırlanan bu yazıda, Lenin'in şu 
sözlerini görmek mümkün olur. Lenin der ki, 
«Bir memlekette hedefimize varabilmek için en 
büyük silâh yalandır. Ne kadar yalan söylerse
niz söyleyiniz, söylediğiniz ve söyliyeceğiniz 
bütün yalanlar kafalarda istihfam yaratır. 
Bir beyaz duvara çamur atarsanız, o çamur bel
ki duvara yapışmıyabilir. Fakat, mutlaka iz bı
rakır. Böylece, siz de kafalarda iz bırakmak 
için, başarınızın sırrı ve silâhı olan yalanı mut
laka kullanınız.» diyerek, bütün dünya solcu 
ve komünistlerine emir vermiştir. Çetin Al
tan 'm yazıları tetkik edilecek olursa, hemen he
men bütün yazılarında Lenin'in metotlarının 
uygulandığını görmek mümkündür. Çetin Al
tan 'm sırf istismar etmek için kaleme aldığı 
bu yazısı, korkunç olduğu kadar tahripkâr 
ve tahribkârdır. Çetin Altan bu tahribkârlıkla 
yetinmemekte, Fikir Kulübünün Anayasanın 
nizamlarını çiğnemesine müsaade etmiyen Bor
nova savcısını tehdidederek şunları söylemek
tedir : 

«Bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra 
Bornova savcısı hangi sıfat altında bulunur
sa bulunsun, bulunduğu yerden kendisini ortaya 
Çıkararak bu sözlerini hatırlatacağız.» demek
le acaba Çetin Altan neyi kastediyor? yoksa, 
özledikleri bir idare mi var? 

Muhterem milletvekilleri; Çetin Altan aynı 
yazısında, Anayasa ve Türk kanunlarını hiçe 
sayarak, dünyanın hiçbir yerinde, hattâ ko-

' münist partilerin bulunduğu bir memlekette 
dahi söylenmesi mümkün olmıyan bir şekilde, 

açıkça komünizm ihtilâlinden bahsetmekte ve 
aynen şunları söylemektedir:. 

«Orak - çekiç, köylüler ve işçilerin kendi
lerini sömüren bujuva sınıfına karşı ihtilâl 
işaretidir. Ve 600 bin kişilik azınlığın elebaşı
ları daima bu ihtilâlin kâbusu ile yaşamak
ta ve bu kâbusun şantajı ile önüne geleni kah
retmeye çalışmaktadırlar». Yukarıdaki bu kor
kunç yazının neyi ifade ettiğini bilmemek, gö
rememek gafletin en büyük delilidir. Dünya
nın hiçbir devletinde bu kadar açık, bu kadar 
bariz ihtilâl istiyen bir fert çıkmamış ve çık
ması da mümkün değildir. Fakat, ne acıdır ki, 
Çetin Altan'm bu kadar bariz ihtilâl isteyişi
ne karşı, hâlâ 'gaflet ve dalâlet içinde bulunan
lar ve bu adamı tasvibeden bâzı gafiller, ko
münist ihtilâlinin gelip yerleşmesini mi istiyor
lar? «Orak - çekiç, köylüleri ve işçileri kendi
lerini sömüren burjuva sınıfına karşı ihtilâl 
işaretidir.» sözleriyle Çetin Altan, bir komünist 
ihtilâlin Türkiye'de hazır olduğunu açıkça söy
lemekte, «Orak çekicin bir komünist işareti 
olmadığını, orak - çekicin burjuva sınıfının sö
mürücülere karşı bir nevi ayaklanma işareti 
olduğunu» söylemekle açıkça bu ihtilâli destek
lediğini söylemektedir. Bu kadar açık ve seçik 
bir komünizm ve ihtilâl propagandasının kar
şısında susmak kutsal vatanımızın Moskova'
nın peyki haline gelmesini sağlamaktan baş
ka bir şey değildir. 

Çetin Altan, ]3 Haziran 1967 tarihli Akşam 
Gazetesinde «Şaşkın olan kim acaba» başlıklı 
yazısında, açıkça komünistliğini ilân etmekle 
kalmamakta, vatan haini Nazım Hikmet Var-
santky'gi mahkûm ettiren büyük Atatürk'e en 
büyük hakareti yaptıktan sonra», Nâzım Hik
met Varzansky Rusya'ya kaçmadı. Nâzım, emek
çi sınıfının ihtilâli ile burjuva sınıfını altede-
rek, kendi egemenliğini kurduğu bir ülkeye 
kaçtı» diyerek, Rusya'nın komünist olmadığı
nı, komünist ihtilâlinin de emekçi sınıfının bir 
hareketi olduğunu belirterek, Türkiye'de yapı
lacak olan «Orak - çekiç ihtilâlinin» sömürücü
lüğe karşı olacağını belirtmekte ve bir defa 
daha komünist olduğunu açıklamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Çetin Altan, Türk 
işçisini ve köylüsünü ihtilâle teşvik ettikten 
sonra, Atatürk'ün 1921 de söylediği sözlerinin 
işine gelen kısımlarını almakta ve şöyle de
mektedir. 
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«Atatürk nasıl olur da köylüler ve işçilerin 
•kendilerini sömüren burjuva sınıfına karşı ya
pacakları bir ihtilâl hareketinin her görüldü
ğü yerde ezilmesini söyler?» diyerek, açıkça 
komünist ihtilâlini istemektedir. Bilindiği gibi, 
Atatürk Ağustos 1929 yılında Eskişehir'de 
.«Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir» 
diyerek bir beyanatta bulunmuş ve bu beya
nat 7 Ağustos 1929 tarihli ve Eskişehir'de çıkan 
Sakarya Gazetesinde neşredilmişti. İşte Çetin 
Altan, Atatürk'ün bu sözünden ürkmekle kal
mamakta, komünist ihtilâlinin komünist ihti
lâli olmadığını, bu ihtilâllerin kendilerini sö
müren burjuva sınıfına karşı yapıldığını be
lirterek, Atatürk'e en büyük hakareti yapmak
ta ve Atatürk'ün komünizmi anlamadığını, ko
münizmin halk hareketi olduğunu belirtmek 
suretiyle, komünist ihtilâlini benimsediğini ve 
Türkiye'de bunun mutlaka vukubulacağmı söy-
liyerek, asil Türk işçisi ve köylüsünü Anaya
saya, kanun ve nizamlara karşı ayaklanması 
için kışkırtmakta ve Rusya'nın desteği ile Tür
kiye'nin komünizmle idare edilmesini istemek
tedir. 

Çetkı Altan, 17 . 7 . 1967 tarihli yazısında, 
«Yazdıklarını Meclis kürsüsünde söylemiş ol
duğunu» belirterek, en büyük yalanı ve en bü
yük demagojiyi yapmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; bugün komünizm 
ağma düşmüş peyk devletlerin durumlarını tet
kik edecek olursak birçok şeyler görmemiz 
mümkündür. Meselâ, Macar Başvekili Nai-
din, Meclis kürsüsünde yapmış olduğu konuş
masında aynen şunları söylemiştir: «Sizleri te
min ederim ki, Macaristan'a komünizm girmi-
yeçektir ve böyle bir tehlike mevcut değildir.» 
diyerek en büyük gaflet örneğini vermiş ve 
bir ay sonra Macaristan'da komünist ihtilâli 
yapılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, her 'gün günlük 
makaleleri komünist «Bizim Radyoda okunan 
Çetin Altan'm, günlük olayları kendi ideolo
jisine alet, aynı zamanda istismar edebilmek 
için bütün bayağı taktiklere başvuran ve bu 
yolda asil Türk Milletine her gün küfür eden 
Çetin Altan, yalnız aşırı bir solcu ve azılı bir 
suçlu değil, fakat aynı zamanda kelimenin 
tam anlamı ile, bir şımarık olan bu komünist 
hayranının neden suçlu ve hattâ neden vatan 

hiyaneti içinde olduğunu bir nebze belirtmçk 
isterim. 

Tarih ve bilim önünde kabul ve itiraf et
mek lâzımdır ki, dünyada suçlar iki grupa ay
rılır :. 

1. _Fiilî suçlar, 

2. Fikrî suçlar. 
Birincisinde, elle tutulup gözle görülebilen 

bir cinsten suç aletleri ve unsurları vardır. 
Olay, hırsızlıksa deliller, çalman eşya ve bıra
kılan izdir. Soygunculuk ise, alman p a r a v e 
kırılan kasadır. Yok eğer cinayet ise, o zaman 
ortada maktul ve cinayet aletleri vardır ki, 
kaatil yani cinayet suçunu işliyen de mutlaka 
mevcut, demektir. Bu takdirde, suçun şekli ve 
mahiyeti tesbit edilir, suçlu yakalanır ve ada
letin pençesine tevdi edilir. Gerisi adaletin te
cellisine kalmıştır. Halbuki, ikincisinde, yani 
fikir suçlarında durum aynı değildir. Fikrî hır
sızlık - ta, fikrî soygunculuk - t a ve fikrî cina
yette elle tutulur, gözle görülen cinsten suç 
unsuru yoktur. Bunun için, fikrî suçların ispatı 
yine fikir yolu ile yapılır ve bu mutlak sonuç 
tamamen cemiyetlerin değer ölçülerine bağlı
dır. Bu demektir ki, bir cemiyette suç sayılan 
bir fiil veya fikir, bir başka cemiyette mubah 
addedilebilir. Kanununu bu kısmında en önem
li olan husus şudur: Türkiye Cumhuriyeti te
mel ve tüm kanunlarına yani Anayasa ve Ana
yasaya uygun bütün kanunlara göre komü
nistlik suçtur. Bu konuda şek ve şüphe yoktur. 
Türkiye'de icrayı faaliyet eyliyen her komü
nist suçludur. Çünkü Türkiye, komünist bir 
ülke, özellikle komünist Rusya değil, aksine 
hür ve müstakil bir ülke, demokrasi ile yöne
tilen, demokrasiye gönül vermiş bir millet
tir. Türkiye'nin millî parolası: Türk milliyet
çiliği, ve işareti: Türkiye'dir ki, bu parola ve 
işareti yalnız komünizmle değil, aynı zaman
da hiçbir sol akımla bağdaşamaz. Komünist 
Bizim Radyonun hemen her gün övgüsünü yap
tığı Çetin Altan'a, bütün fikri ve fiili ile suç 
teşkillerinin her ikisinin kapsamına girer. Ya
ni Çetin Altan, hem fikri suçlu, hem de fiilî suç
ludur. Fikri suçludur; çünkü, Nuşirevan ön
cesi İran'ından, Eski Yunan'a ve Marx'tan En-
'gals'den Brejnef'e veya Moro'ya kadar gel
miş geçmiş ve mevcut azılı komünistler ne söy
lemiş ve ne söylüyorlarsa, Çetin Altan'da on.-
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lardan başkasını söylememiştir ve söylememek
tedir. Komünizmin temel nazariyeleri ile, tüm 
komünistlerin fikirleri bir araya getirilip Çe
tin Altan'm yazdıkları ve söyledikleriyle kar
şılaştırıldığı takdirde, ne düşüncede olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkar. Kendisi korkak 
kişiliği içinde ne kadar tevil yoluna saparsa 
sapsın, her ne kadar sosyalizm postuna bürün
meye çalışırsa çalışsın, sonuç ve gerçek de
ğişmez. 

Çetin Altan, pasif değil, fakat munzır, hat
tâ azılı bir komünisttir. Nutuklar, sohbet ko
nuşmaları, bütün yazıları, fiilî bir mahiyet al
mış olan fikrî cinayetleri ve en önemli olarak 
kızıl kalemi bunun en müspet delilidir. İlmî 
ve tarihî gerçekler bunu böyle ispatlar. İşte 
bu sebepledir ki, Çetin Altan vatan hiyaneti 
içindedir, vatan hiyaneti içinde olduğu için
dir kiı, Çetin Altan lâyik olduğu cezayı göre
cek adamdır. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) hangi değer ölçülerine göre 
olursa olsun, vatan hainleri tarihin her dev
rinde lâyik oldukları cezaları görmüşlerdir 
ve dünyanın her tarafında hakkettikleri ceza
yı görürler. 

Bu yolla, Çetin Altan ve benzeri vatan hi
yaneti içinde bulunanlara karşı, milliyetçile
ri, kanun adamlarını, yetkilileri ve tüm olarak 
Türk Milletini göreve davet ediyorum. Tav
şan dağı aştıktan, iş işten geçtikten sonra du
yulacak pişmanlığın fayda vermiyeceğini unut
mamak lâzımdır. 

Dün üç kıtada at koşturan, topraklarında 
güneş batmıyan, «Allah Allah» nidalariyle 
«ölürsem şehit, kalırsam Gazi» düşüncesiyle 
harbeden, her karış toprağı atalarımızın şe
hit kaniyle yuğrulan kutsal vatanımızı Mos
kova'ya peşkeş çeken,on bin yıllık Türk tari
hini; din, dil, örf ve âdetlerimizi uyutmıya ça
lışan komünizm ihtilâlinin, komünist ihtilâli 
olmadığını ve bunun «orak - çekiç» altında halk 
ihtilâli olduğunu söyliyen ve komünist olduğu
nu açıkça beyan eden Çetin Altan'm dokunul
mazlığını kaldırmanın bir vatan borcu olduğu 
kadar, kutsal bir vazife olduğunu bildiririm. 

Muhterem milletvekilleri; arkadaşlarımın 
bâzılar huzursuzlandı. Sayın İnönü, komü
nistleri tevkif emrini bizzat vermiş, Türkiye'
de komünistlerin temelinin nasıl sarsılacakla

rının numunelerini göstermiştir. Halk Partili 
arkadaşlarım neden huzursuzluk duyuyorlar? 
12 sene Millî Şeflik yapmış olan İnönü, 
komünistlerin tevkifine bizzat emir vermiştir, 
bugün de aynı düşüncededir, arkadaşlarım 
şey etmesinler. («Mahkemeye versinler» ses
leri). Müsterih olun, müsterih olun. Türkiye'
de Atatürk'ün emri var: Türk âleminin en 
büyük düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü 
yerde ezilmclidir, ezilecektir.» 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri ve sürekli alkışlar), 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aleyh
te Sayın Ferda Güley, lehte Sayın Efeoğlu ko
nuştuktan sonra... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ben üzerinde 
konuştum.. (A. P. sıralarından gülüşmeler, al
kışlar), 

BAŞKAN — Üzerinde mi konuştunuz, efen
dim? (Gürültüler), 

Muhterem arkadaşlar, bir dakika efendim. 
Bir şey söylemek imkânını veriniz. 

Sayın Ferda Güley, şimdi kendisi «Ben 
üzerinde konuştum.» diyor. «A. P. sıralarından 
yalan söylüyor» sesleri, gürültüler), 

Arkadaşlar, müsaade edin efendim. («Ya
lan söylüyor» sesleri), 

Sayın Yunus Koçak da, daha evvelki suali
mize «Aleyhte konuşacağını» beyan ettiği hal
de, sonradan gönderdiği bir önerge ile «Üzerin
de konuşacağını» ifade etmiş. Şimdi bu iki de
ğişikliğe göre, yeniden sıralıyoruz konuşma sı
rasını. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Yüce Heyeti
nizi bekletmemek için, aleyhte bir arkadaşı
mıza söz veriyorum. Ondan sonra diğer sıra
yı okuyacağım, sıralama yapılacaktır. Şimdi' 
söz sırası, aleyhte Sayın İnönü'nündür. Buyu
runuz efendim. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Başkan; 

Milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırma 
münasebetiyle konuşmaları takibediyoruz. 

Milletvekillerinin dokunulmalığım kaldır
mak meselesi, bu Mecliste daima önemli bir 
mevzu haline gelmiştir. Bir haksızlık yapıl
masından, bir sabit fikirle takibedilmesinden 
endişe daima uyanmıştır. Şimdi, böyle bir hâ
dise karşısında bulunduğumuzdan sakınarak, 
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yeni bir çatışma ve zararlı bir polemik devrine 
gireceğimizden endişe ediyorum. 

Büyük hâdiselerden sonra Türkiye bugün
kü duruma kolay gelmemiştir. Yalnız, 1960 tan 
beri Türkiye'de demokratik rejimi kurmak için, 
onu emniyetli bir hale getirmek için bütün il
gililer çok gayret sarfetmişlerdir. 

içinde bulunduğumuz devrede, bir müna
kaşalı konunun memleket huzuruna getireceği 
tesirlerden siyasi hayatımızı kurtarmak için 
çalışmak istiyorum. 

Memleket bir yeni plân devrine girmiştir, 
İkinci Beş Yıllık Plâna girmiştir. Güç bir malî 
yıl geçiriyoruz. Ekonomik darlık içindeyiz. 
Bunların içinde, Hükümeti, memleketi sükû
netle çalıştırıp, vatandaşları emniyet içinde 
ve elbirliğiyle yürütebilmek için çok dikkat 
sarfetr-'iek mecburiyetindeyiz. Hükümet bu ko
nuda hassas davranmıştır. Bugünkü duruma 
gelişimizde birçok sakat tedbirlerden sakın-
mıştır. Hatırlarsınız, bütçe konuşulduğu za
man, ondan sonraki devirlerde temel haklar 
ve hürriyetler tedbiri olarak birtakım şiddet
li davranışlar karşısında bulunuyorduk. Bun
ları Meclis çalışmasını bitirdikten sonra, 
bitirmeye- geldiği zamanda böyle normal ol-
mıyan şiddet tedbirleri artık bahsedilmez bir 
hale gelmiştir. Bundan, iptidai bir zihniyetle 
denilebilir ki, Hükümet şu veya bu sebeple 
çekinerek tasvibettiği şiddet tedbirlerinden 
vazgeçti, zaıf gösterdi. İptidai bir zihniyet 
böyle düşünebilir. Halbuki Hükümet özellikle 
Başbakan, memlekette gördüğü tepkiden ve 
faydalı olmıyacağını zannettiği bir şiddet ted
birinden vazgeçmiş olmakla, bir şiddet ted
birinin getireceği emniyetten daha çoğunu ko
laylıkla sağlamıştır. Başbakanın tutumunu ve 
Hükümetin tutumunu iyi niyetle yorarak gör
düğüm hali değerlendiriyorum. 

Şimdi, yeniden bir şiddet politikasına gir
mek için açık kapının önüne geldiğimizi tah
min ediyorum, ondan sakınıyorum. İktidarın yö
neticileri evvelce olduğu gibi yine münakaşa
lardan sonra sağduyularını hâkim kılarlarsa, 
bu münakaşalardan memleket için faydalı bir 
durumda çıkabiliriz. 

Biz, aşırı sağ ve aşırı solun memleket siya
si . hayatında zararlı olduğu kanaatindeyiz. 
Kanunlarımız, Anayasamız aşırı sağı ve aşırı 

solu siyasi hayattan çıkarmıştır. Şimdi içinde 
bulunduğumuz çıkmaz, bilhassa sosyalizm ve 
komünizmi, bu iki mefhumu birbirine karıştır
maktan ileri geliyor. 

Anayasa komünizme kapalıdır, Anayasa 
sosyalizme kapalı değildir. Biz Anayasayı sos
yalizme kapalı ıgören partizan partililer gibi 
ve ona göre kendimize bir istikamet tutmaya 
çalışırsak, yanlış yola girmek ihtimaline mâ
ruz kalırız. Onun için sosyalizmin kapalı oldu
ğunu veya açık 'olduğunu münakaşa etmeye gir
meksizin, bu hususta kimseyi incitmek aklım
dan ıgeçmez. Fakat sosyalizmin Anayasada ka
palı bir siyasi parti hayatı olmadığına samimî 
olarak kaani 'olduğumu ve böyle bilmenizin de 
faydalı olacağını zannederek ısrar ediyorum* 

Siyasi partiler Anayasa teminatı altındadır. 
Bu teminatın başı Anayasa Mahkemesidir. Ya
sak olan bir partinin çalışması mümkün değil
dir. Mevcut bir parti yasak bir partinin rolü
nü ifa etmeye kalkarsa Anayasaya müracaat 
edilir, mahkûm edilir ve o yasak müessirden 
memleket kurtulur. 

Sosyalist bir parti olduğunu açıktan söyli-
yen, sosyalist olduğunu hepimize tahlil ederek 
söyliyen milletvekillerini, sosyalist oldukları 
için sabit fikirle takilbetmek haksızlık, insaf
sızlık olur ve her haksız, insafsız muamelenin 
hususiyle şiddetle ıberaiber olursa tepkilerin
den memleket zarar görür, hepimiz .zarar gö
rürüz. Hükümetin böyle yanlış hareketlerden 
sakınmasını, bunlara duçar olmamasını mem
leket menfaati için çok arzu ederiz. Ve bu hu
susta onu teşvik etmeyi, desteklemeyi vazife 
sayarız. 

Komünizmle mücadele, memlekette sağ aşı
rı siyaset akımları açıktan çalışmaktadırlar. 
Sol aşırı siyaset akımları kanunen yasaktır. 
Çalışıyorsa ya gizli çalışıyor veya açıktan yap
tıklarını tefsir ederek o istikamete mânalan-
dırmaya çalışıyorlar. Bu bîr sanat haline gel
miştir. Bunu birkaç defa söyledim. Türlü der
nekler türlü vasıtalardan, komünizmle mücade
le, hasma tariz etmek için, sabit fikirle birta
kım insanları suçlu göstermek için istifade 
edilmektedir. 

Burada muayyen suçların tetkiki üzerine 
dayanan mazbata ve talebi tetkik ediyoruz. 
Mevzuubahsolan milletvekilinin daha ne kadaT 
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suçları olduğunu işitiyoruz, herkes takdirine 
göre söylüyor, bunların 'hiçbirine tabiatiyle 
istinadederek bir hükmü 'kabul etmeyiz. Bun
ların hepisi sabit fikirle söylenmiştir, zarar 
verir. Bunları ancak mahkemeler temizler., 
Şimdi zaten bahis konusu olan, kendisine yan
lış hareket isnadolunan milletvekilinin mahke
meye sevk edilmesidir. Mahkemeye sevk edi
lirken onun behemehal mahkûm olması lâzım-
geldiğini Meclis mensupları tarafından söyle
menin hâkimler üzerine bir tesir yapacağına 
ben ihtimal vermem. Hâkimlerimiz siyasi müca
delelerde daima şerefli vazifelerini, icabını 
yapmışlardır. Onların adaletle hüküm verecek
lerinden endişe etmiyorum. Hâkimler üzerin
de tesir yaparak karar istihsaline çalışmak, 
bu kadar tecrübeden sonra, ne bugünkü Hü
kümetin aklından ıgeçer, ne bugünkü hâkim
lerin böyle bir tesire kapılacakları farz oluna
bilir. Bu konuda söyfenecek, gördüğümüz mi
sallerde söylenecek, işaret edilecek hususlar 
vardır. 

Hakikaten tafhri'k bir ticaret sanatı haline ge-
tlri'lmıiştJir. Hiçflbir siyasli parti bu mütecavizle
rin tahriklerinden ve ithamlarından, isnatların
dan kurtulamamaktadır. Bunları 'bugün değil 
ayrı ,'bir konuda ayrıca Millet Meclisinde yüksek 
dikkatlerinize arz etmeyi düşünüyoruz. 

Anayasanın sosyalliznıe kapalı olduğu fikrini 
siyasi hayatımıza mesndt ittihaz etmek mümkün 
değildir. Bir itham fikrine asla kendini kaptır-
maksızın sükûnetle itidal tavsiye ediyorum. Bu
gün takilbetlüğim'iz sosyal adalet, sosyal güvenlik, 
vergi adaleti ve saire, bütün bu hesaplar sosya
lizmin de, sosyal'iötlerin de söyledikleri esaslar
dır. Fakat bunları takîbetmek artık yalnız sos-
yalistler'in vazifesi değildir, o halden çıkmıştır. 
Bir memlekette bir uçtan, öbür uca bütün parti
ler sosyal adaletten, sosyal güvenlikten bahseder 
olmuşlardır. Bundan on sene, 15 sene evvel sos
yal adalet taraftarıyım diyen insanı da, partiyi 
do aşırı soldur diye taşlarlardı. Bugün yalnız 
bizde değil, dünyanın her yerinde, en sağdan en 
sola kadar bütün partiler ve bütün hükümetler 
sosyal adalet taraftarı olmuşlardır. Bu ortam 
içinde sosyalizme Anayasanın kapalı olduğunu 
farz etmek mümkün değildir. 

Başında da söylediğim gübi özellikle bizde si
yasi partilerin hayatı emniyet altındadır ve bir 

mahkemenin bir Yüce Mahkemenin himayesi al
tındadır. Sosyalistlik bütün bu fenalıkların başı 
farz edileceği zaman muhakememiz değişiyor ve 
saibit fikirle birtakım yanlış hükümlere kendimi
zi kaptırıyoruz. Bundan sakınmamız lâzımdır. 

Sosyal'istir diye, sabit fikirle bir mülletvekili-
ni taki'betmcye kalkmak haksız ve temelsiz bir 
polemik konusunu açmaktır. Bunun haksız oldu
ğu yapacağı olumsuz tedbirlerden Hükümeti, 
Meclisi ve memleketi korumak isterim. Her hak
sız muamele mutlaka fazlasliyle olumsuz tesir 
oder, buna ihtiyacımız yoktur. 

Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıl
ması muamelesi daima nazik bir şeydir. Biz 
1.060 tan bcı'i özellikle bu seçimlerden önce böyle 
dâvalarla kargı karşıya kaklık. îsrar ettik. Biz de 
İsrar ettik. İsrar ettik yapılmadı, olmadı ve on
dan sonra Hükümet daha tedbirli ve sükûnetle 
davrandı. Bugün tamamiyle normal denilebilecek 
bir siyasi ortam içine girmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bunun için haksız olarak milletvekilleri
nin takibata duçar c'la'bileceğine misal vermek 
Hükümet için yanlış olur. Meclis için yanlış 
olur ve memleketimiz için menfi olur. Her hal
de benim tavsiyem, 'iktidarın sağ duyusuna hâk'im 
olmasını, :böylc bir muamele ile şahit fikirle hak
sız yere tahriklere kapılarak, «Milletvekilinin do
kunulmazlığı kaldırılıyor ve taklibe uğratılıyor* 
gibi b'ir misal vermekten sakınmasını halisane,, 
tavsiye ederim. 

Benim mâruzâtım bundan İbarettir. Bugünkü 
iktidarın geçirdiği bireek çetin safhalardan son
ra varmış olduğu normal bir idare manzarasın
daki neticeyi gölgelememesini hepimizin menfaa
ti için doğru bulmaktayım. Bunu söylemek için 
huzurunuza geldim. Hürmetlerimi sunarım. 
(C. II. P. ve T. I". P. sıralarından, şiddetli alkış
lar.) 

BAŞKAN — Üzerinde Sayın Güley, lehinde 
Sayın Efeoğlu ve aleyhinde Sayın İnönü konuş
tuktan sonra, son şekli şudur : 

Üzerinde Sayın Yunus Koçak, lehinde Saym 
Mazhar Arıkan, aleyhinde Saym Mehmet Ali 
A.ytbar, üzerinde Sayın Boşu ter, lehinde Sayın İh
san Ataöv, aleyhinde Saym Âdil Kurtel, üzerin
de Saym Emin Paksüt, lehinde Sayın Kaya Öz-
demir' aleyhinde Saym Nihat Erim, üzerinde Sa
ym Coşkun Kırca. 
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Bundan sonraki kısımdaki sıralama bittikten 
sonra arkadaşların sıralarını arz edeceğim. 

Şimdi üzerinde Sayın Yunus Koçak, buyurun 
efendim. Komisyon ancak lehinde bir konuşma sı
rasına takaddüm edebilir. Bu hususa dikkat edil
mesini rilca edeceğim. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bundan sonra söz is
tiyoruz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim ra
porun altında aleyhinde diye imzası var, nasıl 
üzerin'de diye konuşuyor. Raporun altında im
zası var. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, raporda aleyhte 
olduğunuz tebarüz ettiriliyor. Sonradan bu fi
kirden vazgeçerek üzerin'de bir mütalâa sahibi mi 
oldunuz efendim? (Gülüşmeler) Bu hususu lüt
fen açıklayınız. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Arz edeyim 
efendim. Bir dokunulmazlığın kaldırılması bahis 
konusudur. Dokunulmazlığın hangi meselede ve 
hangi ahvalde kaldırılacağı, hangi ahvalde kaldı-
rılamıyacağı konusunda konuşmak için söz almış 
'bulunuyorum. Bu bakımdan konuşmam üzerin
de olacaktır. Dokunulmazlık konusu üzerin'de 
olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim buyurun, konuşması
nın üzerinde olduğunu tasrih etti. Daha evvelki 
imzasının aleyhinde olması kendisini ilgilendiren 
bir husustur. Üzerinde, buyurun. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Çok partili düzen içinde parlâmentolarda 
ve siyasi hayatımızda mu'htelif fikirlerin, muh
telif dünya görüşü taşıyan siyasi partilerin bu
lunması talbiîdir. Bu tabiîlik gereği .olarak, si
yasi partiıler seçimlerde aldıkları sonuçlara 
göre Meclise girebilirler. 

Muihterem arkadaşlar, Anayasaya ıgöre ve 
yapılan seçimlerle siyasi partiler meclisi gir
diklerine güre bu siyasi partilerin 'görevi, ik
tidarda olmadıkları 'takdirde, kendi fi
kirlerini Anayasa ölçüleri içinde mü
dafaa etmek savunmak ve >bu fikirleri 
her türlü tecavüzden, her türlü tasalluttan ma
sun olarak koruma imkânını elde etmektir. Bu 
bakımdan bir siyasi partinin kendi görüşünü 
savunmasını Anayasamızın hükümleri içinde 

değerlendirmek gerekir. Bir siyasi partinin 
mensubu 'bir milletvekili hangi ahvalde bu Ana
yasanın dışına çıkarak sorumlu tutulabilir, 
hangi ahvalde tutulmaz 'bu noktayı iyice bil
mek, ona göre değerlendirmek, ıona göre oy 
kullanmak «gerek. 

Anayasamız bu konuda bütün dünya par
lâmentolarında kaibul edilen ve siyasi «partile
rin kendi kanaatlerine göre, milletvekillerinin 
kendi kanaatlerine »göre mütalâada bulunma-
larını, fikirlerini savunmalarını ve Meclise söy
lediği fikirleri dışarıda da açıklamalarını im
kân dâhiline almıştır. Ama yeni Anayasamız 
milletvekillerine sorumsuzlukla 'birlikte kesin 
bir dokunulmazlık, yani birtakım »imtiyaz ta
nımayı reddetmiştir. Gerektiği zurnan Anayasa
mız, milletvekili 'birtakım suçlar işlediği tak
dirde, milletvekilinin mesul olması esasını, mu-
Ihakeme edilmesi esasını kabul etmiştir. 

Ama yeni Anayasamız 79 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasında 'bâzı ahvalde de, milletvekilini 
ceza mevzuu olduğu halde yahut Ceza Kanu
nunda «o fiilen karşısında bir ceza konulmuş ol
masına rağmen sorumsuz tulbmuş ve milletve
kilinin bu gibi »ahvalde teşriî dokunulmazlığı
na bürünerek milletvekilliği ıgörevini serbestçe 
yapması imkânını sağlamıştır. 

İşte arkadaşlar, milletvekilinin dokunul
mazlığı konusunda karar verirken Anayasanın 
79 ai'eu maddesinde öngörülen prensipleri (bu 
bakımdan değerlendirmek ve buna ıgöre müta
lâa serd etmek 'gerekir. 

Şimdi Anayasamız milletvekillerini Meclis 
kürsüsünde söylediklerinden tam mânasiyle bir 
dokunulmazlık değil, sorumsuzluk içinde tut
makta, fakat »ondan sonra tgelen hallerde de 
milletvekillerinin dokunulmazlık kalkanına bü
rünerek her türlü faaliyette iş görmelerini en
gellemeye çalışmaktadır. Bu bakımdan arka
daşlar, elimizdeki dosyaları değerlendirmek ve 
bu dosyalar özerinde mütalâa Ibeyan etmek ge
rekirse, hangi ahvalde miletvekili suçlu sayıla
caktır, hangi ahvalde .milletvekili suçlu sayıla-
mıyacaktır, hattâ diğer vatandaşlar için suç sa
yılan konular milletvekilliği balhis konusu ol
duğu zaman suç say ılmıyae aktır, bu ciheti 
7 nci madde tesbit ettiği 'gibi milletvekilinin 
suçlu sayılması gerektiği ahvalde o zaman Ce
za Kanununun »genel prensipleriıne (bakmak ve 
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ona göre değerîendirmeımizi yapmamız gere-
lldr. 

Arkadaşılar, Çetin Altan .arkadaşımıza at
fedilen suç nedir? Birtakım yazılar yaramış ol
ması ve yazıların Türk Ceza Kanununun 1412 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına aykırı ıgörülmüş oi-
masmdan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, milletvekili için han
gi ahvalde suç ibalhis konusu .olur. 79 neu mad
desinin 1 nei fıkrasındaki haillerde suçluluk ba
his konusu olur. Biran için Anayasa ve Ada
let Karma Komisyonunun verdikleri kararın 
doğru olduğunu kabul etsek dahi, biran için 
142 nei (maddenin 1 nci fıkrasında serd edilen 
fikirlerin suç olduğunu kabul etsek dahi, han
gi ahvalde Ceza Kanunumuza göre, ceza pren
siplerine göre suçluluk bahis .konusudur? O 
zaman 'bunu tetkik etmek gerekir. Ceza Kanu
numuzun 1 mci maddesi ne diyor? Diyor ki : 
«Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil 
için kimseye ceza verilmez.» 

Şimdi arkadaşlar, biz Çetin Altan arkada
şımızın dokunulmazilığınm kaldırılması hakkın
da Karma Komisyon kararını ele alalım. Kar
ma Komisyon kararında diyor k i : «Çetin Al
tan'in yazdığı yazı Türk Ceza Kanununun 142 
nci maddesine >göre suçtur. Ve Anayasanın 
79 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının dışında, 
yani sorumluluğunun 'dışında bu arkadaşımızın 
muhakeme edilmesi ve tecıziye edilmesi gerekir.» 
Şimdi Ceza Kanuınum'uzun 1 nci maddesi, ce
za vermek için suçun sarih olarak tâyin edil
mesi gerçeğini ortaya 'koyduğuna 'göre ve Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin 
1 nci fıkralarındaki hükümlere bakacak olur
sak, acaba şu Anayasaya aykırı olup olmadığı 
•mütemadiyen tartışma konusu oılan maddelere 
göre dahi Çetin Altan arkadaşımıza ceıza ve
rilmesi mümkün müdür, değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, bu hususta bir aydınlı
ğa varmak 'için yani en aleyhte ihıbianallere göre 
«Çetin Altan arkadaşımız hakkında ©eza veri
lebilir mi, verilemez ani; suçlu sayılması gere
kir mi, gerekmez imi?» konusunu halledebilmek 
için Ceza Kanununun 1 nci maddesinin prensi
binin ışığı altında, Ceza Kanununun 141 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında ve yine 142 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında bu hususlar bahis 
konusudur. O fıkra içinde konuyu incelemek ve 

değerlendirmek gerekir. Ne diyor Ceza Kanu
nunun 142 nci maddesinin 1 nci fıkrası? «Sos
yal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde ta
hakkümünü tesis etmek ve sosyal bir sınıfı or
tadan kaldırmak yahut memleket içinde mües
ses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her 
hangi birini devirmek, veya Devlet siyasi ve 
hukukî nizamlarını yoketmçk için her ne suret
le olursa olsun propaganda yapan kimse...» fi
lân diyor. Şimdi arkadaşlar, burada bir sosyal 
sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkü
münü tesis etmek, bir sosyal sınıfı devirmek, 
memleketin temel nizamlarını yoketmek unsur
ları mevcut ve bu unsurlar tahakkuk etiği tak
dirde kanunumuz bu suçluluk kargısında bir 
ceza vaz'etmiş bulunmaktadır. Şimdi devirmek, 
tahakkümünü tesis etmek, zorla yapılacak iş
lerdir. Yani bunların şu maddenin mahiyetinde 
mündemicolan hususlara göre fikirle, sözle söz 
özgürlüğü kullanarak yapılması mümkün değil
dir. Kaldı ki, bizim Anayasamız ruhu ve metni 
itibariyle fikir özgürlüğünü tam mânasiyle te
minat altına almıştır. Bu özgürlüğün istisnası 
yoktur. 20 nci madde şu fikir söylenirse suç 
olur, şu fikir söylenirse suç olmaz diye bir ayı
rım yapmamıştır. Fikir özgürlüğünü geniş mâ
nada derpiş etmiş ve fikir özgürlüğünü kısıtlı-
yan hükümlerin mevcudolamıyacağmı 8 nci 
maddesiyle tâyin etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, 142 nci maddenin 1 nci 
fıkrasına göre yazı ile devirmek, tahakkümü 
tesis etmek bahis konusu olduğuna göre acaba 
mevcut yazılarla bu mümkün müdür? Yani ya
zıyla devirmek, tahakkümü tesis etmek müm
kün müdür? 

Muhterem arkadaşlar, yine burada Ceza Ka
nununun 1 nci maddesine dönmek lâzım; yani 
suçun sarih olarak tâyin edilmiş olması lâzım. 
Şimdi bu gibi dâvalarda, her gün gazeteler ya
zıyor, alman kararlar efkârı umumiyenin ma
lûmudur, bilirkişi raporları efkârı umumiyenin 
malûmudur. Bu bilirkişi raporlarının mahiyeti 
herkesin malûmudur, öyle dâvalar olmaktadır 
ki, öyle bilirkişiler raporları geçmektedir ki, bir 
bilirkişinin, yahut bir bilirkişi grupunun suç 
vardır, dediği konuda, diğer bir bilirkişi grupu, 
profesörler grupu «Suç yoktur, Anayasanın te
minatı altında olması gereken hürriyetlerdir ve 
bu hürriyetler kullanılmaz diye bir hüküm ola-
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maz1» diye rapor vermektedirler. Demek ki ar- j 
kadaşlar, bu hususta bir sarahat ve bir kesinlik 
yoktur. Bir sarahat ve kesinliğin mevcudolma-
dığı ahvalde de ceza vermek mümkün değil
dir. 

Peki bizim gönlümüz ceza vermek isterse, o 
zaman yapılacak şey, Ceza Kanununun 1 nci-
maddesini değiştirmektir. Kıyası koymak gere
kil* : O zaman yapılacak şey 142 nci maddeyi 
değiştirmek lâzımdır. 141 nci maddesini değiş
tirmek lâzımdır. Ama hem bu maddeler Ceza 
Kanununda bulunacak, hem de biz istediğimiz 
insana ceza vereceğiz, istediğimize vermiyece-
ğiz; arkadaşlar bu Anayasaya aykırı bir tutum 
olur, adalete aykırı bir tutum olur. Bunu te
lifi, tevili mümkün olmaz. 

Onun için hüküm verirken, karar verirken, 
bilhassa' dokunulmazlık hakkında karar verir
ken hakkında karar verilen bir arkadaşın tutu
munu, iktidara yakın olup olmayışını ve ikti
dardan ayrı fikre sahibolup olmadığını düşün
mek gerekir. Eğer biz şu Anayasamızda yer 
alan sorumsuzluğu tanımaz, dokunulmazlık mü
essesesini, muhalif milletvekillerini hizaya ge
tirmek için, istediğimiz yola getirmek için bir 
baskı olarak kullanmaya kalkarsak o zaman 
arkadaşlar Türkiye'de şu Anayasanın prensip
lerine göre kurulmuş bir demokratik düzenden, 
bir Parlâmento düzeninden bahsetmek müm
kün olmaz. O bakımdan elimizdeki dosyayı şu 
Anayasanın prensipleri ışığında ve hattâ şu Ce
za Kanununun prensipleri ışığında bizim be
ğenmediğimiz, antidemokratik dediğimiz şu 
142 maddesinin prensibi ışığında ele almak ve 
ona göre konuşmak, değerlendirmek lâzım
dır, ona göre karar vermek lâzımdır. 

Fikir suçu Anayasamızın kabul etmediği 
bir konudur, Anayasamıza göre fikir suçu ol
maz. Anayasamız bilâkis fikri kısıtlıyan hare
ketlerin veya kanunların doğru olmadığını, 
bu hareketlerin suç olması prensibini koymuş 
ve demiştir ki Anayasa 8 nci maddesinin hü
kümleriyle : «Yasama, yürütme ve idare ortgan-
larını bağlar.» demiştir. Binaenaleyh, bu Ana
yasa hükmü şu bizim demokratik değildir, de
diğimiz Ceza Kanununun maddelerine göre 
dahi bizi bağlıyan hükümlerdir. Karar verir
ken bu Anayasa hükmünü, yani Anayasanın 
8 nci maddesinin hükmünü 20 nci maddesinin 

| hükmünü, 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında 
yer alan hükmünü göz önüne almaya mecbu
ruz. Değerlendirmeyi ona göre yapmaya mec
buruz. 

Eğer arkadaşlar, biz Çetin Altan'm yazıla» 
riyle, bu memlekette bir sınıfın devrileceğini 
ve bir sınıfın diğer sınıflara tahakkümünü te
sis edecek olduğunu iddia edecek olursak, na
sıl yorumlarsak yorumlıyalım, müdafaamız ne 
olursa olsun, gülünç duruma düşeriz arkadaş
lar. Bu, rejimin selâmetine, ciddiyetine inan
mamakla müsavidir. Yani şu kararla biz çeliş
me içine düşeriz. O bakımdan diyorum... 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, üzerinde 
söz aldınız, bu mantıkî ıçençeve dışına çıkmayı-
nız lütfen. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Üzerinde 
konuşuyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Çetin Altan'm dokunulmaz
lığının kaldırılması lehinde olmanın gülünç 
neticeler doğurduğunu sarahatle ifade ediyor
sunuz. Fikriniz bu olabilir, bu yolda konuş
manıza mâni hiçbir şey yok. Ancak, aleyhte 

"söz istemek suretiyle bunu yapmanız mümkün
dür. Hem üzerinde söz isteyip, hem de aleyhte 
konuşma şeklinde bir hareket, bahsettiğiniz 
usulsüzlüklerden birisi olabilir. 

YUSUF KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, muhtelif şıkları ele alıyorum ve inceli
yorum. Kanaatlerimi bildiriyorum. Başka tür
lü müdafaası ve müha-kemesi mümkün değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istemiş oldu
ğunuz söz şekli üzerinde devam buyurun. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ben kanaat
lerimi izah etmeye çalışıyorum. Ama konuyu 
müzakere ediyorum, mütalâa ediyorum, kendi 
görüşüme göre, daima öyledir. 

Yine arkadaşlar, bu konunun Anayasamı
zın 79 ncu ve mütaakıp maddelerine göre İhzari 
Komisyonda müzakeresi, Karma Komisyonda 
müzakeresi yapılmıştır. Bu müzakereler üze
rinde şu bakımdan durmak gerekir : Bir ka
rar verdiğimiz zaman, bir şeyi incelediğimiz 
zaman o hususta Anayasamızın ve İçtüzüğün 
belirtmiş olduğu sarih hükümlere uymakla mü
kellefiz. Bu, tarafsızlığımızın objektif delili 
olarak mütalâa edilir. Eğer biz bir konuda 
tarafsız isek, eğer biz bir konuda peşin hüküm
lü değil isek o zaman yapacağımız, asgari, 
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Anayasa hükümlerine, İçtüzük hükümlerine 
harfiyen inayettir. Eğer bu konuda karar ve
rirken, İçtüzük hükümleri, Anayasa hüküm
leri kaale alınmamışsa o zaman varılan kara
rın tarafsız bir karar olduğunu kabul etmek 
nice mümkün olur? Eğer bu hükümlere harfi
yen riayet edilmişse o zaman verilen kararın 
hiç olmazsa şekil bakımından, objektiflik ba
kımından tarafsız olmadığını söylemek müm
kün olabilir. Bu bakımdan bu konuyu da in
celemeyi lüzumlu görüyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, ıbu nedenle İçtüzüğümü
zün hu hususta koyduğu hükümleri okuyup, 
bu husustaki düşüncelerimizi söylemek istiyo
ruz : 

Bir mebusu teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması için vukubulacak talepler mahkemeler
den, Adliye Vekâletine tevdi olunur. Adliye 
Vekâleti esbabı mucibeyi muhtevi .'bir tezkere
yi Başvekâlet vasıtasiyle Meclis Riyasetine 
gönderir. Reis bu tale-bi Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelit 
'bir encümene havale eder. Encümen reisi,. 
kur'a ile beş azadan mürekkep bir ihzari encü
men tefrik eder.»ı 

Şimdi aarkadaşlar, demek ki, §u İçtüzüğe 
bağlı hareket etmemiz için ne olması lâzım, 
Cumhuriyet savcılığından Adliye Vekâletine, 
Adliye Vekâletinden Meclis Reisine yazıların 
gitmesi lâzım. Meclis Başkanının bu yazıyı, ya
ni dokunulmazlığın kaldırılmasına aldolan ta
lebi Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerin
den mürekkep Karma Komisyona havale et
mesi lâzım. Burada bir noktaya dikkat etmek 
gerekir kanısındayım : Sayın Meclis Başkanına 
bu yazı geldikten sonra yapacağı iş, bu yazıyı 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit bir encümene havale eder. 
Ne demek 'bu havale etmek arkadaşlar? Havale 
etmek demek, her halde kâtibe bu yazıyı gönder
mek değildir. O Karma Komisyonunun günde
mine alınması için ve bu hususta muamele yapıl
ması için o komisyonun işlerini gören büroya bu
nun gönderilmesi demektir. Simidi hu komisyona 
havale edildi ve bu komisyon tarafından bunun 
'izharı encümene havalesi için yapilmıası ıgereken 
iş bu yazının sadece bir kâtibin malûmatı dâhilin
de olmaması, kâtiple birlikte bu komisyon başka
nından başka kimsenin malûmatı dahilinde olma

ması, buraclan daha öteye geçerek, bu Karma Ko
misyon huzurunda gündeme alınarak bu Karma 
Komisyonun önünde kurarım çekilmesi gerekirdi. 
Halbuki bu yapılmamıştır. 

Arkadaşlar, 'bundan önce böyle değildi. Bun
dan ünce böyleydi dernek durumu 'kurtaramaz. 
•Bizim yapacağımız iş, en doğrusu neyse onu 
bulmalk ve ona göre hareket e'tJmke, Her tiirlü' 
tarafsızlık iddialarından bu şekilde uzakta kal-
mıya çalışmak. Halbuki ne olimuş, bu şekilde 
'bir muameleye tabi 'tutulmamış, yazı 'komisyon 
kalbine ıgitraiş, 'komisyon kâtilbi ile hu Karma 
Komisyonun başkanı birleşimişler, kendi arala
rında kura çekmişler, bu şekillide yazının komis
yon günde'mine girmesi balhis 'konulan 'değil ve 
yazı nedense bu şekilde, yani kimsemin malûma
tı dahilinde olmıyan Karına Komisyonun malû-
nıaitı .dahilimde olmıyan bir kura çekilme sure
tiyle iihzari komisyona havale edilmiş ve izharı 
komisyon maalesef Anayasanın ve İçtüzüğün 
açık hükümlerine aykırı olarak m'üldafaa alma
dan bil' karar verilmiştir. 

Akadaışl'ar bu müdafaa alımmamaisı ilik 'bakış
ta zühule atfedilebilir, dendbilir belki. Ama ar
kadaşlar, zuihul de olsa, kasıt 'da olsa o zaman 
•elimizdeki kararın Anayasaya uygunluğu, İçtü
züğe uygunluğu müdafaa edilemez. 

Beki varılan karar, yapnlan muamele Anaya
saya ve İçtüzüğe aykırı olursa 'bu muamele el-
'bV.'Jbe.kı muallel olur; muallel olmaması için ne 
yapmak lâzımdı? Anayasanın ve İçtüzüğün sa
rih h'üküml erine riayet cıtmeik gerekirdi. Maale
sef burada bu lâzemeye, İçtüzüğün 'bu sarih 
h'ükm'üne riayet edilmemiştir. 

Arkadaşlar, burayı böylece boliırtltiklton sonra 
ra, bir de şu Yüce Mecliste şu konunun müzake
resi sırasında cereyan eden hususlara temas et-
mclk 'Merim": 

Muhterem arkadş'lar, Meclis gündeminde 
giürilerdei": beri yer alan bu konu bugün bir öner-
'ge ile ön sıraya alınmış ve görüşülmesine Ibaş-
lanmiLstır. Olalbilir, çoğunluk .böyle karar ver
miş ve böyle yapılmıştır, 'buna hiıçıbir kimsenin 
diyeceği olamaz. Yalnız, herkesin gözü önünde 
cereyan 'edem bâzı hususi ar varidi r, onu tes'bit 
etmekte fayda var ve buna göre yapılan mua
melelerin isabetli olup olmadığını takdir etme
mizde fayda var. Oylarınızı ona ıgöre ıkuıllanımalk-
ta fayda yaridir sanınım. 
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Ne olmu'ş^ arkadaşlar? Çetin Altan'm doiku-
milmazlığımm konusu görüşülmiye başlanmış, ve 
ne olmuş? Görüyoruz 'ki, bilhassa çoğunluk, i!k-
ti'dar partisinin grupunun bütün üyeleri Meclise 
gelmişler ve hakikaten Meclise çoğunluk sağ
lanabilmiş, yani Meölis iş görecek bir 'hale gel-
ımiş ve Çetin Altan'ın dokunulmazlığının getiril
mesi bu şekilde bir fayda »ağlamış. Ama daha 
dün oldu burada: Arkadaşlar sözilü sorular geç
ti, fcu sözlü sorular geçerken balkanların hiçbirtiı-
sd burada yoktu. Kanunlar görüşü'ldlü, kanunlar 
oylanırken çoğunluk yoktu, kanunların görüşül
mesi ve kabulü bundan 'geri kaldı. Bütün yapa
cağımız muamelelerde ve bilhassa dokunulmaz
lıkların ka'ldmlması konusunda i'ktüdarm men
faati, iktidarın çıkarının mevcudiyelbüni aranmak 
gereik'tiğine göre bu konuda, yani Çetin Aîltan'ın 
dokunulmazlığı konusunda, kanunlar kabul &dâ-
lirken mevcu'dlolmıyam ekseriyet, «sorular görü
şülürken mevcudolmıyan bakanlarımızın buralda 
bulunması... 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak bir dakika 
efendilin. Sarahaten zabta geçiriyorsunuz. «Ka
nunlar kabul edilirken mevculdollmryan ekseri-
yet>y d'iyorsunuz. Her milletvekilinin 4 arkada
şını da yanma alarak müzakerenini her hangi 
bir noktasında ekseriyet olmadığımı beyan etme
si, ıgözü .ille bu duruimu gördüğü "hailde, omun hak
kıdır. Bu yapılmamış iken Meclis'te yoklama da 
yapılmıyacağına göre ekseriyetin olmadığı beyanı 
sizin şahsi ye indî mütalâanızdır. Bütün kanunlar 
ekseriyet huzurunda müzakere edilir ve karara 
bağlanır. Ekseriyetin olmadığını İddia etmek 
beış milletvekilinin hakkJdır. Bunu her zaman 
yapabilir, bunun üzerine yapılan yoklamada ek-
seryet olmadığı sabi't olursa içtimaa devam edil
mez. Bu sebeple umumi bir tâbir kullanarak ek
seriyet olmadan 'kanunlar çıkıyor yolundaki be
yanınız hakikate uygun değildir. Siz sadece 
'bu görüştüğümüz mevzu etrafında konuşun. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayım Bal
kanım, sözlerim hakikate uygunidur. Ama birkaç 
gündür 'zatıâliniz yoktunuz bura'da. Biz açık 
oylama istedik ve açık oylamadan sonuç alma-
mıadı çoğunluk; yoktu diye. Zabıtlarda mevcut
tur. 

BAŞKAN — Evet, şu hailde çoğunluk yok
tur diye zabıtlarda mevcudolan bir durum 'ola

bilir, ama kanunlar çoğunluk yokken çıktı tâ
biriniz doğru değildir. Ekseriyet yekken 'kanun 
çıktı tâbiriniz hakikate uygun değildir. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Kayır Baş
kanım, öyle 'dedimse •düzeltell'im. 

BAŞKAN — Düzeltiyorsanız mesele yok. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ama kanun

ların kabulü balhis 'konusu olurken, oyla!ma ba
his 'konusu olurken ekseriyet olmadığı için bâzı 
kanun'ların görüşülmesi birkaç defa geciktirildi. 
Bunu arz etmek istiyorum. O bakımdan burada 
arkadaşlar, iktidarın çıkarının balhis konusu olup 
olmadığı konusunda sıo'mut bir örnek vermek 
için bu konuya değinmiştim. Bu şekilde kanun
ların oylanması bahis konusu olurken çoğunlu
ğun bulunmuş olması, soruların 'görüşülmesi 
bahis konusu olurken bakanların1 burada bu-
lunmalması ve şu anda bütün çoğunluk grupu
nun, iktidar grupunun hazır bulunması bu işte 
en azından ikfâdar partisinin kararlı okluğu ve 
'bu kararla hareket ettiği, zaten müzakerenin 
başilamasmldam, şu ana kadar cereyan eden mua
melelerde apaçık oraya çıkmıştır. Binaenaleyh 
bu bakımdan d'dlaınulmazlığı ri kalidırılmaısında 
i'ktMamn menfaatinin bulunmaması, bulunup 
'bukmlmaldığı konusu üzerinde durmakta fayda 
vardır. Bu münasebetle buna değindik. 

Bir de ciddiyeti 'konusuna 'değindik ve cid
diyetin bahis konusu olamıyacağı, burada ciddî 
(bir meselenin bulumımadığı ve bu 'bakımdan do-
kunulTLazlığm kaldırılması veya kaMırılmiaması 
hususunda buna göre değerlendirme yapması 
bususunda durmayı faydailı görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha de
ğinmek istiyorum. 

İçtüzüğün 178 ve müteakip maddelerinde! 
dokunulmazlığın kaldırılması konusunun mü
zakeresinin ne şekilde yapılacağı tesbit edil
miş bulunmaktadır. Arkadaşlar, burada özel
likle dokunulmazlığı kaldırılmak istenen kim
senin müdafaasına önem verilmiştir. Gerçek
ten müdafaa asıldır. 178 nci madde ve mütea
kip maddeler, mulhtelif fıkralariyle bunu der
piş etmiş, fakat burada herhalde bir zühul 
eseri olmasa gerek, kifayet konusuna veya 
müzakerelerin taihdidi konusuna değinilmemiş, 
böyle bir hüküm mevcut değildir. Bu hususa-
dikkat etmek ıgerekir. Zira bu husuusn önemi 
İçtüzüğe ve Anayasaya göre diğer konuların 
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müzakeresi balhis konusu olduğu zaman mey
dana çıkacaktır. 

Sayın iktidar partisi grup mensupları ta
rafından bu konunun müzakereye başlandığı 
an ve ilk hatip söz aldıktan sonra bir takrir 
geldi. Burada İçtüzüğün 103 ncü maddesine 
göre iki aleyhte, iki lehte, 2 üzerinde kimsenin 
konuşmak suretiyle, konuşmaların tahdidi ci
heti istenildi. Oya konuldu, kabul olundu. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, elbette İçtüzüğün 
kifayeti derpiş ettiği hususlarda kifayet takri
ri gelebilir, (görüşülebilir, karara bağlanabilir. 
Ama burada İçtüzük kifayeti derpiş etmemiş, 
her maddesinde müdafaasından bahsetmiştir. 
Hattâ öyle der ki, İhzarı Komisyon müdafaayı 
dinleyecek, Heyeti Umumiycde arkadaş ka
bında kendisini başkasına müdafaa ettirecek, 
Karma Komisyonda müdafaası alınacak. Bü
tün bunlar kademeli olarak derpiş edilmiş ve 
ıburada önem verilen şey ve doğru olan şey, 
suç isnat edilen kimsenin rahatlıkla ve hiçbir 
tahdit konulmadan kendisini müdafaa etmek 
imkânını kullanabilmesidir. Ayrıca bu konuda 
bütün arkadaşlarım, bütün Parlâmento üye
lerinin Parlâmento hayatını ilgilendiren bir 
mesele olduğu için, Parlâmento ve muhalefeti 
ilgilendiren bir mesele 'olduğu için, herkesin 
görüşünü serbestçe söylemek imkânının elde 
edilmesidir. Halbuki bu takrir, bu imkânı or
tadan kaldırmıştır. Bu bakımdan bu noktaya 
değiniyoruz. Bu şekilde birçok milletvekilleri
nin, özellikle muhalefet milletvekillerinin, -
Kalemden sordurduk 25 e yakın arkadaş söa 
almış - bunların bu husustaki düşündükleri
nin söylemesinin önüne set çekilmiş olmakta 
ve bu hususta milletvekillerinin ve bütün Par
lâmentonun kanaatinin izhar edilmesi önlen
miş bllunmak tadır. Bu hususta bunları zabıt
lara dercetmekte fayda görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bizim İçtüzüğümüze 
göre murakabe yolları, soru vermek ve bilhas
sa gensoru vererek Hükümeti sigaya çekmek 
yollarıdır. Burada da İçtüzüğümüz 162 nei 
maddesinde kifayet konusunu ele almış, 162 
nci maddesinde kifayeti kabul etmiştir. Yani 
Hükümetin sorumluluğu bahis konusu olan 
hallerde kifayet kabul edilmiş, derpiş edilmiş, 
kanunların ve tasarı ve tekliflerin müzakere
sinde kifayet kaöul edilmiş, fakat dokunul

mazlığın müzakeresi konusunda „ kifayet der
piş edilmemiştir ve edilmemesi normaldir. Şu 
bakımdan normaldir: İtham eden ve iddia 
eden kimselerin müdafaayı dinlemesi ve mü
dafaaya göre peşin hükümlerden âri olarak oy 
vermesinin sağlaması mühimdir. Halbuki bu 
usul de çiğnenmiştir, ihlâl edilmiştir. 

Bu bakımdan arkadaşlar vereceğimiz oy
lar, alacağımız karar ne olursa olsun, bir de 
Anayasanın 84 ncü maddesinde bu konunun 
Anayasa Mahkemesinin kararına vabeste oldu
ğunu düşünerek oy vermek ve kanaat izüıar 
etmek, değerlendirme yapmak ve buna göre 
bu işi bir sonuca bağlamak gerektiği kanı
sındayım. 

Muhterem Heyetiniz cübette çoğunluğun ve
receği oylara göre bir 'karara varacaktır, her za
man çoğunluk, kendi peşin hükümlerine veya 
düşüncelerine göre hareket edecektir, ama arka
daşlar, Parlâmentonun itibarı mevzuu'bahistir. 
Memlekette Anayasa düzenine göre, 56 ncı mad
desine göre siyasi partilerin iktidarda olsun, 
muhalefette olsun, Anayasanın vazgeçilmez un
surları olduğunu göz önünde tutmak gerekir. Mil
letvekilinin kanaatlerini korkusuzca., hiçbir en
dişe duymadan, söylemesi gerekir, bu fikirlerini 
açıklaması gerekir. Bu, demokrasinin tabiî ica
bıdır. Ben söyl'iyeceğim, başkası susacak diyen 
bir rejime demokrasi denilemez. Şu Anayasa hü
kümleri olmasa dahi demokratik ilkeler böyle ha
reket ötmemize, böyle oy vermemize mânidir. Bu 
bakımdan konuyu bu noktadan incelemekte, böy
le değ'erlendirm'dkte fayda mütalâa ediyoruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar suna
rım. Teşekkür ederim. (T. 1. P. nden alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Coşkun Kırca'ya kadar söz alan arkadaşlarımın 
isimlerini okumuştum. Ondan sonra sırada bu
lunan aı*kadaşiarımın isimleri, sırasına göre şöy-
lo : 

Lehte Sayın Nuri Eroğan, aleyhte Sayın Nu
ri Kddamanoğlu, üzerinde Sayın Mehmet Altın-
ooy, löhte Sayın Sait Sina Yücesoy, aleyhte Sa
yın Nazif Arslan, üzerinde Sayın Euhi Soyer, 
lehinde Sayın Celâl Nuri Koç, aleyhinde S. Hak
kı Esatoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yunus Koçak 
konuşurken, bâzı usulsüzlüklerin olduğunu teba
rüz ettirdi. Bu konuyla ilgili müzakerenin baş
ladığı andan bu ana kadar Heyeti Umumiycde 
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-her hangi bir usulsüzlük cereyan etmemiştir. İç
tüzüğümüzün 180 nci maddenin son fıkrasında: 
«O mdbus isterse ihzari encümende, muhtelit en
cümende ve Heyeti Umumiiyede kendisini müda
faa eder veyahut bir arkadaşa ettirir.» şeklinde 
sari'h hükmü vardır. Şu ana kadar müdafaa için 
Sayın Çetin Al tan söz istememiştir. Söz istediği 
takdirde kendisime elbette söz verilecektir. Kabul 
ettiğiniz takrir gereğince bütün hatiplerin 45 da
kika ile tahditli olduğu halde, müdafaa zımnında 
Sayın Çötin Al tan söz isterse böyle bir tahditle 
karsa karşıya değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, söz sırası lehte 
Mazlhar Anka nida idi, fakat komisyon söz isti
yor, lökte kendisine söz veriyorum, buyurun Sa
yın Komisyon. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Ankara) — Çok muhterem arka
daşlarım, Sayın Başkanım; 

Bu dosya hakkında Komisyonun görüşünü 
açıklamadan önce, bilhassa konuşmaların birinci 
sırasını işgal etmliş bulunan S'ayın Ferda Güley'-
in, Komisyonumuuzn mesaisine ve komisyon üye
lerinin düşünce ve kanaatlerine ve davranışları
na temas eden hakikatlere taban tabana zıt ger
çekle hiçbir ilişiği ve mün'asefoeti bulunmıyan be
yanlarını eleştirmek ve hakikatleri ortaya sermek 
istiyoruz. 

Mııthterem arkadaşlar, komisyon mesaisiyle 
ilgili ve komisyonda verilen kararlarla ilgili, ko-
misyoridaki dosyalarla ilgili kamu oyunda o de
rece yanlış havadisler çıktı ki, hattâ bâzı basın 
çevreleri bu meseleyi o derece istismar etti ki, 
Ferda Cüley'i yanılmasında 'ben mazur mütalâa 
ediyorum. Çünkü o muhterem arkadaşımız, o 
basını okumuş belki de o kanaate onun için var
mış. Ama gerçekler öyle değil, meselâ bir nokta 
var: İşaretle sözlerime başlıyacağım. İçtüzükteki 
usul meselelerine aidölan kanaatimi de bilâhara 
sÖyliyeeeğim. 

Burada Sayın Gül ey bir makale okudular. Bu 
makalenin bâzı'pasajlarını okudular. Bu makale 
bizde de var. Çünkü o tarihten bu yana kamu 
oyu ile hakikaten çok alâkalı bu meselede bütün 
neşriyattan kupürler kestik, Trende de var. Leh
te ve aleyhte olanları var, gayet ta'biî topladık 
'bunları.. Bunların Mecliöte konuşulacağını tah
min ettik. Yapılması lâzımgelen polemiklere ce
vaplarımızı vermek için bunları doküman olarak 
topladık. 

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'-
nun bir makalesi 1 Temmuz 1967 tarihli Cumhu
riyet Gazetesinde çıkmış. Neşrolunmuş bir maka-
lddir. Bu makaleden Sayın Güley bâzı pasajlar 
okudu ve kanaatini onun üzerine bina etmeye ça
lıştı. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi tarihleri anlata
cağım, söyliyeceğim, mesele ortaya çıkacak. 

Makale 1 Temuzda çıkıyor ortaya. Bundan 
20 gün evvel Karma Komisyon Çetin Al tan'a ait 
olan bu dosyadaki kararını vermiş, diğer karar
larını vermek üzere başka bir güne tâKk etmiş 
çalışmasını. O arakla bâzı muhaliflerin maka
leleri ile birlikte muhterem bu profesörün de 
makalesi çıkmış bu Cumhuriyet Gazetesinde. 
Ama tahmin etmiyorum, zaten onun için böyle 
yanlış yazılar yazmış Sayın Profesör. Ne gelmiş 
dosyanın ne olduğunu biliyor, ne hangi dosyalan 
var onları biliyor, ne de nasıl cereyan etmiş onu 
biliyor. Makaleyi yazıyor. 

Bakiniz ben ondan bir pa'saj okuyorum. Di-
yov ki, bu makalede Velidedeoğlu: «Âdi ve bir 
kısmı yüz kızartıcı suçlar bir yana itilmiş, sadece 
bir tek milletvekilinin fikir suçu, daha doğrusu, 
doğrudan doğruya susturulmak istenen şahsın 
üzerinde durulmuş» Şimdi baştan sona kadar 
dokunulmazlıkla ilgili bir makalede böyle bir 
cümle -çıkar 've bu cümle »gerçeğe aykırı olur
sa bu makalelerin Iher tarafını okumaya lüzum 
yoktur. Demek ki, onu yazan adam, prof. dahi 
olsa, art 'düşünce ile .hareket ediyor demektir 
veyahut da muayyen bir kanaatin temsilcisi de
mektir. İBiz bunları 'bildiğimiz için, derhal ko
misyon başkanı sııfatiyle Meclisin basım büro
suna gittik. İşte prof. yazdığının doğru olma
dığını, başka 'gazetelerden çıkan (havadislerin 
de yerinde olmadığını, yalanlarla malûl oldu
ğunu, ıgençeklerıle 'hiçbir ilişiği 'bulunmadığını 
anlatmak için dosyaların kimlere aidolduğu-
nu, ıhanıgi suçları ilgilendirdiğini yukarıda bir 
liste balinde yazdırdık, ıhattâ Şapirografla tek
sir 'ettirdik. Ondan sonraki müzakereler de ba
sına açık olduğu için basın mümessillerinin 
emrine amade kıldığımız ıgibi, bir müstahdem 
vasıtasiyle getirttim, basın mensuplarına da
ğıttım. 

Muhterem arkadaşlar, işte teksir etmiş ol
duğumuz geri kalan bu sayın prof. ün makale-
sindeki «yüz kız-artıcı suçlar itildi» diyor, ya, 
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'onların yüz kızartıcı suçlar olmadığını, dosya
ların bir tarafa itilmediğini, (başka bir yeri 
de - şimdi zamanımızı almıyayıım - (hep A. P. İd
lere aittir diyor bunlar. O da gerçeğe aykırı, 
o 'da maalesef yalan) Iböyle olmadığını, bu tek
sir etmiş olduğumuz listede beyan ettik, basın 
'mensuplarına dağıttık. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, demek ki, Çe-
itin Altan'ın yasama dokunulmazlığının kalk
masından, .tâbirimi mazur görünüz, gocunan 
veya kalkmasını 'arzu etmiyen veya o kanaati 
taşıdığı için muayyen bir fikrin sahipleri ola
rak onunla birlikte mücadeleye meydana çıkan 
insanlar, bakın gerçekleri nasıl tahrif ediyor
lar: 

Sayın basın mensuplarına dedik ki, «İşte lis
te burada, üç sayfadan ibaret 68 dosyaya ait 
liste» bunları biz hasıraltı etmedik. Komisyon 
yalnız ÇetinAltan'm yasama dokunulmazlığı
nı kaldırdı da bunları hasıraltı etti iddialarını 
bir defa ortadan kaldırmak için, bakın biz bun
ları da müzakereye aldık, sabahlara kadar onun 
için çalışıyoruz. Karma Komisyon olarak bütün 
dosyaları neticelendirmek istiyoruz1» dedik. 

Okuyacağım muhterem arkadaşlarım, gayet 
tabiî. Sayın Güley üç saat konuştu, beşte öner
ge verildi, bu işin görüşülmesine saat 17.00 de 
başlandı, tam saat 20.00 ye kadar üç saat ko
nuştu. Sayın Güley'in burada olmasını isterdim, 
çünkü ona çok verecek cevaplarımız var, üç 
saatlik konuşmasının 2 saat 45 dakikalık za
manını usul meselelerine inhisar ettirdi, komis
yonu suçladı. Sanki komisyon bir yerden emir 
almış, sanki komisyon art düşünceli, sanki ko
misyon bâzı noktaları hasıraltı ediyor da bâzı
larını görüşüyormuş gibi bir havayı, o basın 
çevrelerinin yarattığı gibi, burada da yaratmak 
istedi, Meclis zabıtlarına öyle tescil ettirdi'. Ga
yet tabiî buna müsamaha ve müsaade etmiye-
eeğiz. Meclis zabıtlarını tashih edeceğiz. Bu 
lâfların yanlış olduğunu, yalan olduğunu açık-
lıyacağız. Hem Yüce Meclis, hem de kamu oyu 
bu meselede neler döndürülmek isteniyor, onu 
ayan beyan bilsin. 

Bakınız muhterem arkadaşlar, bir kere Kar
ma Komisyonun yapmış olduğu görüşmelerden 
sonra hasıraltı edildi diye basma intikal ettiril
miş olan dosyaların hepsinin A. P. milletvekil
lerine aidolmadıklarını, bunlardan meselâ yasa

ma dokunulmazlığı kaldırılması ile ilgili 23 ta
nesinin Çetin Altan'a aidolduğunu, içinde me
selâ Cihad Baban'm da dosyaları bulunduğunu 
açıkladık. Şimdi umumi arzu üzerine listeyi oku-
yoram : (Gürültüler) 

Bir kısım milletvekilleri de okumayınız di
yorlar. Ama ben kısaltarak okuyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, siz 
konuşmanıza nasıl bir üslûp seçiyorsanız, ona 
göre hareket edin lütfen, arkadaşlar sizler de 
yerinizden müdahale etmeyiniz lütfen. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAGCİ'OGLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu dosyalardan 23 tanesi Çetin Al
tan'a, 10 tanesi Turhan Dilligil'e, 3 tanesi Or
han Seyfi Orhon'a, 2 tanesi Osman Yüksel'e, 1 
tanesi Şevket Bohea'ya, 2 tanesi Kâmran Evli-
yaoğlu'na, - Dikkat edelim, bakınız hepsi Ada
let Partili değil, Halk Partili olanlar da var. 
Vakıa Kâmran Evliyaoğlu eskiden A. P. liydi 
ama, sonradan C. H. P. ne geçti - 1 tanesi Fuat 
Avcı'ya, 1 tanesi Süleyman Ünlü'ye, 1 tanesi 
İhsan Ataöv'e," 2 tanesi Ethem Kılıçoğlu'na, 4 
tanesi Zeki Efeoğlu'na, 2 tanesi Kadri Eroğan'a, 
1 tanesi Ali Bozdoğanoğlu'na, 1 tanesi Hami 
Tezkan'a, 1 tanesi Abdurrahman Gülcr'c 1 ta
nesi'-Nuri Bayar'a, 2 tanesi Hasan Fehmi Boz-
tepo'ye, 2 tanesi de Ertuğrul Akça ve Vedat Âli 
Özkan'a - ki, bu dosya geldiği zaman ifade ede
ceğiz komisyon olarak, bir tanesi zaten netice
lenmiş bir dosya idi, zuhulen geliyor veya ayrıl
ması mümkün olmadığı için gönderilmiş. - Bir 
tanesi Ahmet Dallı'ya, 1 tanesi Settar İksePe 
aittir. 

Bu suçların kısmı küllisi 38 sayılı Tedbir
ler Kanununa ilişkin suçlardır. İçlerinde bu 
suçların trafik suçları da vardır, onlara ilişkin 
dosyaları da vardır ve yüz kızartıcı olarak 
rüşvet, irtikap, ihtilas gibi basında yer almış 
suçlanın da üç ilâ 4 dosya bulunduğu, bunların 
bir tanesinin Sinan Bosna'ya ait olduğu ve Si
nan Bosna'ya aidolan dosyanın basma maalesef 
döviz kaçakçılığı şeklinde intikal ettirildiği, aslın
da döviz kaçakçılığı ile alâkası olmadığı bu dosya
nın ve gümrüğe gelmiş malların Sinan Bos
na'nın iştiraki olan bir şirketin gümrüğe getir
diği malların zamanında çekilmemesinden müte
vellit bir usuli muamele itibariyle geç kalındığı 
ve asıl suçun da Türk Parasının Kıymetini Ko-
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rama Kanununa göre buradan doğduğuna bu 
söbeple Sayın Sinan Bosna'nın Komisyona ge
lerek, «Bu benim başımın üstünde Demoklesin 
kılıcı gibi durmaktadır. Basın buna döviz ka
çakçılığı vasfını takmış bulunmaktadır. Son de
recede ağır bir .töhmet altındayım, aslında böy
le değildir. Dosyayı da görüyorsunuz, lütfen 
kerem ediniz, kaldırınız yasama dokunulmaz
lığımı, şerefli Türk Mahkemesine gitmek isti
yorum, hesap vermek istiyorum» demiştir. Bu 
beyanı da dosyanın muhtevasıyla uygun görül
düğü için, Karma Komisyonda o arkadaşın da 
yani Adalet Partili olan o milletvekilinin de ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar 
verildiği ve onun da mahkemeye gitmeyi iste
miş bulunduğu ifade olunmak gerektir. 

Diğer bir dosyanın, ki, evrakta sahtekârlık 
diye basma intikal ettirildi, bu evrakta sahte
kârlık dosyasının da Sayın Settar tksel'e ait ol
duğunu, aslında evrakta sahtekârlıkla alâkası 
bulunmadığını, Settar İksel'in vazifesi icabı 
milletvekili olmadan evvel Bonn'da bir misyon 
şefi olarak vazife gördüğünü, gayet tabiî ola
rak birçok evraka itâ âmiri sıfatiyle imza et
miş olduğunu ve hazırlanan dosyanın gelip 
Settar Beye intikal ettirildiğini, meselâ oradaki 
müstahdemlerin yemek paralarından, yine müs
tahdemlerin arzusuyla kesilmiş bulunan kısımlı 
bardaklarla, sürahi, tabak vesaire gibi bâzı şey
ler alındığını, resmî dairelerde bunların böyle 
çok yapıldığını ve evrakta sahtekârlık suçu ile 
bir alâkası olmadığını, bu sebeple Settar İksel 
komisyona gelip benim biraz evvel ifade etti
ğim gibi Sinan Bosna'nın söylediği sözleri ay
nen söyleyip «Kaldırınız rica ederim sayın ko
misyon üyeleri, benim yasama dokunulmazlığı
mı, mahkemeye gireceğim, hesap vereceğim.» 
dediği için komisyon da bunu uygun gördüğün
den kaldırdı ve bunu da basma açıkladım. O 
zaman komisyon başkanı sıfatıyla açıkladım, 
vazifemdi benim bu. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Maaselef bâzı basın çevrelerinde, o zaman 
yer almadı. Çünkü bunlar gerçeklerdi, bu ger
çeklerden korkanlar vardı. Herhalde bu sebep-^ 
le yazmadılar bunu bâzı gazeteler, bâzıları yaz
dı. Ben asıl ilk havadisi veripte ondan sonra 
gerçeği gören basının bunu tashih etmesini ar
zu ederdim. 

Sonra arkadaşlar ne oldu? Şimdi bakınız bir 
noktadan tutup nereye getirdik işi: Sayın Güley 
burada işte böyle bir makaleyi okudu. Şimdi 
bu makaleye nasıl itibar edersiniz? Bu Prof. 
dahi olsa bunun kanaatiyle nasıl amel edersi
niz? Demek ki bu Profesör hem yazılar yaz
mış. Diğer Prof. ve hukukçular, meselâ Hukuk
çular Cemiyetinin mensupları da var. 

Arkadaşlar, ben de hukukçuyum ama o ce
miyete mensup değilim. Türkiye'de binlerce hu
kukçu var, ama o cemiyete mensup değil. Bir 
kısım hukukçu toplanmış bir idare heyeti teşkil 
etmiş, bu idare heyeti solcu ise, sol fikirleri sa
vunan insanlardan mürekkepse Çetin Altan'a 
da bunlar müdafaa için böyle bir bildiri yaym-
lamışsa, «hukukçular bu işin karşısına çıktılar» 
diye nasıl diyebiliriz? Diyemeyiz. Demek ki, 
Türkiye'de her zaman yapıldığı gibi bâzı şahıs
lar, bâzı basın ve bâzı çevreler, bâzı teşekküller 
körü körüne, bile bile bâzı meseleleri tahrif et
mektedirler. Bunların Meclis zabıtlarına geçme
sinde, bunların yüce kamu oyuna arz edilmesin
de millî menfaatler vardır. Onun için söz almış 
bulunuyorum. Bu dosya münasebetiyle yazılmış 
bulunan bu şekildeki beyanları tashih etmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar,,şimdi Sayın G-üley bu
rada bir şey daha yaptı, dedi ki, «bu komisyon 
usulüne uygun çalışmış mı evvelâ ona bakalım» 
ve neticeye vardı, «çalışmamıştır» dedi. «Çün
kü dedi, işte bir aylık zaman içinde zamanını 
vazifesini bitirmemiştir.» 

Bakıyorsunuz hakikaten bir aylık zaman 
içinde, işi bir tane değil tabiî, karma komisyon 
ve karma komisyondan tefrik edilen beş kişilik 
ihzari komisyon bir ayda mesaisini bitirememiş. 
Ama ne olmuş, kıyamet mi kopar? Bir ayda me
saisi bitecek diye seçtiğiniz birçok komisyonlar, 
burada altı ayda, yedi ayda mesailerine son ver
mediler mi? Gelip buradan mehiller istemediler 
mi? 

Muhterem akradaşlar, Anayasa ve İçtüzük, 
benim bu işlerin görüşülmesini istediğim öner
gemde tasrih etmiş olduğum gibi, yasama doku
nulmazlıklarının biran evvel neticelendirilmesi
ni öngörmüştür. Bu espri ile maddeler tedvin 
edilmiştir. Hem Anayasa ve hem İçtüzükteki bu 
işe ait maddeleri, başka işlere takdimen görü
şün, biran evvel neticeye ulaştırın, çünkü bir 
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işin kalması sakıncalıdır demiştir. Ama eğer bir 
komisyon mücbir sebepler yüzünden tâyin ve 
tesbit olunan zamanda mesaisini yapamazsa, bi
tiremezse gayet tabiî üç gün evvel, beş gün son
ra, bir ay sonra bitirebilir. 

Şimdi bakınız Sayın Güley hem bunu yerdi 
burada, hem de yine komisyonu yermek için, 
komisyonun sabaha kadar çalıştığını da yerdi. 
Hani bir lâf vardır, «Gülsen azarlar, gülmesen 
azarlar.» Çalışırsınız, azarlanırsınız, töhmet al
tında kalırsınız, sabaha kadar usullere aykırı, 
teamüllere aykırı çalıştı denir, veyahut da za
manında bitiremezsiniz yine muaheze edilirsi
niz. 

Muhterem arkadaşlar niçin gecikilmiştir, ne
den sabahlara kadar çalışılmıştır? Bir iki cümle 
ile ifade etmek istiyorum. 

Bakınız, Sayın Güley, onda da yanılıyorlar, 
onda da gerçeğe aykırı beyanda bulunuyorlar. 
Orası kendinin bileceği iş. Ben yanıldığını tesbit 
ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 12 . 11 . 1966 
tarihinde Sayın Meclis Başkanlığına gelmiş iki 
gün sonra Meclis Başkanlığı komisyona havale 
etmiş. Şimdi o tarihleri bir hatırlayınız muhte
rem arkadaşlarım. Karma Komisyon îçtüzük hü
kümlerine göre Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkeptir. Kurulur ve yine îçtüzük 
hükümleri ve teamül bu karma komisyonun baş
kanlık Divanını Anayasa Komisyonunun Baş
kanlık Divanına vermiş, onu vazifelendirmiş. O 
sıralarda benden önce Anayasa Komisvonu Baş-
kan'ifhnı yapmış bulunan İstanbul Milletvekili 
Ord. Prof. Hocam rahmetli Ali Fuat Başgil ha
yatta idi, hasta ve yatağında yatıyordu, Komis
yona gel emi yordu. Böylece 1 0 - 1 5 gün zaman 
geçti. Ondan sonra haikfkm rahmetine erdi, Ko
misyon Başkanlığı inhilâl etti. Şimdi Muhterem 
arkadaşlar başkanlığı inlhilâl eden sadece bir 
komisvon değil. Kendi komisyonumun mesailiy
le bir de karma komisyon mesaisi var. 25 kişi 
An^ıvasa Komisyonu, 25 de Adalet Komisyonu 
50 kişilik bir komisyonun Başkanı yok, bu Kar
ma Komisyon faaliyette bulunacak. Bu hemen 
mümkün değil. İşte bu sebeple biraz gecikme ol
muş. 

'Sonra ne olmuş? Hatırlayınız, hâtıralarınızı 
tazeleyiniz: Halk Partisinde bir çatlama oldu. 
Ortanın sdlu meselesi dolayısiyle bâzı üyeler 

Halik Partisinden istifa etmişlerdi. Şimdi bunu 
niçin söylüyorum? Bir kasıtla söylemiyorum, mü
saade buyurunuz. Böyle olunca komisyonlara 
bunlar intikal ediyor. Çünkü Meclis teamülleri 
ve Anayasa itibariyle komisyonların çalışmaları 
bir nisap dâhilinde olur, her parti komisyonlar
da oranları nisbetinde temsil olunurlar. Acaba 
biz de bu oranlar var mıdır, yok mudur Halk 
Partisinden birisi mi istifa edecek, Güven Parti
sinden mi birisi gelecek, bunları Meclis Başkanı 
grup başkanları ve diğer parti başkanları ve üye
leriyle temas ettik görüştük, bizzat Sayın Kırca 
ile ve diğer arkadaşlarla görüştük. Aman bunu 
vapmıyalım, çünkü bunu yaparsak oran meselesi 
vüzündeın başkanlık seçimine dahi itiraz edilebi
lir, yasama dokunulmazlığı dosyaları var bakli-
vor, biran evvel ihzari komisyon seçeceğiz diyo
rum arkadaşl arıma, «öyle ama Sayın Bağcı oğlu, 
su oran meselesini tesbit edelim falan derken, 
Güven Partisinden Millet Meclisi Başkanlığına 
bir yazı gittiğini halber aldım. Yazının ne oldu
ğunu Sayın Kır cay a sordum. O da oranımız ne
dir diye soruyoruz dedi. Başkanlığa böyle bir 
^azı hakikaten gitmiş, Sa.yın Başkan parti tem
silcilerini toplamışlar, demişler ki, 15 - 30 gün 
sonra Meclis tatile girecek, yeniden oran tesbit 
etmiyerek bu vaziyette bırakalım komisyonları, 
seneye Kasım ayında toplandığımız zaman oran-
hara göre bu işi yapalım. Ka.bul mü ka.bul. Bütün 
üyeler, bütün parti temsilcileri bir mutabakata 
varmışlar, ya bir protokol tanzim etmişler yahut-
da böyle bir şifahi muta.balkat olmuş. Ondan son 
ra yazı geldi Anayasa Komisyonuna, bunun üze-
rme Anavasa Komisyonu oturdu, Başkanını seç
ti. Ben Başkanlığa seçildikten sonra değil ben
den önce Sayın Kırca İhzari Komisyona Başkan 
seçilmişti. İhzari Komisyon mesaisine başladı. 
O mesaisini bitirdi, Karma Komisyon olarak işi 
ele aldık. 

O alkşam salbahlara kadar çalıştık diye şimdi 
muaheze ediliyoruz. Gerçek bu. Bu gerçekler ni
çin tahrif edilir, neden bunlardan medet umu
lur, ben anlıyamıyorum. 

Şimdi bunu Anayasa Mahkemesine salık verir 
giıbi işte ey Anayasa Mahkemesi Mecliste Çetin 
Al tan'm yasama dokunulmazlığını öyle kaldırdı
lar ki, usulsüzlük yaptılar, işte bir ay içinde çı
karılacak olan işti, dört ayda çıkardılar falan gi
bi lâflar böyle açıklanırsa görüyorsunuz ki, he
men uçup gidecektir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, demek ki bu ge
cikmenin sebepleri var, bu sebepler zaruri. Ko
misyon Başkanı ölüyor, oran meselesi çıkıyor, on
dan sonra biz hemen mesaimizi sabahlara kadar 
çalışmak suretiyle ikmal ediyoruz. Hiçbir gecik
me yoktur, bütün üyeler ve Komisyonun Başkan
lık Divanı vazifesini İçtüzük hükümlerine göre 
yapmışlardır, Anayasaya göre yapmaktadır, Hu
kuk ilkelerine, hukuk nosyonuna göre yapmışlar
dır.. 

Şimdi Muhterem arkadaşlar, bir noktayı da
ha vuzuha kavuşturmak icaibetmektedir. O da, 
letüzıüğün bu işe aidolan 178 nci maddesinden 
182 nci maddecine kadar olan kısımda İhzari Ko
misyonunun Çetin Altan'm savunmasını peşinen 
almamış olması, ondan sonra almak istemesi ha
linde de art düşüncesini daha evvel tesbit ettiği 
için, ihsası reyde bulunduğu için, bunun müm
kün olmıyacağı hakkındaki yine Güleyin mütalâ
ası, bir miktar da sayın diğer İşçi Partisinden 
bir arkadaşımız temas ettiler, benden evvel konu
şan. 

Simdi muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar 
T. B. M. Meclisinde yasama dokunulmazlıklarına 

aidolan isler karma komisyonlarda görüşülür
ken seci'lmis olan ihzari komisyonlar milletvekil
lerini eiflnTrıp dinlememişlerdir. Taıtbiika.t bövle. 
çünkü milletvekilini, şimdi okuyacağım maddeye 
göre, e^er arzu ederse ihzari komisyon dinler, 
arzu etmezse dinlemeye bilir. Ama dinler mî? İs
terse dinler. Bir mecburiyet olmadığı kanaatinde
yiz biz ve tatbikat da öyle şimdiye kadar. Çün
kü 178 nci maddede de ayrı avrı fıkralar halin
de ihzari encümenin nasıl teşekkül edeceği ve na
sıl vazifeve baslıvacağı bildirilmekte, ondan son
ra bir fıkra halinde, «Encümen bütün evrakı tet
kik edip o mebusu dinler.» demektedir. Buradaki 
encümen tâbirinin ihzari encümen olmayıp kar
ma encümen olduğu hususundaki hukukçuların 
eski meclis müntesibi arkadaşların kanaati müsel
lemdi ; bfm de avnı kanaattevim. Dünkü bu fık
ra müstakil bir fıkra, bu fıkra 178 nci madde
nin, Karma Komisyondan bahseden maddenin, 
bir rüknüdür. 

Şimdi, altında bir hüküm daha var. 180 nci 
maddede, (O mebus isterse İhzari Encümende, 
Muhtelit Encümende ve Heyeti Umumiyede ken
disini müdaafa eder.) der. Şimdi arkadaşlar, 
bakımız, burada Çetin Altan oturuyor, ben'tah
min ediyorum 5 nci konuşuyorum, Çetin Al

tan söz almasa, söz istemese altıncı üye konuş
sa, Çetin Altan yine söz almasa, istemese, iz
har etmese müdafaa yapmayı; bir kifayet öner
gesi gelse, 6 kişi konuştu diye bunu Sayın 
Başkan oylasa bu takdirde oylara göre amel 
etmeye mecburdur sayın Başkanlık.. Burada 
müdafaasını arzu etmedi diye ve Mecliste söz 
almadı diye hemen Anayasa Mahkemesi, efen
dim Mecliste müdafaası alınmadı diye bozacak 
mıdır bu işi? Bu hava yaratılmak isteniyor. 
Yani gelmiyecek İhzari Komisyona, müdafaa 
yapacağım diye, ondan sonra İhzari Komisyo
nun, çağırıp müdafaasını alamadı diye usulsüz
lük yapmış olduğu iddia edilecek. 

Bunlara rağmen İhzari Komisyondaki arka
daşlarımızla yaptığımız ıgörüşmeler sonunda 
İhzari Komisyonun bir mebusu dinlemeye mec
bur olmadığına, ama müdafaa hakkını selbet-
miş .gibi bir duruma düşmemek için, Çetin Al
tan'ın tekrar çağırılıp dinlenmesi için, vermiş 
olduğumuz eski kararın tekriri müzakere ile 
keenlemyekûn addedilmesine karar verdik. Bu 
önergeyi bir arkadaşımız verdi, toplandık ka
rarlarımız verilmemiş mütalâa ediyoruz, çağı
rıp dinliyeceğiz, dedik. Kendisine bu durumu 
bildiren, mufassal bir mektup gönderdim. Bu
na rağmen bize ve Karma Komisyon Başkanlı
ğına yazdığı bir yazı ile, işte biraz evvel Ferda 
Güley arkadaşımızın yaptığı gibi bir mucip se
beple, siz kasıtlısınız, siz art düşüncelisiniz, 
siz benim müdafaamı almadan karar verdiniz, 
gelmiyorum diye rest çeken bir yazı gönderdi, 
gelmedi. Oturduk tekrar karar verdik, kaldı
rılmasına. Ondan sonra Karma Komisyona git
ti evrak, Karma Komisyon çağırdığı zaman 
hiç olmazsa geldi orada savunmasını yaptı ve 
Karma Komisyon da o savunma üzerine kara
rını verdi. 

Şimdi Meclistedir, aramızda oturmaktadır, 
istediği takdirde müdafaasını yapma imkânına 
her zaman sahiptir. 

Görüyorsunuz incelemede İhzari Komisyo
nun çalışmasından bu yana hiçbir usulsüzlük 
yoktur. Bütün bu usulsüzlük iddialları âdeta 
Anayasa Mahkemesine salık vermenin, Anaya
sa Mahkemesini baskı altında tutmanın bir ça
basından ileriye gitmez arkadaşlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Ferda 
Güley'in yine yaptığı konuşmada bir beyanı var, 
o beyanına temas etmek istiyorum: 
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Diyor ki, «Mecliste uzarda'nm yasama do
kunulmazlığı görüşülürken benim bir sözüm var
mış.» o sözümü burada tekrar etti. Ben demi
şim ki, «Eğer ilerde Mecliste bulunursam bir 
milletvekilinin yasama dokunulmazlığı için böy
le mücadele edeceğim.» Çünkü o zaman Özar-
da'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılmama
sı gerektiğini savunmuşum, gayet tabiî ki, böy
le bir cümle de söylemişim bu konuşmalarım sı
rasında almış o pasajı, şimdi beni çelmclcmek, 
böyle söyliyen bir adam Karma Komisyon sıfa-
tiyle Altan'm masuniyetinin kaldırmasında na
sıl bulunur? Demek ki art düşünceli falan diye 
bu havaya sokmak istiyor işi. Bakın şimdi ar
kadaşlar, evet muhterem Güley o zaman A. P. 
Grupunda bulunan şimdi müstakil olarak vazife
sine devam eden, eğer o vakit A. P. Grupu için
de olmayıp da Halk Partisi Grupu içinde olsay
dı aynı şekilde benim o zamanki yaptığım mü
dafaa gibi müdafaamı görecek olan bir arka
daşım, Özarda hakkında unutulmuş bir gazeteyi, 
o zamanki Başbakan inönü tanı sekiz ay sonra 
gönderdi Meclise. Böyle Altan'm yazdığı ma
kaleden üç gün sonra yapılan normal bir işlem 
gibi değil. Sekiz ay unutuldu, tam seçimler ari
fesinde gönderildi. İşte o zaman o dosyada ik
tidarın bir faydası olduğunun mülâhazası he
men kendisini gösteriyordu. O dosya içinde, şim
di aklımda değil, ya 24 tane A. P. li şahit, Özar-
(la'ııın lehinde idi. 12 veya 24, rakam pek ak
lımda kalmadı. Aynı rakamlı diğer şahit gru
pu da G H. P. li idi, Özarda'nm lehinde şahit
likte bulunuyorlardı. O şahit ifadeleri dosyanın 
içindeydi. C. H. P. liler «Özarda İnönü'ye kü
für etti, Özarda Reisicumhura küfür etti, 
Özarda orduya küfür etti» diyorlardı. A. P. li 
şahitler de «Özarda böyle bir şey söylemedi» 
diyorlardı. Şimdi 12 veya 24 tane adam bir ta
rafta küfür etti diyor, '24 tane adam küfür 
etmedi diyor. O dosyanın içinde üç tane daha 
şahit vardı, bunlardan bir tanesi albay rütbe
siyle halen Şerefli Türk Ordusunda vazife görü
yor bir asker, birisi de bir binbaşı muvazzaf su
bay, birisi do bir umum müdür; hâdisenin ce
reyan ettiği yerde başka bir masada yemek yi
yorlar.. Onlar da diyorlar ki, biz'kavga gürültü 
gördük ama Özarda'nm orduya ve Reisicumhura 
küfür ettiğini işitmedik. İnönü'nün aleyhinde 
bâzı şeyler söylüyor. Şimdi böyle bir dosyadan 
dolayı yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

gelmiş, onu ben müdafaa etmiyeceğim. Ederim 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Güley ederim, 
işte böyle dosyalar olursa değil Özarda, sizin 
de böyle bir dosyanız gelsin sizi de müdafaa ede
rim. Ama bu iş başka, Çetin Altan'm bu dos
yası başka. Burada Çetin Altan memleketin 
meşru temellerine dinamit koymak istercesine ve 
0 da yanımda söylemiş olduğum gibi, hakikaten 
orak cekiçli bir ihtilâlin teşvikçisi sıfatiyle or
taya çıkar da bir makale yazar, suç işlerse, ben 
değil Karma Komisyon Başkanı sıfatiyle, bir üye 
sıfatiyle «kaldırınız bu adamın yasama dokunul
mazlığını, gitsin mahkemede hesabını versin.» 
derim. O ayrı iş. Görüyor musunuz sizin o be
yanınız ne kadar gerçeğe aykırıdır? Nasıl çıkı
yor meydana ? 

Şimdi Sayın Güley, bir nokta daha var onu 
da çok yanlış söylediniz, gerçeğe aykırı söyle
diniz, onu da düzeltmek istiyorum. 

Ben güya elemişim ki, Karma Komisyon Baş
kam sıfatiyle, «Çetin Altan'm işte sonu budur» 
demişim. Hayır, yanlış, affedersiniz yalan! 
Böyle bir şey söylemedim. Yalan bu yalan, yan
lış veya yalan. Siz Ferda Güley olarak, bir 
milletvekili olarak yalnız Tercüman Gazetesin
deki havadise itibar etmeyip başka gazeteleri 
de okumanız gerekirdi veyahutta benim basma 
verdiğim beyanatımı gidip okumanız gerekirdi 
burada konuşmak için. Meclis zabıtlarına ge
çirtiyorsunuz. Bakmız ben ne söylemişim ora
da : Ben onun da bir nüshasını dosyama koy
muşum, bunların böyle konuşulacağını tahmin 
ettiğimden koydum dosyama ne olur, ne olmaz 
diye. 

Bu hâdise şundan doğdu muhterem arkadaş
larım ; bu vesile ile bir noktaya da temas etmek 
istiyorum. Anayasamızın 79 ncu maddesi bir 
hususu ifade eder; ama başka bir hususu ifade 
eder. En son fıkrasını okutuyorum: «Meclis-
1 erdeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunul
mazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar 
alınamaz.» Yani Anayasa vâzıı şu espriyi dü
şünmüştür: Bir milletvekilinin yasama doku
nulmazlığı bahis mevzuu olduğunda o milletve
kilinin mensup olduğu grup toplanmasın, bu 
mevzuda karar almasın, bir peşin fikirle ha
reket etmesin, her milletvekilinin vicdanına bı
rakılsın bu iş.. Esprisi budur. Ama bu espriye 
riayet, niye? T. I. P. hemen Karma Koriıis-
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yon Çetin Altan'ın teşriî masuniyetini kaldırdı 
diye, hem de T. I. P. Millet Meclisi Grupu Baş
kanlığından resmî bir tebliğ neşretmiştir. Bun
dan haberiniz var mı? Haa... Onu niye 
söylemediniz burada Anayasaya aykırıdır 
diye? Haa... Şimdi bu • bildiride Rıza Kuas 
Grup Başkanı' imzasını ve mührünü taşı
yan resmî 83 numaralı bu bildiride âdeta 
T. I. P. Çetin Altan'ı himaye edercesine Ana
yasanın 79 ncu maddesinin son fıkrasına aykırı 
bir şekilde, Anayasayı çiğner bir şekille, dav
ranışta bulunmuş, toplanmış mı görüşmüş mü, 
karar almış mı bilmem ama, resmî bir bildiri 
yayınlamıştır. Bu bildiride, sizin biraz evvel bu
rada yaptığınız gibi, Karma Komisyonu suçla
mış peşin hükümlerle bizi töhmet altında bu
lundurmuş, sabahlara kadar çalıştığımızı yer
miş v. s. Neticede yapamazsınız, hodri meydan 
demiştir. Buna komisyon üyelerinden Güven 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı sıfatiyle Sa
yın Paksüt ve Grup Başkanvekili sıfatiyle Sa
yın Coşkun Kırca bir bildiri ile cevapta bulun
muşlardır. Bilmem bunu biliyor musunuz? Bun
da da bu töhmetleri reddetmişler ve Anayasa
nın 79 ncu maddesinde T. î. P. nin aykırı ha
reket ettiğini basın ve Türk kamu oyuna du
yurmuşlardır. Ben de Komisyon Başkanı sıfa
tiyle o zaman işte şu bildiriyi neşrettim. Bu 
bildiride durumu uzun uzun anlatarak komisyo
nun mesaisinin yerinde ve içtüzük hükümlerine 
uygun olduğunu bildirdim, ondan sonra şu 
cümleyi kullandım, aynen okuyorum... Bu bil
diri benim daktilo ile geçtiğim altında imzam 
bulunan bir bildiri; aynısı basın bürosunda var. 
Ve bütün gazetelerle bu bildiri yayınlandı. Bel
ki Tercüman Gazetesi, yanlışlıkla zühulen onu 
öyle almış olabilir ama Ulus Gazetesinde bile 
sizin değiniz gibi bir beyan yok. Yani ben sonu 
budur demişim. Hayır böyle bir şey yok. Yok 
çünkü bildirimde. Ben ancak şunu söylemişim : 
«Açıktan açığa Büyük Atatürk'ün komünist 
sloganlarının benimsendiğini iddia eden orak çe-
kiçli ihtilâlin savunuculuğunu yapan yazılar
dan dolayı bir Karma Komisyon dokunulmaz
lık kaldırmışsa «dikkat buyurun» en azından 
bunun saygı ile karşılanıp Yüce Meclisin kara
rının beklenmesi lâzımdır.!» Bakın var mı ben
de, sonu budur diye bir cümle? Ben diyorum 
ki, Karma Komisyon niçin kaldırdı Çetin Al
tan'ın yasama dokunulmazlığını? Orak çekiçli 

ihtilâli teşvik ettiği için. Neden kaldırdı? ölüm
süz Atatürk'ün, «komünizm nerede görülürse 
ezilsin» demiş olduğunu kabul etmediği için. 
Yani Atatürk'ü âdeta proletarya ihtilâlinin baş
kanı gibi gösterme çabası içinde olduğu için 
komisyon kaldırdı. Yani Atatürk'ü komünist 
sloganlarını benimsemiş göstermiş olduğu için 
Çetin Altan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. Eğer 
bundan dolayı bir komisyon bir milletvekilinin 
yasama dokunulmazlığını kaldırmışsa o komis
yonu suçlamak yerine Yüce Meclisin kararını 
beklemek lâzımdır, diyorum. Gördünüz mü Sa
yın Güley, beyanlarınız nasıl gerçeğe aykırı? 
Meclis zabıtlarına geçirdiğiniz sözler ne kadar 
yanlış ve hakikatle taban tabana zıt? îşte bun
lar o azman basında böyle yazılmıyor, yazmı
yor bâzı basın çevreleri. Bilmiyorum ihmalen, 
bilmiyorum kasden yazmıyor. 

Değil mi Sayın Güley? Ben bütün gazeteleri 
okumak durumunda değilim. Diğer gazetelerde 
böyle bir beyan olmadığı için görmemiştim, gör-
seydim tekzip de ederdim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, böylece görülü
yor ki, Sayın Güley âdeta Halk Partisi ile Tür
kiye işçi Partisi arasında bir bağ kurmak iste
mekte, bir böyle kucaklaşmaya âdeta teşvik et
meye çalışmaktadır. Çünkü, başka türlü vasıf
landırılanız bu. Gerçeklere taban tabana zıt 
fikirleri burada söyle, üç saat konuş burada, 
ama üç saatin sonunda görüyorsunuz ki, on da-
kikatda, yarım saatte bütün söylediğiniz sözle
rin hakikatle ilgisi olmadığı anlaşılıyor, öy
leyse bu gayretiniz niye? Niçin bu ceht ve çaba
nın içine giriyorsunuz? 

Bakınız daha bir iki nokta daha var, onla
ra da temas etmek istiyorum. 

Merhum Adnan Menderes'in yirmi sene ev
vel teşriî masuniyetinin kaldırılmaması misali
ni verdiniz, misal olarak. Bunun bununla alâka 
ve irtibatını doğrusu ya kuramadım. Kendimi 
zorladım, hayır. Yani acaba merhum Menderes 
bir ihtilâl sonunda Anayasaya aykırı davranış
larda bulundu diye bir ihtilâl mahkemesi tara
fından, Yassıada mahkemeleri tarafından ida
ma mahkûm edildi diye mi bir irtibat mı kur
dunuz? Anlıyamadım yani, hiçbir alâkası yok. 
Sizin hakkınıza, başka birisi hakkında, Adnan 
Menderes hakmda da, ismet inönü hakkında da 
böyle bir dosya tanzim edilebilir. 
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Şimdi misali Sayın • G-üley, şöyle bulmanız lâ
zımdı : Türk Parlâmentosunda var mıdır bir 
başka dosya? Komünizm propagandası yapıldı
ğından dolayı tanzim edilmiş de yasama doku
nulmazlığı kaldırılmamış? Getiriniz, elinizi sı
kayım, alnınızdan öpeyim sizi. Var mı? Yok böy
le bir dosya: (A. P. sıralarından, şiddetli alkış
lar, «Bravo» sesleri.) Yok, yok böyle bir dosya. 
Misallerini böyle müşabehetlerini kurarak getir
mek lâzım. Rasgele bir yasama dokunulmazlığı 
kaldırılması. Trailik suçundan bir dosyayı kaldır
madık devre sonuna bıraktık diye misal göstere 
bilir miyiz? Adnan Menderes'in dosyası ile hiç 
irtibat kuramadım ben. 

Şimdi bir nokta var çok mühim. Kıymetli ar
kadaşlarım, Sayın Güley Çetin Al'tan'm müdafa
asını hakikaten Karma Komisyonda yapsaydı fay 
dalı olabilecekti. Son derece etkili müdafaalarını 
yapar'ken, müdafaa diyeceğim artık ona, konuş
malarını yapar'ken dediler ki, bir noktaya işaret 
buyurdular. Bu nokta mühimdir, Ibu noktayı 
ben de tesbi't ediyorum .Arkadaşlarım da her 
halde şimdi söyleyince t estet edeceklerdir. Bu 
nokta şu : «İşte komünizm propagandası yaptığı 
şeklindeki iddiaya nııihataibolan Çetin Altan bu
radan çok defa yaptı, konuştu, ilk deıa A. r . 
Grupundan ve diğer gruplardan başka arkadaş
lardan bir reaksiyon geldi: Meclisin açıldığı za 
man şiddetli biir reaksiyon. Hemen sonradan ya 
vaş yavaş bu reaksiyon zail oldu. Alıştık bej) 
iniz buna.» ded 1er. Tamam Sayın Güley, çok mü 
him bir nokta. 

Muhterem arkadaşlar, fikir ve kanaatler sö, 
lene söylene insanın hafızalarında kafasında ye: 
ederler. Bir insana demişler kırk defa deli de:' 
sen o adam deli olur. Bu bir atasözü bir pele
senk, söylenmiş lâf bu. Ama bir gerçeği ifa•."!•. 
ediyor... Bir lâfı mütemadiyen söylediniz m'. 
etki bırakır öbürünün karşısında. Yani muhata 
biniz onun tesiri altında kalır. Sayın Güley, «Re 
aksiyon olunuyor» falan diye söylüyorsunuz, bel
ki ortanın solunda bulunan muhterem grupu 
nuzun reaksiyonu olmuyor ama biz en ileri re 
aksiyonları hep gösteriyoruz, bu davranışlara kar
şı, gösteriyoruz yani. Ama siz eğer bunun tesir 
altında kalıyorsanız tehlikedesiniz demektir. Ben 
size rica ediyorum, aman demek ki, mühim bir 
noktaya geldiniz. îşte kaldıralım yasama doku
nulmazlığını, hâkimin karşısına gönderelim, bu 

I adam yapıyor mu komünizm propagandası, yap
mıyor mu, hâkim kararını versin, eğer yapıyor-

I sa cezasını görsün, yapmıyorsa, haa... demek ki, 
bu komünizm propagandası değilmiş diyelim, ona 

I göre bir davranış içine girelim. Ama kaldıran az-
sanız yasama dokunulmazlığını, mahkemeye git-

I mezse, demek ki, söylenecek biz tesir altında kal-
mıyacağız, ama siz tesir altında kalıyorsunuz, 
dikkatinizi çekerim. 

Şimdi Anayasanın 20 nci maddesindeki dü-
I şünce hür n'iy e tinden bahsetti Sayın Güley. Hiç 
I alâkası yok. Düşünce hürriyetiyle komünizmi 

müdafaa etmek arasında bir irtibat? Yani vicda-
I :ıı elvermiyor İnsanın. Kafası yerinde, çalışan, ak-
I h eren ve millî hislerle meşlbu bir insanın bir ir-
I tübat kuracağını sanmıyorum. Düşünce hürriyeti-
I ni Anayasa getirmiştir. 20 nci maddede böyle bir 
I hürriyetten bahsolunm akta dır ama, 20 nci mad-
I dede düşünce hürriyetimden bahsolunurkcn ko-
I nıünizmi de savunacaksınız veya savunanlara mâ

ni olmıyaca'ksmız diye bir ilkenin getirildiği mü-
I dafaa edilirse Sayın Güley bu düzen topyekıin 

sarsılır. Ve ben, Sayın Barbakan, Hükümet fa-
I lan, Meclis üyeleri değil, bütün Türkiye altında 

kalır, hep altında kalırız ve bu şekli 'bilerek bil-
miyerek müdafaa edenlere ilk defa zarar iras cde-

I ceği hakkındaki kanaatim de hallsanedir ve kesin-
I dir. 

I Evvelâ onlar zarar görecektir. Çünkü dünya-
I .la Macaristan dâhil, dünyada Çekoslovakya dâ-
I VI komünizmin bir gecede hükümran olduğu ül-
I :elerde hep böyle olmuştur. Hep evvelâ şöyle bir 
I 20 - 25 bin kadar komünist idareye el koymuş-
I 'ar, hürriyet müdafiilerinin hepsini Öldürmüşler, 
I hepsini kılıçtan getirmişler, hepsini darağaçlarm-
I da sallandırmış!ardır. Bu tarih, yani içtimai ve 
I ryasi tarihimiz bu vâOaaları tesbit etmektedir 
I dünyada. Türkiye'de de böyle olacağı hakkında-
I ki endişcleı&nizdcridir ki, hassas davranıyoruz. 
I Şimdi Sayın Güley'in konuşmasında bir nokta 
I daha son derece dikkatimi çekmiştir. O da, Çetin 
I Al tan'in zabıtlardan sözlerini okumuştur Saym 
I Güley ve ondan sonra da Saym Başbakana dö-
I :ıerck, Saym Başbakandan bahsetmiş ve Anayasa 
I sosyalizme kapalı mıdır, açık mıdır diye sorarak, 
I :'Saym Başlbakan Anayasanın sosyalizme kapalı 
I olduğunu söylemektedir, sosyalizme kapalı olsa 

T. İ. P. nin Mecliste ne işi vardır?» diye de sor 
I muştur. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim kanaatim'-
ze göre, benim şahsi kanaatime göre de öyledk. 
komisyon üyelerinin de aynı kanaatle karar ver
diklerine, rapora imza verdiklerine kaniim; ya
ni Komisyon Başkanı sıfatiyle söylüyorum Ana
yasa sosyalizme kapalıdır! Ama biran için açık 
olduğunu farz edelim, bunun bu hâdilse ile alâka 
ve münasebeti nedir? Sayın Güley, komünllzmden 
bahsediyoruz, komünizm propagandasından bah
sediyoruz, komünizm propagandasından bahsedi
yoruz; sosyalizmle alâkası yok madem ki, sizin 
onunla ne alâkası var? (A. P. sıralarından alkış
lar, «Bravo» sesleri) İşte asıl hata burada. Çün
kü Türkiye'de, dünya içtimai ve siyasi tarihinde 
olduğu gibi bir vakıadır tesbit etmeye mecburuz. 
Çünkü dünyada ve Türkiye'de öyle oklu, oluyor: 
Hiçbir komünist çıkıp da cesurane bir şekilde, 
hapisaneye girmeye göze alarak, «Ben komünis
tim, komünist fikirler doğrudur» dememiştir. Ne 
Çekoslovakya'da böyle söylenmiştir, ne Macaris
tan'da, ne Brezilya'da, ne Bulgaristan'da, Sayın 
GKiley, hiçibir yerde söylenmemiştir. Hep Sayın 
Çetiin Altan'm dediği gibi: işte sosyalizm böyle 
yapacaktır, halk, emekçi yığınları emperyalizm 
falan falan teraneleri altında, sosyal bir ifade 
altına böyle büründürülmüş komünizm, ve bun
dan anlamıyan halka yutturulmaya çalışılmıştır. 
Balkınız getirmiş bulunuyorum, çantamda var, 
ilerdeki bir dosya münasebetiyle söylerim, şimdi 
uzun olacak konuşmam, ondan bahsetmiyeyim; 
orada gayet enteresan bir yer var: Brezilya'da 
tahmin ediyorum, komünist ihtilâli olacaktı, fa
kat olmadı, diğerleri hâkim oldular; aradıkları 
zaman hep böyle vesikalar elde edilmiştir. Yuna
nistan'da da böyle, arkadaşım hatırlattı teşekkür 
ederim, Yunanistan'da da böyle olmuştur. Çı
kan vesikalarda hep sosyalizmi müdafaa eden in
sanların komünist olduğu gerçeği ortaya çıkmış
tır. Bu sebepledir ki, komisyon millî menfaatle
rimizi öngördüğünden kaldırmaya karar vermiş
tir. Ben onu mahkûm etmiyorum ki, komisyon 
mahkûm etmiyor ki, hâkimin karşısına gitsin he
sap versin diyoruz. 

Sonra Sayın Güley, bir adam ki, teşrii ma
suniyeti kaldırılmak üzere bulunuluyor, bir mil
letvekili ki, karma komisyon karar vermiştir kal
dırılmasına, iki gün sonra, üç gün sonra, beş gün 
sonra, bir hafta sonra görüşülecek bu Mecliste, 
İstanbul'da bâzı çevrelere miting yaptırır, kürsü
ye çıkar ve aynen şunları söyler: «Bunları bili

yor musunuz? Komünistliğin ne demek olduğunu 
'laik bir öğrense iktidar hapı yuttu demektir.» 
3unu söyliyen Çetin Altan. Haberiniz var mı 
bundan? Hah... Şimdi bu sözler Çetin Altan ta-
•afmdan söylendiğine göre komünizmin bu adam 

nasıl yapacak başka türlü müdafaasını? Hem bu
rada yasama dokunulmazlığı kaldırılacak, kaldı
rılması meselesi müzakere edilecek, hem o şa
hıs çikacak İstanbul'daki mitingde, «Komüniz
min ne olduğunu bir halk öğrense yani o öyle gü
zel bir şey ki, o kadar güzel bir şey ki, o komü
nistlik, onu bir halk öğrense, Hükümeti, adliye
yi, bakanları, Meclisli tarumar edecek işte prole-
terya ihtilâlini yapacak demektir.» O, başka türlü 
anlaşılmaz. Böyle bir damı müdafaa ettiniz bu
rada. Bu Meclis zabıtlarına geçti, ben size bunu 
yakıştıramadım. (A. P. sıralarından, alkışlar, 
bravo sesleri.) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, 
Sayın GKiley în üç saate yakın* konuşmasında ile
ri sürdüğü usule mü taallûk, bâzı profesörlerin 
makalelerine mütaallik, Meclis çalışmalarına, ko
misyon çalışmalarına mütaallik bütün kanaatleri, 
bütün beyanları gerçekle alâkalı değildir; madde 
bir. 

İkincisi de böyle bir şahsı müdafaa etmiştir 
madde iki. Bunu tesbidetmiş bulunuyoruz. 

Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkam Sayın İsmet İnönü'nün bir beya
nına. Sayın İnönü, gayet yumuşat bir üslûpla 
yaptığı konuşmalarının bir yerinde «sosyalistlik 
diye, sosyalisttir diye bir milletvekilini sabit 
fikirlerle takibetmek yanlıştır» demiştir. Belki 
'rnotamo zabıtların aynısı olmıyacak ama fikir 
silsilesi aynıdır tesbit etmeye çalıştım yerimden. 
«Yanlıştır böyle bir şey yapmak, bunu yapar
sanız memlekette bâzı hâdiseler cereyan eder, 
tehlikeli vaziyetler doğar, bu tehlikeden Hükü
meti, Meclisi korumak isterim, siyanet etmek 
isterim.» diye âdeta Meclisin korunması, Hükü
metin korunması falan gibi bir de böyle tavır 
takındılar bu iş hepten Muhterem İnönüye ve
rilmiş gibi. (Müdahaleler) «Siyanet etmek is
terim» dediler ama, ben bunu halisane anladım. 
Bu da birşey değil, ona şeyim yok. 

Ondan sonra «Benim tavsiyem dediler, ikti
darın sağ duyuya sahibolarak, böyle birisinin 
yasama dokunulmazlığı kaldırılmamalıdır.» Na
sıl birisi? Sosyalistim diyen birisi. Ee... Sayın 
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İnönü'nün mensubolduğu ve genel başkanlığını 
yaptığı parti de sosyalist fikirler müdafaa etti
ğini ileri sürüyorlar. Ortanın solu meselesi ile 
sosyalizmi, hattâ ayrılan diğer Güven Partisini 
kuran arkadaşları. İntikal eden arkadaşlarımız 
bu sebeple ayrıldılar, bütün Dünya, Türk ef
kârı umumiyesi gayet iyi biliyor. 

Şimdi bir irtibat kurmaya çalışıyor, demek 
ki bir insan sosyalistim derse gitme ona. E e... 
Canım bu adanı komünist do, ben sosyalistim 
demek suretiyle beni kandırmaya çalışıyorsa ge
ne gitmimeyim mi üstüne? Sayın Güley, ona ne 
dersiniz? 

Şimdi Dünyadaki misalleriyle anlattığım, 
Türkiye'de kanunların ve başta Anayasanın ko
münizme kapalı olduğunda Sayın İnönü ne müt-
efik. Hattâ siz de müttefiksiniz, Sayın Başba
kan da müttefik, hepimiz müttefikiz, diyoruz 
ki, «Anayasa komünizme kapalıdır.» Elhamdü
lillah hiç olmazsa kapalı diyoruz hepimiz bir
den. Yani bar asgari müşterekte birilcşiyoruz 
ama, bâzı çevreler sosyalizme de kapalıdır di
yorlar, bâzıları da sosyalizme açıktır diyor. Ama 
bir insan çıkar da sosyalist fikirler savunuyo
rum diye kıpkızıl bir komünistliği müdafaa 
ederse ve onun altındaki fikirlerin ben komü
nistliği müdafaa ettiğine inanırsam o zaman o 
adama ben sosyalist diye bakmam, komünist di
ye bakarım. • Adam derim; beni 'kandırmıyıa 
çalışıyor, Türkiye'yi kandırmıya çalışıyor. 

Şimdi siz veya bu kanaatte olan insanlar 
Nâzım Hikmet'in komünist olduğunda müttefik 
değil misiniz ? Kaaıni değil misiniz 1 Biz komünist 
diyoruz, bu adam vatan haini. Herhalde siz â& 
komünist diyorsunuz değil mi? Peki bu adamı 
Çetin Altan çıkar da yazılarıyla müdafaa eder
se ve müdafaa ederken sosyal bir ülkeye kaçtı, 
ideallerini bilmem ne yaptı orada derse ne olur? 
Bugün Sayın Güley Rusya'nın bile ismi Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğidir, Komünist 
kelimesi yok orada. Var mı? Ama Rusya'nın 
komünist bir ülke olduğunda her halde ittifak 
vardır. Yok ama, komünist kelimesi yok. Çün
kü onlar yazmışlar böyle isim olarak, Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği demişler. Bir insanın lâfı
na değil davranışlarına bakın, kastına bakın, 
kanaatine bakın... Ceza Hukukunda bir şey 
vardır; Kasıt nazariyesi! Bir insanın kastı eğer 
hırsızlık değilse, yani bir başkasına alt malı 
intifa kastıyla almamış, faydalanmak kastıyla 

I almamış, bir başka kasıtla .almışsa hırsızlık su
çu doğmaz. Bir suçun doğması için, tekevvün 
etmesi için, asıl anühi/m olan kast unsurunun te
kevvünü şarttır. Bir insan (sosyalist) ifadesini 
kullanır, (komünist) ifadesini kullanıyonmuş 
gibi bir kastm içindedir, komünisttir buz gibi! 
Bir insan koımünizımin propagandasını, kanunlar 
bunu müsaade etmiyor diye, sosyalist bir ifade 
ile yapmışsa buz gibi Sayın Güley ve diğer ar
kadaşlarımı, komünisttir o adam. Ve Türk mah
kemeleri de sizin Anayasa Mahkemesine verdiği
niz salık gibi değil, bir hukukî vakıayı tesbit 
için ifade ediyorum, her halde Türk mahkeme
lerinde bulunan hâkimler de sizin bu yaptığı
nız şekilde bir hukuk mantığına sahip değiller
dir, yani mantıksızlığına sahip değillerdir, bir 
hukuk mantığına sahiptirler, göreceklerdir. 
Kast unsurunu araştıracaklardır, varsa mahkûm 
edeceklerdir. Peki ımadem. ki komünist fikirler 
yaymıyor, ımadem ki komünizmin propaganda
sını yaymıyor, nedir bu cehd-ü gayret? Niçin 
bu telâş ? Bâzı çevreler tesadüfen imi yani böyle 
hep sol çevreler olarak toplandı? Neden böyle 
ımüdafaa edercesine bir gayretin ve cehdin 
içine ginmişlerdir? Belki de Türk mahkemesi 
mahkûm eder diye. 

Bir zamanlar ölümsüz Atatürk'ün bir vesile 
ile, ham de Teiniyiz Mahkemesi hâkimlerine yap
tığı bir beyanları var, o beyanlarından bir cüm
leyi okumak isterim: «Hâkim efendiler, - diyor 
ölümsüz Atatürk - siz kanun adamlarısınız, eli
nize milletin, vatanın her türlü hak ve menfaat
lerini vikaye eden kanunlar tevdi edilmiştir, 
İşaret ettiğim noktaları işittiniz - bâzı nok
talar söylemiş ondan sonra - Türk Milletinin 
büyük haklarını ımüdafaa ederken bu noktalar 
ehemmiyetle hatırda tutulmalıdır. Bu memle
ketteki komünistler yalnız bizim tevkif ve hap
settiklerimizden ibaret değildir. Bu işlerle biz
zat yakından alâkadar olacağız. Şurası unutul
mamalıdır ki, Türk âleminin en büyük düşmanı 
komünistliktir, her görüldüğü yerde ezilımeli-
dir.» (A. P. sıralarından alkışlar, bravo sesleri.) 
(Türkiye'de sosyalist ve komünist faaliyetleri) 
kitabı, Tevetoğlu'nun kitabı. 

Yalnız şimdi şu hususu açıklıyayım: Bu ve
sika kitap burada, bende diğer dosyalarda da 
var vesikalar. Muhterem arkadaşlar, bu kitap
ta yazılı bulunan bu vesikanın doğruluğu mü-
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nakaşa edilmiştir. Ancak bu ımünakaşaları da 
bir tarafa itmek için bir hususu da yine açık
lığa kavuşturmak istiyorum: 9 Ağustos 1929 
tarihli Akşaım Gazetesinde - ne yazık ki, o Ak
şam Gazetesi şimdi Çetin Altan'm makaleleri
ni neşretmektedir - o zamanlar Necmettin Sa
dak makale yazıyordu orada. Necmettin Sadak 
9 Ağustos 1929 -tarihli Akşaım Gazetesinde Ata
türk 'ün bu nutkundan pasajlar alımak suretiyle 
doğruluğu eleştirilen bu nutku tarihî bir vesi
kaya bağlamış ve doğruluğunu bütün Dünyaya 
ilân etmiş 'bulunimaktadır, açınız Akşam Gaze
tesi arşivini 9 Ağustos 1929 tarihli Akşaım Ga
zetesini bulunuz, Necmettin Sadak'm makale
sini göreceksiniz. Orada Necmettin Sadak ay
nen diyor ki ; «Gazi hazretlerinin Türk Mille
tinin içtimai nizamını ihlâle müteveccih didin
meler cümlesiyle tarif ettikleri hakikatler ara
sında hiç şüphesiz komünist dâvası naımıyla 
ara sıra Cumhuriyet adliyesinin eline düşen 
insanların cürümleri de ımündeımiçtir.» ve uzun 
uzun anlatıyor. Şimdi o nutku eleştiriyor, o 
zaman bir muharrir gazeteye yazımış foir yazı. 
Görüyorsunuz ki, bu kadar gerçek yazı bile Çe
tin Altan'm elinde şu hale hürünmüştür, biz 
işte Kanma Komisyon olarak onun için kaldırıl
masına karar verdik yasama dokunulmazlığının. 
Diyor ki, Sayın Çetin altan. (Soldan «sayın 
değil» sesi) kürsü âdabı olarak konuşmaya mec
burum efendim. Müsaade buyurunuz, halen ya
sama dokunulmazlığı kaldırılmamış bir millet
vekilidir. 

İşte bu sefer yine Akşam Gazetesi ve «Bor
nova Savcısı lütfen dinleyiniz» makalesi... Müza
kere ettiğimiz dosyaya aidolan yazı, dosya için
den çıkardım, Meclis dosyasından. Burada di
yor ki, bir yerinde «Atatürk nasıl olur da köy
lülerle işçilerin kendilerini sömüren burjuva 
sınıfına karşı yapacağı bir ihtilâl hareketinin 
her sömürüldüğü yerde ezilmesini söyler, 
nasıl olur da söyler? «Ha söyler, nasıl olur da 
söyler? Aynen okuyorum. «Bunu olsa olsa Mü
nir Hayri Egeli söyler, 600 bin kişilik bur
juva azınlığının adamları söyler.» Demek ki. 
Atatürk bunu söylemişse burjuva azınlığın 
adamları olacak, demek ki, Atatürk bunu söy
lemişse burjuva fikirleriyle hemhal olan fi
kirler olacak demek ki, Atatürk bunu söyle
mişse komünistlerin karşısında bulunacak. 
Ama sizin nazarınızda Atatürk bunu söyliye-

mez, çünkü Atatürk proleterya ihtilâlinin ba
şıdır, .ama o ihtilâli etrafındaki bir avuç 
komprador yaptırmamıştır Atatürk'e ve Tür
kiye bugünkü meseleleriyle, bugünkü atmos
feri içine girmiştir. Eğer yaptırsaydı, bu
günkü meselelerimiz olmazdı. Siz bu kanaat
tesiniz onun için böyle yazıyorsunuz. 

Şimdi Sayın Güley müdafaasını yaptığınız 
adam, işte böyle yazmış gazetede, Karma 
Komisyon onun için kaldırdı ve Karma Ko
misyon o kanaattedir ki, bu sözleri komünist 
kanaatte olmıyan hiç kimse söylemez. Siz söy
ler misiniz? Her halde söylemezsiniz. Eğer 
içinizde ilerde tehayyül ettiğiniz bir nizamda 
komünizmi veya komünistim diye çıkıp da or
taya söyliyebilecek bir durumda iken kanun
lar suç addettiği için bunu böyle söylemi
yor kapalı şekilde söylüyorsunuz, bu ifade
leri kullandığınız takdirde komünist olduğu
nuzda kimsenin şek ve şüphesiz kalmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben bilhassa 
Sayın Ferda Güley'in buraya çıkıp da bir 
dosyada - ki o dosyada komünistlik meselesi 
bahis mevuudur - ve ondan dolayı bir yazar 
tö'hmet altında bulundurulmak istenmektedir, 
mahkemeye gönderilmek istenmektedir... Daha 
doğrusu herkes onun müdafaasını yapabilir 
ama Sayın Güley yapmamalı idi. Çünkü, va-
kısa hısımlık akrabalık bir şahsın diğer bir 
şahsa olan irtibatiyle pek o kadar alâkalı 
sayılmıyabilir. Yani bir kardeş kaatil olabi-
%, öbür kardeş namusludur, yani bir in
san komünist olur öbürü insan namuslu ve 
bizim anladığımız mânada komünist olmıya'b'i-
lir ama kardeş iseler eğer birazcık teenni 
Ue hareket etmek lâzımgelirdi. Ben gönlüm 
arzu ederdi ki, milliyetçi olarak tanıdığım 
Saynı Güley'in kardeşi Ordu'nun Gölköy ilçe
sinde komünistlikten 7 seneye mahkûm olup 
1954 tarihinde hapisaneye girip 1957 senesinde 
hapisanede Türk mahkemesinin ilâmiyle bu 
suçtan mahkûm iken ölen bir şahsın ağabeysi 
olarak, kardeşi olarak burada kalkıp da bu 
müdafaayı yapmamalı, idi. Yapmamalı idi, 
başkası yapmalıydı ama Sayın • Güley bunu 
yapmamalı idi. (Bir müdahale üzerine) Çünkü 
ben Sayın Güley'in milliyetçiliğinden şüphe 
etmek istemiyorum. Onun için gönlüm buna 
razı gelmedi, onu da ifade etmek isterim. 
(Müdahale ve gürültüler.) 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Gü-
ley'in ve Sayın İnönü'nün fikirlerine böylece 
bir nebze temas ettikten sonra şimdi 
Yunus Koçak'in bir sözüne gelmek istiyorum 
ve ondan sonra da toparlıyacağım, bitirece
ğim konuşmamı. Çok vesika var çok malze
me var ama zamanınızı almak istemem. Ben 
yalnızca komisyon başkanı sıfatiyle eğer 
Sayın Güley yapmasa idi bu konuşmayı, ba
sma yaptığımız açıklama ile iktifa edecek ve di
ğer muhterem üyelerin 'konuşmalarına imkân 
vermek içim konuşmıyacaktım ama, çıkıp da üç 
saatlik hem de birinci konuşmada, «Komisyon 
art düşünceli, konrsyon peşin kararlı, komis
yon emir alıyor, komisyon İçtüzüğü çiğnedi» 
ondan sonra, Anayasa Mahkemesine, işte böyle 
işaret verircesine, «İşte bundan dolayı muallel 
falan» gibi bir konuşma yapınca buna ta
hammül edemedim ve yapılan bütün müzakere
lerin usulüne uygun şekilde yapılmış oldu
ğunu ifade için huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Yunus Koçak 
konuşmasının bir yerinde dedi ki, «Devirmek, 
tahakküm tesis etmek zorla olur.» Evet doğru. 
Bu fikri söyledikten sonra «Sayın Çetin Al-
tan, dedi, böyle zor kullanmıyor, ya ne ya
pıyor Çetin Al tan? Fikir beyan ediyor, fikir 
suçu.» «Ee.. Onun için dedi, 141 nci maddedeki 
suç doğmamıştır.» Ama Ceza Kanununun 
141 nci maddesi yanımda değil okusaydım, 
Sayın Koçak da hakikatleri tahrif etmeye ça
lışıyor, bu anlaşılacaktı. Ama haf izamdaki 
şeyle ifade etmek isterim 141 nci madde 
142 nci madde «Sosyal bir sınıfın diğer sosyal 
bir sınıf üzerinde tahakkümünü tesis etmek 
veya bir sosyal sınıfı devirmek veya orta
dan kaldırmak - ama orada bitmez - ama
cıyla propaganda yapmak» der. Demek ki, 
kanunun o maddedeki unsurları şunlar : 
Hangi maksatla yapacak propogandayı? Bir 
sınıfın diğer sınıf üzerindeki tahakkümünü 
tesis etmek amacıyla yapacak. Nasıl yapacak? 
Propoganda olarak yapacak. Yani bir insan 
çıksa da işçi sınıfı yürümclidir patronlarının 
üstüne, onları alaşağı etmelidir bir intilâl 
yapmalıdır derse, işçiler bunu dinlemece bile 
Ceza Kanununa göre bu suç doğar. Doğar, 
çünkü o amaçla yapılan propagandayı kanun 
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suç saymıştır, Sayın Koçak. Binaenaleyh, 
Ceza Kanununun o maddesindeki devirme, ta
hakküm tesis etme unsurlarının zor olduğunu 
söyleyip arkasından fikirle bu bağdaşmaz di
yerek âdeta böyle meseleler üzerine şal ört
mek kâfi değildir. Çünkü unsurlar doğmuş

tur. Ben senelerce hâkimlik yaptım, bu un
surlar doğmuştur. Bir sınıfın diğer sınıf 
üzerindeki tahakkümünü tesise matuf bir şe
kilde yazı yazmaktadır. Çetin Altan. Ve bu 

' makalesi de öyle bir yazının bütün unsurla
rını ihtiva etmektedir, bütün unsurlarını! Bu 
makalenin baştan sona kadar okunmasında 
fayda var ama başka bir arkadaşımız okusun, 
ben okumayayım. 

Görüyorsunuz ki, muhterem arkadşlarım.... 
Ha... Birde şu nokta var, o nokta mühim. 

Burada söylenmiş de bu lâflar bunlar dı
şarıda tekrar edilmiş. Sayın Güley bunları söy
ledi yine, dönmeye mecbur oluyorum hep 
Güley'e, çünkü onun beyanları hep gerçeğe 
aykırı. Dedi ki; benden bahsetti, «Sayın Bağ-
cıoğlu dedi bunu yaptı burada, ne söylüyor
sam onu yazıyorsun, ne yazıyorsun onu 
söylüyorsun.» Bunun da gerçekle alâkası yok. 
Benim Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle 
A. P. Grupu adına yaptığım konuşmanın za
bıtları elimde. Başından sonuna kadar oku
dum, böyle bir kelimeye raslamadım. O za
bıtlarda söy'edipim yalnız su : Koni ün ist ma
nifestosu halinde bu zabıtlara tescil ettiriliyor 
dedim. O lâflar var. Ve başika bir tema işledim, 
«Bu suç değildir.» dedim burada. «79 ncu madde
nin 1 nci cümlesine göre sorumsuzluk vardır bu 
işte.» dedim. «Ama dedim, bu hâdise olursa yani 
bir milletvekili böyle bir beyanda bulunursa bu
rada suç işlerse suç olmaz.» Kabul ettim onu, 
79 ncu madde bunu yapıyor, «Fakat o milletve
kilinin mensubolduğu partinin kapatılması için 
su yollar vardır.» dedim başsavcıya salık verdim. 
Verdim işte, ben başsavcıya salık verdim. Yani 
dedim ki, başsavcı sen bu kanunlara göre bunu 
yap. Başsavcı yapan* yapmaz, onun mesuliyeti ba
na ait değildir. Benim şahsi kanaatim bu idi, 
grup adına yaptığım konuşmada bunu söyledim. 
Ama Çetin Altan burada ne söylüyorsa aynısını 
yazıyor, ne yazıyorsa aynısını söylüyor demedim. 

Muhterem arkadaşlar, 79 ncu maddenin hu
kukçular tarafından, ama bitaraf hukukçular ta
rafından yapılmış bulunan eleştirmesinde bir 
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kelime vardır, o kelimeye dikkat etmek lâzımdır. 
Tekrarlamak sözü. Bu Anayasayı tedvin eden 
Kurucu Mecliste bu kelimenin niçin bu Anaya
sanın bu maddesine girdiği herkesin malûmudur. 
Sayın Bölüfebaşı ©skiden Demokrat Parti zama
nında çıJkarmış kürsüye, burada verirmiş verişti-
rirmiş iktidara herşeye, alırmış zabıtları on gün 
sonra çıkarmış bir miting meydanına, ama Sa
yın Osman Bölükbaşı bile Meclis zabıtlarını ay
nen okurmuş. Çünkü aynen okursa zabıtları, işte 
o zaman bizim 79 ncu maddenin unsurları doğ
muyor, ondan istifade ediyor. 
- Şimdi olkuyalım maddeyi: 79 ncu madde 1 nci 

fıkra ne diyor bakın: «Mecliste ileri sürdüğü dü
şüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarla
maktan ve açığa vurmaktan tamam mı? Yani, 
gidip bir yerde bir kişiye karşı söylemek veya 
bir gazetede neşretmek. Çetin Altan buraya çı
kar, burada bir fikir ortaya atar. Aynı şeyi tek
rarlarsa 79 ncu maddeye girer, evet takibat ya
pılamaz. Amıa, Çetin Altaın, «Atatürk böyle bir 
şey söylememiştir.» diye hiç burada söyledi mi? 
Hayır, söylemedi. Yani, şu kaldırılması görüşü
len dosyadaki, «Bornova Savcısı, lütfen dinleyi
niz.» malkalesinde bahsettiği sözleri burada sarf 
etti mi Çetin Altan? Hayır, Sayın Güley, sarf et
medi. Demek ki, aynı şeyleri tekrarlaımadı. Bir 
insan çıksa da cinnet getirsede buradan, «Hilâ
feti getirmek istiyorum.» dese ne olur? Mümkün 
olmıyan bir şeyi söylemiş olur. Ama ona taki
bat vapama^smız. Aynı milletvekili inse, çıkıp 
koridora: «Hilâfeti getirmek lâzımdır.» dese, rap 
diye yasama dokunulmazlığı kaldırılır. Ve hu
kukçuların hepsi de aynı kanaattedir. «Burada 
söyledi diye dışarda da söyliyebilir.» Bu, iyi bir 
mantık şeyi değildir. Tekrarlamak, fikir tekrar
lamaktır, «Komünizmi» söylemek fikir söylemek 
değildir, suç işlemek fikir söylemek değildir ki. 
«Hilâfeti getiriyorum» derse bir milletvekili, bu
nu tekrarlaması halinde, «takibat yapılamaz» fa
lan şeklinde bir hüküm, aklınızın kenarında var
sa onu çıkartın. Burada, «Hilâfeti getirelim» der
seniz, dışarda söylerseniz, evvelâ ben yapışırım 
sizin yakanıza. Tamam mı? (Gürültüler) Bu
nun böyle olması lâzım, herkes böyle anlar. 
Ama, bir şeye getirilip bu, bir hukukî mugalâta 
içinde, üslûbu içinde burada söylemiştir, dışar
da da yazabilir... 

Çok rica ederim muhterem arkadaşlarım, Mec
lis zabıtları tetkik olunsun, Çetin Altan; «Ata

türk böyle bir şey söylememiştir.» diye bu kür-
lüden söylememiştir. Çetin Altan, «Orak - çekiç 
^roleterya ihtilâlinin işaretidir, rumuzudur.» 
diye söyledi mi burada bir şey? Söylemedi, ama 
bunlar var bu kısımda. Onlardan dolayı kaldırı-
voruız, Sayın Güley. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon en ince te-
"ormatıroa kadar bütün meseleleri teemmül et
miş, saıbalhlara kadar her gece geniş ölçüde savun
d a ve fikir söyleme imkânımı vermiş, hattâ ve 
hattâ basına açık yapmış bu müzakereleri. Hattâ 
Tre hatıtâ şimdiye kadar ıtakibedilmiyen bir usulü 
'htiyar ederek, teyp bandlariyle tesbit ettirmiş 
•̂ e bunların çözdürül mek suretiyle ilerde mahke
meye veya Anayasa Mahkemesine veya milletve
killerinin emrine amade tutulmasını sağlamıştır. 
Bu zabıtlar ortadadır. Herkes kanaatlerini orada 
serbest olarak söylemiştir. Ama, sabaha kadar, 
^avet tabiî, 1'5 dakikada fikir söylemek icabe-
-1 erken iki saat konuşursanız, ben de sabaha ka
dar Komisyon Başkanı sıfatiyle uzatırım. Onun 
'<>m o neticenin o meselenin' sonunu alırım. Ni
tekim, Yüce Mecliste şimdi aynı şeyi yaptı. 

Muihterem arkadaşlar, bu sebeple rapor ga-
^et yerindedir. Usulüne uygun tanzim edilmiştir. 
\nayasa ve.İçtüzük kaideleri hukuk nosyonu has
sasiyetle tartışılarak müzakereler cereyan etmiş
tir. Raporu eğer tasvibederseriiz Çetin Altan 
mahkemeye gidecektir, yoksa mahkûm edilmiye-
">ektir. Bu arada yargılamamaz fikri yaratılma-
malıdır. 

Hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından, 
'<Braıvo»ı sesleri, alkışlar) 

YAŞAR AKAL (ıSamsun) — Efendim, Sa
vın Kemal Bağcıoğlu Komisyon adına mı ko
nuştu? 

BAŞKAN — Evet. 
YASAR AKAL (Samsun) —• Savın Başkan, 

Sayın Kemal Bağcıoğlu Komisyon Başkamı ola
cak konuşurken, gruplar adıma konuşma olmuş
tur, diyor. Ama, grupuma sataşma olmuştur. 
Grupun bir üyesi olarak rencide oldum. Söz isti-
vorum. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, bu iti
razda bulunan arkadaşım O H. P. Grupuna 
mensuptur. Her halde O H. P. Grupuna sataş
ma olduğundan söz ediyor. Şimdiye kadar.. (Gü
rültüler) 

Müsaade buyurunuz efendim. Sizin sorduğu-
, nuz suale cevap vereceğim. 

— 421 — 

file:///nayasa


M. Meclisi B : 144 20 . 7 . 1967 O : 2 

Şimdiye kadar, C. H. P. Grupuna mensup 
ilki üye konuşmuştum. Birisi Saym Güley, birisi 
de Saym inönü'dür. İkisi de grup adına konuş
mamış, şahısları adına konuşmuştur. Her hangi 
bir. sataşma varsa, onların beyan etmesi lâzım, 
.şahısları adına. Grupa bir sataşma olması nasıl 
mümkün olafbilir?.. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, söz sırası şimdi Sa
yın Mehmet Ali Aylbar'ıındır. aleyhte. Buyuru
nuz Savın A vb ar. 

A. P. SİNDEN BİR MİLLETVEKİLİ — 
Mademki komünist fikirler yaymıyor, madem ki, 
komünizmin propagandasını yapmıyor, neden 
böyle müdafaa edercesine bir gayretin ve celhtin 
(içine girmişlerdir? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
ym Başkan, saym milletvekilleri bir hususu ber
raklığa kavuşturmak gerekiyor. Saym Karma Ko-
misvon Başkanımı dikkatle dinledim. Kendisi bir 
hukukçu, bir dokunulmazlık dosyası üzerinde ka
rar almış. Burada kararın ne surette alındığımı 
açıkladılar... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Meclis karsısında 
»lütfen biraz saygılı davranınız. Önünüzü ilikleyi
niz. 

TARTK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bağ-
cıoğlu eli cebinde konuşurken niçin bagirmiyor
dunuz? (Gürültüler) 

KEMAL BAttCIOftLU (Ankara) — Ben 
Meclise karşı saygısızlık yapmam, alnımı silmek 
İçin mendilimi cebimden çıkardım. (Gürültüler) 

YUSUF ZİYA BAHADTNLI (Yozgat) — 
Sen ne karışıyorsun? (Gürültüler ve birbirinin 
üzerine yürümeler.) (T. İ. P. sıralarından, «eşek» 
sesleri) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Eşek sen
sin, senin sülâlen eşek. (Karşılıklı küfürler, bir-
birlerinim üzerine yürümeler) 

'BAŞKAN —• Lütfen yerinize oturun efen
dim, lütfen, idare âmirleri lütfen müdahale et
sinler. Muhterem arkadaşlarım lütfen yerimize 
oturalım. (Gürültüler) Muhterem arkadaşlarım 
lütfen yerimize oturalım. Müzakerenin devamına 
imkân kalmadığı takdirde Birleşime ara vermek 
mecburiyetindeyim. Lütfen yerinize oturunuz 
efendim. (A. P. sıralarından, «Moskof uşakları, 
ne duruyorsunuz burada?» sesleri) 

ıŞEVKİ YÜCEL (Samsun) — Uşak herif, 
nedir sizden çektiğimiz? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ben 
senin ne uşağı olduğunu söyledim mi? En gü
zel uşak sensin. (Şiddetli gürültüler, kürsüye 
doğru yürümeler) 

IBAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinize otu
run. Bu şekilde müzakerenin devamıma imkân 
yoktur. (Gürültüler) 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Saym Başkan, 
lütfen kürsünün masuniyetini koruyun, yoksa 
ben gideceğim oraya. ('Gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen yerimize oturun arkadaş
lar, bu şekilde müzakerelerin devamına imkân 
yoktur, lütfen yerinize oturunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmanın devamı 
sırasında Saym İhsan Kabadayı arkadaşımız ile 
Saym Yusuf Ziya Bahadmlı arkadaşımız ve yi
ne te^bit edebildiğimiz kadar Sayın Şevki Yücel 
arkadaşımız da kürsüdeki hatibe hitaben bâzı 
sözler sarf etmişlerdir. Bunlardan Saym Yusuf 
Ziya B,a!hadınh ve Sayın İhsan Kabadayının bir
birlerine karşılıklı olarak söyledikeri sözlerden 
dolayı kendilerine birer ihtar cezası veriyorum. 
Ve kürsüde hatibe yine sözle sataştığı için Saym 
Şevki Yücel arkadaşımıza da bir ihtar cezası ve
riyorum. 

Şimdi konuşmanıza devam ediniz saym ha
tip. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Kürsü ada
bına uygun hareket etmesi için de hatibe ihtar 
vermenizi istirham ediyorum. (A. P. sıraların
dan, «Millete hürmet gerek, eli cebimde hitabe-
dilmez» sesi) 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Do-
kunulmazlığiin kaldırılmadı meselesini görüşüyo
ruz. Burada bir hususu berraklığa kavuşturmak 
lâzım: Görüştüğümüz mesele, Sayın Çetin Altan'-
ın Akşam Gazetesinde yazmış olduğu bir makale 
ile suç işlemiş olduğu . hakkındaki bir iddiadır. 
Demek ki, ortada bir yazı var, bu yazının doku
nulmazlığın kaldırılmasını gerektirecek suç nite
liğinde olduğu ileri sürülmektedir. Evvelâ bu 
gibi durumlarda Anayasa muvacehesinde doku
nulmazlık meselesinin nasıl ele alınacağı husu
sunda karara varmak icalbeder. Karma Komisyo
nun raporunu okuduk. Karma Komisyon raporu
nun sonunda dokunulmazlığın Anayasanın 79 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasiyle kaldırılması hususu 
mu öneriyor. 
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ıSaym milletvekilleri; hâdisemizde 79 ncu 
maddenin 2 nci fıkrası uygulanamaz. Hâdisemi
ze 79 ncu maddenin 2 nei fıkrasiyle bakmak ve 
bu yolda Yüce Meclisin karar almaşımı istemek 
herseyden evvel dokunulmazlık müessesesinin 
ösasları ve bu müesseseye Anayasamızın verdiği 
mâna ile kabili telif değildir. Berraklığa kavuş
turulmam lâzımgelen nokta burada, yasama do
kunulmazlığı, müessese olarak da Anayasamızın 
sarih bir hükmü olarak da iki ayrı muameleyi, 
ilki ayrı müesseseyi kapsamaktadır. Milletvekille
rinin sözleri, düşünceleri, konuşmaları hakkımda 
kovuşturma yapılamaz. Bunlardan ötürü dâva 
açılamaz. Keza milletvekillerinin Meclisteki be
yanları konuşmalarının dışarda açııklaınması ha
linde de milletvekilleri sorumlu tutulamazlar. 
Hüküm bu. Dokumulmazlığm kaldırılabilmesi 
için milletvekillerinin parlömanter görevleri ile 
doğrudan doğruya ilgisi bulunmıyam, bir fiille 
suç işlemiş olmaları şarttır. Basit meseleler, fa
kat riayet edilmediği görülen basit meseleler. Sa
yın Çetin Altan burada, kürsüde söylediği şey
leri gazetesinde, sütununda tekrarlamıştır. 

Anayasamızın 79 ncu maddesinin 1 nci fık
rasını okuyorum: «TBMM üyeleri, Meclis çalış
malarındaki oy ve sözlerinden, Meclisteki ileri 
sürdükleri düşüncelerinden ve bunları Meclis dı
şında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar.») 

Şimdi bu ibareden hemen sonra Çetin Altan'-
m bu kürsüden yaptığı bir konuşmadan küçük 
bir parça okuyacağım. 46 nci Birleşim 15.2.1966 : 
«Köylü efendimizdir, derken Mustafa Kemal pro
letarya diktatoryasmı istemiyordu. Ama öyle id
dia edildi, öyle iddia edildiği için YaJkup Kadri 
müdafaa etmiştir. Biz söylemedik böyle bir şey. 
Bir Anayasa diyoruz. (Köylü efendimizdir.) ne 
demek? Köylü ile işçi efendimizdir demek ne de
mek? Proleterya diktatoryasma bir temayül gös
teren bir halkçı hareket demektir. Bir de o açı
dan bakmak gerektir, Mustafa Kemal'in sözleri
ne.» 

Huzurunuza getirilen dosyada suçlama konu
su aynı sözlerdir. Biraz evvel Komisyon Başka
nı Çetin Altan'm bu kürsüden suçlanmakta olan 
sözleri evvelce konuşmadığını ifade etti. Görü
yorsunuz, okuduğum tutanaklar Çetin Altan'ın 
aynı doğrultuda, aynı paralelde bu kürsüden de 
konuşmuş olduğunu ispatlamaktadır. 

Şöyle bir mütalâa serd edilebilir, denilebilir 
ki, «Kürsüden söylenen sözler, ileri sürülen dü
şünceler evet sorumsuzluk şümulüne girer.. 
Bundan ötürü milletvekili hakkında kovuşturma 
açılmaz, dâva açılmaz, tutuklanmaz, tutulmaz. 
Ama milletvekilinin dışardaki faaliyetlerinin de 
sorumsuzluk müessesinin şümulüne girebilmesi 
için Meclis kürsüsünde söylemiş olduğu sözleri, 
milletvekilinin dışarda aynen tekrar etmesi gere
kir.» 

Sayın Milletvekilleri, böyle bir mantık Ana
yasanın açık metni karşısında müdafaa edilemez. 
Çünkü, okuduğum Anayasa metninde düşünce
lerin tekrarlanması ve açığa vurulması söz ko
nusudur, düşüncelerin tekrarlanması. Düşünce 
bir muhteva bir öz demektir. Bir özün tekrar
lanması söz konusudur, yoksa aynı özün başka 
başka kelimeler, başka başka cümlelerle tekrar
lanması hali de, hiç şüphe edilmesin, maddede 
sözü edilen kavramın içine girer. Esasen başka 
türlü düşünmek için de sebep yoktur. Yani kür
süde söylenen sözlerin aynen, kelime ve kelime 
tekrarının muradedildiği ifade edilemez. Çünkü, 
Anayasamızın bir başka maddesine göre Meclis 
müzakereleri esasen açıktır ve Mecliste yapılan 
müzakerelerin yayınlanması yasaklanamaz. Keli
me ve kelime ve mealen buradaki konuşmalar 
istikametinde yayın yapıldığına göre Anayasa
nın ayrıca 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrasiyle 
koruyucu bir hüküm getirmesine hacet yoktur. 
Kaldı ki, milletvekilliği görevi yalnız Meclis 
içinde ifa edilen bir görev de değildir. Millet 
Meclisi içinde parlömanter görevini yerine ge
tiren milletvekilleri aynı görevi Millet Meclisi 
binaları dışında da yerine getirirler. Evvelâ 

yine Anayasanın bir müessesesini harekete ge
tirmek suretiyle bu görevi yaparlar. Nedir o 
müessese? Meclis araştırmasını gerektiren bir 
hâl olduğu ve bu istikamette bir karar verildiği 
zaman milletvekilleri Meclis dışında da parlö
manter görevlerini yerine getirmek için konuş
malar yaparlar, soru sorarlar, fikir ve görüşle
rini açıklarlar. 

Binaenaleyh, Millet Meclisi kürsüsündeki so
rumsuzluktan böyle bir fonksiyon yaparken mil
letvekilinin faydalanamıyacağmı ifade etmek 
hukuk mantığı ile bağdaşmaz. Kaldı İd, Anayasa
mız milletvekillerinin memleket içinde dolaşma
larını, seçmenlerle görüşmelerini vatandaşların 
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nabızlarını yoklamaları için Meclisin yılda en 
çok beş ay tatil yapmasını öngörmüştür. Niçin? 
Milletvekillerinin Hükümeti denetlemek olan 
esas görevlerini bu vesile ile de halk arasında da 
yapmalarını sağlamak içindir. 

Sayın milletvekilleri, Gürdo gibi bir Ana-
yasacı, demokrasilerin, idare edilenler demokra
sisi olmaktan çıkıp idare edenler demokrasisine 
doğru dönüştüğünü, geliştiğini ifade ediyor. Bu 
hukukçunun müşahadesi yerindedir. Hakikaten 
demokrasiler ilk kuruldukları ve ilk uygulan
dıkları şekilleri muhafaza etmiyorlar, halkın 
devlet yönetimine iştiraki, ağırlığını koyması za
manla çok daha hızlı bir tempoda tahakkuk edi
yor. Yani, basit vatandaşlarımız devlet yöneti
mi ile her gün daha yalandan ilgileniyor ve 
birtakım bunu sağlıyacak müesseseler doğuyor. 
Meselâ sendikaları devletle beraber birtakım ka
rarlar almak üzere müşterek oturumlara davet 
ediyorlar. 

Şimdi böyle uyanan bir halk kütlesi içinde 
milletvekillerinin Mecliste hapsolup kalmaları 
elbette tasavvur edilemez. Nasıl demokrasiler 
idare edilenler demokrasisi olmaktan çıkıyor ve 
idare edenler demokrasisi haline geliyorsa mil
letvekilleri de kürsülerine bağlı olmaktan kur
tulup, halk arasına girip halkla beraber demok
ratik bir düzen ve ortamın gerçeklerini yerine 
getireceklerdir. Bu işi yaparken milletvekilleri
nin görecekleri görev nedir? Hiç şüphe edilmesin 
halkı olup bitenlerden haberdar etmek, halkı 
devlet meseleleri hakkında fikir edinmesi için 
uyarmak ve bütün bunları yaparken de millet
vekillerinin söz düşünce ve görüş serbestisinin, 
tıpkı Meclis kürsüsünde olduğu gibi, korunması 
şarttır. 

Sayın milletvekilleri, do'kunulmazlığm ağır
lık noktası burada. Dokunulmazlık Meclisi, 
Parlâmentoyu Hükümetlerin müdahalesinden 
masun kılmalı için ihdas edilmiş bir müessese
dir. Hepiniz 'bilirsiniz, 'bu müessesenin beşiği 
İngiltere, temsili rejimlerin de beşiği -orası. Ve 
krallık müessesesine karşı Avam Kamarasının 
korunması için yaratılmış bir müessesedir do
kunulmazlık. Çünkü Avam Kamarası mensupla
rı daha 14 neü - lö nci yüzyıllarda kraliyete 
ait hakları çiğnedikleri veyahut kralın şahsına 
hakarette bulundukları iddia!ariylc sık sık ko-
vuş'turulmaya başlanınca, Avam Kamarasından 
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itirazlar yükselmiştir. Ve nihayet 1688 devri
minden sonra bir Haklar Beyannamesinde do
kunulmazlık tanzim edilmiş bir hukukî müesse
se haline gelmiştir. Niçin? Parlâmentoyu kra
liyet karşısında korumak için. 

Zamanla kraliyet müesseseleri eski şekil
lerini kaybetmişler ve sadece bir temsili ödevi 
yerine getiren müesseseler haline gelmişlerdir. 
Bundan sonra temsili rejimlerde Parlâmentonun 
haklarını kısıtlıyacak olan müessese Hükümet 
olmuştur. Binaenaleyh Hükümete karşı Parlâ
mentoyu korumak söz konusudur. Ama demok
ratik rejimin gelişmesiyle ve Parlâmentolara 
muihtelif partilerin girmiş olmalariyle bu sefer 
Parlâmentolar için de muhalefti, yani azınlıkta 
olanı çoğunlukta olan iktidara karşı korumak 
zarureti hâsıl olmuştur ki, dokunulmazlığın bu
günkü anlamı ve sağlamak istediği hedef bu
dur. Nitekim Anayasamız bu fikirden hareket 
ederek yani, muhalefete mensubolan milletve
killerinin haklarını koruyabilmek için, doku
nulmazlık müessesi ile yetinımemiş, doikunulma'z-
lık müessesesinden ötürü Anayasa Mahkemesi
ne başvurulabileceği esasını da getirmiştir. Böy
lece dokunulmazlık müessesesinde bir yenilik 
de ortaya çıkmış oluyor. Çünkü, bilirsiniz, 
dokunulmazlık müessesesinin temeli Yüksek 
Meclisi kendi üyeleri hakkında son. sözü söy
leme durumuna getirmekle gerçekleşmiştir. Ve 
'bunda mündeımiçtir esası. Yani Hükümet, ad
liye vasıtası ile kovuşturma yapamıyacak, yap
maya kalkarsa son sözü Büyük Meclis söyli-
yecektir. Bu suretle tüm. olarak Büyük Meclis 
Hükümetin, icranın karşısında böylece korun
muş olmaktaydı. 

Ama Meclislerin içinde çoğunluk ve azınlık
ta olan bir muhalefet gittikçe taazızuv edince, 
o zaman azınlıkta olan muhalefeti gene Meclis 
içindeki çoğunluğa karşı, iktidar partisinin 
mensuplarına karışı da korumak gereıkmiştir. 
Bunu nasıl sağlıyacaktır? Son sözü çoğunlukta 
olduğu için beri taraf söyliyecek, iktidar söyli-
yecek, binaeneleyh mulhalefette olan azınlığa 
Anayasa Mahkemesine müracaat etme hakkı 
tanınımıştır. 

Şimdi Çetin Altan'm dosyasına baktığımız 
saman bu dosyada bir gazete makalesi görüyo
ruz. Bu gazete makalesi biraz evvel okudum, 
muhteva itibariyle, doğrultusu itibariyle, amaç 
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ve hedefleri itibariyle Çetin Aftan'm burada 
yaptığı konuşmalarla paralel Çetin Aftan muha
lefete mensup bir mebus, T. t. P. nin bir millet
vekili, hir sosyalist milletvekili. Binaenaleyh bu 
kürsüden yapacağı eleştiriler, tenkitler ister is
temez sosyalist açıdan yapılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri demokratik bir düzen
de ve demokratik bir Meclis içinde bu gibi ten
kitlere tahammüllü olmak gerekir. Demokrasi
nin ilk şartı bu tahammülde belirir. Bu taham
mül olmadı mı ne desek nafiledir. Burada dos
yalar okuyalbiliriz, burada ağır, vatanı teme
linden sarsacak suçların işlendiğini söyleriz ama 
bütün bunlara objektif bir (gözle baktığımız za
man kendinizi alıkoyamazsınız ve dersiniz ki, 
mutlaka burada bir baskı rejimi vardır, mut
laka burada bir müsamahasızlık vardır ve do-
layısiyle burada demokrasi yoktur. 

Sayın milletvekilleri, dokunulmazlığın, söze 
'başlarken, iki müesseseden meydana geldiğini 
söyledim. Bir tanesi Parlömanter faaliyetlere 
ilişkin olan fiillerden dolayı, yani Parlâmento 
görevinden ayrılamıyacak fiillerden dolayı ih
das edilmiş olan sorumsuzluk müesesesidir. Ya
ni, fikre taallûk eden meselelerde işliyen sorum
suzluk müessesidir ki, bu müessesesinin kapsa
mına giren faaliyetleri milletvekillerini adlî ve
ya her hangi bir diğer kovuşturmaya mevzu 
teşkil etmeız. Hattâ bu milletvekilliği sıfatı zail 
olduktan sonra da bu dokunulmazluk devam 
eder. 

Sayın milletvekilleri Anayasamız diyor ki, 
sorumlu tutulamazlar diyor. Bu kelime üzerin
de duralım. Sorumlu tutulamazlar ne demek? 
Sorumluluğu gerektirecek bir durum olacak, 
hir fiil olacak da buna rağmen sorumlu tutu
lamayacaklar demektir. Yani milletvekili suç iş-
liyecektir ama gene de hakkında kovuşturma 
yapılamıyacaktır, ıgene de dokunulmazlığı kal-
dırılamıyacaktır. Gayet açık ve kesin olarak 
Anayasamızın 179 ncu madedsinin 1 nci fıkrası 
ıbu anlama gelir. Esasen suç işlenmiyecek ol
saydı sorumlu tutulamazlar sözü bir haşiv olur
du. Sorumlu tütulamamak için, sorumluluğu 
(gerektirecek hir iş yapılmak şarttır. Nitekim, 
İçtüzüğün 188 nci maddesi kürsüde işlenen en 
ağır sçların ancak disiplin muamelesine, işlemi
ne taıbi olduğunu ifade etmiştir. Bakınız 188 nci 
maddesi ne diyor tüzüğün: 
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«'Meclisten muvakkaten çıkarılmak cezasını 
müstelzim hareketler şunlardır ; 

1. Takbih cezasına uğradığı halde bunu 
müstelzim hareketlerden vazgeçmemek. 

2. Aynı inikatta üç kere takbih cezasına 
uğramak Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Mec
liste Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek. 
Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı cebri 
muamelelere, dâhili kıyam ve isyanlara veyahut 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâmına tecavüze 
teşvik etmek.» 

Sayın milletvekilleri, bu okuduğum fiiller 
son derece ağır suçlardır. Bir milletvekili bu 
kürsüden *bu ağır suçları işlediği halde bile hak
kında ancak Meclisten muvakkaten çıkarma di-
liplin işlemi yapılır, başkaca bir adlî takibat 
yapılamaz: Milletvekillerinin burada ifade ettik
leri* şeyleri, dışarda ifade etmeleri ve tekrarla
maları ise aynı hükme tabidir. 

Muhterem milletvekilleri, sorumsuzluk ve 
dokunulmazlık müesseseleni esasen fikir özgür
lüğü ile sıkı sıkıya, sımsıkı birbirine bağlı bir 
müessesedir. Beri yandan dokunulmazlık müesse
sesi kuvvetler ayrıldığı prensibinin de bir te-
ninat ve aynı zamanda neticesidir. 
Dokunulmazlık müessesesinin üzerinde tit
remenin nedenleri budur. Dokunulmaz
lık müessesesi eğer bir Mecliste ihlâl edi
lirse o zaman haklı olarak demokrasiden, de
mokrasinin geleceğinden, halinden şüphe ede
riz. Bu kürsüden konuşan Karma Komisyonun 
Sayın Başkanı, Çetin Altan'm 'ağır cezalı bir 
suç işlediğini ifade ettiler ve ıbunun komünizm 
propagandası suçu olduğunu söylediler. Ben 
kendilerine diyeceğim ki, eğer Çetin Aftan suç 
denilen o düşünceleri bu kürsüdem söylemisse 
hakkında kovuşturma yapılamaz ve komisyon
lara intikal eden dosya bu açıdan tetkik edilip 
evvelemirde dokunulmazlığın kaldırılması iste
minin komisyonlarda reddi icabeder. 

Şüpheniz şöyle bir yolda düşünülebilir, 
denilebilir k i ; Anayasanın 68 nci maddesi ne 
gibi durumların milletvekilliği ile bağdaşamı-
yacağını tâyin etmiş ve hu arada ağır cezalı 
suçtan hüküm giymenin milletvekilliği ile bağ-
daşmıyacağını söylemiştir. Binaenaleyh, Çetin 
Altan'ın dokunulmazlığının kaldırılması istemi 
ağır cezalı bir suça taallûk ettiği için bu istem 
sorumsuzluğa girmez ve dokunulmazlıktan bah
seden 70 ncu .maddenin 2 nci fıkrasına ıgirer. 
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Sayın milletvekilleri, bu mantık sakattır. 
Şundan dolayı temelden sakattır ki, böyle bir 
mantığı kabul edersek sorumsuzluk müessesesi 
temelden yok olur, hikmeti vücudu kalmaz. 
Çünkü bizim mevzuatımıza göre hemen bütün 
siyasi suçlar ağır cezalı suçlardır. 1'58 - 159 -
142 - 163 ve saire hepsi ağır cezalı suçlardır. 
Şu halde tasavvur buyurun, bir milletvekili do
kunulmazlığı vardır, bir siyasi fonksiyon yap
maktadır, bu siyasi fonksiyonu dolayısiyle 
hakkında suç isnadı yapılacak ve mahkûmiye
ti halinde de siyasi hayatına hatime çekilecek
tir. 

iSayın milletvekilleri, böyle bir mantık ve 
böyle bir anlayışa demokrasilerde yer yoktur. 

Sorumsuzluk müessesesi, biraz evvel arz 'etti
ğim. gibi, suç işleme halinde sorumlu tutulama-
ıma keyfiyeltini getirmiştir. Bu itibarla Çetin 
Altan'ın yazmış olduğu bir yazıdan dolayı, 
yani ifade etmiş olduğu bir fikirden ve bu kür
süden ifade otmiş 'olduğu görüşlerden dolayı 
sorumsuz bulunması ve her hal ve kârda doku
nulmazlığının asla kaldırılmaması, bu hususta 
bir istemde bulunulmaması icabeder. Kaldı ki, 
biran başka türlü koyalım meseleyi diyelim ki, 
Çetin Altan ağır cezalı bir 'suç isnadı altında 
bulunmaktadır ve bu suç da farızu muhal ola
rak sorumsuzluk /mevzuuna 'girmemektedir, bi
naenaleyh dokunulmazlık müessesesinden bah
seden 79 ucu maddenin 2 nci fıkrasına göre 
muamele yapacağız. 

Sayın milletvekilleri ben Karma Komisyon
daki müzakereleri takibettim, buradaki müza
kerelerde de şimdi hep beraber şahit olduk, 
dokunulmazlık müessesesinin ihdasını icabettir-
miş olan ne 'gibi sakıncalı muameleler varsa bu 
işlemde hepsine bir bir tesadüf edilir. Hattâ 
diyebilirim ki, Anayasa kitaplarında bu işlem 
dokunulmazlığın ne ,gibi hallerde kaldırılamı-
yacağı için misal olarak gösterilebilir. Âdi suç
lardan ötürü bir milletvekilinin dokunulmaz
lığının kaldırılması istendiği vakit şu şartların 
yerine getirilmesi gerekir. 

Bir kere dokunulmazlığın kaldırılması hu
susundaki talebin politik maksatlarla yapılıp 
yapılmadığı araştırılacaktır. Bu iki şekilde te
celli eder. Ya bir müspet fiil veyahut da bir 
fiil yokluğu şeklinde olur. Fakat gene de ne
ticesi itibariyle Hükümete, iktidara menfaat 
sağlar. Eğer böyle bir durum varsa, dokunul

mazlığın kaldırılması hususundaki dosya der
hal reddedilir ve takibatın devre sonuma bıra
kılması hususunda karar alınır. 

İkinci nokta: Dokunulmazlığın kaldırılabil
mesi için mutlaka efkârı umumiyeyi galeyana 
getiren bir olayın mevcudiyeti şarttır. Bir skan
dal olmalı Fransa'da Staviski skandalinde ol
duğu gibi, buna benzer bir skandal olmalıdır, 
bütün ımemleket galeyana 'gelmelidir. Filân 
milletvekili şöyle bir işe karışmış, efkârı umu
miye bunun hakkında açıklığa kavuşmalıdır 
gibilerden bir galeyan mevcudolmalıdır. Bu 
galeyan mavcudolmadığı hallerde dokunulmaz
lık istemi gene reddedilir. 

Bir başka şart da, dokunulmazlık istemi
nin 'geciktirilmeden yapılmış olmasıdır. Eski, 
üstünden aylar geçmiş bir olay hakkında do
kunulmazlığın kaldırılması istenemez. Ama 
bütün bu şartlar yerine getirilmez de o zaman 
gene biz dokunulmazlığı kaldırırız 'gibi bir 
mütalâa serd edilebilir, elbet, ama ıben derim 
ki, o zaman, dokunulmazlık kalkar elbet ama 
demokrasi de beraber kalkar. 

Muhterem milletvekilleri, dokunulmazlığın 
ne gibi şartlar altında kaldırılabileceğini 
açıklamaya çalıştım. Huzurunuza ıgetirilen dos
yada bu şartlardan hiçbiri yok. Evvelâ bu dos
ya bir fikir suçu ile ilgilidir, üstelik bu fikir
ler bu kürsüden, biraz evvel okudum, söylen
miştir. Binaenaleyh sorumsuzluk müessesesine 
girer, kapsamına girer ve bu gibi fiillerden do
layı bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırı
lamaz. Biran için dedim, sorumsuzluğa değil de 
dokunulmazlığa girdiğinizi farz edelim ve bu
nun bir âdi suç olduğunu farz edelim, orada da 
şartlar tahakkuk etmemiştir. 

Çetin Altan gibi bir muhalifin bertaraf edil
mesinde, hiç şüphe etmiyelim, iktidar partisi
nin menfaati bulunacaktır, hiç şüphe etmiye* 
lim Hükümetin menfaati olacaktır. Hükümetin 
ve iktidar partisinin menfaati olduğu bir ko
nuda dokunulmazlık devre sonuna ertelenir, Bu 

(Anayasa hukuku kitaplarının pek ilkel malû
matına dâhil olan bilgilerdir, iptidai bilgi cüm-
lesindendir. 

Biz burada bu yeni Anayasamızla .gerçekten 
demokrasiyi uygulamak istiyorsak, bir kere 
evvelâ şu şekli olan kaidelere alışacağız, üste
lik fikirlere de alışacağız. Bileceğiz ki, demok
rasi dediğimiz rejim, bir denge rejimidir. Bu 

— 426 — 



M. Meclisi B : 144 

dengeyi kapitalin, sermayenin .kuvvetlerin kar
şısında 'bulunan 'emek gücü kuvvetleri sağlar
lar ve tarihin gelişimi ile 'bu denge 'boyuna 
emek güeü kuvvetleri lehine gelişir. Yani bir 
tarafta kapitalist partiler olacaktır ve bu par
tiler açıklıkla ortaya çıkmalı, biz kapitalizmi 
savunuyoruz demelidirler. Demokrasi böyle bir 
berraklığı ister. Bir tarafta da sosyalist par
tiler bulunacaktır ve bunlar Anayasa teminatı 
altında bulunacaktır. Ha.. «Bunu yapmayız biz, 
gene demokrasi» olur. Olmaz arkadaşlar, ol
maz. Demokrasi olması için bu dengenin kurul
ması şarttır. Bu denge kuruldu mu, o denge
nin gerektirdiği bütöın düşüncelere tahammül 
zaruri bir hal alır. Buna tahammül, etme dik mi 
ve şu veya bu bahanelerle müesseseleri işlemez 
hale getirdi mi o zaman ister istemez demok
rasiye veda etmek zorunluğu hâsıl olur. 

Millî menfaatler demokrasilerde bir tek şe
kilde görülüp açıklanmaz. Millî menfaatlerin 
de iktidara göre -anlaşılışı, muhalefete göre an-
laşılışı vardır. Buna da tahammül etmek ge
rektir demokrasilere. Hele demokrasilerde fi
kirden dolayı suç icadetmek, imal etmek katiy-
yen mümkün değildir. Bizim Anayasamız da 
'bu doğrultuda bir Anayasadır. Anayasamız 
hiçbir fikri yasaklamamıştır. Anayasamız an
cak bâzı fikirlerin eylem, tatbikat sahasına 
intikali halini yasaklamıştır ve Anayasa ne gibi 
hususların menedildiğini gayet açık seçik ifa
de etmiştir. Bı'naenaleyth, Çetin Altan'ın bura
da dosya içinde okunan yazısının -bu yasaklarla 
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en uzaktan bir alâkası, bir ilişkisi yoktur. Onun 
için tekrar ediyorum 

BAŞKAN — Sayın Ayüar, 4)3 dakikalık za
manınız doldu, lütfen cümlenizi tamamlayınız 
efendim. 

MEHMET AU AYBAR (Devamla) — Kal
dı ki, tekrar ediyorum ve (berraklığın burada 
olmasını dilerim, suç işliyecektir bu kürsüden 
milletvekili, ona rağmen sorumsuz olacaktır 
ve işlediği bu suç doğrultusundaki düşüncesini 
dışarda açıklarsa gene sorumsuzluğu devam 
edecektir. Binaenaleyh, Saym Çetin Altan'ın 
dokunulmazlığının kaldırılması hususundaki is
tem Anayasanın 79 ncu maddesinin 1 nci fıkra
sına tamamen aykırıdır, Yüksek Meclisimizin 
Anayasaya aykırı olan 'bir doğrultuda karar al-
mıya3aği'na inanmaktayım. Hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Ortadan ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, saat 
24,00 e 'gDİmiştir. İki arkadaşımız müzakerelerin 
bu dosya ile ilgili konu bitinceye kadar devam 
etmesi için .iki ayrı önerge vermiştir. Birisi Sa
yın Ziyaeddin îzerdem, diğeri de Sayın İsmail 
Boyaeıoğku İkisi de müzakereler bu desya bi
tinceye kadar devam etsin diyor. Şimdi bu 
önergelerfın ikisini bârdan oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul •etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, birleşime 10 dakika 
ara veriyorum. 10 dakika sonra müzakerelere 
devam edeceğiz. 

Kapanma saati : (21 . 7 . 1967) 0,05 

mm< ı rft' ' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

21 . 7 . 1967 Açılma saati : 00,15 

BAŞKAN — Baskanveikili Nurettin Ok (Çankırı) 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 144 ncü 
Birleşime bu üçüncü oturum ile devam ediyo
ruz. 

Karma Komisyon adına Sayın Tevfik Ko-
raltan, buyurunuz, efendim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, 

Çetin Altan'm Türk Ceza Kanununun 142 
nci maddesini ihlâl suçundan dokunulmazlığının 
kaldırılması talebi üzerinde benden önce görü-
şen arkadaşlarım çeşitli fikirler ileri sürdüler. 
Cidden mesele Türk Parlâmento teamülleri yö
nünden bir nezaket kesbetmektedir. Daha önce 
komisyon başkanı arkadaşımın söylediği gibi, bu 
parlâmentoya komünizm propagandası yapmak 
suçundan bir milletvekilinin dokunulmazlığının 
kaldırılması teklifi ilk defa gelmektedir. Böyle 
bir teamülü tesis ederken hataya düşmemek za
rureti içinde ben daha önce konuşan arkadaşla
rımın hukukî görüşleriyle, Batı literatürü ve çe
şitli ülkelerdeki bu hususta mevcut içtihatlar 
üzerinde bâzı açıklamalar yanmakta zaruret his
settiğim için huzurlarınızı birkaç dakika işgal 
edeceğim. 

İlk defa söz alan arkadaşımız Ferda (Kiley 
meseleye önce çok geniş çapta başladılar ve bu 
konuda alman kararların, değil Türk efkârı 
umumiyesi, dünya efkârı umumiyesi üzerinde 
yapacağı akislerin de müspet olması lâzımgeldi-
ğine değindikleri halde maalesef Batı tatbikatı
nı, Batı anavasalarında bu mevzudaki tatbikatı 
tamamen tahrif ettiler. Dediler kî, «İngiltere'
de, İtalya'da fikir suçu yoktur. Neden fikir su
çu yoktur? Çünkü suç olan şey fikir değildir.» 

Şu kürsü dokunulmazlığının yani milletve
killerinin sorumsuzlusunun gavesi h*r şevden 
evvel parlâmentoda fikir serbestisinin, parlâ
mentoda bir parlâmento üyesinin serbestçe fi
kirlerini sövliyebilmesi ve bu hususta bir takyi-
datm konulmaması kaidesidir. Esasında sorum
suzluk veya dokunulmazlık, müşterek hukuk 

kaidesi olan kanun karşısında eşitlik kuralı gibi 
temel bir Anayasa kuralına vaz'edilmiş bir istis
na olması bakımından, yine hukuktaki bir di
ğer kaide ile bunu tefsire yönelecek olursak bü
tün istisnai kaidelerin dar mânada anlaşılması 
lâzımgeldiği sebebiyle ve yine her kamu huku
ku kuralının kendinin gayesini veya sebebi hik
metini teşkil eden diğer bir hukuk kaidesi ile 
mukayyedolması lâzımgeldiği kaidelerini de bu 
husustaki kanaatlerimizi serd ederken göz önü
ne almak zaruretindeyiz. 

İşte bu sebepledir ki, bütün Batılı hukukçu
lar ve yerli hukukçularımız, isim yapmış bütün 
Anayasa hukuku profesörleri şu mevzuda ittifak 
etmiş durumdadırlar : Anavasamızm 79 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasında ifade edilmekte olan 
sorumsuzluk müessesesinin de hudutları mev-
cututr. 

Sorumsuzluk dünyanın hiçbir yerinde mut
lak mânasiyle anlaşılmış değildir. Sorumsuzlu
ğun ve dokunulmazlığın- menşei olan İngiltere'
den tutunuz da, onun en mutlak mânada tatbi
kat gördüğü Fransa'ya ve 1876 da dokunulmaz
lık müessesesinin Anayasasına girmiş olduğu 
Türkiye'de, 1961 Anayasası ve onun esaslarını 
avnen kabul etmiş bulunan 1924 Anayasamızın 
17 nci maddesi do bu esaslar üzerinde tatbikat 
görmüş ve bu maddelerin tefsirleri de bu kaide
ler meyanında tefsir edilmiştir. Bunları birer 
misalle arz edeyim. 

İngiltere'de sorumsuzluk müessesesinin tat
bikatı aynen şöyledir : Milletvekili Meclis kür
süsünden söylemiş olduğu sözlerini aynen dışar-
da tekrar ederken dahi bunu hüsnüniyetle yap
mış olması ve onu efkârı umumiyenin istifadesi 
maksadiyle yapmış olması şartı vardır. Yani 
İngiltere'de parlâmentoda konuşan bir üye, ora
da söylediklerini aynen dışarda söyliyebilmek 
için hüsnüniyetle hareket etmiş olmalı veya 
umumi efkârın faydası gayesini taşımış olmalı
dır. Kaldı ki, onu tahrif edip başka fikir istika-
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metine yöneltecek ilâveler yapmak suretiyle 
parlâmentodaki söylediği sözleri tarif eden mil
letvekili sorumsuzluk müessesesinden istifade 
edemez. 

Bunun dışında, fikir özgürlüğünün zirvesine 
çıkmış diyebileceğimiz Fransa'da bunun bir tat
bikatı da mevcuttur. Bir işçi milletvekili işçiyi 
greve teşvik ediyor. İşçiyi greve teşvik ederken 
söylemiş olduğu sözleri aynen Parlâmentoda 
söylemiştir. Hakkında dâva açılıyor ve Tunus 
Mahkemesi bu milletvekilinin mahkûmiyetine 
karar veriyor. 

Bilâhara milletvekili bu dâvayı, verilen ka
rarı şu sebeple Temyiz ediyor : «Ben milletve
kiliyim, sorumsuzluğum mevcuttur, aynı sözleri 
Parlâmentoda da söyledim, p halde benim teczi
yeme Fransız Anayasası cevaz vermiyor» diyor. 
Fakat Fransa Temyiz Mahkemesi Tunus Mah
kemesinin kararını şu esbabı mucibe ile tasdik 
ediyor : «1897 tarihinde Fransız Yar-gıtaymın 
vermiş olduğu kararın gerekçesi, işçi milletve
kili dahi olsa, dışarda işçiyi greve teşvik etmek 
suçtur ve sorumsuzluk müessesesinden istifade 
edemez.» 

Şu halde bir mukayese yapalım : Bir taraf 
ta işçiyi greve tahrik etmek için söylenmiş söz 
ler ve propaganda, diğer tarafta da ferdî hürri
yet esasına dayanan bir Anayasa düzeni içinde 
topyekûn bir Türk Milletini birbirine düşman 
iki kampa ayırıp, orak - çekiç ihtilâlinin pro
pagandasını yapan milletvekili hakkında sorum
suzluk kaidesini tatbik edeceğiz; Fransa gibi 
sorumsuzluğu en geniş mânada tatbik eden mem
lekette de, işçiyi greve teşvik etmek suçu dahi 
sorumsuzluk zırhına bürünemiyecek. Bu mantık 
istidlali bizi her halde bu hususta vereceğimiz 
reylerde aydınlatabilecektir. 

Biraz da ilmî içtihatlara değinmek istiyo 
rum, muhterem arkadaşlarım. Bakalım çeşitli 
müellifler bu hususta ne kanaatler taşıyorlar?. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Âmme Hukııuk 
Kürsüsü Doçentlerinden Metin Kıratlı'nm dok
tora tezi olarak hazırladığı kitapta, (Sorumsuz
luğun şümulü) başlıklı paragrafta bakınız ne 
diyor : «Hukukta her hürriyetin bir sınırı var
dır veya olmalıdır. Bilhassa müşterek hukuk 
kaidelerine istisna teşkil eden müesseselerin sa
nırları açık olarak belli olmalıdır. Cczasızhk 
gibi önemli bir fiilî sonucu olan sorumsuzluk 
müessesesinin gayesini izah çdcrkçn; bunun Par

lâmento içinde millî iradenin tam bir serbestlikle 
ifade edilmesinin ve bunun için de milletvekille
rine tam bir bağımsızlık sağlanmak istenmiş ol
duğunu belli etmiştik. O halde sorumsuzluğun 
şümulü bu gaye ile sınırlanmış olmalıdır. 

Yine ikinci bir paragrafında; «Sorumsuz
luktan Faydalanılmayacak Haller», başlıklı ya
zısında aynen şunları teker teker sıralıyor 
Metin Kırat'.ı : 

«1. Parlâmento içinde işlenmiş cürümler, 
2. Diğer bir üyeye gazeteci veya dinleyiciye 

cebir ve şiddetli muameleler, 
3. Bir milletvekilinin politikacılık faaliyeti 

'lc ilgili olmakla beraber, Parlâmento vazifesi 
icabından omıyan ve milletvekili olmıyanlarm da 
yapabilecekleri politik faaliyetler ve fiiler.» 

Yine bu paragraf altnıda da; «Gazetede ya-
-vdan yazılar, afiş'er. nutuklar ve işçi milletve
kili bile olsa, işçiyi greve teşvik için yapılan 
propagandalar..» 

Şu halde Metin Kıratlı, sorumsuzluğun hu
dutlarının kesin olması ve behcmahal hudutla-
•mııı olması lâzım geldiği kanaatinde ve onları 
•.ayarken de «Bir fikir olması lâzımgclcn gaze
tede yazılan yazılar», demek suretiyle aynen 
hâdisemizi izah eder bir ifade kullanmış bulun
maktadır. 

Diğer taraftan, hâtırasına her an hürmet et
liğim ve rahmetle andığım rahmetli hoca Ali 
Fuat Başgil, «Farlömantcr kürsüde ne söylerse 
'.öylesin neşri sorumsuzluk şümulüne girer. Fa
kat kürsüden söylediği, fakat bastırıp dağıttığı 
vazıh kanaatleri sorumsuzluktan faydalanamaz.» 
diyor. «Milletvekili Mecliste söylediklerini dı
şarıda İrat ve izah ederken yeni şeyler ekler, 
Meclisteki demecinin hedef ve mânasını değişti
rirse sorumsuzluktan fayda'anamaz.» Şu cüm-
'eyi aynen hâdisemize tatbik ediyor. Hem de 
Mehmet Ali Aybar'm, Çetin Altan'm şu kürsü
den aynen söylediği sözleri dışarıda söylemiş ol
duğu iddiasına istinadederek.. 

Mehmet Ali Aybar Çetin Altan'm bir tarih-
I teki konuşmasından hatırımda kaldığına göre 

Meclis cilt 3 ve birleşim 47 sayılı zabıtlarından 
almış olacaklar. Atatürk'ün bir sözünden mu
ayyen bir cümleyi alıyor. Cidden bu cünVede 
ağır mânasiyle ihtilâl tahriki mevcut değil, fa
kat Çetin Altan'm makalesinde bir silsile halin-

I de paragrafları birbirleriyle irtibatlandırlığımız 
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zaman, başlangıçta (orak - çekiç bir köylü ihti
lâlinin sembolüdür) diyor bilâhara (Komünizm 
her görüldüğü yerde ezilmelidir.) cümlesini 
Atatürk'ün kullanmadığını iddia ederek, hattâ 
orada komünüzm kelimesini de kullanmaya ih
tiyaç hissetmeden, «Atatürk nasıl olur da key-
lü ve işçi ihtilâlinin her görüldüğü yerde eşil
mesi lâzımdır, der ?» diyor. 

Şu cümle ile Aybar'm okuduğu cümle ara
sında ağırlık farkı vardır. Hattâ belki bu ma-
ka'ede Aybar, Çetin Altan'm Mecliste söyle
diği cümleyi yazmış olsaydı belki komünizm 
propagandası yaptığı hususu suçun iddianemesi 
olarak tanzim edilmiyebilirdi ama artık güne? 
gibi açık bir hakikat var ki, komünistler komü
nizm ihtilâlinin yayılmasını istedikleri memle
ketlerde o memleketlerin millî ananelerini, mil
lî kıymetlerini yıkmak hedefini güderler. Ata
türk gibi millete malolmuş bir idealin sözlerini 
komünizm ihtilâli lehine tefsir etmek gayet açık 
şekilde komünizm ihtilâlinin propagandasını 
yapmaktır. 

Ben şu sözlerimle, bağımsız Türk hâkimle
rinin üzerinde etki yapmak niyet ve kanaatinde 
değilim. 

ŞüpheYız ki, dokunulmazlığı kaldırılan bir 
milletvekili bağımsız mahkemeler huzuruna 
gidecek 've benaet veya mahkumiyet kararını 
verecek olan şerefli Türk hâkimi olacaktır. 
Ancak burada mecbur olduğum için şu cümle 
üzerindeki kanaatimi açıklamak zaruretinde 
kaldım. 

Yine kıymetli Anayasa Hukuku Profesör
lerimizden îlıhan Arsel bakalım ne söylüyor : 

Türk Anayasa Umumi Esaslari dersinde, 
Türk Anayasasının 79 ncu maddesinin birinci 
fıkrasının, Anayasanın getirdiği sorumsuzluğu 
hudutsun görmediğini, hudutlu gördüğünü 
şöyle ifade ediyor: «Anayasayı ve onun temsil 
ettiği millet iradesini ve bu iradenin yarattığı 
demokratik rejimi yıkıcı, yok edici mahiyet
teki davranışları sorumsuzluk zırhı ile siyane-
te imkân yoktur.» 

•Bunun yanında yine bir Anayasa Hukuku 
•asistanı şöyle bir kitap neşretmiş, orada da bu 
kıymetli asistanın gayet güzel ve hâdiseye ay
nen tetabuk eden beyanatını kendi kitabından 
okumak İstiyorum : 

«Hiıçıbir mebus Meclisteki rey ve mütalâa
sının ve beyanatının Meclis haricinde irat vo 

izharından dolayı mes'ul değildir. Demek olu
yor ki, memleketimizde teşriî masuniyetin Par-
lömanter vazifeye taallûk eden mutlak masu
niyet ismini verdiğimiz kısmı Millet Meclisi 
hudutlarını aşan çok şümullü bir sahaya inti
kal etmiş ve mebusun Millet Meclisi haricin
deki ve hukuku müşterekiyeye nazaran suç 
teşkil edobilecek beyanat ve mütalâasına da 
teşmil edilmiş bulunuyor. 

Hemen söyleyelim ki, mutlak masuniyet 
prensibinin hudutlarının bu derece genişletil
mesine taraftar değiliz. Zira evvelâ mutlak ma
suniyet prens'ıbinin kriteryumu olan Parlö-
manter vazife moiihumunun Millet Meclisi ha
ricinde hudutlarını katiyetle tâyin etmek güç
tür. Ve neticede himayenin gayesinden uzak, 
şaıhsi bir imtiyaz şeklini alması da kuvvetle 
muhtemeldir. Saniyen, sırf yüksek millî men
faatleri korumak maksadyle Millet Meclisi 
kürsüsünden horşeyin aç?kça görüşülmesini te
min eden bu müessesenin Meclis haricinde, 
fakat bu sefer dahilinde olduğu gi/bi, zıd fikir
lerin birijirini tovzin etmesiyle meydana gelen 
garantinin bulunmadığı hallerde de kullanıl-
maöi vahim eccya'l bir tehlike teşkil etmekte
dir. İşte bu gibi düşüncelerin tesiriyledir ki, 
kaideye bu kadar geniş bir hudut çizilmesine 
taraftar olmadım.» 

«Fikri bir misal ile açalım; Millet Meclisi 
kürsüsünde bir mebus samimî kanaatine uy
gun bulduğu her fikri müdafaa edebilir. Ve-
levki o fikirler, bilfarz komünizm giıbi, cari 
olan sosyal nizama muhalif olsunlar. Esasen 
bu vaziyet müessesenin ruh ve esasına uygun 
bulunmaktadır. Zira Mecliste aynı fikir ve ka
naati taşıyan mebusların da mevcut bulunma
sı meyda.ua gelen cereyanı karşılayacak vo 
bir aksülamelin vücuda gelmesiyle Mecliste 
bir fikir muvazenesinin teessüsünü temin ede
cektir. Halbuki aynı mebusun fikir ve kanaat
lerini Meclis haricinde, bilfarz bir amele mi
tinginde iııhar etmesi halinde yime mâsun ad
dedilmesi ise, sosyal nizamda arzu edilm'iycn 
ahenksizlikler, kargaşalıklar doğurabilir. Çün
kü bu takdirde Meclis dahilinde söylenen söz
ler olduğu gibi, bunları tovzin edebilecek bir 
muhalefet kuvveti mevcut değildir.» 

İşte İstanbul Hukuk Fakültesi ilmi neşri
yatı arasında rastladığımız bu beyanat biraz 
önce şu kürsüden bunların tamamen aksini id-
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ki : («Hariçte» kelimesini tayyedelim. Bu tekr 
lifin leh ve aleyhinde konuşan milletvekilleri
nin ittifak ettikleri tek husus şu idi: Gerçi 
teşriî masuniyet, kürsü masuniyeti bir fikir 
hürriyetinin sembolüdür. Milletvekilinin kür
süden konuşmalarını kısıtlamak doğru değil
dir, ama bir milletvekii çıkar da bir gazetede 
biteviye neşriyat yapar, efkârı umumiyeyi 
taııkir eder, hattâ tezvir eder, küfrederse bun
ları teşriî fiiller meyamna itıhale zaten imkân 
yoktur ki, biz «hariçte» kelimesini çıkara
lım.) 

" ^ " i * 
Yani «hariçte» kelimesinin çıkarılmasını is-

tiyen milletvekillerinin fikrine paralel olarak 
çıkarılmasını istemiyenlerdir ki, bunlar arasın
da Süreyya Bey var. Möbus Süreyya Beyin 
iadesini aynen okuyup da zihinlerini meşgul 
etmek istemiyorum, 1924 Anayasasının 17 nci 
maddesinin müzakeresine dair zabıtları okur
larsa arkadaşlarım bunu gayet açık olarak gö
receklerdir. Ancak ben size Süreyya Beyin bir 
cümlesini okumakla iktifa ereyim: 

«Bir mebus Meclis dâhilinde ve haricinde
ki mütalâasından mesul değildir, tarzında ka
lırsa, meselâ gazeteci olan bir melbus gazetesiy
le birçok makalât neşreder ve bu makale belki 
mensubolduğu Meclisin ekseriyeti azimesinin 
prensiplerine, milletin, memleketin menafii hu-
kukiyesine münafi yazıları teşkil eder, memle
kette bir ihtilâl ruhu kökleşir ve mesuliyetten 
muarra kalırsa memlekette ejderha olur. Doğru
dur. Fakat bunda aldandıkları ve yeni olan 
bir cihet vardır, bütün rey ve mütalâat da ma-
kalât demek değildir.» 

dla için bocalayan Çetin Altan'ın lideri Ay-
bar'a aittir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri,' alkışlar)' 

Muhterem arkadaşlarım, gönül isterdi ki, 
ideal sosyalizmin müdafaasını yapan ve Türk 
demokratik düzeni içimde sosyalist bir parti
nin mevcudiyetinin bu memleket için faydalı 
olduğunu ileri süren bir partinin lideri, ilim 
kürsüsünde izıhar ettiği kanaatler dışında, po
litika kürsüsünde söz söylemesin. Ben sosya
listim, sosyalizmin memleket için faydalı oldu
ğuna inanıyorum, diyen insan şu kürsüden ya
lan söylerse ona kimse inanmıyacak ve efkârı 
umumiye nezdinde sosyalizm kelimesi altında 
veya sosyalizm kürkü altında neyi iddia et
mek istediklerini yine kendi yalanlariyle anla
makta güçlük çekmiyoeektir. (A. P. sıraların
dan alkışlar)^ 

Muhterem arkadaşlar, tatbikattan misaller 
verdik. Ancak ben şu hususu da muhterem 
heyetinizin huzurlarında açıklamakta fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

•Hukukta bir ('gayeyi tefsir) müessesesi var
dır. Eğer bir hukuk kaidesinin lâfzında hukuk
çular ihtilâfa düşerlerse kanun vazıının gaye
sini araştırırlar. O halde biz C. H. P. li, T. 1. P. 
arkadaşlarımızla şu Anayasanın 79 ncu mad
desinin lâfzı üzerinde ihtilâfa düştüğümüze gö
re, gelin bcraıber aynı derece (lâfzı tefsir) ile 
hukukî kıymetin binbirine yakın olan (gayri-
tedbir) yönünden kanun vazıının gayesini araş
tıralım ve bu maksatla Meclis zabıtlarına ine
lim. 

«1924 Anayasasının 17 nci maddesinde, so
rumsuzluğu düzenliyen birinci fıkra, 1961 
Anayasasını tesis eden Temsilciler Meclisinde 
fikir olarak aynen kaıbul edilmiş, madde yalnız 
metin olarak yeniden düzenlenmiştir.» demek
tedir. Şu halde 1961 Anayasamızın 79 ncu 
maddesinin nizamiadığı sorumsuzluk müessese
si aynı zamanda 1924 Anayasasının 17 nci 
maddesini aynen kabul etmiş demektir. 1924 
Anayasasın n 17 nci maddesi müzakere edilir
ken, metin ilk defa - müsaade ederseniz zabıt
lardan okuyayım. - Komisyondan şu şekilde 
'gelmiştir: «Hiçbir mabus Meclis dâhilinde vo 
haricindeki rey ve mütalâasından dolayı mesul 
'olamaz.» 

Bu maddenin ağırlığına işaret eden bâzı 
mıillebvekilleri bir önerge veriyorlar, diyorlar 

Yine önergeyi savunan bir milletvekili, İz
mir Milletvekili Sait Bey aynen şöyle diyor : 
«Aksi takdirde eğer o mebus o kalemi eline 
alıp yazı yazan mebus, halkı tahrik edecek 
tarzda birtakım mütalâa serdi ile makalât ya
zarsa nasıl mesul olmaz. Binaenaleyh şimdi 
bu maddenin fıkrayı mulasmdaki «Hariçte bir 
mebus alelıtlak rey ve mütalâasından ne veç
hile olursa olsun mesul olmıyacak» denildiği 
halde eşhası saire neden mesul oluyor? Niçin 
bu ona veriliyor? Meclis dâhilinde o imtiyaz 
ona verilir. Çünkü Meclis dâhilinde vazıifei 
teşriiyesini ifa ediyor ve onun için millet bu 
hakkı kendisine vermiştir. Fakat ona git de ga
zete ile istediğin _gibl ifadâtda bulun, deme-
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mistir ve o hak ona verilmemiştir. O itibarla 
•hariçte ta-hrikâmiz, ifsadâmiz mütalâat, maka-
lât yazacak olursa mesul olması lâzımgelir.» 

İşte bütün bu müzakerelerin ışığı altında 
Hakkı Tarık Us Bey!n verdiği bir önerge ile 
madde değiştiriliyor ve bugünkü Anayasamı
zın 79 neu maddesinin esasını teşkil eden 
1924 Anayasasının 17 nci maddesi, «Mecliste 
söylediği söz ve beyanatın dışarda tekrarlan
ması veya açıklanması'» şeklinde tevil edilmek 
suretiyle âdeta sorumsuzluk kaidesinin suiisti
mali önlenmek isteniyor. Yani Metin Kıratlrnm 
söylediği gibi, sorumsuzluk müessesesine bir hu
dut, bir takyit vaz'edilmiş oluyor. Yoksa Ay-
bar'm dedi'ği gibi, (Kürsüden söylenen her söz 
sorumsuzluk, ebedî sorumsuzluk taşır.) demek 
âdeta hukukun diğer bir temel kaidesini inkâr 
etmek olur. Başlangıçta da arz ettiğim gibi, her 
hukuk kaidesi kendi sebebi hikmeti olan diğer 
hukuk kaidesiyle hudutludur. 

Yine Batılı bir büyük hukukçunun söyle
diği gibi, «Hudutsuz hürriyet, hürriyetsizliğin 
kendisidir.» 

Onun için Komisyonumuz şu Cumhuriyet 
savcısının dokunulmazlığını kaldırmak sebebiy
le Meclise gönderdiği dosya üzerinde yaptığı 
etütleri gayet objektif ölçüler içinde ilmî 
zaviyeden etüdetmiş ve huzurunuza bir rapor 
getirmiştir. Takdir size aidolacaktır. Fakat an
lamadığım bir şey var. Komisyona bu teklifir 
geldiği günden beri gerek profesörler, gerek 
partililer bir vaveyla kopardılar, bir heyecana 
kapıldılar. Acaba bağımsız Türk hâkiminin hu
zuruna çıkmaktan neden bu kadar korkuyor
lar? 

Bir tezviratta bulundular, efendim A. P. 
mensubu milletvekillerinin daha şen'i suçlan 
varken onlar örtbas ediliyor da, neden bir şah
sın üzerinde- duruluyor? A. P. li milletvekilleri 
nİTi, biraz önce Komisyon Başkanı Bağcıoğlr 
arkadaşımın belirttiği gibi. şen'i olarak vasıf 
landırılan, esasında suç mahiyeti dahi taşımı -
yan ve dosyanın ciddiyeti üzerinde düşünüldü
ğü zaman isnadedilen suçtan beraeti kanaati 
yüzde yüz husule gelmiş olmasına rağmen c 
milletvekili arkadaşımız efkârı umumiye vicda
nında bağımsız mahkemeler huzurundan bcrac.1 
kararı almış olarak şerefle şu kürsüye dönmek 
için bizzat kendisi dokunulmazlığının kaldırıl

masını istiyor da, Türk efkârı umumiyesinin 
şiddetle ve nefretle reddettiği ağır bir suçtan 
mahkemeye sevk edilmek üzere dokunulmazlı
ğının kaldırılması istenen bir milletvekili efkârı 
umumiyeyi bir başka zaviyeden tekrar bulan
dırmak istiyor. 

İşte bunları da Türk efkârı umumiyesini 
aydınlatmak maksadiyle arz ettim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bosuter, buyu
runuz efendim. 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt, üzerinde 
buyurunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
taşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma olduğundan söz iste-
l'niz, zatıâlinizc atfolunan sözleri Başkan ola-
~ık tetkik için muayyen bir müddet geçirmem 
lâzım. Onu takiben şayet zatıâliniz hakkında bir 
sataşma veya ileri sürdüğünüz mütalâa hilâfı
na bir fikir isnadedilmişsc, o zaman takdir hak
kımı kullanacağım. 

Buyurun Sayın Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar-

kadaşlar, Yüksek Meclisin şu anda müzakere 
-ittiği ve bir karar vereceği konuyu basit çiz
i l e r i içinde evvelâ ifade etmekte fayda görü
yorum. Çünkü bir milletvekiline isnadolunan 
•ruç dolayısiyle mesele müzakere edilirken, Ana
yasanın hâdiseyle ilgisiz maddelerinden tutu
nuz da, bu Anayasaya göre sosyalist düzenin 
veya sosyalist partinin varlığının mümkün olup 
olmadığı tezine kadar, iktidar ve muhalefet 
münasebetlerine kadar çeşitli konulara temas 
edildi ve böylece mesele basitliğinden çıktı, eski 
bir tâbirle mihverinden inhiraf etmek istidadı 
gösterdi. 

Mesele nedir? Bir fıkra yazarı, günlük gaze
telerde fıkra yazarı olan zat, yazdığı yazılarda, 
bakımsız olan adliye cihazının görevlileri tara
fından, suç işlediği kanaati ile, takibata tabi 
tutulmak istenmiş. Yani evvelâ meseleyi ele 
alalım. Bir fıkra yazarı yazı yazıyor, bu yazı
nın bir kısmı, - her gün yazıyor, senede en az 
'"İ00 yazı yazıyor, ama bu 300 yazının içinden 
beşi, onu, yirmisi, otuzu - Türk kanunlarına gö-
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re suç unsuru ihtiva ettiği kanısında olan ba
ğımsız adliye organı, savcı, bunda suç var, bu
nun hakkında dâva açılmak lâzımgelir, diyor. 
Fakat ilgilinin milletvekili olması sebebiyle hak
kında doğrudan doğruya bir dâvayı açmak im
kânından mahrum olduğunu da anlıyor. Görevi, 
bu dâvanın açılmasını istemek, kanaati o. Bu
nun üzerine ilgili mercilere başvuruyor. 

Şimdi; biz, burada söz söyliyen insanlar, 
bir tezi veya antitezi savunan insanlar, bu
günkü toplantıda bir özel durumdayız. Men-
subolduğumuz partide taşıdığımız sıfatlar ne 
olursa olsun, her birimiz şahsımız adına konu
şuyoruz. Konuşmamızdan mensub olduğumuz 
partilere ne şeref gelir, ne şerefsizlik, varsa 
kendimize şerefi de şerefsizliği de, herkes rey 
verirken de aynı duruma gelecektir. Herkes 
milletin önünde bugün, tarihî bir celse olarak, 
noktai nazarını belli edecektir. Siyasi mülâha
zalarla o partiye yüklenerek, bir partiyi tuta
rak, polemikten faydalanarak netice almak 
"mümkün değil. Türk Milletinin önünde açık 
olma günümüz gelmiştir. (A. P. sıraalrından, 
«Bravo» sesleri). 

Şimdi, Türk mevzuatına göre gerçek demok
rasi, fikir özgürlüğü, bunlar hep söylenen şey
ler. Berrak olalım, bizi buraya getiren bir Ana
yasa var. Şu 79 ncu maddeyi deminden beri çok 
okuyoruz ya, ondan evvel okumanr.z icabeden. 
hatırlamamız icabeden bir 77 nci madde var. 
Yemin ettiğimiz bir madde. Nasıl bir memloko-
tin milletvekilleriyiz, hangi Anayasa düzeni ile 
buraya geldik, ne sıfatla muhalefet lideri olduk, 
ne sıfatla muhalefet partisi sözcüsü olduk, ne 
sıfatla Başbakan olduk. Bize bu imkânı veren 
de bu Anayasa düzeni. Bu Anayasa düzeni 
içinde görev ifa eden insanlar olarak meseleyi 
mütalâa etmeye mecburuz. Şimdi, fıkra yazarı
nın yazmış olduğu bâzı yazılarda suç görülme
si üzerine bizim için mûtadolan, hepimizi bağ-
lıyan, Anayasanın bir parçası sayılması gereken 
İçtüzük hükümlerinin tâyin ettiği prosedür 
harekete gedmiş, savcılık Adalet Bakanlığına, 
Adalet Bakanlığı Başbakanlığa, Başbakanlık 
Millet Meclisi "Başkanlığına konuyu intikal et
tirmiş ve İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından müteşek
kil bir komisyonda tetkik edilmek üzere evve
lâ bir İhzari Komisyon kur'a yoluyla seçilmiş. 
bu komisyon dosyayı mütalâa etmiş, eline gc-
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len dosyaya bakmış. İddia; Türk mevzuatına 
göre, Türk Anayasasına göre, Anayasa dışı 
olan, hukuk dışı olan komünizm, Türk Ceza 
Kanununa göre ağır hapis cezası tehdidi al
tında bulunan komünizm propagandasının ya
pılmış oluşu. Suç bu. Sosyalist parti olur mu, 
sosyalist mebus- olur mu, sosyalizm yasak mı
dır, değil midir? Bunlar değil. Türk Anayasa
sı; bâzı çevreler ne söylerse söylesin, gerçek 
demokrasidir, desin, değildir desin... Türk 
demokrasisi komünizmi hukuk dışı sayan bir 
demokrasidir. Ve Türkiye'de milletvekili olan, 
siyasi parti kuran, onun yöneticisi bulunan, 
Milletvekili, Senatör bulunan herkes, benim 
Anayasam komünizmi yasaklıyor ve benim, Tür
kiye'de Hukuk Devletinden bahsettiğim rejimin 
kanunları komünizm propagandasını da yasak
lıyor, inancına, berraklığına evvelâ saygılı ol
mak zorundadır. 

Şimdi efendim, bir Türk Ceza Kanunu var 
ya, bu Mussolini kanunlarıdır, bu, Faşist İtal
ya kanunlarıdır, görüşüne fert olarak sahibo-
labilirsiniz. Kaynağı orası olabilir. Ama, bu 
kanunlar bugün Türkiye Cumhuriyetinde mer'î 
olan, hepimizin riayetle mükellef olduğumuz 
hükümlerdir. Hükümet tarafından, bu kanun
lar ihlâl olunduğu zaman, mesul makamlar 
olarak kanunların yürürlüğünü sağlamaya mec
bursun, Hükümet muvacehesinde Milletvekili 
olarak bizim de, bu kanunlar yürürlüktedir, 
değişinceye kadar da bunun dışına çıkılamaz, 
şuuruna hepimizin saygılı olmamız lâzım. Şim
di komünizm propagandası yasak. Komünizm 
propagandasının hangi çeşidi yasak? Yani 
halkı ayaklandırıp, Çankaya'ya orak - çekiçli 
bayrağı çekmeye gidiyoruz, hareketi mi yasak, 
yoksa her ne suretle olursa olsun komünizm 
propagandası yasak mıdır? Bilelim bunu, ber
rak olalım. Komünizm propagandası serbest mi, 
değil mi? Çünkü değerli arkadaşlarım, bu mem
lekette çok büyük mevkilerde olan zevatın ağ
zından zaman zaman şöyle sözler işitiîmiştir : 
«Efendim, vallahi ben şahsan memlekette ko
münist partisinin kurulmasına da taraftarım.» 
«Ben şahsan komünizm propagandasını, fikir 
özgürlüğü içinde mütalâa edilerek suç sayıl
mamasını düşünüyorum» diyenlere raslanmıştır. 
Ama bu ferdî düşünceleri bir tarafa bıraka
lım böyle değil, Türk Anayasasına göre komü
nizm de, faşizm de, sağ dikta da, sol dikta da 
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teokratik Devlet anlayışı da, bölgecilik de, ırk
çılık da benim anlayışımın dışında. Ben bü.ün 
fertlerini kaderde, kıvançta, tasada ortak, 
bölünmez bir bütün sayan bir milliyetçilik an
layışına sahibim, millî bir Devletim. (Bravo 
sesleri, alkımlar) 

Ben insan hak "ve hürriyetlerine dayanan 
bir rejimin sahibiyim. Yalnız bir parti, 230 
milyon nüfuslu memlekette 4,5 milyon üyeli, 
2 000 dirijanlı bir parti, aday onun, idare 
onun, söz onun, böylesine bir demokratik anla
yışı b'ız kabul etmiyoruz. (Bravo sesleri, alkış
lar) Bi'zim özlemini çektiğimiz, istediğimiz 
Türkiye böylesine bir demokrasiye kavuşmak 
istiyen Türkiye değildir. Efendim, Batı'dan ala
lım misalini, orada komünist partiler yok mu? 
Var. Komünist partiler serbestçe kuruluyor. 
komünist mebuslar seçiliyor, komünizm propa
gandası da normal parti faaliyeti sayılıyor. 
Benim memleketimin jeopolitiği, tarihî tema
yülü 'bunu büyük suç saymış. Âdi suçlar, fikir 
suçları deniyor ya, bayağı suçların bayağısı 
saymış bunu. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bu berraklık içinde mütalâa edelim; 
hiçbir demagojinin örtemiyeceği bir açıklıkla 
herkes .hem düşünsün, hem söylesin, çıksın 
buraya mertçe, ben komünist propagandasının 
serbest olmasına taraftarım, desin veya hayır 
komünizm benim tehlikemdir, ben komünizm 
propagandasını serbest bırakmam, desin. Ko
münizm propagandası serbest mi, değil mi? 
şahsi takdir meselesi değildir, Anayasaya göre 
komünizm yasak, hukuk dışı benim rejimimde, 
benim Türk Ceza Kanununa göre, her ne su
retle olursa olsun komünizm propagandası ya
sak. Peki bu komünizm propagandası aca.ba 
neşir yoluyla olabilir mi? Olabilir misi, olamaz 
misi yoık. Tür-k Ceza Kanununun 142 noi mad-
lesin'n fıkraları muhtelif numaralar taşıyor. 
Açar 6 ncı fıkrayı okursunuz, neşir yoluyla 
olursa hem suçtur, hem de daha ağır suçtur. 
Buna kanat germek serbest mi? Biraz da ona 
bakalım. Kanat germek de serbest değil. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 142 nei maddenin 4 
numaralı bendi, endirekt, komünizm propa
gandası yapanları övenleri de suçlu saymakta
dır. Bunu da, bilelim, brnda da berrak olalım. 

Şimdi, ne yapmış Yüksek Heyetinize izafe
ten görev ifa eden Anayasa ve Adalet Kanma 
Komisyonu Alt Komisyondan raporlar gel-
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nıiş, çağırılmışız. Alt Komisyondan gelen rapor
ların 'bir kısmı yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması bir kısmı ertelenmesi tarzında Bir 
usul tartışması olmuş, açık söyl iyeyim, Sayın 
Komisyon Başkanından farklı bir görüşü savun
muşuz, demişiz ki, her ne kadar 178 nei mad
dede bir kayıt varsa da, biz yine bunu, ihzari 
encümen, diye başlangıçtan itibaren gittiğine 
göre, öyle mütalâa ederek, encümence dinlenir 
hükmüne itaat ederseniz, uyarsanız, âmir hüküm 
savarsanız daha doğru olur. Bu bir usul eksik
liğidir. Bu usul eksikliğini gidermek mümkün
dür. Gerçi bir noktayı söyliyeyim hiç tclâşla-
mlmaması lâzımgelen bir devrinde yaşıyoruz 
Türkiye'nin, onu biraz sonra arz edeceğim, ih
zari komisyon yasama dokunulmazlığının kal
dırılma mercii değildir. Bir görüş ifade ediyor, 
bir ön çalışma yapıyor. Karma Komisyon doku
nulmazlığı kaldırdı, bunun ürerine, kaldırdılar, 
vicdanlarını sattılar, haysiyetsizlik yaptılar, fikir 
ÖT?Üdüğüne karşı geldiler, diye aslında imzalarını 
erzil etmekte olan birtakım kimseler var ki, on
lara şunu sormak istiyorum : Emin Paksüt ve 
d'ger arkadaşları hangi yüz kızartıcı suçun, 
havatları bovu^ca savunmasını yaptılar, hangi 
filer özgürlüğünü kısıtlayan davranışın yar
dımcısı oldular, bir tane misal göstersinler, Yok
tur bu misal. Ezbere söylenmiştir. 

Ş;mdi değerli arkadaşlarım, biz'm komisvon-
da. yaptırımız mesele şu : Bu bahis konusu dos-
-nlnrdf1. adı rrrçen mTetvekillerinin dinlenmeleri, 
h'.z'm kanjvı.t/mizce î^nzüğün 178 nei maddesi-
n'n âmir hükmü icabıdır. Komisyona bunları 
^do ed'yoruz, tekemmül etmemiş savıvoruz. 
°<'z de 1 Atfen ref'ediniz bu sevinizi, çaîbnmz, 
vz belki bâzı dokunulmazlıkları erte! em işsin iz-
d'r, ama ilgili çıkar, ertelemeyin efend'm, ben 
Tü~k hâk'minin önüne çıkacıgTım, divebılir. Bu 
'mkân vardır. O zaman bir ihtimal olarak söy-
^m^t ik bunu. Nitekim sonradan Sinan Bosma 
arkadaşımız bövle konuştu, bir d :ğer arkadaşı
mız böyle kokuştu. Bunu yaptık bu oldu. On
dan sonra geldi ve konuşmaya başladık. 

Değerli arkadaşlarım, çok konuşulan bir şey 
olduğu iç:n tekrar edeceğim. «Efendim sabaha 
kada"" çalışılır mı?» O zaman da ifade ed'ldi. B :z 
iht'lâl reiiminden hukuk re i'mine geçmek için de 
çık abalılara kadar çalıştık, dedim. Rejimi yık
tırmamak için, korumak için yine çalışırız sabah-
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lara kadar. (Bravo sesleri, alkışlar) Bir şeyi iyi 
bilelim; ön kararlı bir komisyon olsaydı bizim 
Karma Komisyon, efendim dosya belli; konu 
bir tek yazıdan ibaret, suç belli bir maddeye taal
lûk ediyor, herkese iki gün de müsaade verildi, 
dosyayı okudu, tafsili kelâma, sözü uzatmaya 
ihtiyaç yok, binaenaleyh 10 dakika ile müzakere
leri yeter saydım. Nitekim bir arkadaşımız, 
belki tamemen iyi niyetle olarak, belk; zaman
dan tasarruf mülâhazası ile 10 dakika ile ko
nuşmalar tahdided'lsin, buyurdu. Aleyh'nde ko
nuştuk, hayır dedik, 10 dakika ile kısıt1 anıaym, 
bu konuyu enine bovuna tartışmamızda fayda 
vardır, dedik. Komisyon müzakereleri kısıtla
mayınca, altı kişi konuştu diye yeterlik öner
gesi vermeyince müzakere uzadı. 

Değerli arkadaşlarım, iki saatin iç'nde 10 ar 
dakika konuşarak, kifayet vererek meseleyi bi-
tirsevd'ık, gece yarılarına kadar çalışma divebir 
konu kalmazdı, sabah baslar, ö^leve kadar da bu 
iş biterdi. Bütün gece herkese her istikamette 
konuşma imkânı'verilmiş ise, bu iş tartışılmış ise, 
bu, acaba Parlömantcr roi'nvmiz bakımır.clr^. 
Y ü o Mec1 "̂  bakımından bir nakile teşk'l erler mi? 
Ne konuşu1 du orada? Merak edenler tnb'î gö~A-
oklfv, şükürler olsun bene.' fevpTe teıbJt ed'l-
d'. n>Tkr>q'rt r>o, p-övled'^i kel'me keı;mr> za'mHar 
haUne <?elir. S:mdi evvelâ şahsımı il?r'lr^d''T^o-
si bnkırpırifln-n bir roVtrvTi cevan vr"V{?oğ'm. Sa
yın Ferda O-üVv pövlrd' de '•'imi 'c'*i cevap ve-
•pnnrv^'lvı f VOksa T̂» T) ' '1 °m 'ki P^U \l'c?^'"''^'^P O-iy-^ıO^ 

istemiyorum. Daha bu ya?ama doku^ulmazlık-
ları konusunu konuşmamıza takaddüm eden 
gnu, î'l^'l'ı M^let'.vrikili fîp.'-'n Al*nn, hpr zaıoarki 
fıkra sütununda bununla ilgili bir yazı yazdı. 
Daha usul meselelerini kokuşma konusu yaptı
ğımız, e^as meseleve girmed'ğ'miz günden son
ra bir başka yazı ile, ism'mizden de ba.Wde~ek, 
yarın konrsyon toplanacak, Errrn Pa.ksüt'ün, 
Coşkun Kırca'nm, usul yardunlariyîe yahut 
taktik yardımlariyle yasama dokunulmazlığı 
kaldırılacak, ön yargısında bulundu. Smı^a da 
bütün gece çalıştıktan ncrıra yazmış olduğu ya
zıda da yine usta taktiklerle, kışkırtmalarla, fa
lan diyerek bezden bahsetti. Çetin Altan'm 
23 dosvası vardır. Bunlann içinde Cumhurbaş
kanına hakaret de var iddaya göre, Hükümete, 
her birisine bir hakaret var, ivM'ava göre ve 
yazıl ̂ nn m antiği "a göre. Fakat bütün bunların 
hepsini bir muhalif milletvekilinin, dozu kacsa 

da, tenkld havası içinde yaptığını bir izah tar
zına bağlamak bir ölçüde mümkün oldu. Saygı
sızlık kelimesi daha yakışık alır hakaret keli
mesine nazaran. Burada hakaret yok, belki say
gısızlık var, nezahet biraz ihlâl edilmiş, ama kasıt 
hakaret değildir, diyoblldik. Ama mevcut iki 
dosya, şimdi konuştuğumuz bu dosya ve bun
dan sonra zannediyorum gelecek olan dosya, 
hiç/bir surette izahı mümkün olan c'nsinden de
ğil. Tevili mümkün değ 11, tefsir' mümkün değil, 
savunması mümkün değil, savunulan demokra
tik sosyalizm falan da değil. Açıktan açığa Türk 
toplumunu burjuva - proleter ayrımı ile yani Le-
nln ağzı ile, ondan sonra da düpedüz ayaklanma, 
burjuvaya karşı proleter ayaklanması övgüsü 
yapılarak yazılmaktadır. 

Savunmak istiyen ve bu işin sonunda, vsllihi 
ben kaani olmadım rey vermek istemiyorum, ya
sama dokunulmazlığı kalkmasın, diyen arkadaş
larım kendi kendisine şunu sorsunlar, herke
sin reyi muhterem, ama peki yasama dokunul
mazlığı kalkmasın diyoruz, yani bu tarzdaki 
sözleri söylemek Türkiye'de s-jr-bcıt mi olsun? 
Ço.tin Altan, fıkra yazarı, o yazmakta. böylp de
vam etsin, söylemekte devam etsin... E ya başka 
yakarlar... Başka yazarlar yazmasınlar. Yani bir 
imtiyazlı yazar yaratalıh, dinliyenler de, oku
yanlar da, ne kabadayı, ne cesur adam ya-
rabbi, desin. Gözünü budaktan sakınmıyor, 
desin. Şöyle düşünsün, böyle düşünsün. Ar
kadaşlar, Türk Anayasasında, d3min bir 
arkadaşım süylodi, bir temel kenu vardır; ka
nun önünde eşitlik. Filân fıkra yazan yasa
ma dokunulmazlığına sahip değil, o yazarsa 
hakkında tabikat olacak. Filân fıkra yazarı 
yasama dokunulmazlığına sahip değil, o ya
zarsa takibata uğrayacak; ama bir tanesi, şim
di sosyalist olan bir tanesi müstesna olacak. 
N'od?n şimdi sosyalist olan, d'yorum. Sayın 
Çetin Altan İstanbul Milletvekili olduğu za
man bugün mennıbolduğu partide değildi, 
"iüstaki'1 milletvekili olarak serildi, geldi. 
Kendisi reçildlktcn sonra, ben proleterlerin 
'ni'letv'"'kiliyim, emekçi sınıfın milletvekiliyim, 
filân diyor. Diyor, ama ben kendisine Ko
misyonda da hatırlattım, canım, Ç-tin Al
tan, dedim. Türkiye Büyl'k Millet Meclisi 
üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini 
seçenlori deril, bütün mi'leti temsil ed rrler. 
Anayasanın 7G ncı maddesi bu. Ve sen Dev-
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letin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bü
tünlüğünü koruyacağına, milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağına yemin 
ettin, bunu da yaptın. Şimdi böyle olduğu
na göre, yazılarında, davranışlarında, konuş
malarında bir ölçüye bağlısın. 

Burada çok konuşuluyor, mesele hukuk 
açısından nedir, biraz da ona gelelim. 79 neu 
maddenin birinci fıkrası, kürsü masuniyeti 
falan... Değerli arkadaşlarım, konu çok basit. 
Burada «istanbul M'lletvekili Çetin Altan şu 
kürsüde birtakım söyler söyledi, bu sözleri 
söyledi, diye savcılık takibata geçti» hadise
siyle karşı karşıya -olsak; Anayasanın 79 ncu 
maddesinin birinci fıkrası muvacehesinde, ca
nım kürsüde konuşan Çetin Altan'm hakkın
da bu takibat nasıl yapılır, d'yelim. Böyle 
değil. O fıkra yazarı Çetin Altan yazı yaz
mış, gazetede. Para almış, almamış, ister alsın 
isterse almasın, para bizi i gikndiıuıcz. Yazı 
yazmış, yazmış olduğu yazıda suç unsuru 
görülmüş, kürsüyle alâkası yok ve bundan 
dolayı hakkında takibat yapılması istenmiş. 
Binaenaleyh bizim konu, şu 79 ncu maddenin 
ikinci fıkrası; seçimden önce veya sonra bir 
suç işlediği ileri sürülen bir Meclis üyesi, ken
di Meclisinin kararı olmadıkça tutulamaz, 
sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılana-
maz. 

Trajik hava verildiği için ben de ısrarla 
duruyorum; yani Çetin Altan hakkında komis
yon kararı kabul edilerek yasama dokunul
mazlığı kaldırılsa ne olur, kaldırılmaca ne 
olur? Bir kere berrak bir şekilde söyliye-
lim. Kaldırıldı, demokrasi bitti, öyle mi, 
değil mi? Şimdi Çetin Altan'm yasama doku
nu lmazd ı kalkar ise, yani bir noktada ber
rak olalım; bahis mevzuu olan şey, Türkiye 
işçi Partisinin Malatya kongresinde konuşur
ken Çetin Altan şunları söyledi, diye ma
hallinde A. P., G. P. yahut C. II. P. mensup
larının tuttukları zabıt söz konusu değil. 
Acaba öyle miydi, değil miydi, polis raporu 
muydu, yanlış mıydı, doğru muydu, ya
lancı şahit miydi., öyle değil. Bir gazete ya
zısı, kesin yazı. Ve arkadaşımız makamı if-
t 'harda. bnn bu yazılara her vakit imzamı 
atarım, diyor. Pekâlâ atsın. O yazılara, za

ten başka da kolay kolay imza atacak Türk 
vatandaşı bulamıyacaktır. (A. P. ve G. P. 
sii'a.armdun «bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Şimdi ne olmuş bu meselede, bu yasama 
dokunulmazlığının kalkması istenmiş. Kaldır
dık yasama dokunulmazlığını, yani komis
yonumuzun çoğunluk görüşüne katıldık, ön-
karar olanlar, bâzı çevrelerin tepkilerinden 
cnd'şe duyanlar veya aman efendim ilerici
liğe mânidir, adımız tutucuya, çıkarcıya, 
kompradora çıkar, diye telâşa düşenler, CiA 
ajanı ithamından ürkenler, 60 milyon top
lantısı lâfından ürkenler... Böyle ürkenler, 
iradesi zayıf, mazisini masanın üzerine getir
me medeni cesaretine sahibolmıyan insanlar ür
kerler, ama biz bunlardan ürkmeyiz. Biz 
memleketin kaderinin tehlikeye düşmesinden 
endişe ederiz. (Bravo sesleri, alkışlar.) Şimdi 
yasama dokunulmazlığını kaldırdık; diyelim 
ki, bu yasaca dokunu1maz1ı.<hmn böyle lolkışı 
karar içtüzüğe ve Anayasaya aykırıdır. Biran 
için böyle farzedelim. Yok mu bunun yolu, 
demokrasi ile halledilecek yolu? Var. Bizim 
1924 Anayasamdan farklı olarak, işte bugün
kü Anayasada, bir Anayasa Mahkemesinin 
d m etimi var. Kim gidebilir? Bizzat ilgili. 
Kim g'debilir? Bu işe kanaat getirnvycn hor 
hangi bir milletvekili, bilfarz C. II. P. Genel 
Başkanı Siy m inönü. (Gülüşmeler.) Gidebilir, 
Anayasa Mahkemesine drr ki. Çetin .A İtan'm 
dokunulmazlık kararı Anyasaya ve içtüzüğe 
aykırı olarak kaldırılmıştır. Tamam. Gerek-
çesni de söyler ve Anayasa Mahkemesi ya o 
görüşe itibar eder veyahut şu Anryasa ku
ralları karşısında, şu maddi deliller karşısında 
bir başka türlü karar verir. 

Şimdi bir noktayı daha Sayın Ferda Gü-
ley'c, kendisi söylediği için, açıklıyayım. Bu 
işler çıktıktan sonra bizzat Sayın Çetin Al
tan dâhil, birtakım çevreler birtakım yazı
la- yazdı. Makale yazdılar, karikatür nes^t-
tile:', tobliğ yayınladılar,. hattâ miting yap
tılar. Burada bir ölçüde şahsan bana da ilti
fat edildi. Ben bu polomiklere girmedim, iki 
cümleyle dedim ki, bu konu Anayasa ve Ada
let Karma Komisyonunda derinliğine, geniş
liğine müzakere edilmiştir, gazeteleri tetkik 
ettiğinize göre, görmeniz lâzım benim bu de
mecimi. Nitekim konuşmalar teyple tesbit 
edilmiştir, harfiyen zabıt haline gelecektir. 
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Bu polemiğe girmek istiyenler, bunun tartış
masına girmek istiyenler, asgari şu müzake
relerin ne olduğunu, herkesin ne söylediğini 
görmek, bilmek incelemek zorundadır. Binaena
leyh Emin Paksüt ne konuştu acaba? Meseleyi 
ciddiyetle ortaya atacak adam, bu müzakereler 
basma da açık olarak yapıldığı için, gayet ko
lay, gelir Anayasa Adalet Karma Komisyonuna 
teypi dahi dinler veya zabıt isteyebilir, bu im
kân hazır. Ne demişim, şunu demişim, bağımsız 
mahkemelere, bir Anayasa suçu işleyerek. 132 
nci maddeye aykırı telkinde bulunmuşum. Me
sele böyle değil. Mesele şu : İlgili milletvekili 
savunması sırasında - ki kendisi savunma, lâfını 
sevmiyordu, onu bir nevi küçüldük sayıyordu. 
açıklamasında, isterse öy^ söyleyerim, açıkla
masında - 25 yıldan beri yazar olduğunu, şim
diye kadar 115 defa mahkemeye griliğini, ç^k-
tığ-nı, beraet ci/liğlni, bu yedi dosyadan üç ta
nesi dolaysiy'c yazı işleri müdürleri hakkın
da yapılmış olanların da esacen beraat!e netice
lendiğini söyVdi. B'naonaleyh bir/m şimdi uğ
raştığımız yasama dokunulmazlığı dosyam n-
dan dokunulmazlığı kaldırılsa b^e, nasıl olsa 
beraet edeceğim dedi. Şimdi böyle söylüyor. 
Nas4 nl^a beraet eder efendim deyince, bağım
sız mahkemeye tesir yok. Onun üzerine ben RT1-
nu söylüyorum; benim Anayasam komünizmi 
yasaklamıştır, komünizmi hukuk dışı saymış
tır. Benim mevzuatım, elimdeki kanunların ve 
Anayasaya aykırılığı reddedilmiş olan 142 ncr 

mrJddo komünizmin her çeşit propoganda.sm1 

da ya/saklamı^r. Neşir yobıy'a olmam da dü
pedüz budur. ŞYndi, hâkemler şüphesiz bağım
sızdır. Ama neye göre karar verir 'hâlkim'lcr? 
Bakalım, bahis mevzuu olan Anayasanın 132 
nci maddesine bakalım; Hâkimler görevlerin
de bağımsızdırlar. Tamam. Anayasaya, 'kanuna. 
hukuka ve vicdani 'kanaatlerine göre hüküm vc-
rirter. 

Şimdi Anayasa bence ma ' ım; kanun bence 
ma^m, hukuk o da bence malûm. Sayın Türk 
hâkiminin vicdani kanaatini ben bilemem. Bon 
diyorum ki, Türk milleti adına karar verecek 
olan bir hâkim şu maddi deliller karşısında 
ikanaattimce beraet. 'kararı veremem nok'ai na-
z-ann-n tam aksine, ama verirse, bir sayın pro
fesörün yazdığı gibi. Emin Paksüt, h â k H doku
nulmazlığınım. hâkim teminatının kaldırılması 
tezini savunmadı. O kadar sa'thi, o kadar şah-
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si imzasının kendi şerefini temsil ettiğinden te-
gafül ederek yazılmış bir makale idi ki, hakika
ten hicap duydum, irim adına ve beraber Ana
yasa Komisyonunda çal* § tığım için, Anayasa 
Komisyonu aı'kadaşhğı adına hicap duydum. 

Temsilciler Meclisi Tutanağının sayfa nu
marasını söyliyecek kadar kesinlikle söylüyor 
o yazısında, ama Emin Soysal'a aidolan cümile-
leri, Emin Paksüt, diye yazabiliyor. (A. P. ve 
ö. P. sıralarından «Bravo» sesleri, allrşlar.) 
Yani neresini düzelteyim, kaldı ki, muhterem 
arkadaşlarım, bu 79 ncu madde çdk tartışılıyor, 
kaldı ki. bu Anayasan-n 79 ncu maddesi bugün
kü halinde değildi,. Kumcu Meclis'te bulunanlar 
hatırlarlar, za/bıtlara bakmak zahmetine katla
nırlar, görürler; bir son fıkra vardı. B.r fada dü-
ııincc; efendim bir milletvekili milletvekilliği ile 
kaGlli telif olmıyr.n bir suç isnadından dolayı ta
kibata uğrarsa yasama dokunulmazlığı kaldırılır
la, belki de maüıüaım olur o adam yarın, öbürgün. 
O halde yasama dokunulmazlığı kalktı demek, 
artık o, Meclis'n müzakerelerine, oylamalarına ka
kılmasın, çünkü dokunulmazlık kalktığı zaman, 
daha evvelden zaten dokunulmazlığı kalkması 1A-
ıımgelen, mebusluğu sona ermesi lâzımgelen bir 

adammış, dendbllir, onun verdiği oylarla kabul 
xlien kanunlara gölge-düşer, öyleyse mebusluk
la kabili telif olmıyan bir suç, yani 68 nci mad
dede sayılan suçlardan blrlol hakkında takibata 
ığnyan mllletvekllin'n yasama dokunulmazlığı 
kaldırılırsa, artık kaldırıldığı andan itibaren Mec
lis müzakerelerine oylamalarına katılmasın. İşte 
bu tenkld edildi. Haklı olarak.tenkld edidi. Bu 
Je 'kalâde vahîm neticelere müncer olur, denildi. 
Milletvekilinin ezilmesine müncer olur, dendi. 
Ben bâzıları gibi, yani bir milletvekilinin ezilmcsü 
İçin, haksızlığa uğraması için, muha'kkak muhale
fetten olması lüzumuna falan da inanmıyorum. 
Bir insan kendi parb'si iç'nde de haksızlıkların 
'laiksızlığma uğrayabilir, o her yerde mümkün
dür. Hükümet beğenmed ği bir grup uyes.ni sus
turmak için, yani İktidar partisi grupundan biri
sinin de dokunulmazlığını kaldırabilir, bir muha
lefet partisi idarec'si kendisine sevimli gelmiyen 
•blı* milletvekili için aynı şeyi düşünebilir. Mesele 
ı parti, bu parti meselesi deylklir, m'lletvekili 
dokunulmazlığı meselesidir. Şimdi o sebeple o son 
'ıkra üzerinde tartışıldı, not'cede bu fıkra tayye
dildi. Şimdi adı geçen, Emin Paksüt değil, 
Emin Soysal, ama Emin' Soysal'ın da sözlerini 
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'blnnetlce tayyedilmiş fıkrayla ilgili ve katiyen 
yanlış sözler do deği. Yanlış olan şu: El ters'y-
le yih kızartıcı dosyaların rafa kaldırıldığı iddi
ası. Ben ilk dosya konuşulduğu zaman, 63 dosya
da neler vardı, makales'ni yazdığı zaman, Sayın 
Çe'Sn Al tan, 63 dosyada ne olduğunu hep bera-
iber öğreneceğiz, dedim. Gelmez .."jodi. GcLrd:, bir 
halitada gelirdi, bir haftada gclmcdil, d'ye tartı
şıldı. Dlr haftada geldi. Bendeniz bu dosyaların 
tümünü okudum. Tümünü okuduğumu teyplerdc-
'ki beyanlarım tevsik eder. Fakat 63 dosyada ne
ler var, m ile t bu uosy alanda neler olduğunu ci-
ibot bir gün öğrenecek, diyen arkadaşlardan teki 
za'hmdt edip gelmedi ve ben açıktan beyanda bu
lunmaya medbur oldum. Ben C. II. P. li Milct-
vdklli Metin Cizre] i'ye evrakta sahtekârlık kna-
deden dosyayı okudum. Bu dosyada 27 sayraiJk 
'bir rapor var. Bu rapora 62 tane ek bağlanmış 
bu 62 ekten 12 numaralı ek İddia cdlen be'l'ge. 
Ama gerçek şu: Met'n Clzrcli'nln o belgede imza
sı yok, ilgisi yok, müııase-böti yok. Şimdi Metin 
Çizrcli'yi bundan dolayı suçlu görmeye, bu dos
yayı cddî saymaya imkân yoktur, doclkn. Ve ne
redeyse şu y'iız kızartıcı dosyalar, kapanan dosya
lar, şu dosyaları millet adına birisi gelse de şura
da söylese. Gclmodi. 

Ben şimdi rica ediyorum, burada millet adma 
şu dosyada işte yüz kızartıcı suç vardır, bunda 
ağır suç varken ertelenmiştir, diye burada maddi 
dolıll'leriyle bundan sonraki dosyalarda lütfen 
vazifelerini görsünler. Görmezlerse kamu oyu 
önünde müfteri durumuna düşeceklerini hatırlat
mak zorundayım. (A. P. ve G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, konu çok fazla akade
mik tartışmaya fılf.n müsait değil. Konu fevka
lâde basit. Milletvekilleri bu kürsüde söylerler, 
söylodilkeiCnden dolayı haklarında takJbat olmaz, 
doğru Ama yasama dokunul'mazlıklariylc ilişkin 
79 ncu madde, bundan herkesin bilgisi olsun, 
79 ncu madde «Meclislere alt mü]terek hükümler» 
diye başlıyan başlık altında, dem'n okuduğum 
73 ncı mad'de, and içme maddesi, üyclrkle birleş-
m/.ycn, maddelerle ilişkili. Yani Türkiye'de kim
seye imtiyaz tanınmamıştır. Milletvekillerine 
do imtiyaz tanınmamıştır. Bu yasama dokunul
mazlıkları, seıfoestçe suç işlemek, vatandaşa üs
tün davranışlar içinde bulunmak, hele hele ko
münizm propagandası yapmak için kimseye ta-
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nırjmamıştır. Bu, ml'îlct'n irade;!'ri'ıı temsilinde 
'.belli görüşleri savunmak iç'n tanınmıştır. Bunun
la gayet ta'biî sınırlıdır, anlamı budur. Hukuk
ta, âmme hukuku olsun, hususi hukuk olsun, iyi-
niyet kaidelerinin dışında, suiistimalleri savunan 
bir anlayış yoktur. Türkiye'de milletvekili reji
min temcine d'namlt yerleştirmez. Yerleştirmek 
İst'yen varsa, girsin güveniyorsa kendls'ne hücre 
teşkilâtı kursun, milletvekili.ği sıfatını atarak giz
li jurita kursun, gücü yetiyorsa ihtilâl yapsın ba
şarırsa başarır. Ama benim rejimimden faydala
nacak, siyasi parti imkânlarından faydalanacak, 
m ile t irades'ne dayanıyorum diyecek, benim gi
bi «Egemenlik kayıtsız şartsız mlllet'ndlr» diye 
yemin edecek, ondan sonra da bana şu ölçüde, bu 
ölçüde bir demirperde gerisi övgüsünü getirecek 
ve milletvekili sıfatlylo sci'best bir ajan pröva-
katör gibi Türkiye'yi birJbirlnc katacak ve son
ra birtakım kimseler de fikir özgürlüğü perdesi 
altında bunlara kanat gerecekler, berilin rcjmıim 
bunlara müsait değil. (Bravo sesleri, sürekli al
kışlar.) 

Çimdi bağımsız mahkemeye alelıtlak gönül
den bağlı olduğumuz hürriyetlere yönelecek 
saldırıların karşısında lâfla değil, fiilen karşı 
koruz. Yok hulûs çakmak, iktidarlara boyun 
eğmek, kudretli kişilerin önünde serfuru etmek 
âdetinde değiliz. Siyasi hayatımızın inancı bu 
değil. Onun için nerede sebepsiz yere, hürri
yetleri kısıthyan bir şey çıkarsa biz onun karşı 
smda oluruz, nerede Anayasanın karşısına bir 
şey olursa onun karşısında oluruz. Ama bu re
jimi de birtakım fikir züppeleri, soysuzlaştır-
sın diye kurmadık («Bravo» sesleri) Bu rejimi 
memleketin hayırına gördüğümüz için bütün gü
cümüzle savunuruz. Tekrar şu kürsüden ifade 
edeyim de mesele bitsin sağda solda bütün bu 
aşırı-sol çevrelerin toplam suretini aşan medeni 
cesaretimiz vardır ve bu medeni cesaretle mille
tin yolunda hakkın yolunda bize düşen vazifeyi 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yap
maya kararlıyız. Teşekkür ederim. (Sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan değerli arkadaşlar, şu anda kendimi bundan 
3 sene önce, 3,5 sene önce yine böyle bir gece 
yarısı Türk Parlâmentosunun yaşamakta oldu
ğu bir olaya götürüyorum: O zamanlar Parla-
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mcntoda bir kanun müzakere ediliyordu. Yu
karıda Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda 
da yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
münakaşa ediliyordu. O zaman bu dokunulmaz
lık dosyalarının kaldırılması Genelkurmay Baş
kanının, Meclis Başkanlığına yazmış olduğu bir 
tezkere ile süratle ele alınmış, Meclisin en önem
li kanunları çıkardığı bir sırada Anayasa Komis
yonunda içerisinde benim de bulunduğum birçok 
arkadaşın, kaderi müzakere ediliyordu. O gün 
sabaha kadar bu müzakereler cereyan etmiş ve 
memlekette milletvekilliğinin yasama dokunul
mazlığının hangi suçlar ve hangi şartlar altında 
kaldırılacağı uzun uzun tartışılmıştı. O zaman 
bugün komünizm propagandası yapmaktan suç
lu Anayasanın yasakladığı bir suçu işlemiş ol
maktan dolayı sanık bir milletvekilinin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması memlekette 
huzursuzluk yaratır diyenlerin, bizim Orduda 
yapmış olduğumuz bir konuşmada «Karadeniz 
loyısmda bu asvalt yolu yapanlar, bu barınak
ları kuranlardan Allah razı olsun» sözümüzden 
dolayı hakkımızda partizanların tuttuğu bir za
bıttan dolayı yasama dokunulmazlığımız. kaldı
rılmaya çalışılmış ve bir rey ile bizim dokunul
mazlığımızın kaldırılmamasma komisyonda ka
rar verilmiştir. O zamanlar Ekrem Dikmen 
arkadaşımın yasama dokunulmazlığı komisyonda 
kaldırılmıştı, işlemiş olduğu suç, «bu memle
kette günah - işliyenler mahkemeyi kübrada bu
nun hesabını vereceklerdir» eümlesiydi. Şimdi 
sevgili arkadaşlarım, aradan 3,5 sene geçmiştir. 
Memlekette ondan sonra çıkan Seçim Kanunla-
.rınm himayesinde bâzı ideolojik cereyanlar da 
Yüce Meclisin çatısı altına girmiştir. Bugünden 
Sayın İnönü'yü burada konuşurken garip garip 
dinledim. Sebebi şu idi. İnönü büyüttüğü mey
dana getirdiği bir yavrunun ıstıraplı pır-Tyunla
rını seyrederken- dayanamamış ona şefkat kol
larını açmış onu bağrına basmaya çalışıyor. Sa
yın İnönü sosyalist bir mebusun takibcdilmcsi 
memlekette normale dönmüş olan nizamın bozu
lacağını ve memlekette huzursuzlukların bâzı 
iyi olmıyan cereyanların harekete geçeceğini 
açıkça bu kürsüden beyan etti. Sevgili arkadaş
larım eğer Türkiye Cumhuriyetinde rejim ve 
huzur bir değil yüz sosyalist mebusun kanunun 
pençesine verilmesi ile sarsılacak ve yıkılacaksa 
bırakalımda bu rejim biran evvel yıkılsın gitsin 
Sevgili arkadaşlarım, neden bir sosyalist mebus 
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kanuna teslim edileceği zaman bu kadar çok ko
runuyor, kanat altına almıyor. Neden o zaman 
bu aslında sosyalistim deyip de komünistlik ya
panlar, himaye edil'yor? Bundan senelerce ev-
vcl> hatırlar mısınız Re:at Özarda'nın masuniyet 
dosyası konuşulurken, ne büyük t a b l ^ r ne ağır 
manzaralar karşısmdaydik ? Bunun kaldırılması 
için parti liderlerinin nasıl nutuk ar çektiğini 
hatırlamaz mısınız? O masuniyet dosyalarının 
kVdırılması için başka taraflardan baskı görül
düğünü zımnen ihsas edildiği günleri düşün
mez m'siniz? Şimdi tam bir demokratik hava 
içersinde Türkiye'nin oturmuş köklü recimi ona 
sahibolan Anayasa ve Parlâmentosunda bağım
sız mahkemenin talebini Cumhuriyet Hükümeti 
Yüce Meclise intikal ettirdiği zaman Devlet Re
isliği yapmış bir zat buraya gelir de, Devlet Re
isliğini, Hükümet Reisliğiri ve Adliyeyi birbi
rine karıştırırsa, bunun altından nasıl çıkılır? 
Nasıl olur da senelerce Başbakanlık yapmış olan 
bir muhterem zat, bir sosyalist olarak ifade et
tiği mebusun himayesini Hükümetten bekler?, 
Suçluyu himaye etmek Hükümet olursa Yüeo 
Meclis onu himaye eden Hükümeti af eder mi 
sanıyorsunuz? 

Sevgili arkadaşlarım biz her şeyden evvel bu 
dosyanın müzakeresinde kararlarımızı verirken, 
milletvekillerinin masuniyet zırhını nasıl kulla
nacağını, siyasi kanaatlerimizi bir tarafa bıra
karak Anayasa üzerine yemin etmiş insanlar ola
rak vicdanlarımızın terazisinden geçirerek vere
ceğiz. İşçi Partisinin Lideri İstanbul'da Üni
versite hocası iken masuniyeti başka türlü anlı
yordu. Onun bir makalesinden bâzı özetleri ar
kadaşım okudu. Bugün aynı zat başka türlü 
anlıyor. O zaman diyor ki, o zamanki makelc-
sinde «masuniyetin Meclis dışında bu kadar 
hudutsuz kullanılması, bir yazarı imtiyazlı 
yapar» diyordu. Şimdi o imtiyazlı yapmak is
tediği yazar, kendi himayesi ve kanadı altında
dır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu dosyaları masuniyet 
dosyalarını inceliydim, millfctveki'.liginin doku
nulmazlığına en büyük hassasiyeti gösterelim. 
Yüz kızartıcı suçlarda hele hele rejimi i'nrilen* 
diren suçlarda gelin bütün Meclis müttehidolalım 
ve dokunulmazlık müessesesini korumak için bu
rada hassasiyet gösterelim. Küsüde soy enen 
sözler, dışarıda tekrarlanırsa, İşçi Partisinin 
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Genel Başkam tekrarlanırsa demiyor, «kürsüde 
söylenen fikirler, dışarıda açıklanırsa» diyor 
suç değildir. Şimdi müsaade eder misiniz, kızıl 
komünist burada nasıl olsa suç değildir diye 
söylesin, söylesin, söylesin, alsın zabıtları çık
sın istanbul'da Ankara'da meydanlarda onları 
alsın eline okusun. İster misiniz bir hi'âfctçi 
aynı şeyi yapsın, ister misiniz ben 27 Mayıs'ı 
bir cani çetesi işlemiştir, bunlar memlekete iha
net etmiştir diye burada konuşayım, konuşayım, 
gideyim her hangi bir meydanda nutuk çekeyim. 
O zaman siz kalkar da 38 sayılı Tedbirler Kanu
nu diye feryadeder, Ordu gitti, silâh gitti, 
Anayasa gitti diye bağırmaz mısınız? Onun için 
bu meseleye açıklık vermek mecburiyetindeyiz. 
Herkes burada açık konuşacak, komünizmin 
prrpagandasınm yapılması Meclis kürsüsünde de 
suçtur, basında ela Fuetur, evde de suçtur, her 
yerde suçtur diyebilecek miyiz? Meclis kürsü
sünde söylendiği zaman savcı takibat yapmı-
yacak ama Büyük Türk Milletinin en büyük 
âdil terazisi olan vicdan'ar mahkûm ctmiyc~ck 
mi sanıyorsunuz. Mutlak surette her hareketin 
teraziye vurulacağı bir nokta, her suçun ceza
lanacağı bir merci vardır arkadaşlarım. İşte biz 
bu safhalardan, bu komisyonların huzurlarından 
geçmiş insanlar olarak diyoruz ki, milletvekili, 
ettiği yemine sadık kalarak, Anayasanın değil, 
kanunlarımızın suç-saydığı beyanları Meclis 
kürsüsünde de söylcmiycccklcr, Meclis kürsü
sünde söylenen suç u beyanları dışarıda asla tek
rar cdcmiycccklerdir. Tekrar ettikleri zaman, 
eğer Türk mahkemeleri bunların yakasına yapı
şırsa, biz o suçluları kanadımızın altına alıp 
himaye edecek olursak gerçek suçlu biz olaca
ğız. 

Savgili arkadaşlarım, şimdi ben bir nclve de 
bu dosya dolayVylc aslında dosyada sosyalistlik 
diye bir şey yok, dosyada Mecliste konuşulan 
sözlerin, ya~ıkbğı bir gazetede yok. Dosyadaki 
gazete müdellel, dört bası mamur kıpkızıl bir 
propagandanın sıralanmış şekli var. Şimdi va
tan haini N â n n Hikmet'i mahkûm eden Türk 
mahkemeleri bunları tasdik eden en yüce adalet 
organları, bunları mahkûm eden büyük Türk 
Milletinin vicdanları dururken, onu alıp gazete 
sütunlarında »en büyük millî şair diye ilân ede
bilen insanı, hangi vicdan hangi vatanperverlik 
duyguları, hangi milliyetçilik, hangi insanlık, 
hangi Türklük tasvip eder. Ve bu suçu işliyen-

lere sosyalist elbisesini giydirmek aslında düşü
nülen, dinündükleri, biz düşünmüyoruz ben 
şahsan düşünmüyorum, düşünülen demokratik 
sosyalizme de ihanettir. Zira bu yazılar sosya
list mebus, sosyalist yazar altında kıpkızıl bir 
komünistlik propagandasıdır. Bu yazıları ya
zanlar aslında sosyalist değildir. Bunları yazan
lar kıp kızıl komünisttir. Bunları himaye etmek 
bunların affını istemek bunların affını milletve
killerinin dokunulmazlığına bağlamak bu mem
lekette kızıl komünizmi Anayasanın yasaklama
sına rağmen meşru kılmak ve ona cevaz vermek 
olur. 

Sevgili arkadaşlarım, geliniz elbirliği ynna
lı m Anayasayı koruyalım. Demokratik rejimi 
koruyalım. Demokratik rejimin masnedi olan 
fikir hürriyetini, insanlık hak ve hürriyetlerini 
koruyalım. Bunları korumak aslında T. C. nin 
bizatihi, bizim temsilcisi bulunduğumuz rejimi 
korumaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, vakit ilerlemiştir hiç
bir dosya; G senedir bu Parlâmentodayım, hiç
bir do^vı bu Parlâmento ı->V"iTHT"r!?ı ^n ^ ^ n r 
geniş, bu kadar arız ve amik bu kadar derinliğine, 
bu kadar inceliğine müzakere edilmemiştir. Mut
laka çeşitli tesirler, Hükümetin baskısı,. Parlâ
mentonun irerinde bunu kendisini hissettirmiş
tir. En geniş hürriyet havası içinde kısıtlama
sız, hele hc^n savunma hakkına hudutsuz vakit 
ayırarak, dört başı mamur demokratik bir mü
zakerenin sonunda benim şahsan vereceğim ka
rar komisyonun rece gündüz çalışmak suretiyle 
mey lana getirdiği raporda rejimimize kasdeden, 
mem'cketin demokrarisinin temeline dinamit ko
van ve adlında bu memlekete gönlü ile değil, 
bu memlekete dili ile bağlı olan Anayasa suçu 
i'dcmR kanun'ar nazarında suç islemiş bir suç
lunun Yüce Türk Mahkemesine, bağımsız Türk 
Mahkemesine tevdi edilmesinden ibaret olan ra
porun kaimi edilmesini rejimimizin kuvvetlen
mesi bakımından yerinde mütalâa ediyorum. Ra-
porun İni sebeple lehindeyim. Saygılar sunarım 
(A'krdar) 

BAŞKAN — Söz sinsi ra-nor^n nVvVndf» 
konuşmak üzere Sayın Âdil Kurtel'dedir, ancak 
Sayın Kurtcl konuşma hakkından vazgeçtiğini 
beyan etmiştir. Bu sebeple yine raporun aley
hinde görüşmek istiyen Sayın Nihat Erim sıra
dadır, Buyurun efendim. 
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NİHAT ERİM (Kocaeli) — Değerli arkadaş
larım, Anayasamızın Parlâmento üyelerinin gö
revlerini rahat, endişelerden uzak bir şekilde 
yapmaları için koymuş olduğu bir hükmün ye
rinde uygulanıp, uygulanmıyacağı meselesini 
tartışmaktayız. Parlâmento üyeleri için doku
nulmazlık, bilhassa Hükümetten gelecek rahat
sız edici, onların güven içinde çalışmalarını en
gelleyici teşebbüslere karşı milletvekillerini ko
rumak için konmuştur. Hâdisemizde; Çetin Al
tan. meselesinde, dokunulmazlığın, Anayasalara 
girmesine sebebolan âmiller karşımızdadır. Yani 
bugünkü Türkive'dc Çetin Altan iktidarın çok 
rahatsızlık duyduğu bir politikacı bir yazardır. 
(Gürültüler) Çetin Altan, yıllardan beri yazdığı 
yazılarla gerçekten iktidarı tenkid etmekte br 
tenkidlerini çok acı ifadelerle yapmaktadır. Bv 
acı ifadeler bir suç derecesine varmış mıdır? 
H^nüz elimizde böyle bir mahkûmiyet yoktur. 
Aksine, şikâyet konusu yapılan yazılardan do
layı haklarında dâva açılmış gazste mesuller'nir 
be^ae-t ettiklerini biliyoruz. Burada bağımsız 
Türk mahkemesinden galrn talnptrn bahsedildi. 
Son tahkikatın açılması hakkındaki istek, savcı
dan gelir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
muzun 148 nci maddesi, savcılara Adalet Baka 
nımn bir konu hakkında son tahkikatın açılması 
emrini verebileceğini söyler.» Şu halde merele o 
kadar basit değildir ve Çetin Altan dosyalardır 
tetkik ederken dokunulmazlık müessesesin ir 
bilhassa kaçınmak istediği, korumak istediği 
Hükümetin muarızı olan, muhalifi olan bir mil
letvekilini vazifesini rahat ifa etmekten alakoy-
mak arzusu var mıdır yok mudur sorusu üze 
rinde bilhassa durmak gerekir. Dokunulmazlık 
konusu üzerinde fikir beyan eden Anavasa hu
kuku profesörleri, dokunulmazlık istekleri kar 
şısmda buna müspet cevap vermeden evre"1 

parlâmentoların oldukça müşkülpesent davran 
maları gerektiğini söylerler. Şimdi, elimizdek' 
rapor vesilesiyle g^rek Saym Komisyon Başka 
mnm, Komisyon Sözcüsünün ifadelerinden, ge 
rek bu rapora eleştiren, bu raporun aleyhindr 
konuşan arkadaşların beyanlarımdan anlıyorur 
ki, bu işte bir politik koku var. Dosyalar ihzar.' 
komisyonda, karma komisyonda meselâ 79 ner 
maddenin 1 nci fıkrası bakımından gereği giî;.' 
incelenmemiştir, gerekli karşılaştırma, araştır 
ma yapılmamıştır. Onun üzerinden atlanıvermiş 
79 ncu maddenin 2 nci fıkrasına yani sorumsuz

luk birinci fıkrada) dokunulmazlığa gelince, 
bizzat sayın komisyon başkanı burada «suç te-
beyyün etmiş, sübut bulmuş, Çetin Altan komü
nistlik propagandası yapmış gibi bir ifade ile» 
konuştular. 

Şimdi evvelâ şunu belirtmeliyim, Avrupa İn
san Hakları Konvansiyonunun 17 nci maddesi 
der ki, «bu sözleşmede yazılı olan insan hakla
rından bu haklardan istifade ederek o hakları 
tahribetmeyi güdecek olanlar faydalanamazlar» 
vani bu komünizmdir. Ve bildiğiniz gibi Alman
ya'da Komünist Partisi, Alman Anayasasının 
buna mütenazır bir maddesine istinadederek ka
patılmıştır. Alman Anayasa Mahkemesi bu ka
patılışı uygun görmüştür. Avrupa însan Hakları 
Komisyonuna Alman Komünist Partisi müraca-
ı t ettiği zaman da o komisyon bu müracaatı 
reddetmiş. Demek ki, insan haklarından bizim 
Anayasamızda yazılı olan haklardan faydalan
mak istiyenler, bu faydalanma neticesinde o 
haklan tahrlbedecek obanlar elbette olamıvacak. 
Ancak arkadaşlar, çok istirham ederim hislerle 
hareket etmiyelim, dokunulmazlık müessesesi 
-\iogsle kabul edilmiş bir müessese değildir. în-
Tİltere'de başlamıştır. Yüz yıllar bovunca iş7ene 
;şlene bugüne gelmiştir ve bunda bilhassa ikti-
larda olan ekseriyette olan arkadaşlarım olgun-
\\k gösterip yalnız akıllarını kullanarak hisle
rinden tecerrüdederek; kendilerine hücum eden, 
••aarruz eden kendi doktrinlerini kendi anlayış
larının tam zıddmı söyliyen, bir acı biber gibi 
ığrz yakan insana kargı daha y a ^ z a.kıll'aniy'e 
hareket ederlerse, hem rejime hizmet etmiş oîur-
'ar, hem bu Anayasaya hizmet etmiş olurlar, 
hem de - bu hayat ebedi devam edecek - yarın, 
kendi yarınlarına hizmet etmiş olurlar. Onun 
rcin ben meselevi serinkalılıkla tahlil etmek isti
yorum : Okudum Çotin Altanhn bu bahis ko
kusu yazılarını, suretlerini istedim okudum. 
Simdi komünizm nedir evvelâ oradan başlıya-
'ım : Sosyalizm ile komünizmi avıran nedir : 
Komünizmin vazgeçilmez karakteristik vasfı 
-»roleter diktotaryasıdır. Komünizm diktotaryöl 
hir rejimdir, ve proleter sınıfının diktotaryası-
nı tesis etmek ister. Şimdi ben dikkatle makale
yi ve makalelelerini okudum. Hiç birisinde pro-
'eter diktotaryas ını tesis etmek lâzımdır, tesis 
adalim, tesis edilirse ivi olur demiyor. (Gürültü
ler) Ben söyliyeyim, bilâkis... 

4£1 — 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
NlHAT ERİM (Devamla) — Bilâkis yazıla

rın birinde (sözüm yalana insanlar bunlar da) 
diye bir serlevha taşıyan yazıda... 

BAŞKAN — Sayın Erim, acaba muvafık 
mıdır bu raporda mündemieolan yazıyı tahlil 
etseniz? 

NÎHAT ERİM (Devamla) — O yazıyı tahlil 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, peki. 
NİHAT ERÎM (Devamla) — Komprador 

burjuvazisinin karşısında emekçi halk kütlele
rinin de bilinçlenerek kendi sınıflarının alırlı
ğını Devlet yönetimine koymalarını istemekte
yim» diyor Çetin Altan. Böyle bir denge kuru
lunca toprak ağaları sahte adla orduya müte-
gallibe broşürleri dağıtamıyacak'ar. Der^eli, 
proleter diktoteryası olan yerde denge olmaz. 
Denge kalkar ortadan ve bir tek sınıf olur ve 
onun diktatörlüğü olur. Ben hatırlıyorum yine 
bu küraüden Çetin Altan, şöyle sizden bağlıya
rak bizi de katarak, siz dedi oturmuşsunuz bu
raya, bir kısmınız kendinize Adalet Partisi de
mişsiniz, bir kısmınız Cumhuriyet Halk Partini 
demişsiniz, bir kısmınız Millet Partisi demlisi-
niz, siz neniniz bir sınıfın insanlarısınız. Biz 
geldik de Meclis tamam oldu. Şimdi denge oldu, 
biz emekçi sınıfını temsil ediyoruz, siz burjuva 
sınıfım temsil ediyorsunuz, şimdi denge hâsıl 
oldu dedi. 

Arkadaşlar, böyle söylüyor ve böyle yazı
yor, ama siz karar vermişsiniz onu yiyeceksiniz, 
yersiniz ben mâni olamam ona (Gürültüler) Ben 
fikirlerimi söylüyorum. (Alkışlar) Şimdi bir ar
kadaş dedi ki - bu raporda da var - Çetin A^an'-
ın kullandığı bu cümleyi yalnız komünistler kul
lanır. Elimde Türkçesi var, Amerikan. Foreign 
Âffairs dergisinde çıkmış bir makale Ralf K. 
White'in sosyalizm ve kapitalizm adını taşı
yor. Bizde de Son Çağ Dergisi almış. Şimdi 
White orada işte sosyalizm neye derler, kapita
lizm neye derler, komünizm neye derler bunun 
bugünkü dünyada bugünkü âlemde bu mefhum
ların bu tâbirlerin, bu sözlerin n3 kadar birbiri
ne karıştığını, memleketten memlekete ne kadar 
değişik kullanıldığını anlatmaya »ve göstermeye 
çalışıyor. Bu da bir müşahede. Şimdi arkadaşı
mız, evet ben de Çetin Altan'm pek çok fikirle
rine iştirak otmiyorum, münakaşa ederim ken

disi ile... Ben de sizin gibi sabahleyin aldığım 
zaman kızdığım yazıları çok oluyor. Ama arka
daşlar işte asıl bizim gibi düşünmiyen bizi kız
dıran bize zehir, bize acı biber gibi gelen, ağzı
mızı yakan düşünceler karşısında serinkanlılı
ğımızı ve hoıgörürlülüğünüzü muhafaza edebi
lirsek işin değeri olacaktır ve asıl o zaman bu 
rejimi yaşatabilirsek o şekli ile, bu rejim sağ
lam olduğunu gösterecektir. Bugün Çetin Al
tan'm dokunulmazlığını kaldırırsınız ama, ben 
siz3 bir şey söyliyeyim; Çetin Altan yarın sabah 
bugün olduğundan on defa daha meşhur olacak, 
mahkûm olur hapse girerse bir kahraman ola
rak hapisten çıkacak (Gürültüler) Ve efrer bu
nunla zannediyorsanız ki o bir komünistlik pro
pagandası yapıyordu ve onu mahkûm ettiniz. 
bunun önüne geçtiniz, hayaldir. Bunun önüne 
bu şekikle geçilemez. Hiçbir şeyin önüne geçil
miş olmıyaoaktır ve bilâkis Saym inönü'nün 3 
saat evvel burada söylediği gibi, memlekette 
yeni birtakım buhranların, huzursuzlukların-to
humu atılmış olacaktır. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mühime t Ali Aybar, 

zatıâliniz İçtüzüğün 95 nci maddesi gereğince 
söz talebinde bulunmuşsunuz, İçtüzüğün 95 nci 
maddesi «Zâtı hakkında bir .taarruz vâki olan 
veyj il eni sürdüğü .mütalâa h'ılâf^na .kendisine 
bir fikir isnodolunan 'milletvekilinin her zaman 
söz alabileceği» hükmünü ta^rr. Ancak 'bu hal
de milletvekili ne münasebetle '»öz istediğini 
boyan etmesi gerekmaktedir. Lütfen ne müna
sebetle s cız isteğinizi beyan buyurunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Yaz
mış olduğum bir kitaptaki bâzı kısımları oku
yarak bunların biraz önce yaptığım konuşma 
ile bağdaşmadığını s>öylemek suretiyle yanlış 
isnatta bulundular. Bu sebeple tavzih etmek 
üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, lütfen münha
sıran bu noktaya temas edecek .mahiyette ve 
bu noktayı tenvir edici mahiyette beyanda bu
lununuz. Buyurunuz. 

Zatıâlinize 'isnadedilen söz, «Aynı mebusun 
fikir ve kanaatlerini Meclis haricinde bilfarz 
bir âmele mitinginde izhar etmesi halinde de 
yine gayrimesul addedilmesi ise sosyal nizam
da arzu cdilmiyen ahenksizlikler, kargaşalık
lar doğurabilir, Çünkü bu takdirde Meclis dâ« 
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hilinde söylenen sözlerde olduğu 'gibi bunları 
tevzin edebilecek bir muhalefet kuvveti mev
cut değildir» de-mişsiniz. 1937 yılında yayınla
mış bulunan geçici masuniyet kitabınızda. 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Biraz evvelki beyanlarınızda 
'bunun tamamen aksi istikamette 'beyanda bu
lunmuşsunuz. O bakımdan komisyon söz iste
miştir, lütfen bu noktayı tavzih ediniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ha-
men ifade edeyim ki 30 sene evvelki durum, 
bugün de olsa aynı şeyi söylerim. O yazı ya
zıldığı zaman tek parti rejimi vardı. Do'knul-
mazlık müessesesi tek parti rejimlerinde ge
reği olmıyan bir müessesedir. Çünkü tek par
t i rejiminde Hükümetle Parlâmento aynı ma
hiyettedir, birbirinin içine geçmiştir. Bu iti
barla Parlâmentoyu Hükümete karşı koruma 
diye bir keyfiyet yoktur. (Gürültüler) Bundan 
dolaydır ki, tekrar ediyorum, -o yazıyı yine 
bir tek parti devri olsa yazarım. Orada benim 
kastım, bir imtiyaz meydana gelmemesi, yeni 
bir. imtiyaza yol açılmamasını belirtmekti. Bi
naenaleyh o sözle, bugün müdafaa lettiğim nok-
itai nazar arasında hiçbir mübayonet yoktur. 
Kaldı ki insanların 30 sene içinde fikir değiştir
meleri de pek mümkündür. (Gürültüler) 30 se
ne evvel bir genç asistanın hukuk fakültesini 
•bitirdiği zaman ileri sürdüğü bir fikirde sa
bit kadem olmasını istemek, eğer şartlar değiş-
memişse, doğrudur. Ama §artlar değişmiş, tek 
parti rejiminden, çok parti rejimine ve Mecliste 
bir de sosyalist muhalefetin bulunduğu bir dev
reye gelmişsek, orada daha hâlâ efendim sen 
30 sene evvel böyle anlamıştın dokunulmazlık 
'müessesesini, bak şimdi nasıl söylüyorsun de
nirse asıl mübayenet 'bu noktai nazarı ileri sü
renlerdedir. Mehmet Ali Aybar, doğru (bildiği 
ne varsa eskiden de söylemiştir. Şimdi de söy
ler, yalan söylemek de benim adetim değildir 
arkadaşlar. Saygılarımla. (T. 1. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Raporun üzerinde Sayın Coş
kun Kırca buyurunuz efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, huzurunuzda bir dosya var. ünü
müze gelen bu dosyayı Anayasanın ve İçtüzü
ğün kaidelerine göre incelemek durumundayız. 
Dosyada İstanbul Milletvekili Sayın Çetin Al-

tan'a Türk Ceza Kanununun 142 nci madde
sinin 1 nci fıkrası ve 6 ncı fıkrası dle yine Ce-
•za Kanununun 408 nci maddesinin son fıkra
sı 273 ve 191 nci maddeleri isnadedilmektedir. 
Bunlar isnadedilme'kltedir. Şimdi, bir teşriî ma
suniyetin ref'i dosyası önümüze geldiği zaman 
neye bakacağız: Bu dosya ciddî bir dosya mı, 
değil mi? Bu ciddiyet mefhumu teşriî masuni
yet konusunda pek çok unsurları kapsıyabilir. 
Evvelâ bâzı arkadaşlarımız •bahsettiler, şüphe
siz bunun içine Hükümetin, iktidar partisinin, 
bir miletvekili aleyhine, bahusus kendisini ra
hatsız eden 'bir milletvekili aleyhine 'bâzı ter
tiplere girişip girişmediği, üzerinde durulması 
gereken bir husustur. 

Şimdi, dikkat edelim, önümüzde basılı bir 
yazı var. Bu yazı bir sayın Milletvekili tara
fından imzalanmış. Bu yazıyı bu sayın Millet
vekiline yazdıranın veya ilham edenin Hükü
met veya iktidar partisi olduğuna dair en ufak 
bir emare mevcudolmadıktan gayrı, bizzat ken
dileri, huzurunuzda konuşan hatiplere, yerin
den, «Bu yazıyı ben her zaman imzalarım.» di
yor. Demek ki, ortada şahitlerin uydurma gö
rünebilecek zabıtları ile tertibedilmiş bir suç 
isnadı ile karşı karşıya olduğumuzu ciddiyetle 
iddia etmeye imkân yok. Şimdi, bunun dışında 
muhakkak Hükümetin tertibi, baskısı; bunu 
aramak da şart değil; başka şeylere de bakıla
bilir ve bakılması lâzımdır. Hiç Hükümetin il
gisi olmadığı halde yine de bir insan hakkında 
ciddî olmıyan birtakım tertiplere girişilebilmiş 
olabilir. Meselâ, daha önce Sayın Paksüt'ün 
burada bahsettiği arkadaşımız Metin Cizreli 
ile ilgili dosyada, biz, hiç Hükümete kadar 
uzanmasına lüzum olmıyacak böyle bir tertip 
hissi içinde ciddî şekilde kaldik ve bu dosyayı 
bu bakımdan gayriciddî gördük. Ama, dikkat 
edelim, bir yazı yazılmış imzalanmış, muh
terem yazar, «Ben bu yazıyı her zaman imzala
rım.» diyor. Binaenaleyh, suçun maddi unsuru
nun tekevvünü bakımından kendisinin kalemi
ni Hükümetin veya iktidar partisinin oynattı
ğına, kendisine telkinde, ilhamda bulunduğu
na en ufak bir delil göstermek mümkün değil. 
Kendisi yazmış, kendi mesuliyetini müdrik bir 
insan olarak yazmış ve kendisi zaten sahipliği
ni inkâr etmiyor, «Bu benim yazımdır.» diyor. 
Şu halde, ortada bir tertip falan yok. Bu dâ
va nasıl açılmış? Sayın Erim'in Ceza Muhake-
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meleri Usulü Kanununun 148 nci maddesi hak
kındaki izahatını pek anlıyamadım; beni aştı 
bu izahat. Fakat, bilebildiğim kadar, âmme 
dâvaları Cumhuriyet savcısı tarafından açılır. 
Cumhuriyet savcısı dâva açmazsa Adliye Ba
kanının bu dâvayı aç diye ona emir vermek 
hakkıdır, ama, dâvayı açacağım diyen Cumhu
riyet savcısına Adalet bakanları, eğer, «hayır, 
bu dâvayı açma» derlerse, (velev kendileri bir 
teşriî masuniyetin ref'i dosyası huzurunuza 
geldiği zaman bâzı zevat tarafından Hüküme
tin tertip içinde olduğu ithamı ile dahi karşı
laşacak olsalar) bir Adalet Bakanının bir âm
me dâvası açmış olan savcıya, «hayır, bunu 
açma» demesi onu Yüce Divana götürecek hâ
diselerdendir. Böyle bir ışey zaten yoktur. Böy
le bir usul de yoktur. Türkiye'de, çok şükür, 
böyle bir hâdise ile de karşılaşılmamıştır. Hâ
disemizde de, ortada bir yazı vardır. Cumhuri
yet savcısı, doğru veya yanlış, bunda suç gör
müştür ve dâva açmıştır. Ondan sonra buraya 
bu nasıl gelmiştir? Ondan sonrası tamamiyle 
mekanik rutinden ibarettir. Savcılık, Adalet 
Bakanına yazar; Adalet Bakanı bunu tutamaz, 
aman itham edecekler, tertip içindeyiz diye 
itham edecekler diye tutmak salâhiyetine sa
hip de değildir. Başbakanlığa gönderir; o da 
zinhar bunu tutamaz. Tutarsa, vazifeyi suiis
timal suçunu işlemiş olur. Bu dosya buraya 
böyle gelmiştir. 

Şimdi, bu dosyanın içinde ne yazıyor : Bir 
kere, maddi fiili tesbit edelim, okuyorum; ken
dimce ilgi çekici gördüğüm kısmı : «Eğer Bor
nova Savcısı Atatürk'e mal edilmiş uydurma 
söz arıyorsa, o söz işçi ve köylü ihtilâlinin her 
görüldüğü yerde ezilmesi gerektiğine aidolan 
sözdür ki, onu da Münir Hayri Egeli bizzat 
uydurduğunu yarı yarıya itiraf etmiştir. Ata
türk'ün yazısını cama koydum, kopya çek
tim; ortalıkta dolaşan o kopyadır, demiştir. 
Ve asıl yazı, o kadar aramamıza rağmen, bir 
türlü ortaya çıkmamıştır.» diyor, Çetin Al-
tan. 

Şimdi burada duralım. Muhterem arkadaş
larım, Atatürk böyle bir yazıyı yazmış mı, 
yazmamış mı? Atatürk'ün komünizm aleyhine 
namütenahi sözü var. Bu yazıyı yazması dahi, 
yazmadığı ispat edilse dahi, Atatürk'ün komü
nizmi, komünizme taraftar olduğu veya en 
aşağısından müsamaha ile karşıladığı mâna

sını çıkarmak mümkün değil. Çünkü, aksini 
açıklıkla gösteren Atarük'ten namütenahi söz 
zikretmek mümkün. Vaktim müsaidolursa zik
redeceğim. Şimdi böyle bir belge var mı, yok mu? 
Bunu bir tarihî arşiv çalışması olarak yapmak 
kabîl. Var mı, yok mu? Bu araştırılabilir. Şüp
hesiz, buraya kadarını ben, burada hakikaten 
bir ilim adamının objektif bir gayret içerisin
de bir belge var mı, yok mu diye araştırması 
olarak frönneve âmâdevim. Yazı devam edivor : 
«1 Aralık 1921 de Büyük Millet Meclisinde tır
nak açılıvor ondan sonra, bugünün lisanına 
tercüme edilmek suretiyle, o devrin üslûbu ile 
Atatürk'ün sövlediği şu sözler naklediliyor : 
«TTer birinizin hakkı vardır, vetkisi vardır; fakat 
çalışma savesinde bir hakkı elde ederiz, yoksa 
arka üstü vatmakla havatını çalışmaktan uzak 
alarak wc'rmek istivpn insanların bizini sos-
Trol Tv̂ mromİT; ip;nde veri voVtur, hakkı voktur. 
O Ti a1 de ifade ediniz, efendiler; halkçılık, sos
yal düzenmi emecine hrıkukan davatmak işiti
len sosvnl bir doktrindir, efendiler... Biz. bu 
Kn.'VVımızı mahfn1?! bulundurmak, istikbalimizi 
.̂min bulundurabilmek için heveti umuınive-

^'^ee heyeti millivemizee bizi mahvetmek is-
+^rAn (vnrnervali'TTne ve h^zi vmtmak i<ativpu ka-
^itnli-Tmo Vfirm heveti millivpep mücadelevi caiz 
™")T>a-n hir doktrini ta.kibed^n inşalarız» divpu 
A+otii^ır (̂ er̂ Tn pıdivor ; «1090 de vinp RüT7Ük 
"̂ TTlıyt-, lVToplîqinde hi^im oröWi«Terimiz ki halkeı-
iılr+iT«. Vnvvnfin, kudretin hakimîvptin idarenin 
rlô Tvnrlfln ^0£.ıvı.prf1 "halka verilin p^dir, halkın 
"l'nde bnJlundumlmamdır. Hic sünhe vok ki. bu, 
^n^vnrnn pn kuvvetli ftir esası, bir prensibi
dir. El^e+te bövlp bir n mensin en kovu sn«vnlist 
nvoT^î-nle^ivlp çatılmaz» divpn Atatürk: «1 Mart 
1C>92 de, Tü^kive'nin sahibi ve efendisi kimdir? 
Bunun cpvfiihını derhal birlikte verelim : Türki-
vp'nin hakiki sahibi ve efendisi halkiki üretici 
->inrı köklüdür. Efendiler, divebilirim ki. bu-
™",<>ı-ı" ^nioVot ve «sefaletin tek sebebi bu orerpe -̂in 
gafili bulunmuş olmanızdır. Filhakika yedi 
asırdan beri cihanın dört bir kösesine sevk 
nderpk kanlarını akıttırınız, kemiklerini toprak-
iqT*ında, bırfilrtın-ını/ ve vedi asırlau beri emek
l i n i p'Horindpn alın israf pvlpdi^imiz ve buna 
mukabil daima tahkir ve tezl'l ile mukabele et-
f;",inniz VP bunca, fedakârlık ve ihsanlarına karsı 
•->onvp>iı"k, 'küstpinllılr. pebbarlıkla uşak sevive-
sine indirmek istediğimiz bu gerçek sahibinin 
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huzurunda bugün utanç ve saygı ile hakiki du
rumumuzu alalım» diyen Atatürk. 

Burada da duralım. Ve bu sözlerin mahiyeti 
üzerinde şöyle bir düşünelim : Benim görebildi
ğim kadar bu sözler, belli bir siyasi konjonktür 
içinde, Atatürk'ün memleketi kurtarmak için 
dışarda ffüelü müttefikler aradığı, dâhilde de 
güçlü müttefikler bulmak için, Hilâfeti kaldır
mayı kafasına koymuş olduğundan şüphe et
memiz srereken bir sırada, «Bu Meclisin kuruluş 
maksadı Hilâfeti kurtarmaktır» dediği bir devir. 
O devirden şu sözü alıp bu manavı çıkarmak, bu 
sözü alıp şu manavı çıkarmak! Bu bir kere ta
rihî çalışma denil. dünkü, burada bu metot ile 
gidecek olursak Atatürk'ün Hilâfet taraftarlarına 
çok malzeme teşkil edebilecek sözünü bu'm ak 
mümkün. Böyle mi gerçek Gerçek bu değil. 

Simdi, kaldı ki bu söylerde ne var? Bn söz
lerde şu var : Bendeniz Temsilciler Meclisinde 
çalışma esası Anavasanm 2 nci maddesine gir
sin di ve bir savunma yapmıştım. Or*dı da izah 
etmiştim. fîalısmava davanmak bir ahlâki pren-
sir>tİT\ Su bir fenikt i r ki. bütün iet'mai doktrin
ler, komünizm d^Vl, hemen MÖHivedim, yr* bü
tün dinler, bütün felsefî ahlâk sistemleri, ca-
lısma""-!. eok değişik. neticelere varmak için ol̂ a 
dn.hi. tebc;l eder. Bir verde elhet+e, bövle bir 
prensip en kovu sosyalist prensipleriyle çalış 
maz. 

N e d e m i ş O? "Mpren/in d o ^ r n d a n d^rn-^.- , n ol 
Va veT""| m esi... rîf>k iyi b i l i ^ n m z : Armla-m^rja \)f\. 
7\ -ffirVlpTi ola;n TvMn m'H* l-ıAV'ımi-vet, TınlV nrîlr 'm' 

yeti. proleter hâk;miveti... Bullar, Ananası r? 
7nr;^fvio-f:nde avnı sühr'k altındı tasnif edilirle**-
••İnli' VıoV'rn"-"•et na^ırîtı-o'ipf.'rıin kaTNisı'ndn 

m iniî hâVmiyet. hal'k hâkimive'ti. r-n^Vite- "k-
k?miyeıti; bunlar, Anayasa nazarye1 erinir! e ay
nı riibrik altında tasnif edilirler. tlâihi hâki^'!-
vet nazariyelerinin karsısında. Aralarmlda fariV 

lar var, müşterc'k no'ktalar var. Müşterek w !İT 

talar olması demek Atatürk'ün şu sözü î c d*1-
hi «ben sosyalizmi veyahut sosyalizmin şu veyp 
bu eesflini benimsiyorum» idem esi mânası ma ar
la gel'mez. O kadar .orelme'z ki, bırakalım 'k^ı"-
nizmi.'Atatürk 1P36 da, fisto bura/da Vıafnita1 r r -
den de bahsetmişi «Ben Tilberal değilim, snsy" 
l'îst ele değilim» diye açık açık söylemiş. 

S'K^i. bu 'böyle r>,ldu"wıa .«röre. bn sın^V^de-" 
çıfkan netice: «.... bugün utanç ve saygı İV hp-
kikî durumumuzu alalım»' diyen Atatürk. natv1 

olur 'da -köylülerle işçilerin .kendilerini sömüren 
burjuva sınıfına karşı yapacakları bir ihtilâl
le hareketinin her görüldüğü yerde ezilmesini 
söyler? Bunu olsa olsa Münir Hayri Egeli söy
ler, 600 bin 'kişilik burjuva azınlığının adamla
rı söyler.!!! 

Simidi arkadaşlar, bir noktaya dikkatinizi 
çekerim: Çetin Altan'm mevcut değildir dedi
ği; bel/ki de, iddia edildiğine göre şayet bu bel
ge varsa, Atatürk İşçi ve köylü ihtilâli her gö
rüldüğü yerde ezilmelidir» diye yazmamış, 
«komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir» 
diye yazmış. Saym Çetin Altan komünizmi bu
rada unsurlarından bir tanesi ile ve benim nâ
çiz kanaatimce, Yüce Türk hâkimi ne düşünür 
bilmem ama, 142 nci maddenin içinde yer almış 
unsurlarından bir tanesi ile tarif ederek, bu
raya tercüme ederek koymuş. 

Şimdi neymiş? Muhakeme tarzı şu : Bu bel-
<re Çetin Altan'a göre mevcut değil. Şu halde, 
M,aürk, komünizme. vani en öneım'li unsuruna 

.1Jomüıni:zımin, O etin Altan'm bunakla ya-rbğm-a 
-»"re, isçi ye köylü proleter ihti'lâlü unsuruna 
^-nf ı̂ nla^il'îr mi, olama"7 m1? Be1!0"? mevm'1" o-l-

• "/lro-na ,«?öre, nereye bakalım? Atatürk'ün 
•-özlerine bakalım; işte bu sözlerim zikretmiş. 
Tmim anladığım mânada her balbamn çocuğu
na «Havadan çalışma, iş, meslek sahibi o;l» gibi-
1 erden ahlâkî öğüt mânasma gelen ve, tekrar 
ediyorum, b'ütün siyasi doktrinlerin, ahlâk sifi-
•"• emlerinin, dinTerin hepsinde müşterek o'lnn bir 
şey söylemiş, buna benzer sözler söylemiş, bun-
bar naklediliyor ve deniyor ki, beliğe ortada 
-ok. 

Peki Atatürk böyle bir şey söyliyobilir mi? 
Hayır söyliyemez. Çünkü, bizim için pek basil 
gelen bu sözleri söyliyem Ataibürk, Çetin Altan'a 
rülld'üğü yerde ezilsin» diyemez. Çünkü, desey
di, işte o naklettiği sözleri ile çelişme haline dü
şerdi. Eee bir insan çelişme haline de düşebilir. 
Düşerdi, ne zaman düşerdi Atatürk çelişme ha
line? Çetin Altan'a göre o belge mevcut olsa idi. 
O belge yo'k, o halde normal hal nemdir? Bir in
hanın daha evvelki düşünceleri ile çelişme ha
line düşmemesidir. İşte, o daha önceki düşünce
ler, Çetin Altan'a göre, kendisine göre sıralan
mış, ondan sıonra da deniyor ki, «nasıl olur da 
bu düşünceleri serdeden Atatürk köylü ve işçi 
proleterya ihtilâli görüldüğü yerde ezilişin der? 
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Olsa olsa bunu Münir Ilayri Egeli, GOO bin ki
şilik burjuva azınlığının adanılan söyler, ama 
Atatürk söylemez» Bundan açıkça başlka hiçbir 
mâna çıkmamakadır. 

Şimdi, hiraz düşünelim; Ataltîür'k, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu, çocukluğumuzdan 
beri ezberlediğimiz bir metinde söylen'diği gi
bi, «banisi»1 Atatürk devletin başında.., Köylü 
ve işçi proleterya ihtilâli - dikkat buyurun: : 
'koımünizm değil - Köylü ve işçi proletorya ihti
lâli oluyor. Çünlkü, (ozitme'k) söz ''konusu o laca-
görc, «İşçi ve köylü proleterya ihtilâli her gö-
ğma göre hareketin en aşağısından başlamış ol
ması lâzım, yine mantıkan. 

Atatürk ne yapıyor? Sayın Altan'a göre 
(ezilsin) demiyor. Bunun mefhumu muhalifin
den İki mâna çıkabilir; İki alternatif, başkaısı 
çıkmaz. Ya beraibor oluyor, elinde orak çekiç 
'kokuyor, veyahut en aşağısından müsarnaha İV 
•karşılıyor, kayıtsız kalıyor. Günkü, hlr ihtilâl çı
lanca luuınn kar^ı^'nda banka törh'i düvı^m'1. 
m az. Ya ezmeye kalkarsınız ya da beraber olur
sunuz, veyahut da ne olur ne olmaz 'diye bir 
kenarda durursunuz. Bunun başka y^'bı yoktur. 
Başka ihtimal tasavvur edilemez mantıkan. 

Şimdi, benim indimde bu dosyada ciddiyet 
vardır. Çünkü bu düpedüz, benim anlayışlıma 
göre, 142 nci maddenin birinci f->'Vt*n«ırı)'ln. wı-
alan unsurların içine girer. Ama hâkim takdir 
eder, bunu neden yazmış? Tahrik mi edilmis. 
helki yazdığı sırada sarhoştu o zaman, mesuli
yetsizlik mi vardır? Bunları (gürültüler) Bun
ları Meclis takdir cdoeelk değildir. O bakım
dan, cihetteki hâkimin Meclisten îrayri takdir 
edeceği şevler vardır. Belki talhrüke uğranmış
tır, muhtelif hafifletici selbepler bulunabilir 
binaenıaleyh bunları hâkim bilir... 

Alma. 'biz bir dosyamın eildd'iyntini ineelor-
']\C,r\. (orrpT. dio'^nıdan doğruya e'iddiyctt üzenin
de hüküm verirlken mevzuııbaihıls olan sey biz
zat maddi suc delilinin kendisi iıse) elhetlte ki 
o maddi delinin ciddi olup olmadığına bakaca
ğız. 

Si'mdi efendim bu ne sebepten, niçin? Bu bir 
prnna^nnida mıdır? Bence bu bir prnna,canda
dır. 'Türkiye'de bindin özellikle srone nesider 
ne^dinde reh'ber 7\taltünk, Atatürk'ün isçi ve 
l^övh'i proletarya ihtilâlinin vukuunda ezil
mesin der; ya müsamaha eder, ya beraber olur

du mânasına gelebilecek bir şey yazmak ve 
bunu Atatürk'e bağlamak bu fikrin yayılma
sında, yerleşmesinde, kuvvetlenmesinde Ata
türk'ün prestijinden istifade maksadını açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu propagandanın ta ken
disidir. 

Muhterem arkadaşlarım. Bu vesile ile tek bir 
cümlesini okuyarak Atatürk'ü tenzih edelim ev
velâ. Atatürk konusunda en saygı değer buldu
ğum uzmanlardan Sayın Tarık Zafer Tunaya'-
nm kitabından çok zikredilmiş bir tanesini oku
yacağım : 2 Aralık 1922 : 

«Şurasını unutmamalı ki, bu idare tarzı bir 
bolşevik sistemi değildir. Çünkü biz ne bolşe-
vikiz, ne de komünist; ne biri ne diğeri olama
yız.» Atatürk bunu söylemiş. 

Şimdi, bu dosyadan dolayı teşriî masuniyet 
kaldırılmasın. Efendim, biz bu fikirlerle muta
bık değiliz; ama yine de teşriî masuniyet kal
dırılmasın. Niye kaldırılmasın? Bunun muhtelif 
delilleri var, bir tanesi fikir özgürlüğü. Şimdi 
Niyle bir fikir özgürlüğü vardır sözü bâzı 
C. H. P. li arkadaşlarımız bâzı İşçi Par
tili arkadaşlarımız tarafından sık sık söylenir, 
neşredilir, yazılır hale geldi. 

Bu fikir özgürlüğü Türk Anayasası anla
mında nedir? Anayasanın 20 nci maddesi, tek-
rak okumıyaeağım. Sayın Paksüt okudu. 20 nci 
maddeyi sormuşlar komisyondan. Elbetteki in
san gece yatana düşer, düşünmeye başlar, ne 
bileyim babasını bile öldürmeyi kurar. Lâf ol
sun diye de kurar. O gün kızmıştır onun için 
de kurar. Bu, serbesttir şüphesiz. Şüphesiz Sa
vın Aybar'm buyurduğu gibi fikirler bir eylem 
haline geldiği zaman cezalandırılır. Ama eylem. 
Evlem, onun anlamında, ihtilâlin vukuu! Ama 
Türk Anayasasını bırakalım, Ceza Kanununun 
anlamında eylem sadece o değil. propaganda da 
eylem, siyasi parti kurma da eylem, dernek kur
ma, sendika kurma da eylem. 

Bu sorulduğu zaman Temsilciler Meclisi Ana
yasa Komisyonunun pek Sayın Sözcüsü Muam
mer Aksoy şöyle buyuruyor; aynen okuyorum, 
zabıttan : «Demokrasilerde bir tarafta hürriyet
ler hudutsuzdur. (Hürriyet hürriyettir) diyen 
bir görüş ve tatbikat vardır. Diğer tarafta da 
basın hürriyetini, söz hürriyetini ve parti kur
ma hüriyetini kayıtlamayı bir Anayasa hürri
yet nizamının muhafazası için caiz ve zaruri 
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gören realist bir görüş yer almaktadır. Yeni 
anayasalarına bu yolda kayıtlar koyan mem
leketler de vardır, Anayasa tasarımız da bu 
yolu tutmuştur. Sadece 19 ncu maddede değil, 
(55 nci yani şimdiki Anayasanın 57 nei mad
desi) 55 nci maddede açıkça ifade edilmiştir ki, 
komünizmi men ediyor. Esasen komünizm 
propagandası kanunla cezalandırılmıştır. Bun
dan sonra da böyle olacaktır.» muammer Ak-
soy söylüyor. Anayasanın 55 nci maddesi bu 
hususta en iyi dayanağı teşkil edecektir. Si
yasi partiler ekstrem sol ve ekstrem sağ fikir 
ve temeyüllere iltifat edemezler. Bunların 
tüzükleri, programları Anayasaya, insan hak 
ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik 
Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmezliği temel hükmüne uy
gun olmak zorundadır. Bu esaslara uymıyan 
parti temelli kapatılır diyen bir Anayasa, hür
riyeti imha edici faaliyetleri meneden realist 
bir hürriyet anlayışını kendisine temel yapmış 
bir Anayasadır. Binaenaleyh, o Anayasadaki 
hürriyetle ilgili hükümlere bu ışık altında 
mânâ vermek gerekir. O halde maddedeki fikir 
hürriyetine ve «Toplu veya tek başına» tâbiri
ne mânâ verirken tefsiri bu çerçeve içinde 
yapmak zorunluluğu vardır. Meselâ, bir şa
hıs fikrini bir aile toplantısında, dar bir dost
lar topluluğunda ifade etmişse fikir hürriye
ti çerçevesi içinde kalmış sayılmak gerekir 
ve bu caizdir. Ama, bir fikri açıklama bu sını
rı aşarak propaganda halini alırsa, bir şa
hıs kapı kapı dolaşarak Anayasanın ruhuna 
ve açık hükümlerine zıt fikirleri yayarsa, me
selâ komünist propagandası yaparsa bunun 
20 nci maddede ifadesini bulan fikir hürriyeti
nin şümulüne girmesi bahis konusu olamaz. 
Zira böyle propagandaya müsaade etmek Ana
yasanın ikinci maddesinde belirtilen demok
ratik olma, insan hak ve hürriyetlerine dayan
ma ve hukuk devleti olma umdeleri ile bağ
daşamaz. Keza 55 nci (şimdiki 57 nci) madde
deki hükümle partilere dahi bu hakkı tanımı-
yan zihniyetin arkadaşların belirttiği mahzur
lu yola göz yumması tasavvur olunamaz. İn
san Hakları Evrensel Beyannamesinin 18 ve 
19 ncu maddelerinde herkes için düşünce ve 
kanaat hürriyeti tanınmıştır. Bizim, beyanna
meden ne ileri giden, ne geri kalan bir hak ta
nımamız bahis konusu değil. Şimdi, gözümüzü 

bu beyannameye çevirirsek görürüz ki 30 ncu 
madde şu son derecede önemli ve tamamen bi
zim Anayasamızın ruhuna uygun olan kaideyi 
ihtiva etmektedir. İnsanlara, vatandaşlara ta
nınan hürriyetler asla ve asla diğer kimsele
rin sahibolduğu hak ve hürriyetlerin ortadan 
kalkmasına sebebolacak mânada tefsir edile
mez.» 

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü Muammer Aksoy'un beyanlarına da-
yanaraktır ki Anayasa Mahkemesi Anayasa 
nizamını ve Huzuru Koruyucu 38 sayılı Kanu
nun iptalini de işte bu aynı gerekçe ile ve mut
lak yazılmış görünen bu 20 nci maddeye gerek
li tahditlerin, biraz evvel Sayın Paksüt'ün ifa
de ettiği gibi, Anayasanın genel mahiyetteki 
11 nci maddesinin verdiği genel cevaza isti
naden vazedileceğine dair de benim şahsan 
mükemmel bulduğum bir karar kaleme almış
tır. Birkaç karar kaleme almıştır, hattâ... 

Şimdi arkadaşlarım, bu Anayasa böyle ya
zılmış, eğer Kurucu Mecliste bulunan insan
lar Türkiye'nin bulunduğu şartları İngiltere'
nin, Fransa'nın şartlarına benzetselerdi, Ana
yasayı böyle yapmazlardı. Daha çok Batı Al
manya'nın şartlarına benzetmişler. Türkiye'de 
demokrasinin çeşitli tenkitler altında bulun
duğunu içerden, dışardan gelen tehditler al
tında bulunduğunu ve her şeye rağmen bu de
mokrasinin genç olduğunu düşünmüşler, onun 
için bu hükümleri koymuşlar. 

Şimdi, (fikir özgürlüğü paravanası altında 
bu suçlar teşriîmasuniyetin refi konusuna 
prensip itibariyle giremez) tezini müdafaa eden 
zevata açıkça şunu sormak lâzımdır; Bu Ana
yasanın değiştirilmesini istiyorsanız... Değişti
rilmesini mi istiyorsunuz? Sık sık Anayasanın 
değiştirilmesini istiyenlerden şikâyet ederse
niz, varsa ben de şikâyetçiyim. Ama size soru
yorum, sizde mi değiştirilmesini istiyorsunuz? 
(Alkışlar).. Çünkü «Fikir özgürlüğü prensibi 
itibariyle, bu gibi suçlar teşriîmasuniyetin ref-
fi taleplerine mevzu olamaz, teşriîmasuniyet 
bu sebeplerden dolayı kaldırılmaz» demenin 
ifade ettiği bir tek mâna vardır, o da şudur; 
lâikliğe aykırı faaliyetler hakkında propa
ganda yapan, yapacak! Bu Anavasanm meş
ruluk temeli aleyhinde propaganda yapan, ya
pacak. Devlet ve millet ve ülke bütünlüğü aley-
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hinde de yapılabilecek. Irkçilık, faşizm, komü
nizm, hepsi yapılabilecek. Fransa'da böyle, İn
giltere'de böyle. 

Bu fikirleri iddia edenlerin hepsini aynı de
recede samimî, ve aynı derecede tutarlı görmek 
isterim. 

Sayın Behice Boran Af Kanunu müzakere 
edilirken bu fikri burada savundu. Kendisi tu
tarlı idi; bunu söylemek zorundayım. Ama 
bir yandan, nasıl oluyor da bu memlekette 
aşırı sağ fikirlerin propagandasına ve faali
yetlerine müsaade ediliyor diye terter tepinen-
lerin asgari bu fikirlerinde samimiyeti vatan
daşlar bulmak istiyorlarsa, aynı derecede ama 
aynı derecede, onu söyledikleri kadar, aşırı sol 
f'kirlere de bu Anayasanın müsamaha etmedi
ğini, Türk kanunlarının da bu Anayasaya da
yanarak müsamaha etmediğini bilmeleri lâzım
dır. Yoksa (alkışlar).. Yoksa, samimiyet bir 
noktayı gerektirir: (Alkışlar) Anayasa dışın
da hangi propaganda faaliyeti varsa hepsinin 
karşısında aynı derecede olmalı. Aksi halde, 
fikir özgürlüğü bahanesi ile kendilerine, kimi
sinin belki hesaplı olarak, kimisinin belki fi
kir züppeliği içinde Amerikalıların Stevenson 
çin dediği gibi, (egg - head) yumurta kafalılık 
içinde, daracık çevreler içinde kendi kendileri
ne kafa tokuşturarak, kendikendilerine delille
rini ve gerçeklerini bularak hoşgördükleri bu 
bid'atı, asıl maksadını ve nereye varacağını ve 
bu bidatin altında yatan meş'um samimiyetsiz
liği bu millet teşhis etmekte gecikmiyecektir. 
(Alkışlar) 

Şimdi bir noktaya daha gelelim; Sayın İnö
nü burada konuştular, kendileri dediler ki, 
(yanılmıyorsam, zannedersem, fikirlerini hülâ
sa ederken; çünkü aynı fikri çok kereler tek
rar etmek lûtfunda da bulundular) dediler ki ; 
«Bir sosyalist yazar var, sosyalist fikirler ya
zıyor, bu kimseyi teşrii masuniyetini kaldıra
rak takilbetmek haksızlıktır» bu kelimeyi kul
landılar, insafsızlıktır. Bu, endişe ederim, ikti
dar bu yollara giriyordu. 

Benim kanaatimce kimsenin bu yola girme
ye imkânı yok bu sistemin içinde. Çünkü, Ana
yasa Mahkemesi falan var, bir takım şeyler, 
bu sistemde. Hukuk devleti içinde kimsenin, 
ama kimsenin, bu Anayasanın dışına, iktidar 
dâhil olmak üzere, çıkmaya cüreti yetmez. 

Gelelim, «şiddet yoluna başvurmaktan vaz
geçmiş» dendi. Diyorum ki, şimdi yeniden şid
det yolunun kapısı açılıyor! 

«ıŞimdi, muhterem arkadaşlarım, şunu dü
şünmek lâzım; ya Sayın İnönü kürsüye çıkar
ken bu dosyanın içinde yer alan bu yazıyı cid
diyetle okumadı veyahut okudu ve bunun, ko
münistliğin, sosyalistlik olduğunu sandı! Bu 
takdirde, kendisinin bâzılarında elem duydu
ğunu bâzılarında müsaade ettiğini gördüğü
müz kavram karışıklığının, asıl kendi zihninde 
mevcudolduğunu bu zabıtlara tescil etmek mec
buriyetindeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Eğer 
Sayın Nihat Erim'in burada söyledikleri gibi 
yine bir çeşit sosyalizm olan komünizmi di
ğer çeşit sosyalizmlerden ayıran şey komüniz
min proleterya ihtilâli neticesinde erişilecek 

proleterya diktasına - aslında o da değil ya! -
demokratik santralizm içerisinde belli bir kişi
nin veya kişilerin diktatoryasma varmak ise, 
(Ben bir kısmını ifade ettim, ama, Sayın Nihat 
Erim burada mükemmel surette izah buyurdu
lar), Eğer bu böyle ise, (Atatürk «İşçi ve köy
lü proletarya ihtilâlini her görüldüğü yerde 
ezilmelidir...» hiç der mi bunu?) Diyen bir ya
zarın konuşmasını, geniş fikir özgürlüğü için
de, sosyalist olmadığını söyliyen İnönü'nün 
sosyalistlik sanması; hakikaten, sosyalistlikle 
komünistliği, daha doğrusu sosyalizmin komü
nizm çeşidi ile komünizmden başka çeşitlerini 
birbirine vahim bir şekilde karıştırdığını ve
ya karıştırmaya başladığını göstermektedir. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, meselelerimizi eğer 
karizmatik esaslara göre değil, fakat rasyonel 
esaslara göre inceliyecek isek öyle sanıyorum 
ki, muhterem İnönü'nün burada sosyalizm ve 
komünizm hakkında söylediklerinden çok, ha
kikaten, sosyalizm ve komünizm hakkında va
sat bir insanın, vasat bilgilerle sahibolabilece-
ği kıstasları kullanmak yolu ile bu yazı hak
kında teşriî masuniyeti ref ederseniz, aslında 
Ynayasanm cevaz verdiği sosyalist fikirleri sa
vunan bir insana haksızlık, insafsızlık edecek
siniz» diyen kimsenin asıl haksızlık ettiği neti
cesine ulaşmak lâzımdır, asıl kavram karışık
lığı, muhterem arkadaşlarım, işte böyle doğar. 
Fakat, ben şahsan Türk Milletinin çok büyük 
ekseriyetinin sağduyusunun bu kavram karı-
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sıklıklarına düşecek ruh haleti içinde bulundu
ğunu sanmıyorum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki fikir öz
gürlüğü bahanesi yürümez. Nitekim, biraz ev
vel söylediğim gerekçelerle olsa gerek Anaya
sa Mahkemesi Ceza Kanununun 142 nei madde
sinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasını red
detti. Bu bir kanun, herkesin uyması gereken 
bir kanun, komünizmi Anayasa dışı eden bir 
kanun. Teknik bakımdan şurası iyi değilmiş, 
efendim, kanun teklifi verirsiniz, düzeltiriz, 
hep birlikte eğiliriz. Ama, bu kanun gereğince, 
buraya, üstelik ciddiyeti apaçık bir dosya ge
liyor, «hayır bunu kaldırırsanız bir sosyalist 
yazara insafsızlık, haksızlık edersiniz» demek 
şuna varıyor; «Ceza Kanununun komünizm 
propagandasını yasak eden maddelerini uygu
lamayın!» Kimin için? En asgarisinden sadece 
Sayın Altan için! Bu da Anayasanın 12 nei 
maddesine aykırı. Çünkü; «hiç, kimseye imti
yaz tanınamaz» deniyor 12 nei maddesi Ana
yasanın. Veyahut daha geniş mânada «fikir öz
gürlüğü var efendim» Ne olacak, peki fikir öz
gürlüğü varsa? Açıkça söyliyelim, biz komü
nizm propagandası yapılmasına taraftarız diye
lim; bunu söyliyelim. Bunu söylemek için mu
hakkak komünist olmak da gerekmez. Ama, 
hiç değilse, cesur olalım. «Sosyalist değil, on
dan sonra bunu takiıbederseniz haksızlık eder
siniz» demiyelim. Fikir özgürlüğü bahanesi al
tında bunları gizleyip, propaganda fikir öz
gürlüğüne göre yapılabilir mânasına gelen lâf
lar söyleyip; ama, açıktan açığa, komünist 
partisi kurulsun, komünizm propagandası ce
za tehdidi altında bulunmasın dememek; bu 
cesaretsizliktir. Cesaretsizlik bir yerde sami
miyetsizlikle birleşir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, ikinci bir delil, kaldı
rılmasın denirken şu Anayasanın 79 ncu mad
desinin birinci fıkrası diyor ki; «Bir millet
vekilinin Meclis çalışmalarında söylediği söz
leri dışarda tekrarlaması ve açığa vurmasın
dan dolayı da sorumlu tutulması mümkün de
ğildir.» Doğru, Anayasa böyle diyor. 

Şimdi, bir de zabıt okundu burada ve bu 
zabıtta denmek istendi ki, burada bu sözler 
söylenmiştir. Bu noktada Sayın Erim'le Sayın 
Aybar arasında bir ihtilâf vukubuldu. Sayın 
Aybar, kendilerine has tutarlılık içinde, zabıt
tan Sayın Altan'ın bu sözlerini okurken, «ma

kaledeki sözlerle karşılaştırınca, bunlar aynı 
sosyalist fikirlerdir» dedi. Evet, aynı (bir 
çeşit) sosyadist fikirler, ama Sayın Aybar, Sa
yın Erim gibi demedi ki, burada proleterya 
diktatoryasmm propagandası yapılmıyor, öyle 
birşey demedi. Nitekim, ben de bu bakımdan 
Sayın Erim'e değil Sayın Aybar'a hak verdim. 

Yalnız şu zabtı beraberce okuyalım: «Bu 
memleketin gerçeklerine eğilen her insana bu 
damga bu memleketin tarihinde vurulmuştur.» 
«Köylü efendimizdir» derken Mustafa Kemal, 
dikkat buyurun, proleterya diktatörlüğü iste
miyordu ama, öyle iddia edildi. Öyle iddia edil
diği için Yakup Kadri müdafaa etmiştir» de
niyor. Fikir ne? «Köylü efendimizdir» demiş 
Atatürk, Mustafa Kemal proleterya diktatorya-
sını istemiyormuş bu lâfı söylerken, ama bir
takım kişiler böyle idia etmişler, Atatürk de 
Sayın Yakup Kadri'nin müdafaasına ımıhta-
colmuş. «Biz söylemedik böyle bir şey, biz Ana
yasa diyoruz.» Her halde bir müdahale olmuş 
ki, ona cevap veriyor. «Köylü efendimizdir ne 
demek?» diye devam ediyor Sayın Altan, «köy
lü ile işçi efendimizdir ne demek? Proleterya 
iiktatoryasına temayül gösteren bir halkçı, ha
reket demektir.» Bir tenakuz! Biraz evvel yu
karda «Köylü efendimizdir» derken Atatürk'
ün proleterya diktatoryasını istemediğini Sa
yın Altan söylerken, hemen iki satır altında, 
bu sözlerden, proleterya diktatoryasına bir te
mayül gösteren bir halkçı hareketi diye bir 
tefsir çıkarıyor! Arkasından, her halde bu te
nakuzun farkına varmış olacak, ilâve ediyor: 
«Bir de o açıdan bakmak gerekir.» Yani böy
le tefsir yapılabilir; bu açıdan bu tefsire bak
mak lâzımdır. Bu açıdan bu söze bakınca bu 
tefsirin yapılması bir ihtimaldir; ama, muhak
kak surette bu tefsirin yapılması da şart de
ğildir, mânasına gelen bir söz. Devam ediyor... 
Nitekim, bu mânayı kuvvetlendiren cümleler 
tevali ediyor. «Bir de o açıdan bakmak gerek
tir Mustafa Kemal'in sözlerine» diye tevil eder
ken de, ilâve ediyor, «kendi söylemiştir köylü 
efendimiz diye ve bu istismar edilmiştir. Mus
tafa Kemal'e karşı istismar edilmiştir. Çünkü 
bu sözler istismar edilir," halktan yana olan söz
ler daima istismar edilir.» 

Atatürk «Köylü efendimizdir» demiş; bir
takım adamlar çıkmışlar; bu proleterya dikta
toryasını istiyor, demişler; Yakup Kadri çık-
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mış müdafaa etmiş, yani istismara karşı mü
dafaa etmiş; gerçi buna şöyle bir bakılabilir-
miş, bumdan maksat hakikaten proleterya dik-
tatoryası mı idi diye; ama, bunların hepsi is-
tismarmış... Bu yazının mânası bu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben Meclis 
çalışmaları sırasında söylenen sözlerin tekrar
lanması e açığa vurulması bahsinde aynen ke
lime kelime zaibıt okunur, bu fikirde değilim. 
Metin Kıratlı kitaJbmda diyor ki; «Meclis için
deki bu sözlerin dışarda aynen tekrarı gerekli 
değildir. Meclisin verdiği kararlar da bunu te-
yidetmektedir. Fakat, milletvekili bunları dı
şarda irat ve izhar ederken yeni şeyler ekler 
ve Meclisteki demecinin hedef ve mânasını de
ğiştirirse sorumluluktan faydalanamaz, (Say
fa 48.) Nitekim, (Anayasamızdaki bu «tekrar
lamaktan ve açığa vurmaktan sorumlu tutula
maz» hükmünün Ağababası odur, 29 Tem
muz 1881 tarihli Fransız kanunu da şöyle der: 
«diki Meclisin iyi niyetle,» dikkat buyurun, 
«iyi niyetle gazetelerde neşredilen kontrandü-
leri yani tutanakları (ki, o zaman Fransa'da 
da böyle tutanak tutulmuyormuş. Daha doğru
su zamanında tutulmuyormuş da gazeteler ken
dilerine göre bir şey yapıyorlarmış.) bir ceza 
takibatına mevzu teşkil etmez.» Demek ki, ne
leri alıyor, Meclis içinde söylenen sözlerin dı
şarda, yahut düşüncelerin tekrarlanması veya 
açığa vurulmasında hüsnüniyet esas olacak. 
Hüsnüniyeti nereden anlıyacağız? Yeni şeyler 
ilâve edilmiş mi edilmemiş mi? Buna bakaca
ğız esas itibariyle. 

Kaldı ki, hemen şunu ilâve etmek isterim: 
Her hukuk kaidesi gayesine göre tefsil edilmek 
icabeder. Anayaasnm 79 ncu maddesinin bi
rinci fıkrası ve ikinci fıkrası milletvekillerinin 
ve senatörlerin vazifelerini her hangi bir tesir
den azade olarak yapmaları için konulmuştur; 
yoksa kendilerini alabildiğine suç işlemeye teş
vik için konulmamıştır. Binaenaleyh, hele Mec-
lic çalışmaları sırasında söylemen söz ve düşün
celeri dışarda tekrarlamak ve açığa vurmak 
hükmünü tefsir ederken işte bu hususu dikkat 
nazarına almak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, dönelim yine dosyanın içindeki ya
zıya; acaba yeni bir şey var mı yok mu? Bi
rincisi bu zabıtta ne diyor Sayın Çetin Altan? 
Atatürk «Köylü efemdimizdir» demiş, bunu 

söylerken proleterya diktatoryası istemiyor
muş ama, bu istismar edilmiş, buna şöyle bir 
açıdan da bakılırmış aıma bu istismar edilir-
miş; zaten halk lehine söylenen lâflar istismar 
edilirmiış! Burada zabıtta yer alan düşünce 
bu. 

Muhterem arkadaşlarım., 28 . 9 . 1966 tarih
li Akşam'd a çıkan yazıda düşünce bu değil. Za
bıtta yer alan düşüncenin bâzı kırıntıları bura
da var. Ama, oraya çok önemli ilâveler yapıl
mış. Ezcümle, zabıtta hiç yer almıyan bir cüm
le var; o da şu; «Atatürk İşçi ve köylü prole
terya ihtilâli ezilsin nasıl der? Bunu olsa olsa 
Münir Hayri Egeli ve komprador burjuvasının 
mümessilleri söyler» tarzında bir cümle. Tek-
rar tekrar okuduğum için isterseniz bir daha oku
yayım. Yukarda Atatürk'ten nakledilen sözleri 
diyen «Atatürk, nasıl olur da köylülerle işçile
rin kendilerini sömüren burjuva sınıfına karşı 
yapacakları ihtilâl hareketinin her görüldüğü 
yerde ezilmesini söyler. Bunu da olsa olsa Mü
nir Hayri Egeli söyler; 600 bin kişilik Burju
va azınlığının adamları söyler.» Asıl 142 nci 
maddenin birinci fıkrasının maddi delilini teş
kil eden bu. Bu cümle zalbıtta yok arkadaşlar. 

Şimdi, bâzı yüksek fikirler ileri sürüldü 
komisyonda. Efendim, bunu yazar, sonra gelir 
Mecliste söyler, yahut önerge diye verir, suç 
>lmaz!ü. İşte, bunu kabul etmeye imkân yok. 
En aşağısından Anayasa, «tekrarlamak ve açı-
yş;a vurmak» demiş. Bir şeyin tekrarlanması ve
ya açığa vurulması için evvelce söylenmiş ol
ması lâzımdır. Onun da Mecliste söylenmiş ol
ması lâzım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 
COŞKUN KIROA (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. Teşekkür ederim. Şimdi, kısaca, 
bir - iki usul meselesine temas etmek istiyo
rum. 

Müddete riayet edilmemiş! Sayın Bağcıoğ-
lu'nun sözlerine fazla bir şey ilâve edecek de
lilim. Yalnız; hukukçuların hepsi bilirler, bu
nun misali bizim, önümüzde de cereyan et
ti.' Anayasanın bir hükmüne göre iki sene 
içinde çıkarılması gereken kanunlar var
dı, çıkarılamadı. Çıkarılmıyacak mı idi, vaz
geçmek mecburiyetinde mi olacaktı. Parlâ
mento bu kanunları çıkarmakta? Pekçok hü
kümler vardır, kanunlarda: Danıştay şu işi 
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§ıı kadar gün içinde neticelendirecek. Neti-
celendirememiş. O iş kapatılacak mı? Dâ
vaya bakılmıyacak mı? İşlem yürümiyecek-
mi?! Bu hükümlerin hukukta ifade etti
ği bir tek mâna vardır. Bu bir direktiftir. Şu 
zaman içinde bitirin, âzami gayreti sarf edin! 
Ama, bitmezse, işlem durur mânasını bu hü
kümden çıkarmaya hiçbir zaman imkân yok
tur ve benzeri hükümler mevcudolduğu zaman
da dahi hiçbir vaki t imkân olmamıştır. (Alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım, diğeri, ihzarı ko
misyonda dinlenmek, dinlenmemek gifbd bir 
usu'lî hata olmuş. Hukuku umumi prensibim 
dir. Usul hataları her zaman telâfi edilebilir. 
Nitekim, bu dosyanın dışında diğer bâzı dos
yalar geldi yine, İhzari Komisyonun ilgili ar
kadaşı dinlemediği tesıbit edildi. Bizzat Sayın 
Âdil Kürtel teklif ettiler, bunlar İhzari Komis
yona iade edilsin ve o İhzari Komisyon evvelâ 
ilgili arkadaşı çağırsın, dinlesin diye. Demek 
ki, bunda bir usul hatası falan da mevcut de
ğirdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim söz
lerim burada bitiyor. Mevzuuıbahsolan şey bir 
-vicdanî kanaat meselesidir. Biz bu Anayasanın 
dayandığı, Anayasanın tâbiri ile temel ilke ve 
görüşlere tecavüzleri müsamaha ile karşılıya-
cak mıyız? Karşılamıyacağız. Ben şahsan sa
ğından, solundan, ortasından, gerisinden, fikir 
züppesinden veya ihtilâl tahrikçisinden, hangi
sinden gelirse gelsin, Anayasanın temel ilke 
ve görüşlerinin, hangisine karşı tevcih edilirse 
edilsin, hepsinin şiddetle takibedilmesinin bu 
milletin yüksek menfaatlerinin kesin icabı ol
duğuna inananlardanım. 

Burada dostluk, sempati veyahut bir çevre
nin içinde, (Anayasanın dokunulmazlığa da
ir kaidelerinin belli bir şıkta doğru tatbik edi
lip edilmediğini bilip bilmemek, en aşağısın
dan, şu dosyaları görmeyi gerektirdiği halde, 
yukardan, «Anayasa ihlâl edilmiştir» diye fer-
yadeden birtakım hem bilmiş, ama hakikaten, 
hakikaten ciddiyet dışında hareket yapmış ki
şilerden mürekkep) küçücük çevrelere hoşa git
mek için, bütün Türk Milletinin huzurunu, 
devletin ve milletin bekasını ve bu Anayasa 
düzeninin devamını tehlikeye atacak hareket
ler karşısında kayıtsız davramlamıyacağına 
inanıyorum. Bize burada dosyayı ciddiyet açı

sından incelemek düşer. Benim kanaatimce bu 
dosya ciddidir. Bu dosya üzerinde usulî hata 
yapılmamıştır. Bu dosya üzerinde verilecek ref' 
kararı Anayasaya aykırı olmıyacaktır ondan 
sonrasını «cezai mesuliyet var mı idi yok mu 
idi, bunu yazan tahrik altında mı yazdı, yoksa 
öyle değil mi idi, yoksa temyiz kudretine sahip 
mi idi o sırada değil mi? «Bunu mahkeme tet
kik eder onun vereceği kararı da hepimiz say
gı ile karşılarız arkadaşlarım. 

Hürmetle selâmlarım. (A. P. ve G. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, İs
tanbul Milletvekili Çetin Altan'm yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma 
Komisyonca düzenlenmiş rapor üzerinde sim
liye kadar 10 arkadaşımız konuşmuş bulun
maktadır. Bu arada yeterlik önergeleri gelmiş
tir. Yeterlik 'önergelerini oyunuza sunmadan 
evvel İçtüzüğüm 180 nci maddesi gereğince Sa
yın Çetin Altan kendisini müdafaa etmek için 
iöz istemiştir, kendilerine söz veriyorum. Bu
yurunuz efendim. Daha sonra yeterlik önerıge-
ûni oyunuza sunacağım. 

İçtüzüğün 180 nci maddesi (o mebus ister
se ihzarı encümende, muhtelit encümende ve 
rleyeti Umumiyede kendini müdafaa eder ve
yahut bir arkadaşına ettirir) der. 

Buyurun Sayın Altan. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Saat gecemin üçünde sizlere hitabederken 

•; alışımla ilgili bir meseleden dolayı bu kadar 
vongun bir faaliyete sizi sevk ettiğimden ötürü 
le hepimizden özür dilerim. Bana ait mesele
ler gündüzün ışıklarından ziyade gecenin ha
lası içinde görüşülsün tercih edilir, nedense. 

iSaym milletvekilleri, bendeniz bu kürsüye 
ilk çıktığımdan bu yana şunu müşterek itiraf 
edelim ki, münasebetlerimiz pek demokratik 
anlayışın hoşgörüsü ve sempatisi içinde olma
dı. Benim şahsıma karşı yıllar yılı sürmüş 
>lan Türkiye'deki şartlanmalardan kalma bir 
alerji, onun yanında da benim kullandığım ter
minolojiye karşı nedense mantıkî ve bilimsel 
ölçüde cevap verilmiyen bir kızgınlık vardı. 
Düşünüyorum şimdi, ben sosyalist değilim ve 
')ir faşistim bu sistemde. Bir faşist milletveki
liyim. Bir ülke düşünün ki, orada % 80 i in-
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sanların, kerpiç evlerde oturur, Sayın Başba
kanın ifadesidir bu. Millî gelirin % 57 si her 
zaman tekrarlamışımdır, ilk defa da ben tek
rarladım bunu bu Türkiye'de bundan yedi sene 
evvel) nüfusun % 20 si tarafından alınır. Bun
ları tcnkid eden bir insana karşı ben nasıl konu
şurum, bir faşistim ben. istiyorum ki, kendi 
sömürü sınıfımın diktası ebediyen devam etsin. 
Bu soygunları, bu uzun yıllardan beri sürmüş 
olan sömürüyü dile getiren ve düzeltmesinin de 
metodunu söyliyen kişiler dilsiz kalsınlar, hi-
tabedemesinler, zindanlarda çürüsünler istiyo
rum, faşistim. Sınıfımın diktası devam etsin is
tiyorum. Nasıl konuşuyorum ben? Nasıl konu
şurum? ilk söyliyeceğim söz; bu ulvî memleket
te bu yıkıcı fikirlere asla yer yoktur. Bu fikir
ler bu memleketteki her türlü özgürlüğü alıp 
götürür, bunlar tehlikeli fikirlerdir. Bu fikir
leri söyliyen kişiler demokrasiye karşıdırlar. 
Onların yeri hiçbir zaman demokratik bir par
lâmentodaki bir sıra olmıyacaktır. Onu aramız
dan atalım, onu zindancı götürsün, onu cellât 
alsın, cezasını versin. Bütün sözlerin içinde be
nim burjuva sınıfına karşı yaptığım tenkidin 
acısı saklı idi aslında. Anayasanın umdelerin
den bahsedilirken 12 nci maddeden şöyle bir te
masla geçildi. 12 nci maddede hiçbir sınıfa im
tiyaz tanınmadığı belirtilen sonuncu fıkra. Peki 
soruyorum burada; bütün Türkiye ölçüsünde.' 
ki sizler onların temsilcisisiniz, burava giremi-
yen insanların, bugün böyle bir eşitlik var mı
dır Türkiye'deki sınıflar arasında? Yani ger
çekten millî gelirin % 57 sini alan nüfusun 
% 20 si egemen değil midir acaba öteki sınıf 
içinde? Ben bir sosyalist milletvekili olarak bu 
eşitsizliğin telâfisini istersem ve bunun meto
dunu söylersem siz bana komünist mi diyecek
siniz? (Soldan : «Yazdığın yazıya gel,» sesleri, 
gürültüler) Şimdi, şimdi geleceğim asıl, o yazı 
niçin yazıldı? O yazı boşuna yazılmadı. O yazı 
bir fikir züppesi olarak da yazılmadı. O yazı 
dün elini öptüğü insanlara bugün karşı çıkan 
birtakım fikir oportünistlerine karşı yazıldı. 
(A. P. ve G. P. sıralarından, gürültüler.) 

Evet, çünkü bu oportünizm batırmıştır 
memleketi aslında. Bugün bir liberal partiye 
girerim, o tutmaz çöker, gider devletçi partiye 
girerim, orada işimi yürütemem, başka cere
yanlar olur, gider başka bir liberal parti daha 

kurarım- bu değil bunu yapmamaktı benim 
suçum. Sosyalistim diye açıkça çıkmışım, ga
yet samimiyim ve ben burada belki bir daha 
konuşamam, belki o vakit sesimi fizik olarak 
kısmak mümkün olur. Ama çocuklarınız sesimi 
duyacaktır, buradan duyacaktır. Bunları ilk 
defa Parlâmentoya getirmişlerden biriyim ben. 
Bunları ilk defa Türkiye'ye getirdiğim için Av
rupa matbuatı Türkiye'de demokrasi olmaya 
başladı diye yazmıştır. Bu çabayı gösteren ar
kadaşlarınızdan biriyim ıben. Ben buraya geldi
ğim vakit, biz buraya geldiğimiz vakit emper
yalizm sözcüğünü, pnoleterya sözcüğünü, bur-
lııvazi sözcüğünü hayatında hiç duymamış 
dostlarımız vardı burada. Fena mı olmuştur 
»unları açıkladığımız? Ama ne zaman Anado

lu gezilerine çııksak, ne zaman halka 'bir iktisa
di eşitsizlik olduğunu anlatmaya çalışsak, kar
şımıza çarşaf çarşaf komünist ithamları çıktı. 
Bu şantajı elinden almak gerekiyordu burjuva 
faşistlerinin. Anlatmak lâzım komünizm nedir 
halka. Emekçi sınıfının dedim (yani köylüsü 
ile, işçisi ile) burjuva sınıfına karşı ihtilâl 
yaparak kendi sınıfının diktasını kurması.. Na
sıl buıgün bir faşist burjuvası, katiyen benim 
sermaye metodum tenkid edilemez, buna karşı 
-n/kanlar benim özgürlüğüme karşı çıkmaktadır
lar, ki ben ıonu benim özgürlüğüm demem, millî 
"'/jgürlük diye kamufle ederim. Nitekim aynı 
kamuflâj içinde tutup bir tefecilik piyasasına 
da senbest kredi, teşkilâtlanmamış kredi piya
sası ismini takarım, nasıl ki, yılda 400 lira al
dığı resmî istatistiklerde kay;tlı köylü renç-
bere ovasında bir özel teşelblbülscüdür, bir pat
rondur derim, neyi devam ettirmek için bun
lar? Bu başka süslü sözler neyi devam ettirmek 
için? Neyi devam ettirmek için? Biz burda şim
di özgürlüğe düşman olmakla itham edilen par
ti olarak hatırlarsınız çok yakın bir tarihte 
Anayasanın çiğnenmekte olduğuna işıareti çeken 
tek parti idik burada, tek parti idik. Çünkü o 
zaman zuhur eden liderlerin birtakım demeçleri 
dolaşmıştı, ve hâlâ daha bu kadar Anayasa sev
gisi ve saygısı içinde, ama bir şartla burjuvazi
nin bu dengesiz sınıf tahakkümüne karşı çı
kıldığı vakit, bunu bu şekilde kullanan arka
daşlar, yazarlar sokakta (kaldırılıp da suçlu
ları bulunmadığı vakit ne oklu Anayasa diye 
sormak cesaretini burada göstermediler. Şimdi 
gelmişler samimiyetten söz açıyorlar burada. 
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O zaman Anayasa nerede idi? Anayasa benim 
yazıya karşı, neden; çünkü ben halka anlat
makta olduğumuz doğru fikirlere karşı 'burju
va faşizminin -çıkardığı şantajları yere çarpmış 
ıbir adamım. Anlatmışım halka komünizmin ne 
^olduğunu. Sonra anlatmışım bizim metodu, den
ge kuracaksın demişim o sınıfa karşı. Bize ko
münist diyorlar. Biz ihtilâlci değiliz. Yansım 
söylüyor burada Sayın Komisyon Başkanı. Ko
münizmin ne olduğunu ben halka anlatırsam 
iktidar palbucunu bırakır da kaçar dedim Tak
sim meydanında. Neden? Çünkü doğrusum' 
söylemiyor. Çok özür dil ey erekten tekrar edi
yorum, var kitabımda, yazılarımda da: Komü
nistlik Rus casusluğudur. Komünistlikte kas
ket dalaveresi var, pezevenkliktir diyor. O mu 
ıkomünis'tlik? Namuslu burjuva çıkar anlata 
'komünistliğin ne olduğunu. Der ki, komünist
lik emekçi halkın ihtilâli demektir. Bunlar köy 
köy dolaşıyor, oy istiyor, örigütlenımosini isti
yor emekçi sınıfının, bir denge kursun diye. Ama 
'biz onlara halkın gözünde komünizmi ters an 
lattığımız için, yer çalmak için, bunlar komü
nist, bunlar Rus casusu, bunlar ruible alır, bun 
ların kadınları ortaktır diyoruz, çünkü halk an 
larsa bize sempatisini geri alır diye konkuyora: 
Asıl samimiyet bunu söylemekte Niye bu k;1 

dar benimle uğraşılıyor Türkiye 'de ? Bakın saat 
kaç? Burada demincek sayın bir arkadaş soy 
lerken Sayın Rozibeyli hukukî bir gerçek için 
de çoğunluk olmadan tasarıların kanunlaşanı 
yacağmı ifade buyurdu. Hukukî bir mantı! 
içinde doğru. Ama lütfedin de söyliyeyim, haki
katen burada çoğunluk varken kanuni aşıyor 
kanunlar, tasarılar? Hep berafberiz şurada. Ba 
zen sadece bir doğruyu doğru giıbi g-östenmeni: 
arkasındaki çıplak gerçeklere elimizi uzatanı! 
•avuçlıyabildiğimiz zaman bu -demokrasi yürür. 
Ne olacak bana? Ben bu meseleye kendi hayr.-
tımı koyduğum vakit bilmiyor muydum baş -
ma neler gelecek? Türkiyenin bu kadar 'büyü! 
ölçüdeki soygun mekanizmalarının sınıfmd: 
teşekilâtlanmi'Ş bir başka türlü bir yoğun mev 
cudiyetten bilmiyor muydum bana neler söylene 
ceğini? Biliyordum. Biliyordum ama, ben yin 
biliyordum ki, 20 sene sonra bu, bu akşam bah 
sedilecek burada. Ben yine biliyorum ki, Sayr 
Ferda Güley'in ağa'beyisine yapılan imâla 
bundan böyle genç çocuklara yapılamıyaeak 
Çünkü kimse burjuva sınıfının faşizmine karş 

çıktı diye komünistlik suçu ile zindanlarda çü-
Tımiyeeek bundan sonra. Bunu da biliyorum 
ben. Güzel bir şey değil öyle kplkıp da, efendim 
komünist. Niye faşizmden söz açılmıyor? Bu-
;ün Türkiyede hiç değilse iktisadi bir realite 

olarak da bir faşizm yok mu? Bir faşizmin mas
kelenmesi yalanı yak mu? özgürlük diye şura-
la millî iradenin buraya kocaman harflerle ya
zılmış sloganını 'gösterdikten sonra, bilmiyor 
/myuz ki, Türk halkının % 70 i okuma - yazma 
ülmeız. 

Bilmiyor muyuz ki, ayda bir yumurta düşer 
bunların ıher birine ve onların sesleri, sedaları 
çıkmaz; ölüm ilânlarında bellidir bu. Bizler öl
düğümüz vakit ne kadar büyük çıkar ve onlar 
köy mezarlığına gömülürken acaba bir tek sa
tır görülür mü bir Türk basınının her hangi 
bir tek köşesinde? Bu dahi bir ayırım olduğu
nu 'gösterir. 

Hani ne oldu 12 nci madde? Hani ne oldu 
12 nci madde? 

Ben demiştim ki, Mustafa Kemal'in değil o 
*öz. Benim bir kitabım var, kitapçığım, bana 
rit değil, Mustafa Kemal'e 'ait. Öyle sosyalist
lik falan diye Mustafa Kemal'i sosyalist mos-
yalist 'göstermiş değilim. Başka yazılarım gele-
•ek, göreceksiniz orada. Mustafa Kemal ne sos-
/a'listti, elbette evleviyette komünist de değildi 
liye yazmışım, buraya suç unsuru diye getiri
len yazılarımda var. İtimadcdm bana şimdi da
ha arz edeceğim. Ben tutup da bu kadar 137 se-
ıe hapsim isteniyor 'benim burada. Şu eliniz-
leki gördüğünüz yazı, ki, suç unsurudur, 7,5 
*ene mahkûmiyet... Bir yazı yazmışım İd, 24 
mat sonra ona balık koyarlar, kese kâğdı ya
parak, şimdi ancak bundan sonra okunacak 
hale geliyor sayenizde. Bunun için 7,5 sene ha
pis yatacağım Türk demokrasisinde ve siz di
yeceksiniz ki hir sınıfın faşizmi yoktur! İnsaf, 
buna dünya inanmaz, dünya inanmaz, çocuk
larınız inanmaz. 7,5 sene hapis yatacağım ben 
bunu yazdım diye ve böyle Türkiye'de demok-
ıasi kurtulacak. Birinci .kitabıma, birinci ta
bına yazdım, gördüm klişesini Mustafa Kemal'
in eıl yazısı: «Komünizm her görüldüğü yerde 
bilmeli» var kitabımda, yani bu kadar bu iş 
>in delirsem koymazdım 'birinci tabına Ata
türk'ün sosyal görüşlerini. 

Kütüphane var. Mektuplar .geldi, bu söz 
>nun değildir diye. Kuşkuya düştüm, bir haf-
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ta ilân ettim gazetenin altında, şunun ibelgesi-
ni bana lütfen gösterin diye. (Soldan «belge 
var» sesleri) Belge çıkmadı efendim. Lütfen 
getirin, üçüncü tabına koyayım, basılacak, lüt
fedin, koyayım. Ben (hiçbir şey saklamanı. 

Yalnız Adalet Gazetesinin 14 Ekim 1965 ta
rihine zannediyorum, seçimlerden evvel, Münir 
Hayri Eğeli'nin bir makalesi çıktı. Çünkü ben 
o sırada o el yazısını İsveç'e gönderdim, taraf
sız bir ülkedir diye. İsmet Paşaya yazılmış bir 
özel mektubu öumlıuriyet Gazetesinden alıp 
karşılaştırsın -oradaki ekisperleri diyerekten. 
Gelen cevap, bu yazı onun yazısı değildir, eğer ikisi 
de aynı tarihte yazılmış ise diyor. (Soldan «me
ye bu gayret» sesleri) Anlatacağım, neden bu 
kadar -gayret, anlatacağım. Neden bu kadar 
gayret, anlatacağım. («Biliyoruz» sesleri) Lüt
fedin de dinleyin bir kere de benim ağzımdan, 
ne -olur ya bilirseniz. Bildiğini insan dinler bir 
'kere daha. 

BAŞKAN — Pazarlık yapmayın efendim. 
ÇETİN AKTAN (Devamla) — Bu kadar 

-çoğunluğunuz var, burada konuşacağız, son
ra da atakla falan, tam demokratik -olacak, 
iyi! 

Tuttum basın toplantısı yaptım tekrar, ekis-
per raporlarını gösterdim İsveç'ten. Var mı 
belgesi? Tarih kurumuna haber gönderdim. 
O makalesinde diyor ki Münir Hayri Egeli; 
«Elbette uymaz» diyor. «Çünkü asıl vesika kay
bolmasın diye cama dayadım kopya çektim, pi
yasada dolaşan benim kopya çektiğim suretler
dir» diyor. Peki asıl belge nerede? Onu ben 
bir türlü bulamadım. Lütfedin biriniz bulsun, 
-Sayın Başbakan da burada, bütün imkânları 
elindedir, koyacağım üçüncü kitaba doğru 
imiş diye. Ama eğer bu yalan ise, nerd-en bu 
ihtiyaç duyuldu? İnsan Münir Hayri Egeli di
ye söyler bunu, ımıitinıglerde de bunu kullanır 
kendi imzası ile, niye Mustafa Kemal'in imza
sı altına -oturuyor bunun? Bunu anlamak isti
yorum. Eğer Mustafa Kemal, burada demin
cek bir tek arkadaşın ifade ettiği gibi, ne de
mişim -ben: «Köylü efendimizdir demiş;» Mus
tafa Kemal'in sosyalist, veya -komünist falan ol
madığını ben de biliyorum, 'kitaba da yazmı
şım, şimdi -suç olarak yeni gelecek yazılarda da 
var. Ama bunları söylediği de vakıa. Bu açı
dan da bakılmak gerekir o tarihlerde Mustafa 
Kemal o -tarihte komünism her görüldüğü yer

de ezilmel'idir nasıl der Mustafa Kemal? Çün
kü bu Jhkakı haktır, yani sokakta görür gör
mez adamın kafasını ez demek. O sırada komü
nizm suç değil Türkiye'de. 1922 yazıları bunlar. 
1936 da suç oldu bu. Ondan evvel suç falan de
ğil. Anlatabiliyor muyum? 

Sonra bir şey; şimdi ben desem ki, bir uy
durma kart yazsam, kapitalistler -görüldüğü 
yerde ezilımeli, altına, ıSüleyman Demirci de
sem. Arkasından birisi çıksa dese ki, sen çıl
dırdın mı yahu 26 milyon özel sektör var diyen 
bir adam bunu nasıl söyler? Ve bu suç dâhi 
olsa, çünkü bu kapitalistliğin içinde karabor
sacı olabilir, yani mahkemeye intikal edecek 
kişiler olabilir. Bilmem yağ taciri olabilir. Ka
raborsacısı olabilir. Efendim ben onları kasdedi-
vordum... Yine görüldüğü yerde ezilmelidir diye
mezsiniz. Suçlusu mahkemeye gider derslinin. İh
kakı haktır, görüldüğü yerde ezilmeli. 

Niye bu işi kurcaladığıma gelince; nereye git
se Türkiye İşçi Partisi temsilcileri, bu sahte Ata
türk imzalı olduğuna yazarının yarı itirafı diyo
rum burada, itirafı, cama koyup dayayıpta çık
mış, hiç şimdiye kadar, ben uğraşıncaya kadar 
akmadı ortaya. Cama dayayıp da çekildiği, kar
şımıza çıkıyor. Adam da bilmiyor komünistliğin 
ne olduğunu, yıllar boyu, yıllar boyu yalnız Tür
kiye'de komünizmin tarifi kasket kapıda asılı du-
mr, eğer koca geldi mi hanımın yanına, kapıda 
kasket var, haa bizim hanım başka erkekle eğe
leniyor bem girmiyeyim der. Bu imiş komünist
lik. Bunu anlatıyor Türk burjuvası halka, anla
masın ne olduğunu diye. Tabiî -korkuyor, çünkü 
ook soruyor da, ondan korkuyor, anlarsa bir ha
reket yapar mı diye. Biz de diyoruz ki... (Ondan 
değil, sesleri) Tabiî başka neden korkuyor ya
ni? 

Hiçbir memlekette Fransız kapitalisti korkmu-
vor, İngiliz kapitalisti korkmuyor, İsveçli kapi
talist korkmuyor Türkiye'nin kapitalist olamadı
ğı için kompradorluk safhasında kalmış bir faz
la çarçur edicisi, acaba halk anlar mı diyor. Yu
karda da, şimalde de olmuş böyle bir ihtilâl. Halk 
Rusya'ya burjuva gibi kızmaz, Türkiye'nin düş
manıdır diye kızar. Ama Türk, yani bizim kom
prador burjuvazisi Türkiyenin düşmanı falan di
ye kızmaz Rusya'ya. Orda burjuva smıfı yok 
edildi diye kızar. Halk ihtilâli, yani emekçi sı
nıfın ihtilâli oldu, onun diktası kuruldu diye 
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kızar. Ama halkın bu samimî milliyetçiliğini ken
di çıkarı uğruna istismar eder, kullanır: Rusya 
gelir sonra. 

Çar zamanımda Türküye ide Osmanlı İmpara
toru vardı. İkisi de aynı sistem içinde idi, niye 
kimse kalkıp da bizim imparatoru devirelim, 
Rusların Çarına benziyor demedi. Kazara bugün 
ıklâsik demokrasiye Sovyetler dönse, biz, aman 
vaz gecelim bu sistemden bak yine Ruslar dön
dü mü diyeceğiz? Sonra hadi Rusya bizim düş
manı, niye Çin'e kızıyoruz? Çünlkü orada da aynı 
ihtilâl oldu. Niye Kastro'ya, ben daha ilk konuş
mamda, ki bir iktisatçıdan bahsediyordum, Joze 
dö Kastro'dan. Kalktılar dediler ki, sakallı ko-
münisten bahsediyorsun. Ona niye kızıyoruz? 
Adam memleketini kurtarmaya çalışmış kendi gö
rüşü içimde. Ona da kızıyoruz. Çünkü orda da 
burjuva sınıfı kenara itilmiş. 

Hâ bu vatanperverlikte değil, bu bir sınıf çı
karı ile ilgili bir görüştür. Demokrasilerde bu gö
rüş de savunulur. Ama bunun karşısındaki sos
yalist görüş de sarvunulur. Siz tutar da boyuna 
sosyalistlere, hem komünizmin doğrusunu söyle
meden, kendinizce tarifler yapacaksınız. Yani siz
leri kaydetmiyorum, Türkiye'nin çünki bu hikâ
yesi sizinle başlamadı; yine sizin bir şansınız, 
sizin iktidarınızda ilk defa bir sosyalist partisi 
mevcut, onun da bir güzelliği var ne kadar kızışa
nız. İlk defa Türkiye'de demokratik bir Meclis 
oldu. Ondan evvel, her zaman söylenir, ilik defa 
Meclise geldiğim zaman da söyledim; aynı sınıfa 
bağlı partiler birbiirine transfer ede ede Türki
ye'de siyaset yapacaklar, kuliste başka şey söyli-
yeoekler, burada başka şey söyliyecekler, içlerin
den başka şey düşünecekler, dışlarından başka 
şey ve oy toplayıp idare edecekler ve profesyo
nel politikacı olarak Devlet adamı. Ben buna 
karşıyım, bu da benim görüşüm. Dışardan yapa
caklar, yani bunlar komünist, kendilerinden ol-
mıyan yama. 

Şlimdi efendim Mustafa Kemal'i gençler se
ver mi hiç? Komünizm ezilmeli sözü ona aidol-
maymca komünizme sempati duyarmış... Tersi 
varit, asıl ben onu yılkmaik istiyorum. Gençler 
çak sever Atatürk'ü komünizmin ezilmeli sözünü 
görür, komünist diyerekten itham edilen bir sos
yalist partisinin karşısına haksız yere çıkar, taş
la, .sopa ile valiler desteklemiş, valiler destekle
miş.. Kolları kırılmış insanların ve suçluları bu

lunmamış. Suçluların da bulunmadığı malesef ge
ne bir gerçek bu Türkiye'de. Peki bir partinin 
milletvekili, sözcüsü, yazarı bunun karşısında ne 
yapacaktır? Ben tutup da daha evvel bir şartlan
dırma yaratsaydım Türkiye ortamında, faşistler 
her görüldüğü yerde ezilmeli, kompradorlar her 
«önildüğü yerde ezilmeli, Mustafa Kemal böyle 
sövlüvor deseydim ve elimdeki para imkânları 
da buriuva sınıfı kadar olsaydı, bütün kongrele
rinizi, bütün zencin partilerinizi taşla, sopa ile 
emmi , çerçevesini her dakika indirmeye çalış
kandım, birinizden kalkıp dıa içinizden, yahu bu 
Atatürk'ün sözü değil, görüldüğü yerde ezilmeli 
diye lâf olmaz, suçluyu mahkemeye götürürler 
dive bir itiraz da bulunmaz mı idi halka karşı? 
Kompradorluk başka şevdir, kapitalizm başka 
sevdir, onun da vericisini ödiyorsa adam bir sis
tem içinde ayakta kalabilir diye bir anlatma yap
mayacak mı idin? Sizin yaptığınız yani sizler der
ken katiyen şahıslarınızı kasdetmiyorum, bu sı
nıfın anlayışı bu. Küçük yaştan şartlandırıyor. 
Kitap vermüvor eline. Filime götürmüyor, resim 
hakkında fazla bir fikir vermiyor, şartlandırıyor. 
Efendim, komünistlik ha kasket masket, hürri-
vetsizlik, furuna atarlar bilmem ne.. 

SADİ PEHLIVANOĞLU (Ordu) — Neymiş 
peki?.. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Efendim, ko-
mün'izm nasıl sizin buriuva partiniz kendisinin 
tenkidini susturacak fasıit parti oluyor, o da 
emekçi sınıfının kapitalist lâfını ağzınıza aldırt-
mıaımasi'dır komünizm. 

ŞADt PEHLtVANOÖLTT (Ordu) — Bir ke
re kominizm aleyhinde yazı yazdın mı Çetin?.. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Efendim, bir 
sosyalist tutar da burjuvazimin hoşuna gidecek 
vazıyı yazmaz, onu siz yazıyorsunuz, onu siz ya
zıyorsunuz. (Gürültüler) Ben ihtilâlci değilim. 
Ama halk ihtilâl yapınca gider siz durdurursu
nuz. Elinüzde jandarmanız var, polisiniz var. Bir 
sosyalist milletvekiline kalmaz, ben jandarması 
değilim memleketin. Ben haksızların hakkını arı-
van adamım. Ben buraya geldiğim vakit demir 
suiistimalin!! ortaya koymaya, efendim müfettiş 
gibi, suçlusu kim... Sayın Başbakan her zaman 
söylüyor. Biz böyle sanîki polis müfettişiyiz, fert 
suçlu, yaıkalıyacağız. O bizim aradığımız suçlu 
fert değil, bir sınıf, bir sınıf. 12 nci maddesine 
giriyor Anayasanın. Bir sınıf % 57 piay alıyor. 
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36 ncı maddenin son fıkrasına kimse temas etmi
yor Türkiye'de Anayasamın. Mülkiyet haıkkı ka
mu yararı aleyhine olamaz. Ya, buma ait bir ko
misyon kurdu mu acaba İktidar Partisi, Anaya
sanın şu maddesi gerçekte uygulanıyor mu, uy
gulanmıyor mu diye? 

NURÎ EROGAN (istanbul) — Nerede o 
kişi?.. 

ÇETİN ALT AN (Devamla) — Kişiye bak
ma, sınıfa balk arkadaşım. Ben saat üçe kadar 
burada sizi dinliyorsam, o sınıfın adamıyım diye 
bama işkence etmeye heves ediyorsunuz. Ben de 
sizlerin arasında oturup sade kapitalin methiye
sini ya.psı.vdım, şimdiye kadar sizlerin safında 
çak da önrplâma geHip buralara kadar ilişebilir-
dim arkadaşlarım, ilişebilirdim, evet, evet, evet!.. 

Kusura bakmayın ama, bu memlekette çok 
büvük siyasi yerlere erişmiş kişilerin okuduğun
dan fazla yazı yazmışız biz bu memlekette. İnsan 
hie değilse bunun karşısında bir parça, demiyo
rum ki içlerinde bir değeri vardır, ama hiç de
ğilse bir kemiyeti de mi yoktur canım, Yani bir 
kemiveti de mi yoktur? Oünkü bir anlamda Tür-
kivo'nin buriuvazisi maalesef klâsik Avrupa'nın 
buriuvadisi değil. Avrupa buriuvazisi anlar ya
zarlık ne demektir, yazar özgürlüğü ne demektir, 
demokrasi ne demektir?.. Türkiye'nin burjuvazi
si henüz kapitalini birikti remediği için maalesef 
biraz barbar, talan .ekonomisine kavıyor. Barbar 
.anlamaz yazıdan, sanatçıdan, yazardan, sosyalist
ten. Hemen kafasını vurayım, yok edeyim, düş
man çıktı namussuz, falan filân der. Katiyen 
bövle düşünür ve burjuva inceliği içinde fikir 
ömürlüsünün hududu nedir falan diye baıkmaz. 
Oünkü barbarizmin iktisadiyatı talandır, klasik 
kitaplarda yoktur, burjuvazinin iktisadi metodu 
•kapitalizmdir, emekçinin de iktisadi metodu sınıf 
ölaraık sosyalizmdir. Benim söylediğim ilk ayı
rım klâsik kitaplarda yoktur. Çünkü barbarlık 
devrinde bir şey vazılmaz zaten, kitap üstüne, 
iktisat üstüne. Bir eski devirdi ki, Türkiye'de 
onun kalıntılarını görüyorum ben. Ne kadar ya
zar geldi ise, hakikaten emekçi sınıftan yana 
çıktı ise, her biri komünisttir, vur aşağı, kaç se
ne, 14 sene. Ne yapmış? Yazı yazmış... 

Bilmem nerde bir büyük şair çıkar, romancı 
çıkar, efendim vatan haini... Bir kere komünist 
vatam haini falan değildir. Emekçi sınıfın ihti-
lâlciısidir. Bunu aklımıza kovalım. Burjuva sınıfı 
bütün memleket demek değildir. 
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ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bir da
ha tekrarla. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bütün bur
juva sınıfı memleket demek değildir. Burjuva sı
nıfına karşı çıkmak vatan ihaneti değildir. ('Gü
rültüler) Suç olabilir, ayrı mesele o. Her ihtilâl
cilik suçtur. 27 Mayısçılar ihtilâl yapmadan ya-
kal ansal ardı suçlu olmıyaoalklar mı idi? Bugün 
Anayasası üstümde tartışıyoruz. Bir ihtilâlci ya
kalandığı zaman suçludur. Eğer muvaffak olursa 
alkış tutarlar. Mustafa Kemal yakalansaydı bu-
<?ün tarihler belki de, padişahlık devri devam 
ettiği takdirde, hain diye bahsedeceklerdi kendi
sinden. 

BAŞKAN — Savm Altan, komünist bir ke-
T-O vatnrn. h^ini delildir, dediniz.. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Değildir ya.. 

BAŞKAN — Komünist Türk Anayasasına 
«öre ve ona tevfikan meri kanunlara göre vatan 
haini olarak vasıflandırılmıştır. 

OETtN ALTAN (Devamla) — Hayır efen
dim, değildir, siz hukukçusunuz Savım Başkanım, 
birsi!? da vatan haimi değildir, kaaıtll de vatan ha
ini delildir. Ama suçludur. Suçlu olmak başka 
sev, ihanet etmek başka şey. (Gürültüler) 

BALKAN — Sayın Altan, vatan hainliği... 
(Gürültüler) 

GETİN ALTAN (Devamla) — Gider Ameri
ka Va casusluk yapar da Tunçkanat raporunu 
valkala.rsa halindir... Komünisti de haindir, kapi
talisti de haindir. İhtilâlci suçludur başka... 

BAŞKAN —. Sayın Altan, rica ederim, vatan 
hainliği vatana, ihanet sucunun tekevvününe bağ
lı bir husustur. Ceza Kanunumuzda vatana iha
net faslında komünist sucu bevan edilmiştir. Bi-
naenialevh bu sözümüzün hukukî bir kıymeti ol
maması lâzım<relir. (Soldan, «Barbar sözünü ge
ri alram •» sesleri) 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Savın Başka
nım, sizinle bu hususu tartışmam. Bu bir huku
ki tariftir. Hukukta tutup da kapitalist vatan 
haini ise komünist de vatan hainidir, faşist va
tan haini ise o da öyle. Bunlar kendi sınıfları
nın diktasını kurmaya çaba gösteren ihtilâlci me
totlardır. Hangisi galip gelirse. Şimdi bugün 
Türkiye'de bir faşizm havası estiriliyor, bir yazı 
yüzünden 7,5 sene, beş yazı için de 40 sene bir 
milletvekili için hapis istenir mi? Bu taâ faşiz
mim, zaten maddesi de faşist, Musolini'den gel-
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miş, efendim kabul edilmiş de, edilmemiş de.. 
(«Hapishaneye gir de görürsün.» sesleri) Kur
tulacak mısınız ben girersem? Kurtulabilecek mi 
siniz zannediyorsunuz bu iktisadi metodunuzla?.. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Bu
ca ederim... («Esasa gel» sesleri) 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Şimdi onu 
arz edeceğim, şimdi. Onu arz edeceğim. 

Ben simidi korktuğum içlim ihtilâlci sosyalis
tim de, korkuyorum sizden hani kafamı falan 
kesersiniz diye, işi idare ediyorum, sosyallist nu
marası ile; değil öyle. öyle değil. Çünkü neden 
korkacağım, 137 sene hapis. Yani nedir, ne kaldı 
benim için korkacak? Söğülmedlik anam kalmadı, 
karım kalmadı, çocuğum kalmadı sayenizde. Üs
tüme adam saldırttılar, gizli broşürler bastırıyor 
Millî Emmvet hakkımda. Bilmem iki tane ara-
bavı birbirine benzer kovup bir tanesiniin içine 
girdikten sonra etrafında cehennem göstermeye 
kalkıvorlar. Amerikalılar aleyhimde. Hükümet 
alcvhimde, sizler aleyhimde... (Gürültüler) 

Hic denilse, hiç denilse inandığımı kitabıma 
doğru olarak yazarım. Yarın gözümü kapayıp 
gideceğim. 

Ama devril arkadaşlar, öyle değil mesele. Bu-
srün vervüzüınün en büyük sosyalist lideri inse 
Tü^ki've've ve Türkiye'de iktidara gelse, yine 
TiHdve'vi bir anda sosvalist yapamaz. Bu bir 
bilimsel veridir, veri! Türkiye ancak nonkapita-
liıst denilen, yanii kapitalizme ağırlık vermediği 
halde özel sektörün yanında bir metotla sosva-
lizme bir büvük gelecekte düşebilir? Bu böyle 
ihtilâlle falanı olmaz, Türkiye'nin busrünkü fak
törlerine göre. Onun irin diyelim. Yoksa bilsem-
ki Türkiye sizden ihtilâl yoliyle kurtulacak, ka
famı kovma pahasına, nasıl yapmış 27 Mayısçı-
lar, gider ben de çıkarım Işei Partisinden, böy
le bir sev kurarım, yahut girerim, hiçte buraya 
gelip gözükmem, böyle bayrak gibi de yazı yaz
mam. 

Karşınıza çıkmış konusuvoruz, köy köy do
lanıyoruz, .anlatıyoruz derdimizi, bilimsel olduğu 
için. Ben ihtilâlci sosyalist değilim. Türkiye'nin 
sosyalist gelişmesindeki en büyük biriki bövle ol-
mıyor. Ama sosyalistim ben. (Soldan gürültü
ler.) 

ihtilâlci sosyalist ile sosyalist kelimeleri bir
birine benzer. Metodları değişiktir bunun, birisi 
ihtilâl yapar, inanmaz, kendi sınıfının diktasını 

kurar; öteki inandırabildiği kadar bir denge ku-
^araktan tarihî gelişim içinde halkı bilinçlendi
rir ve onun da Devlet yönetiminde ağırlığı olsun 
ister. Ha, bu suç ise, bu suçu işliyeceğim ben. 
Bu suç ise bunu yapmak, çünkü suç ise ben ken
di içimde memleketime en büyük ihaneti yapmış 
olurum. Benim burada ettiğim yemin Anayasa
daki milletin bütünlüğüne cümlesi bir ağılda ka
pçak söz olaraktan alınmamıştır tarafımdan. Bir 
memlekette nüfusun % 20 si millî gelirin % 57 
Tni alacak ve ben burada millî bütünlük üstüne 
^emin edeceğim. Ben millî bütünlük üstüne ye
min ettiğim zamanı bir sınıf ötekine egemen ola-
m-i'vaoalk anlamında ettim o yemini. Onu Savın 
^aksüt; bu kadar hukukî mülâhazası, derinliği, 
^pnişliği, arilavısı, vatan sevgisi içinde kac sene
nin siyasisidir. bir gün bir iktisadi meselede tu
tup da emekçi halkvararına iki lâf sövlememiştir. 
Ama em^kcâ halk vararına olanlar daima oıera-
Vkette büvük tehlike yaratırlar. Kime karşı? îs-
*<m<bul'un komprador burjuvazisine karşı. Siz-
Wi:n de connınıız ne o sınıfa mensıvoısunuz. ine o 
Ur,dar zenginsiniz, ama başka türlü mücadele et-
m°k o^aki b^mmıvor henüz tarafınızdan, - ki 
!Vı-rlft olacak, aranızdan çıka e k 1 ar bulunacak -
"'imdi hövle sessiz bakıvorsunuz. Yoksa, sizin tem
sil. ettiriniz smıf asıl benim temsil ettiğim sınıf. 
A ma onların, hepsini, bu müşterek yağmada siz-

1("1 de belki bir pav sahibi olursunuz nutukları 
^e. ki idare ediyorsunuz ve uyanacak diye kor
kuyorsunuz. 

B<miım partim* ne kadar oy aldı? Bilemediniz, 
°fn 4. Siz ne kada^ ov aldımz, % 56. Nedir bu 
Mâsınız, saat 4 lere kadar Oetin Altaın, Çetin Al
tan, hep beraber böyle eski zenci tamtamlarının 
â.vinleri içinde böyle tam, tam, tam, Çetin Altan, 
Oetin Altan!... 

Oetin Altaın'dan kurtul amıyacaksmız. Çünkü, 
O-p.tm -Altan bu benim fizikî nâçiz şahsım değil. 
Bu 1967 senesindeki büvük insan uyanışıdır. Tu-
fuvoT*sTm-iTz bulada Mau'nun kitabını getirivor-
sunuz. îftibar ediniz ki, sizin iktidarınızda Mau'
nun kitafbı okunur Türkiye ide. Fransa'da da oku
nur, italya'da da okunur, ne kadar demokrasi 
Tâfı »ecen memleket varsa okunur Mau'nun kita
bı. Bes dolamdır Amerika'da. Şaka edevim diye 
dövüyorum; benim kitabı geçemedi Türkiye'de. 
Hani sizin halkın infiali falan dediğiniz şey Tür
kiye'de rekor olarak satmıştır, sayenizde. Üstüme 
geldikçe merak ediyorlar ne yazıyormuş diyerek-
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ten. Birer tane de - yani elimde imkân yok, ben 
bastırmış değilim - hepinize takdim edecektim, 
ne söylediğimi o zaman daha iyi anlıyacafotık 
karşı karşıya. 7,5 sene hapis, 137 sene hapis... 
Kurtulaibilecek misiniz bu fikirlerden? Bu fikir
ler karşınıza çıkmıyacaık mı bir daha seçim dö
neminde? Yine gelecek, ben olmazsam başka bi
risi, «Arkadaşlar bu memleket sömürülüyor, bu 
memlekette bir burjuva sınıfı, bir komprador sı
nıfı, üstelik de kökü dışarda olaraktan memleke
tin bütün servetlerini ele geçirmek istiyor, diye 
batıracak karşınızda? Hadi onu da içeri, hadi 
ötekimi de. Başa çııkma;z böyle, başa çıkmaz. Me
sele bu ortamı daha düzgün bir iktisadi denge 
içine oturtmaktır. Demokrasi de fikir özgürlüğü
nü alabildiğine serbest bırakmaktır. Korkmayın 
fikirlerden, korkmayın fikirlerden! 

Sayın Başbakan Namık Kemal'den misal gös
teriyor. Namıık Kemal'de kendi devrinin Padişa
hına göre, Sultan Aziz'e sorsaydınız dünyanın 
en büyük namussuzu idi. Kaç sene gitti zindan
larda yattı Maısrosa'da. Şimdi vatan şairi oldu. 
Padişah devri olsaydı yine namussuzun biri ola-
ralk kalacaktı: Yarın da halk yine uyanmaya kal
kar, onu en uyanmadık devrinde ve en küçük 
azınlık içimde savunmuş yazarlarını hiç değilse 
-gönlünde bir merhaba ile saklar. Acaba aramız
dan ka.cını 20 sene sonra bir merhaba ile saklı-
yaoafktır bu halkın doğacak çocukları? Beni sak-
lıyacalktır, emin olun buna, sayenizde. Ben o ka
dar yetenekli bir adam değilim, ama siz bu ka
dar uğraştıkça, beni görüyorsunuz burada, uğ
rası vorsunuz, uğraşıyorsunuz,»'lüzumundan fazla 
büyük yerlere çıkartıyorsunuz, beni, lüzumun
dan fazla. Ben bir işporta yazarıyım, 24 saatte 
her gün imza atarım ben. Arada sırada biraz da
ha çalışacağım kitap, piyes falan diye. Bu kadar 
uğrasılmazya bir yazarla. O kadar uğraştığınım 
vakit yazarlar büyümeye başlarlar. Bir yazar uğ
raşıldığı kadar büyüktür. Türkiye'nin Parlâmen
tosu saıat dörtte bir yazarla uğraşıyorsa asgari o 
parlâmento kadar büyüyor demektir o yazar. Bu
na karşı ben size saygı gösteriyorsam siz de ba
na saygı gösterin. ('Gürültüler) Sizler kadar bir 
kişi ile burada ve aynı ölçüde karşılaşıyoruz. Ey 
ya öyledir biraz da. Bunu ilerde görecek insanlar 
böyle görecekler, 4 e kadar bekle, yazar. Niye? 
Gazeteye 24 saatliğime imza atmışta, haik sömü
rülüyor demiş. Mustaıfa Kemal'in imzasını uydur
muşlar, böyle değil demiş. Mustafa Kemalin, 

«Kominizm her gördüğü yerde ezilmeli» sözünün 
ona aidolmadığım söylemişiz. (Gürültüler) 

Niye düşünmiyeyim. önüne gelene burada ko
münist diyorsunuz, anlatıyor musunuz komünizm 
ne? '(«Neyi anlatıyorsun, sesleri) E, komünizmi 
anlatıyorum. Halk ilhtilâlcisidir demek: diyorum, 
pezevekliık demek değildir diyorum. Ne olacak?. 
(Gürültüler) Siz çünkü pezeveklilktir diye anla

tıyorsunuz, ben ihtilâl diye anlatıyorum. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Altan, Sayım Altan, Mec
lis kürsüsünden, eğer İçtüzüğü iyi tetkik etmiş-
seniz, elfazı galize veya müstehcen beyan kul
lanmak memnudur, yasaktır. Lütfen o sözü geri 
alınız... 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, söz benim değil burada konuşulan yazıla
rın içinde var. Canım pezeveklik sözünü geri alı
rını, üstelik daha iyi... 

BAŞKAN —• Sayın Altan, ben zâtıâlinize İç
tüzüğün bir hükmünü izalh ettim. İçtüzüğün hük
müne göre kürsüde elfazı galize veya müstehcen 
beyan kullanılamaz. Lütfen geri alınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Efendim, ge
ri aldım. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ben kimseye 

demedim, komünizme öyle denildiğini söyledim. 
BAŞKAN — Beyefendi kimseye söylemeniz 

şart değil. Bizatihi kelimenin kullanılmış olması 
bir milletvekillinin içinde bulunduğu statüye ay
kırı düşer. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şimdi şu suç konusu olan yazıyı herkes 
parça buçuk okudu, ben tümünü okuyorum bu
radan: 

«Bornovo Savcısı; lütfen dinleyin!» 
Dünkü Cumhuriyet gazetesinde çıkan şu 

havadisin ilk satımı okuyalım : (İzmir. Bu 
Bornova, Savcısının Atatürk'ün Bursa nutkunu 
bildiri olarak yayınlıyam Ege Üniversitesi Fi
kir Kulübü Başkanını, bu nutkun Atatürk'e 
aidolduğu belli değildir, siyaset yapılmakta
dır, gerekçesiyle mahkemeye vermesinden son
ra Ege Üniversitesi Fikir Kulübünün feshi için 
de ayrı olarak açtığı dâvaya Bornova Sulh 
Hukuk Mahkemesinde dün başlanmıştır.) Du
daklarımda acı bir çizgi ile okudum bu hajva-
disi. Atatürk'ün Bursa nutkunu son defa Yar-

— 458 — 



M. Meclisi B : 144 20 . 7 . 1967 O : 3 

gıtay Başkanı İmran Öktem Adalet Yılını açış 
konuşmasında okumuştu. Bornova Savcısı, kı
zım sana söylüyorum, gelinim sen anla kabi
linden Ege Üniversitesi Fikir Kulübü Başka
nını bahane ederek doğrudan doğruya Yargı
tay Başkanıma bir çıkış yapmakta ve «bu nut
ku okumanın siyaset olduğunu söylemekte
dir. Ayrıca nutkun Atatürk'e aidolmadığını da 
iddia etmektedir. Yine dün çıkan iktidara bağlı 
gazeteler Yargıtay Başkanına karşı küfürlü 
manşetlerle donatılmış. Böyle olunca tıpkı 
Eskişehir Savcısı, Eskişehir Emniyet Müdürü, 
Eskişehir Valisi gibi Bornova Savcısının da 
kimliği dikkatimizi çekmeye başlamıştır. Bu 
kişilerin yukardan hazırlanan bâzı tertiplere 
ve yukardan verilen bâzı emirlere kendi makam
larına yakışmıyacak şekilde âlet oldukları 
inancı içimizde pekleşmeye başlamıştır. Devir
ler değişir ama, bizim üzerine istifham koymak 
zorunluğunu duyduğumuz kişiler değişen de
virlerle birlikte kendilerini bir daha kolayca 
saklıyamazlar ve taşınması zor bir damga ile 
kamu oyu önünde cascavlak kalabilirler.» 

Şimdi bir daha meseleyi en açık şekilde 
ortaya koyalım. 31,5 milyon Türk halkı yıllar 
ve yıllardan beri 600 bin kişilik bir azınlık ta
rafından soyulmaktadır. 65 milyarlık millî ge
lirin 25 milyarının 600 bin kişiye kademeli ola
rak dağıtılması bunu bilimsel şekilde ispat et
mektedir. Bu 600 bin kişilik azınlığın başında 
bulunanlar bu soygunun devamı için çalışmak
ta, her şeyi buna göre hazırlamakta ve bu soy
gunun devamı uğruna yabancı güçlerle gizli 
raporlara kadar uzanan anlaşmalar yapmakta
dırlar. Bu 600 bin kişilik azınlığın durumu 
daima Anayasa dışı bir davranış içinde ve tam 
bir burjuva diktası biçiminde görünmektedir. 

«Bu azınlık son yılarda protestan şirketle
ri ile;olan ortaklığını daha- rahat yürütmek 
için halkı dinsel akımlarla uyutma sevdasına 
kapılmıştır. Böylece halkın bu sınıftan çektiği 
bunalım metafizik bir alana saptırılmak isten
miştir ve Yargıtay Başkanı namuslu bir aydın 
ve en büyük yargıç olarak buna karşı çıkmış
tır. Bornova Savcısı yukardan aldığı emirle 
şimdi bu en büyük yargıca karşı bir manevra 
çevirmek peşindedir. Ama yine hemen haber 
verelim ki, kendisi bu manevrayı çeviremiye-
cek ve bu manevranın altında kalacaktır. Bir 
yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra Bornova 

Savcısı hangi sıfatın altında bulunursa bulun
sun, bulunduğu yerden kendisini ortaya çıka
rarak bu sözlerimizi hatırlatacağız. 600 bin 
kişilik burjuva diktasının ipini ellerinde tutan
lar; halkın uyanmaya başlaması karşısında 
yeni tertipler peşindedirler. Bu tertiplerden 
biri yakında Eskişehir'de yürürlüğe konmak 
istenmiştir. Baki Şimşek adında bir polis aja
nı bir okul öğrencisini orak - çekiç çizmeye 
kışkırtmıştır. Sonra da öğrenciyi yakalatmış-
tır. öğrenci beni buna Baki Şimşek adında 
biri zorladı dediği zaman savcı Baki Şimşek 
polis ajanıdır, onun hakkında ademi takip ka
rarı verdim, demiştir. 

«Orak - çekiç köylülerle işçilerin kendileri
ni sömüren burjuva sınıfına karşı ihtilâl işare
tidir ve 600 bin kişilik azınlığın elebaşıları 
daima bu ihtilâlin kâbusu ile yaşamalkta ve bu 
kâbusun şantajı ile önüne geleni kahretmeye 
çalışmaktadırlar. 600 bin kişilik azınlık prole-
terya diktasına, sınıf diktasına karşı oldukları 
için değil, kendi diktaları sona ereceği için 
karşıdırlar. Yoksa sınıf diktasına karşı olan
lar 65 milyarlık millî gelirin 25 milyarını al
mak için bu kadar tepinmez, bu kadar düzen 
ve dümen hazırlamazlar. Savcılar, emniyet mü
dürleri, valiler ise Anayasamıza göre burjuva 
sınıfının memurları değil, Türk Devletinin 
memurlarıdır. Oysa bunlar tıpkı Bornova Sav
cısı, Eskişehir Savcısı gibi Türk Devletinin 
memuru olmaktan çok 600 bin kişilik bir azın
lığın adamı olma niteliği içinde karşımıza çık
maktadırlar. 

«Atatürk'ün Bursa nutku tam gençliğe hi
tabesinin paralelindedir. Atatürk hainlere kar
şı Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiş
tir. Hainler elbet bundan çok korkmaktadır
lar. Eğer Bornova Savcısı Atatürk'e mal edil
miş uydurma söz arıyorsa o söz işçi ve köylü 
ihtilâlinin her görüldüğü yerde ezilmesi gerek
tiğine ait sözdür ki, onu da Münir Hayri Egeli 
bizzat uydurduğunu yarı yarıya itiraf etmiştir. 
Atatürk'ün yazısını cama koydum, kopye çek
tim, ortalıkta dolaşan o kopyadır, demiştir ve asıl 
yazı o kadar aramamıza rağmen bir türlü ortaya 
çıkmamıştır. 1 Aralık 1921 de Büyük Millet Mec
lisinde; «Her birinizin hakkı vardır, yetkisi var
dır, fakat çalışma sayesinde bir hakkı elde ede
riz. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmak-
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tan uzak olarak geçirmek istiyen insanların bizim 
sosyal bünyemiz içinde yeri yoktur, hakkı yok
tur. O halde ifade ediniz efendiler, Halkçılık sos
yal düzenini emeğine hukukan dayatmak istiyen 
sosyal bir doktrindir efen'diler. Biz bu hakkımızı 
mahfuz bulundurmak, istiklâlimizi emin bulun
durabilmek için Heyeti Umumiyenizce, Heyeti 
Milliyemizce bizi mahvetmek istiyen emperyaliz
me ve bizi yutmak istiyen kapitalizme karşı Heye
ti Millîyecc mücadeleyi caiz gören bir doktrini 
takibe'tmek istiyen insanlarız.» diyen Atatürk... 

1920 de yine Büyük Millet Meclisinde: «Bi
zim görüşlerimiz ki, halkçılıktır, kuvvetin, kud
retin, hâkimiyetin idarenin doğrudan doğruya 
halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulma
yıdır ve şüphe yok ki, bu dünyanın en kuvvetli 
'bir esası, bir prensibidir. Elbette böyle bir pren
sip en koyu sosyalist prensipleri ile çatışmaz.» 
diyen Atatürk, 1 Mart 1922 de; «Türkiye'nin 
sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal 
(birlikte verelim. Türkiye'nin hakikî sahibi ve 
efendisi hakikî üretici olan köylüdür. Efendiler 
diyebilirim ki, bugünkü felâket ve sefaletin tek 
sebebi bu gerçeğin gafili bulunmuş olmamızdır. 
Filhakika yedi asırdan beri cihanın dört bir kö
şesine sevk ederek kanlarını akıttığımız, kemikle
rini topraklarında bıraktığımız ve yedi asırdan 
(beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz 
ve buna mukabil daima tahkir ve tezlil ile muka
bele ettiğimiz ve bunca fedakârlık ve ihsanlarına 
karşı nankörlük, küstahlık, cebbarlıkla uşak se
viyesine indirmek istediğiniz şu gerçek sahibin 
huzurunda bugün utanç ve saygı ile hakikî duru
mumuzu alalım.» diyen Atatürk; nasıl olur da 
köylülerle işçilerin kendilerini sömüren burjuva 
sınıfına karşı yapacakları bir ihtilâl hareketinin 
her görüldüğü yerde ezilmesini söyler? Bunu ol
sa olsa Münir Hayri Egeli söyler. 600 bin kişilik 
'burjuva azınlığının adamları söyler. 

'Savcılar, Emniyet müdürleri, valiler, sizler 
25 milyarlık 000 bin kişinin adamları değilsiniz. 
Sizler Türk Devletinin yöneticilerisiniz, tutumu
nuz ona göre olmalıdır. Yozlaşmış ve ihanete ka
dar uzanmış Anayasa dışı bir burjuva diktası
nın omuzdaşlığı size yakışmaz. Polis ajanları ile 
çocukları kışkırtmayın ve Atatürk'ün nutuklarını 
ve dolayi'siyle en büyük yargıcı mahkemeye ver
meye kalkmayın. Sonunda mahkûm olanlar siz
ler olursunuz..» 
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Bu söz suçmuş ve bunun için 7,5 sene hapis 
yatacakmışı'm. Niye? Yalan mı? Yalan mı? Ya
lan mı? (Gürültüler) Köylü efendimiz olsun is
ter misiniz istemez misiniz? Eğer namuslu insan-
larsanız bunu köylüye söyleyin. Senin efendi ol
manı biz istemiyoruz deyin. Bunun için beni bu
rada yargılar havasında, yargılar havasında, yar
gılar havasında köylü ile işçinin Türkiye'de, vaz
geçtik efendi olmasından, sizlerle, temsil ettiğiniz 
iburjuva sınıfı ile aynı dengede olmasını istiyor 
musunuz ve bunu da köylü ile işçilere benim gibi 
açık açık söylüyor musunuz? Yoksa buna kızıyor 
musunuz? Mesele burada. («Bu komünizmdir» 
sesleri, gürültüler.) Bu komünizm de değil, o 
ikinci lâf o. Komünizm kelimesinin arkasına sak
lanarak insanları sömürme3re de faşizm derler 
yer yüzünde. Komünizm kelimesinin arkasına sak
lanarak... (Gürültüler) Eğer Yunanistan'da hal
ka dönük partiler % 65 bir oy alarak iktidara 
gelmek üzere iken, hangi kuvvetler devirdi ve 
Türkiye'de uyanmaya başlıyan köylü ile işçilere 
karşı o kadar kuvvetli olmadığı halde Yunanis
tan'daki kadar, burada hu baskı niye? Hiçbir pa-
rellellik yok mu arada ki, demincek burada bir 
sözcü Brezilyamdan, ki aynı şekilde Amerikalılar 
bir darbe yaparak' bütün halkçı güçleri sus-
turmuşlardır ve Yunanistan'dan Sayın Başbaka
nın ikazı ile bahsettim. Yarın Türkiye'yi bir fa
şist darbesi ile bütün demokrasinin iflâs edeceği 
'bir uçuruma mı götürmek istiyoruz? Yoksa sınıf
lar arası gerçek bir denge kurarak b'iribtirini sı
nıfların frenlemesini mi istiyoruz? Şimdiye kadar 
'burjuva sınıfı frenlenmiş değil. Hiçbir sınıf da 
iktidarda iken, aman efendim Anayasanın 12 nci 
maddeci hiçbir sınıf imtiyazlı olamaz dedi, kendi 
imtiyazlarımı ben kendiliğimden biraz kısıtlayım 
demez. Tabiati eşyaya aykırıdır bu. Bir sınıfın 
imtiyazlı olamaması, ancak öteki sınıfın da uyan
ması ve ona karşı "Devlet örgütünde denge tut
ması ile mümkündür. Ama tutup da biz bu denge
yi hazırlamaya çalışırken, «Efendim bunlar ko
münisttir, Atatürk bunları her yerde kafasını 
ezin dedi, bunlar namussuzdur, ruble alır, Rus
ya'ya satacak sizi, hanımları müşterektir.» der
seniz, o zaman biz de halka bu sözlerin doğru 
olmadığını, katiyen komünizmin öyle hanımların 
ortaklaşa olması, Rus rublesi alması, demek de
ğil, halk ihtilâli demek olduğunu söyleriz, ve ar
kasından da biz ihtilâlci değiliz deriz. Biz senin, 
tıpkı burjuva sınıflarına, partilerine örgütlenip 
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de oy istemeleri gibi, kendi örgütün içinde kendi 
ağırlığını Büyük Millet Meclisine koymanı isti-
yenleriz deriz. Bunları bin defa, yüzbin defa 
tekrarlamışım berideniz. Ama kalkıp yine aynı 
şantaj. Neden?... Çünkü uyanıyor, çünkü o bura
ya geldi mi, onun örgütü sağlamlaştı mı siz üç 
milyonu özel sektöre devredemezsiniz plânlamada. 
Olmaz o, olamaz, bütün hikâye budur aslında. 
% 57 pay aldırtmaz, aldırtmaz. Buraya gelir 100 
kişiyle, 150 kişiyle vermez oy, obstrüksiyon ya
par, nutuk, söyler halkı uyar tır, onu verdirtmez. 
Buna kızıp da bu şekilde halkı uyandıran ve 
sömürüye karşı çıkmış bir artık eski sayılan ya
zarı saat 4,5 lara, 5 lere kadar burada, komünist 
gözcülüğünü de açmadan, efendim komünistlikle 
dinamit koydu memleketin altına... Ben sömürü
cü burjuva sınıfının altına dinamit koyuyorum. 
O memleket mi demek? % 80 i'Türkiye'nin fa
kir fukara, emekçi... Niye onlara gidip de du
var, cami yaptırırım, sen bana oyunu ver, çeşme 
yaptırırım diyoruz da, hakikaten sınıfının bilin
cini anlatmaya kalkanlara kızıyoruz? Böyle uy
kuda mı kalsınlar istiyoruz? Fena bir şey mi ya
pıyorum ben? Ne olmuş onları uyandırırsak? Siz
ler de bundan sonra uyanmış köylülerle işçilere 
göre konuşursunuz. Belki bir partide (birleşiriz. 
Aramızda değiştirmeye meraklı olanlar vardır 
partilerini. Ne olacak? Anlattıkça böyle olur. 
(Gürültüler) 

Şimdi buraya 'burjuva partileri arasında tur
nike mi yapacağız? O parti iyidir, burada bakan 
olurum, orada olamazsam ötekinde olurum, beri
kinde olmazsam ötekinde olurum diye?.. İşte bak 
sınıf meseleleri ortaya çıkıyor ve bütün kaç saat
ten beri- Türkiye'de bu meseleyi konuşuyoruz. 
Bunun müthiş etkisi olacaktır, Türkiye'de, müt
hiş etkisi olacaktır ve alışacaktır köylüler. Bura
daki konuşmalar kulaklarına gider onların. «Bir 
adanı çıkmış bizden yana, efendim komünistlik
te öyle bir ihtilâlmiş, adam demiş ki, denge kura
cak... Ama bizim oyları alanlar ne yapmışlar? 
Vay efendim köylü sınıfı kendisini sömüren bur
juva sınıfına karşı denge kursun dedi diye alaşa
ğı etmişler.» Bu duyulmıyacak mı zannediyorsu
nuz? İşte aslında köylülerden oy alırken bunu 
söylemek lâzımdır. Yoksa adamcağız bilmiyor 
ki, ne olduğunu. Kitapları yasakla, anlatan ada
mın dilini koparıyorsunuz, ondan sonra, ben 
•efendim fiyaka için cesaret gösteriyor muşum da 
onun için yazıyormuşum bunları. Hayatta cesa-

I ret gösterememiş kişiler yapılmakta olan normal 
vazifeleri dahi cesaret zannederler hazan. Ben vazi
femi yapıyorum. Bir sosyalist milletvekili böyle 
olur, siz hayatınızda hiç sosyalist milletvekili gör
mediniz, onun için haklı görüyorum. İlk defa 
görüyor Türk Parlâmentosu sosyalist milletveki
lini ve yine de doğrudur ve yine de tarihe uygun 
bir iş yapıyorsunuz. Ne zaman ki, bir sosyalist 
milletvekili böyle henüz biraz bu işlere pek fazla 
ünsiyet keshetmemiş bir burjuva diktasına dönük 
Parlâmentoya girer, hep başına gelir, böyle do
kunulmazlığını kaldırırlar falan. İtalya'da vur
dular. İngiltetre'de yine... Ama sizinle aramızda
ki fark... Bunlar elli sene evveldi. 

Burada demincek bir arkadaşım bana Jorez'i 
misal veriyor. Jorez'in ismini söylesem burada et
ki olacak. Çünkü büyük bir adamdır Jorez ve 
Partiondadır mezarı. O mitingde konuşmayı yap
mıştır ve hakikaten de dokunulmazlığını kaldır
mışlardır. Ama tarih 1902 idi. İnsan söylediği 
vakit, Jorez'den bahsettiği vakit tarihi de beraber 
söyler ve o adamın kim olduğunu söyler. Bir işçi 
miletvekili, Fransa'nın hürriyeti için de sosya
listlik yapmış, Mecliste söyle/diklerini işçi mi
tinglerinde söylemiş, dokunulmazlığını kaldırmış
lar. Eğer beni Jorez gHbii görüyorsanız çok hoşu
ma gider, ama ben Jorez'in tırnağı olamam, Jo
rez'in tırnağı olamam, büyük bir sosyalistti, bü
yük bir sosyalistti. Demek burada olsaydı, ada
mın yine siz 1967 senesinde dokunulmazlığını kal
dıracaktınız ve Fransa'da böyledir diyecektiniz. 
Böyle yanlış misallerle ve ismini vermediğiniz 
adamlara havayı yoklayıp politika yapmakla 
olmaz bu. Açık açık söylemek gerekir bunu. An
la taibiliyor muyum? 

Sonra başka memleketlerde bu meseleler çok 
işlenmiş konular, işlenmiş konular. 120 yıldan be
ri insanlık bu işi işliyor. Bunun için olmuş de
mokrasi. Yoksa aynı sınıfa bağlı partiler böyle 
yanyana gelsinler de hangisi daha iyi kapitalist 
sistemi uygulıyacak diye birebirlerin! küfür et
sinler diye değildir demokrasi. Şmıflararası den
ge kurulsun diyedir. Ama burada tutup da ki, 
o benim zabıtlarda vardır bu konuşmaları yap
tım her zaman ben burda. Geri ülkelerde bir me
tot uyguluyor emperyalizm. Bunu da bir kere 
daha hatırlatayım. Halk uyanmasına karşıt, el
bette ki, fevkalâde canı yanıyor emperyalizmin. 
Hamfrey'in meşhur sözü : «Barutun icadından 
sonra en tehlikeli şey millî kurtuluş hareketleri-
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dir.» diyor. Yeni, dört beş sene evvel söylediği 
bir söz. Uyandıkça halk, yarii istemedikçe karşı
sındaki sömürücü, yabancı bilmem ne; bunlar ko
münist oldu diye üstüne gidiyor. Vietnam'da dö
nüşenlerin hepsi komünist mi zannediyorsunuz? 
Mustafa Kemal'e de aynı şey söylendi vaktiyle. 
Ne zaman ki, halk kendisine sahip olup yabancı 
ile ortağı istemez, hemen gelip komünist dam
gası üstüne yapışır. Siz istediğiniz kadar yırtı
nın sosyalistim diye. .Nasıl olsa yasaklı bir böl-
>ge vardır. Siz ne kadar samimiyetle sosyalistim 
derseniz deyiniz, hep o yasaklı bölgeye mutlaka 
sizi istecekler, efendim bakmayın ona, o aslında 
komünist diyecekler. 

Peki bunun kurtuluşu ne? Peki komünist ol-
mıyan bir sosyalist nasıl konuşur? Bunun örne
ğini daha kimse gösteremedi Türkiye'de. Hep 
mutlaka aşırıdır sosyalistler, mutlaka maskelidir. 
Peki mutödili, efendisi nasıl olur? Ha, o iktida
rın müsaade ettiği kadar sosyalistlik yapacak. Bu
na da sosyalistlik demezler. Buna da satılmış-
lık derler. İktidara satılmışlık derler. Anlatabili
yor muyum? («Ortanın solu» sesleri.) Aman 
efendim Sayın İnönü'ye az denmiyor komünistir 
filân, Bülent Ecevit sayın arkadaşım, az mı çı
kıyordu gazetelerde komünistir, momonistir di-
yere'k'ten. Ben demişim burjuva revizyonistidir, 
'demincek söyledi Sayın Ferda Güley. Yani aslın
da talan ekonomisini namuslu kapitalist ekonomi
ye de döndürmek istiyen bir çabasını gördüm 
o sırada da, ondan söyledim. Çünkü talan ekono
misine kapitalizm de denmez, işte barbarlık eder, 
yazarın üstüne gider, bilmem sahte tahriflerle 
halkı şaşırtmaya kalkar, vardır... Bunu gerçek 
burjuvazi yapmaz, Fransızlar falan yapmaz bu
nu. Yani komünizmi doğru dürüst anlatır, yalan 
söylemez. Hem böyle değiştirerekten söylemez. 
Yazarın üstüne böyle barbarca gitmez, imkânı 
mı var? Fransa'da gidecekler de bilmem barbarca 
gibi yazarı mazarı... İmkânı yok. Yani bu talan 
ekonomisii ve barbarizm bu. Bunu Sayın Bülent 
Ecevit o zamanki... Yani daha büyük faaliyet 
gösteriyor, görüyorum çok çalışıyor. Yani dedim 
ki, bu talan ekonomisi kapitalizme acaba döndü
rebilir miyim çabası içinde, yani bunlar çok söy
leniyor, hiç değilse normal. Avrupa'daki kadar fa
lan diyor zannettim ben. Biz sosyalistler ise 
emekçi sınıfın iktidara gelmesinü isteriz. İhtilâlci 
sosyalistlerle aramızdaki farkımız, bunu anlata 
anlata ve zaman içinde, burada denge kura ku

ra ve taribî gelişimde yapmak isteriz. Ötelviler 
de zaten katiyen böyle bir şeye müsaade etmez
ler, yazarını çizerini yok ederler.. Çünkü aslında 
faşisttirler. Onun için ancak bunlar ihtilâlle dev
rilir diye iddia ederler. Siz beni burada sesimi 
kesmeye çalışmakla onların sözünü aslında isbat 
ediyorsunuz klâsik kitaplarda farkına varmadan. 
Ama ben yine inanıyorum ki, bu ancak demokra
si ile yürür Türkiye'de demokrasi ile. Ancak de
mokrasi ile halk uyanır. Bu kadar cahil kalmış, 
enstitüleri kapatılmış, okulu yok, kitabı yok, her 
önüne gelen bir yalan amtış, bu ancak yine böy
le hakikaten biraz hasbi çalışan ve tarihî sorum
luluğu taşıyan insanların uğraşa di dine, iğne ile 
kuyu kazar gibi, değil «evlâdım, öyle değil onun 
da yeri bu, bunun da yeri bu, kendi sınıfına sa
hip çık.» demesiyle ilerler Türkiye, gelişir. Ama 
böyle, yine kaskatı bir faşizm içinde, «Aman efen
dim, 10 sene evvel bilmem kim içeri girdi, sen de 
mutlaka, biziim diktamız, sınıfımız, ne demek ser
mayeyi tenkid, bunların hepsi Devletin temeline 
barut koymaktır. Çünkü Devletin temeli biziz, 
bizse kapitalistiz, hiç değilse olmak istiyoruz.» 
derseniz böyle de demokrasi olmaz. Birisi de kal
kar günün birinde yine bir tanenizsi gece tutar, 
biraz kalabalık gelmiştir faşist diye hesaba çek
meye kalkar. Bu güzel bir şey değil, insanlar bir
birlerine polis çağıramamalı demokraside. Siz
lere vaktiyle asker çağırdıkları vakit, eskilerine, 
benim hoşuma gitmedi o tarihlerde, aslında. 
Şimdi siz bize polis çağırıyorsunuz, azıcak kuv
vetlenir kuvvetlenmez. İsrail de böyle oldu, vak
tiyle Alman mezalimi, şimdiki Araplara karşı ay
nı şeyi yapmaya kalkyıorlar. İnsan güçlenir 
güçlenmez başına gelenlerin acısını hemen başka
larına çektirmemeli. 

Böyle zurnanda muhalefet yapıyordum aınıa, 
hiçbir zaman, canım Türkiye'de ihtilâl olmuş, 
eğer ben İhtilâlci olsaydım, genç değil yaşım o 
zamanda, girerdim arasına ve pekâlâ aferin ih
tilâlci derlerdi. Yani şimdi burada ihtilâciler var 
aramızda, ne olmuş? Ben ihtilâlden yana değilim. 
Ben anlatmaktan yanayım, ben yazlarım. Ben böy
le kılıçla, tabanca ile bomba ile uğraşmadım ha
yatımda. Evde nişan tüfeğim var, şaka olsun di
ye atarım bazan... Ve ille de ihtilâlcisin... E, de
ğilim canım, olsam söylerim. Hayır efendim ih
tilâlcimin. Böyle tek başına ihtilâlci olamaz ve 
tek başına dolaşacağım ben de köylüleri. Ben on
ları sandik başına götüremiyorum, top, tüfek 
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verip dağ başına nasıl çıkarırım yahu? İnsaf! 
(Gülüşmeler) Gerçek diye bir şey var. Hayır 
efendim ihtilâlci... E, birader, bu o zaman fikrî 
şantaj oluyor yani. Fikrî şantaj oluyor, böyle al
da illâ bilmem ne bu. 

Bir denge gelsin diyoruz. Şu Avrupa'ya bakın 
diyoruz. İşte yavaş yavaş kitaplarda açıklanıyor, 
bilmem ne, hep beraber uyanıyoruz yani. E, al 
bunu illâ ki kahredici, aman efendim bilmem ne 
dedi... Yani bir şey çıkmaz, olsa olsa ben lüzu
mundan fazla bu insanların aklında kalmaya baş-
lıyan bir adam olurum ki, benim asıl derdim bu 
değil. Benim bir siyasi ihtirasım yok. Ben yazı 
mazı yazmasını severim. Ben bu saatlere kadar 
piyes yazacağıma evde, size lâf anlatmaya çalışı
yorum yani. Oturup yazı yazmasını severim ben. 
Hiç hayatımda ben mebus olmaya falan özenme
dim aslında. Heves veren sosyalist partisinden ol
mam biraz da yani. Bu gelişsin istiyorum da 
ondan. 

Eferidim, zamanınızı çok: aldım. Beni dinle
diğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yalnız ha
yatta ne yaparsanız yapın, samimiyetine inanın 
sosyalistlerin. Kahırlı iştir, kahırlı iştir. Eğer 
biz bu kahrı çekmemiş olsaydık sizlerle beraber 
çoğunlukta bulunabilirdik. Neyimiz eksik? Kahır
lı iştir. Samimiyetlerine inanın, çünkü bu kadar 
eziyetli bir seyide yalan söyliyerek kalmanın an
lamı yoktur, eğer bir çıkarı olsa insanın. 

Hepimizi hürmetle selâmlarım, iyi akşamlar. 
Benim için de bu saatlere kadar kaldınız, büyük 
faaliyet gösterdiniz, ona da ayrıca teşekkür ede
rim efendim, hoşça kalın. (C. H. P. ve T. I. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu lüzumu kadar aydınlanmıştır, vakit de 

bir hayli ilerlemiştir, savunmaya söz verilmek 
kaydı ile görüşmelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Cengiz Ekinci 

Sayın Başkanlığa 
4 konu aydınlanmıştır. Kifayeti müzakerenin 

kabulünü arz ve teklif ederim. 
İmza okunamadı 

Saym Başkanlığa 
Durum anlaşılmıştır, kâfi görüşülmüştür. 

Kifayetin kabulünü arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş bulunan yeterlik önergelerini okutmuş bu
lunmaktayım. Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Nuri Erogan söz istemiş bulunmaktadır. 
Buyurunuz Saym Erogan. 

NURÎ EROGAN (istanbul) — Muhterem 
milletvekilleri, kifayet aleyhinde oy veriniz ki, 
mevcut bir siyasi partinin, yasak olan bir siyasi 
partinin vazifesini yapmak gayretinde olduğu
nu anlatalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, orak - çekicin 
sosyalizmin sembolü olmayıp komünizmin sem
bolü olduğunu anlatalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, dokunulmaz
lığı kaldırılmak istenilen milletvekilinin giyoti
ne teslim edilmiyeceğini, şerefli Türk hâkimleri
ne teslim edileceğini anlatalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, adaletin ka
nun namına bir maznunun bizden istediğini, onu 
adalete teslimin bir vatan borcu olduğunu anla
talım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, vatanperver 
Türk hâkimlerinin huzuruna çıkmaktan endişe 
edilmemesi lâzımgeldiğini anlatalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, şerefli Türk 
hâkimlerine bu derece itimat noksanlığının yer
sizliğini anlatalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, Türkiye İşçi 
Partisinin müstakbel suçlarını gizlemek amaciy-
le Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde
lerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle açtıkları 
dâvanın Anayasa Mahkemesince reddolunduğu-
nu analtalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, «komünizm 
görüldüğü yerde ezilmelidir» sözünün Atatürk'
ün olmaması halinde Necmettin Sabah'm 9 Ağus
tos 1929 tarihinde Akşam gazetesindeki yazısını 
içtimai nizamı bozmak istiyenler adlı yazısını 
yazmasının mümkün olamıyacağmı anlatalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, Fransa'daki 
Komünist Partisi mensubu Aragon ve arkadaş
larının Fransa Hükümetinin Alman hücumu 
karşısında Vişi'ye çekilmesi esnasında mücade
leye devam ettikleri iddiası karşısında Rus - Al-
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man ittifakı üzerine rejimi vatan sevgilinden 
üstün tutarak silâhlarını terk etmiş olduklarını 
anlatalım. 

Kifayet aleyhine oy veriniz ki, bu Meclisin, 
kafasında sapık ideoloji, yakasında orak - çekiç 
rozetiyle şehit kaniyle sulanmış ecdat yadigârı 
bu vatanda gezmek istiyen bedbahtlara hayat 
hakkı tanımıyan vatanperver bir Meclis olduğu
nu anlatalım. 

Ve nihayet kifayet aleyhine oy veriniz ki, 
komünizmin Türkiye için büyük bir tehlike, va
tan hainliği olduğunu, bizim ne pahasına olursa 
olsun onunla mücadeleye azimli ve kararlı oldu
ğumuzu ve bunun bir vatanseverlik borcu oldu
ğunu anlatalım. Saygılarımla. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, İstanbul Mil
letvekili Çetin Altan'm yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporunu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. Ra
porda İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması uygun bu
lunmuştur. Elimizde bulunan matbu 332 sıra sa
yılı bu raporun muhtevasında bulunan ve Çetin 
Altan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sını öngören hususta Sayın Coşkun Kırca tara
fından verilmiş bulunan bir önerge ile Çetin Al
tan'm dokunulmazlığının Türk Ceza Kanununun 
yalnızca 142/1 nci ve 6 ncı fıkraları dolayısiyle 
kaldırılması istenmektedir. 

Şimdi Sayın Kırca, bu önergenizde Çetin Al
tan'm yasama dokunulmazlığının 142/1 ve 6 ncı 
fıkraları dolayısiyle kaldırılmasını istiyorsunuz. 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması şu veya 
bu gerekçeye istinadetmemesi gerekmektedir. 
Buyurunuz efendim, önergenizi izah ediniz. 

/COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, yasama dokunulmazlığı ancak 
Ibelli Ibir fiil ve .belli fbir suç tavsifi ile 
kaldırılalbilir. Aynı fiil için suç tavsifi 
mevcut değilse o zaman yeniden müra
caat edilir. Şimdi Iburada aynı yazının 
içinde muhtelif suçlar işlendiği isnadı var
dır ve Türk Ceza Kanununun ayrı maddeleri

ne atıfta bulunularak isnat yapılmıştır. Meselâ, 
'bunlardan bir tanesi Bornıova Savcısının me
muriyet vazifesi gördüğü için tehdit edildiği 
Sayın Paksütle beraJber verdiğimiz takrir bu 
dosya ile ilgili olarak yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması kararının sadece Ceza Kanunu
nun 141 nci maddesinin 1 ve 6 ncı, 142 nci mad
desinin 1 ve 6 ncı fıkraları ile ilişkin olarak 
verilmesi, dosyada mevcut diğer suç isnatlarına 
aidolarak yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması kararının verilmemesi merkezindedir. 
Takririmizin mahiyeti budur efendim. 

BAŞKAN — Muhterem ardaşlarım ıbir mil
letvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
mış lolması onun hakkında düzenlenmiş rapor
dan dolayı mahkemeye şevkini tazammun eder. 
Binaenaleyh «bu yasama dokunulmazlığının ay
rıca muayyen bir ıgerekçeye istinadedilerek oy
lanması Başkanlıkça uygun mütalâa edilmemiş
tir. 

Şimdi İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 
bu raporun isim okumak suretiyle açık oya su
nulması hakkında 22 imzalı ıbir önerge gelmiş
tir. Bu önergede imzaların sahiplerinin burada 
olup olmadığını önce tesbit edeceğim. Şayet sa
hipleri burada ise buna göre muamele icra edece
ğim. 

Tarık Ziya Ekinci burda, Adil Kurtel burda, 
Kemal Nehioğlu burda, Yusuf Ziya Bahadınlı 
burda, Çetin Altan burda, Sadun Aren burda, 
Yunus Koçak burda, Behice Boran burda, Yah
ya Kanpolat burda, Şaban Erik burda, Rıza 
Kuas burda, Ali Karcı burda, Nazif Aslan bur
da, Selâhattin Esatoğlu burda, Mesut Ozamsü 
burda, Kâmil Kırıkoğlu hurda, Turgut G-öle 
burda, Mahmut Bozdoğan yok, Kudret Bosuter 
hurda, Mehmet Ali Aylbar burda, Turgut Altun-
kaya burda. 

İsim .okumak suretiyle raporu oyunuza suna
cağım. Çetin Altan'm dokunulmazlığının kal
dırılmasını istiyen üyeler kabul, kaldırılmasını 
istemiyen üyeler ret, ve diğer müstenkif kal
mak istiyen arkadaşlar müstenkif beyanda bu
lunacaklardır. 

RUHİ SOYER (Niğde) — (Sözleri duyula
mamıştır). 
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BAŞKAN — Sayın Soyer bu Meclisi siz ida
re etmiyorsunuz, İçtüzük idare ediyor. 

(İsimler okunmak suretiyle oylar toplan
dı) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Is-
tanlbul Milletvekili Sayın Çetin Altan'a ait 332 
sıra sayılı dokunulmazlığın kaldırılmasına dair 

(1) Açık oy tablosu tutanağın sonundadır. 

raporun açık olarak yapılan oylamasına 266 
arkadaşımız katılmıştır. 49 ret, 217 kaJbul oyu 
(kullanılmıştır. 217 oyla Sayın Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığı kaldırılmış bulunmakta
dır. 

Saat 04,45 tir, bugün saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : (21 . 7 . 1967) 4,45 
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Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen /oyların sonucu 

• (Reddedilmiştir.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

BALIKESİR 
Cihat Bi'lgehan 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Alı Turanlı 

.AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Murat öner 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 315 

Kabul edenler : 46 
Reddedenler : 268 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 130 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler.] 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

• DENİZLİ 
Remzi Şenel 

ERZURUM 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Alı Esat Birol 

KARS 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KONYA 
Yunus Koçak 

[Reddedenler] 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 

Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanla 
H. Turgut Toker 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 

Sait Sına Yücesoy 
MUĞLA 

izzet Oktay 
MUŞ 

Kemal Aytaç 
NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 
SİİRT 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 
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.BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Çop 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Mötin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 

Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANH 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mıırsaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç, 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 

Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlH 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman-Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüspala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan. 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kal ay«ı 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Faruk Sük/ın 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

otou 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHÎSAR 
Muzaffer özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orfman Bölükbaçı 
Ahmet Dallı ( t ) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Tür kay (1.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Arni Akın 
(Yüzbaşı) (1.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik " 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevf ik~ Koraltan 

Cevad Odyakmaz 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

[ÇekinserJ 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

[Oya katilmıyanlar] 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaçj 
Fennî Islimyeli (I.) 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (I.) 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

Şefik inan 
ÇORUM 

Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Isfcenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
Cahit Karakas, 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Hüseyin İncioğlu (I.) 

GİRESUN 
M. Kental Çilesiz 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çatal.oğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Bakkam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
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Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyübpğlu 
llhami Sancar 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar (t.) 
Lebi't Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Muzaffer Şaımiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh. Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
îsmet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

[Açtk 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
(î.) 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

üyelik] 

1 
1 
1 
1 
1 

İrfan Sölmazer 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Ahımet Şener (İ.) 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Eeevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

«*« *>m<i 
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Ankara üniversitesi 1964 bütçe Kesinhesap 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali İhsan UlubahşJ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Air 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Ahmet üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 301 

Kabul edenler : 291 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 144 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

450 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin CizreM 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztünk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
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Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 

Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
, Lâtif Aküzüm 

Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 

Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı^ 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 

Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlıu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlfu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özalip 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
NamiK Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 

Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
AM Rıza Uzuner 
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URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

BALIKESİR 

Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMA 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAH1SAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşjı 
Ahmet Dallı (1.) 
I. Sıtkı Hatipoğl/u 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay (1.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Âkın 
(Yüzbaşı) (1.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ferda Güley 

[Çekinserler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Oya kahlmıy anlar] 

İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî îsliımyeli (1.) 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (1.) 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk.V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Hüseyin tncioğlu (1.) 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kütlay 

Neşet Tanrıdağ 
ZONGULDAK 

Talât Asal 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
İlhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar (t.) 
Lebit Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruy önder 
Fakih ÖzfaMh 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 

Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
(î.) 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat. Alişan 

Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şalıiuoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
M. Kemal Pallaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener (1.) 
Osman Turan 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

Ömer Usta 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

(t) 
VAN 

Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmllı 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kemal' Doğan Sungun 

Yekûn 
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Karayollan Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Kabul ediLmıiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 299 

Kabul edenler : 290 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıy anlar : 146 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ahmet Topal oğlu 
Tahir Yücckök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Ali îhsan Ulubahşd 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
thsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVtN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
i t inan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim ökteım. 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreld 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mchmçt İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Ba$ar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AK İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılaçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
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Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık . 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközMi 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 

•Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MUĞLA 

Adnan Akarca 
izzet Oktay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 

ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 

Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 

Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğhı 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 

Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 

A. ihsan Birincioğhı 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
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Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı (I.) 
1. Sıtkı Hatipoğllu 
Rıza Kuas 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay (I.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (1.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

UŞAK 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

ADANA 

Mahmut Bozdoğan? 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Osman Zeki Yüksel 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî İslimyeli (1.) 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (1.) 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mustafa .Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İlhamı Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır (1.) 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu (1.) 

HAKKÂRİ i 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

I ZONGULDAK 

Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

I S. Tekin Müftüoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
tsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) ' 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar (1.) 
Lebit Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

[Reddedenler] 

' NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

IÇekinserler'] 

ZONGULDAK 

Kâmil Kırıkoğlu 

[Oya kahlmıyanlarj 
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KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERÎ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

[Açık ü 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

StVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
M. Kemal Paliaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer * 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener (I.) 
Osman Turan 
Ömer Usta 

yetikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin (I.) 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 

Yusuf Ziya Bahadmllı 
Ismaü Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 

S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

»>-e« 
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Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ahımet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
AH ihsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 290 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : 23 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 155 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Ahmet Torgay 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

* AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENlZLt 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelıi 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhaımi Ertem 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 
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İSPARTA I 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
'Çetin Altan 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer I 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen | 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı I 

İZMİR 
•Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 

Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı] 

Ahmet Şevket Bohça I 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak I 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu | 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlul 

NİĞDE I 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE I 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran | 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

"Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osmıan Saraç 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 

Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Ne§et Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
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[Reddedenler] 

AFYON KARAHISAR 
Murat Öner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlü 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlni 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Çekimserler] 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Reşit Ülker 

[Oya kahlmıyanlar] 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tökin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı (İ.) 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay (İ.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (İ.) 
Hasan Fehmi Boztepe 

Rafet Eker 
Osıman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli (I.) 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (t.) 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut (B.) 

Bahri Yazır 
ÇANAKKALE 

Şefik İnan 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu ' 
Hasan Değer 
Recai İskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Hüseyin İncioğlu (İ.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz-

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğluı 

İSPARTA 
.İrfan Aksu 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.)> 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
llhami Sancar 
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İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut (1.) 
Mustafa Uyar (î.) 
Lebit Yurdoğlu (t.) 

KARS 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERÎ 
Fehmi Cumalıoğlu 
"Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 

Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Sami Binieioğlu 
Şevket Râşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
îlyas Kılıç 
Süreyya Uluçay 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
M. Kemal PaLaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

İrfan Solmazer 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener (1.) 
Osman Turan 
Ömer Usta 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
(î.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmll 

Celâl Sungur (I. Ü.) (1.) 

ZONGULDAK 
S. Erkmen Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

\>&<i 
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İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında ad okunmak. 
suretiyle yapılan oylamanın sonucu 

(Kaldırılmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahımet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanb 
AFYON KARAHlSAB 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
AH İhsan Ulubahşp 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 266 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler : 49 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 179 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgeban 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Şalin Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Ilhami Ertetm 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya-
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu; 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 

Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Vuri Eroğan 

Mustafa Ertuğıul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
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Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümü&jpala 
İhsan G ursan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

ADANA 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
llyas Seçkin 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Kesicin 
T'V-uk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

MARDİN 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Aitmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

Ali Cüceoğlu 
HATAY 

Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Ne§et Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Tekin Müf tüoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 
Fakih özfakih 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

[Reddedenler1 
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Şaban Erik 
MANİSA 

Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Ncrmin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoglu 

ADANA 
M'abmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tün ay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı (I.) 
I. Sıtkı Hatipoğlru 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 
Hasan Türkay (1.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (1.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmae 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli (t.) 
Süreyya Koç 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 

SAKARYA 

Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

[Oya / 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BÎTLÎS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (1.) 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem (I.) 
ö. Doğan öztürkmen 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yüoer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal PaLaoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Düer 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Aid ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (1.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

URFA 
Behice Hatko Boran* 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

İÇEL 
KemaJ. Ataman 
Ismaü Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhanıi Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut (1.) 
Mustafa Uyar (I.) 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

Imıyanlar] 
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KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 

Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Peııcap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem AHcan 

[Açık 

Adana 
Çorum 
Diyarb alkıı 
İstanbul 
Urfa 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Namık Kemal TüDezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener (1.) 
Osman Turan 
Ömer Usta 

üyelik] 

1 
1 
1 
1 
1 

Alti Rıza Uzuner 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmllı 
Nuri Kodamanoğlu 

Celâl Sungur (1. Ü.) (1.) 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 
Orhan Erkanlı 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

144 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 7 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
RILAN İŞLER 

1. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu - hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı- maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 noü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Çalışma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/62, Cumhuriyet Senatosu 
1/750) (S. Sayısı : 62 ye 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 1) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Ke-
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/661, 1/169) (S. Sayısı : 424) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 2) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (1/171) (S. Sayısı : 
425) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1967] (Görüşme 
sırası : 3) 

X 4. — Umumi hayata müessdr âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . '5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
tı unun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı •. 
\u9) ["Dafrırmn tarihi - 2 8 11 1flfi61 

5. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
•ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu. eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 

1/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

6. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
1 )ilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
• . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
İ99 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi-



ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

7. — Esflri Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da 
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

9. — Cumhuriyet Sema/tosu Aydm Üyesi 
Fikret Turhangü ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şua batı sanatlarının tarzı icrasına dair 121^ 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardını 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 568U sayılı Basın Kanunu 
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma 
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm v< 
Tanıtma ^e Adalet komisyonları raporlar 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi 
9 . 7 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyed Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kamına 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçiei 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada

let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayım: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahal'lesti nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 1966] 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl. 
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 19661 

16. — Polis vazJife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kastaırnomı 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

18. — izmir Milletvekili İhsan Gâiraan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1905 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — İzmir Milletvekili İhsan Gâinsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

20. — tamir Milletvekili İhsan Gâirsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 



— 3 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

21. — îzmir Milletvekili İhsan Gürtsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

22. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

23. — Manisa ilinin Çaprazkehir Mahal
lesi 146 No. lu hanede, nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtana tarihi : 1 . 6 . 1967] 

25. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

26. — Trabzon Milletvekili Hamda Orhon'un, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları. (3/343) (S. Sayıaı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1967] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/483) (S. Sayısı : 332) 
[Dağıtana tarihi : 6 . 7 . 1967] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Alltan'ın, 
Yasama •dcKkunu'lmazdığının (kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 336) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1967] 

29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 337) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

30. — İstanbul Milletvekili Çetkı Altan'ın, 
Yasama dıokunulmazilığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 334) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

31. — İstanbul Milletvekilli Çetin Altan'ın, 
Yasama djoikunu'lımazilığunm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/605) (S. Sayısı : 338) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

32. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dıoikunuılmazilığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 333) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

33. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dökunuılmazılığHiın kaLdmlıması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlanndan mürekkep Karma Komisyon 



rapora. (3/363") (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1967] 

35. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/53) (S. Sayısı : 346) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

36. — Eski Sakarya yeni Bolu Millet vekili' 
Hami Tezkan'm Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon rapora. (3/64) (S. Sa
yısı : 339) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

37. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak-

* kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora. (3/81) (S. Sayısı : 340) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

38. — Antalya Milletvekili Hasan . Fehmi 
Boztepe'nin Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/87) (S. Sayısı : 
347) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

39. — Kaıstamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nm Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora. (3/342) (S. Sayısı : 
342) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1967] 

40. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çeti-
ner'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/362) (S.. Sayısı : 343) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

41. — İstanbul Milletvekili Osman özer'dn, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/369) (S. Sayısı : 345) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

42. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak-

4 — 
I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/447) (S. Sayısı : 344) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

, 4 3 . — izmir Milletvekili Settar ikişer
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 

I ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/106) (S. Sayısı : 352) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

44. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/423) (S. Sayısı : 353) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

45. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizsrel'i'-
nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/177) (S. Sayısı : 354) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

46. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yük-
sel'in yasama dokunulmazlıklarımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/452) (S. Sayısı : 355) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

47. — S'akarya Milletvekili Hayrettim Uysal'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora. (3/486) (S. Sayısı : 356) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1967] 

48. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
pora. (3/37) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1967] 

49. — izmir Milletvekilli Osman Zeki Efe-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) ('S. Sayısı : 358) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 



50. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/539) (S. Sayısı : 359) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 , 1967] 

51. — izmir Millet vekili Osnran Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl -
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/550) (S. Sayısı : 
360) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

52. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın, yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. 
Sayısı : 361) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

53. — Samsun Milletvekili Kâanran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
362) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

54. — Manisa Mil'letvekiM Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/455) (S. Sayısı : 363) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

55. —• Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/484) (S. Sayısı : 364) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

56. — Adana Milletvekili Turhan Dilligü"-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/480) (S. Sayısı : 365) 
[Dağıtana tarihi : 8 . 7 . 1967] 

57. — Adana Milletvekili Turhan Dalligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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misyon raporu. (3/546) (S. Sayısı : 366) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

58. — Adana Milletvekili Turhan DilMgil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/547) (;S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tariM : 8 . 7 . 1967] 

59. — Adana Milletvekili Turhan Dil%il'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/548) (S. Sayısı : 368) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

60. — Adana Milletvekili Turhan Di'Uügll'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/586) (S. Sayısı : 369) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

61. — Adana Milletvekilli Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

\ kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. > (3/595) (S. Sayısı : 370) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

62. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/596) (S. Sayısı : 371) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

63. — Adana Milletvekili Turhan Billügûl'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/611) (S. Sayısı : 372) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

64. — Adana Milletvekili Turhan DilLigirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/615) (S. Sayısı : 373) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

65. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hun'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 



hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/513) (S. Sayısı : 374) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

66. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/514) (S. Sayısı : 375) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

67. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı: 376) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

68. — Bkd Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm- yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/48) ('S. Sayısı : 
377) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

69. — Eski Urfa, yend Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 378) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

70. — Çorum Milletvekili Abdurraihman Gü
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayısı : 379) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

71. — Giresun M'illetvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sayısı : 
380) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

72. — Kastamonu Milletvekilli A. Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/597) (ıS. Sayısı : 
381) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 
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I 73. — Iznıir Milletvekili Osm/an Zeki Efe-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı haJldkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet 'komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 382) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

74. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/525) (S. Sayısı : 383) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

75. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldı rılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/579) (S. Sayısı : 384) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

76. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma ko
misyon raporu. (3/585) (S. Sayısı : 385) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

77. — Kastamonu Milletvekilli Adil Aydım'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/590) (S. Sayısı : 386) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

78. — Adana Milletvekili Ali Bıozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/62) (S. Sayısı : 387) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

79. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

80. — izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 



Komisyon raporu (3/172) (S. Sayısı : 389) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

81. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama ddkunulmaızlığmm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/254) (S. Sayısı 390) 
[Dağı-tma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

82. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/262) (S. Sayısı : 391) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

83. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başıbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/323) (S. Sayısı : 392) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

84. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 393) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

85. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) ('S. Sayısı : 394) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

86. — istanbul Milletvekili Çetin AUtan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/40'5) (S. Sayısı : 395) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

87. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokuııulımazlığmıın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/315) (S. Sayısı : 396) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1967] 

88. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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misyon raporu (3/427) (S. Sayısı : 397) [Da
ğıtma tariM : 8 . 7 . 1967] 

89. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 398) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

90. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep- Karma Komis
yon raporu. (3/603) (S. Sayısı : 399) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

91. — istanbul Milletvekili Çetin Alltan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/449) (S. Sayısı : 400) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

92. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/475) (S. Sayısı : 401) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

93. — Saımsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı : 
402) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

94. — Çanakkale Milletvekili öihad Ba
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı : 403) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

95. — istanbul Milletvekili Çetin Alltan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 404) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

96. — İstanbul Milletvekili Çeltin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada- I 
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora. (3/602) (S. Sayısı : 405) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

97. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/601)- (S. Sayısı : 406) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

98. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık _ tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/593) (S. Sayısı : 407) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 967] 

99. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı : 
408) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 19G7] 

100. — Giresun Milletvekili ibrahim Etenin 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 409) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

101. — Giresun Millet vekili ibrahim Et cm 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa,ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon rapora. (3/77) (S. Sa
yısı : 410) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

102. — Kırşehir Milletvekili Mcmduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya- ] 
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu.- (3/532) (S.. Sayısı : 
411) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

103. — Ankara Milletvekili Ahamet Dallı'mim, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon I 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 412) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7.1967] 

104. — istanbul Milletvekili Çetin Altam'ım, 
yasama dokıumlmaziığınııı kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/604) (S. Sayısı : 413) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 1967] 

105. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/482) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 1967] 

106. — Antalya Milletvdkill Oısman Yüksel'-
in, yasama dokunulun azlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/580) (S. Sayısı : 416) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

107. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başıbakanlıfc tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/542) (S. Sayısı : 416) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967| 

108. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Çobi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/516) (S. Sayısı :*417) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

109. — istanbul Millet vekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyomlarmdan mürekkep Karma Komisyon1 

raporu (3/515) (S. Sayısı : 418) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 1967] 

110. — Antalya Milletvekili Osıman Yüksel'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/403) (ıS. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRÎNCİ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Jlamdi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 



diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390. 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 4) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayış : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] (Görüşme sırası : 5) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. C2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 6) 

X 4. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nın, 
ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun tek
lifleri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı : 316) Dağıtma tarihi : 28 : 6 : 1967] 
(Görüşme sırası : 7) 

X 5. — işçilerin iyonizan radyasyonlarına 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 310) 
[Dağıtma tarihi : 20 , 6 . 1967] (Görüşme sı
rası : 8) 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmı
na bâzı kadrolar eklenmesi hakkında karnın 
tasarısı. (1/390) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 9) 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları. (1/362) (S. Sayısı : 
422) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] (Görüş
me sırası : 10) 

X 8. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurara, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plâıı komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu d /259) 
(2/71) (ıS. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 11) 

9. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 
(Görüşme sırası : 12) 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/352) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 
(Görüşme sırası : 13) 

11. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa-
vısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 
(Görüşme sırası : 14) 

12. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sa
yılı Kanunla değişik 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/549) (S. Sa
yısı : 438) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1967] 
(Görüşme sırası : 15) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil-
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letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Malrye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966J 

X 14. — Cezalarım infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 19661 

X 15. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı De Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inei'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret. 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo 
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

16. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tzımir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komiayonlarmdan seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208. 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi 
6 . 3 . 19671 

X 17. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Ilüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar. 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

18. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

19. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 

teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 20. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 • 1967] 

X 21. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
1 8 . 5 . 1967] 

X 22. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1967] 

23. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 19671 

24. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve içişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

25. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

26. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak-
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kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/İ53, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

27. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alamkuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demır'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 28. — özel Yatınım Bankası kanunu tasarısı 
ile Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 
arkadaşının, Özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nci maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu ile Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

29. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/166) (S. Sayısı : 325) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 30. — Genel Nüfus Yazımı kanunu ta
sarısı ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/69) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 31. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dı
şişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/70) (S. Sayısı : 331) [Dağıtma tari
hi : 6 . 7 . 1967] 

32. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri ile 

Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

33. — Kooperatifler kanunu tasarısı üe 
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Tica
ret ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/151, 2/53, 
2/232) (S. Sayısı : 351) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1967] 

34. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birin
ci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süre
lerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördün
cü maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/371) (S. Sayısı : 430) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 7 . 1967] 

X 35. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Tünkiye Halik Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları. (2/170) 
(S. Sayısı : 431) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

36. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore Sa
vaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğum
lu Hacı Altmer'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/355) 
(S. Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

37. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir, madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/124) (S. Sayısı : 432) [Dağıtma 
[Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 

38. — Emökli sandıfklariyle maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/56) (S. Sayısı : 429) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1967] 



39. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434) [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

X 40— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtı
lan buğday bedellerinin tenkini hakkında ka-

ı ı *m 

nun teklifi : (2/367) (S. Sayısı 436) [Dağıt-
ma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

X 41. — Konut kanunu tasarısı ile îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı ile Kon
ya Milletvekili Fakih örcfakih ve 13 arkadaşı
nın Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon rapora. (1/266) (S. Sayısı : 436) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 7 . 1967] 

« • r 

(Millet Meclisi 144 ncü Birleşim) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 62 ye I nci ek 
Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) 
fıkrasına bâzı ilâveler yapılması hakkında kanun tasarısına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklere dair Millet Meclisi Çalışma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi l / 62 ? Cumhuriyet Senatosu 1/750) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 946) 

Cumhuriyet Senatosu 30 . 7 . 1967 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7742-1-750 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 . 4 . 1967 gün ve '501-2074 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler 

yapılması hakkındaki kanun tasarısının reddine dair olan Cumhuryet Senatosu ISosyal İşler Ko
misyonu raporu, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 6 . 1967 tarihli 79 nou Birleşiminde 
aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ©derim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkan vekili 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 11 . 7 . 1967 

Esas No. : 1/62 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 . 4 . 1967 tarihli 90 ncı Birleşiminde kabul edilip, Cumhu
riyet Senatosuna sevk edilmiş olan «Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılması hakkındaki» kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 29 . 6 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde reddedildiğinden Anyasanm 92 nci maddesi gere
ğince, Çalışma Bakanının da iştirakiyle komisyonumuzda yeniden tetkik ve müzakere olundu : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun reddine mesnet teşkil eden Sosyal İşler Komisyonu 
raporunda serd edilen sebepler ve Çalışma Bakanının redde dair olan karara iştirak etmiş olduğu 
komisyonumuzda bizzat ifade edilmiş ise de memleketimizdeki bütün imkânları harekete geçirmek 
suretiyle yabancı turist celbi hususunda sarf edilen gayretlere paralel olarak, Hükümet tasa
rısında belirtilen berber dâkkânları, motorlu araç tamirhanelerinin ve buna ilâveten kuaför sa
lonları ile motorlu araç yedek parça satıcılarının da tatil günlerinde çalışmalarında turizmin 
gelişmesi bakımından fayda mülâhaza edilmiş olduğunu nazarı itibara alan komisyonumuz mez-
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kâr tasarının Millet Meclisimde kabul edilen şekliyle kanuniyet iktisalbetnıesini uygun mütalâa 
etaıek suretiyle Cumhuriyet Senatosunun redde mütedair kararının benirasenmemesine çoğunlukla 
karar verilmiştir. 

Qm.e\ Kurulun yüce tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Kom. Başkanı 
İstanbul 

K. özdemir 

Ankara 
Muhalifim 
R. Kuas 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
İstanbul Kars 

0. N. Ulusay 8. Düşünsel 

Afyon Karahisar Bilecik 
M. özdağ 1. S. Çakıroğlu 

İzmir Samsun 
E. Turgut Muhalifim 

N. K. Tülezoğlu 
İmzada bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ankara 
H. Türkay 

İstanbul 
M. Ertuğrul 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler 

yapılmasına dair kanun tasansı 

MADDE 1. — 2 Ocak 1340 tarihli ve 394 sa
yılı Hafta Tatili Kanununun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının sonuna «berber dükkânları ve 
kuafür salonları, motorlu araç tamirhaneleri ve 
motorlu araç yedek parçalarının satıcıları» iba
resi eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 62 ye .1 nci ek) 



Dönem : 2 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında kanun tasarısı 
ile İzmir Milletvekili Mustafa Uycr ve Arif Ertunga'nın, Ege Üniver
sitesi b'na ve tesisatının yapımı hakkında kanun teklifi ve Uşak Millet
vekili Fahri Uğrasrzoğlu'nun, Ege Üniversitesi bina ve tesisatının ya
pımı hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon 

raporu (1/360, 2 /281, 2 /323) 

Ege Üniversiteai bina ve tesisatının y^pmr. hakkında kanun tasarısı (1/360) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 5 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Saıji : 71 - 376/2756 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Moolisine arzı Bakanla? Kurulunca 10 . 5 . 1967 tarihinde kararlaştırı
lan «Ege üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında kanun tasansı» ile gerekçesi ilişik olarak 
3unulnu3tuı\ 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Hasan Dinçer 
Bagbakan V. 

G E E E K Ç E 

20 Mayıs 1955 tarihli ve 6595 sayılı Kanımla İzmir'de kurulması öngörülen «Ege Üniversitesi» 
1955 - 1956 ders jıhn-da Tıp ve Ziraat Fakültelerini açarak öğretime başlamış; aynı ders yılı içinde 
bunlara bir «Yüksek Hemşire Okulu» ve bir de «Laborant Okulu» ilâve edilmiştir. 

18 Ağustos 1961 tarihli ve 354 sayılı Kanunla kurulan «Fen Fakültesi» bu Üniversitenin üçüncü 
Fakültesini teşkil etmiştir. 

İlk ders yılında 165 öğrenci kabul ederek diğer üniversitelerimizden geçici sürelerle sağlanan öğre
tim elomanlarlyle işe başhyan Ego Ünivcrsites'nin öğrenci sayısı, 1966 - 1967 ders yılı başında, iki bi
ne yaklaşmış; kendi kadrolarında görevli öğretini üyesi ve yardımcıları sayısı da 388 e yükselmiştir. 
Öğretim halen Bornova eski Bölge Ziraat Okulundan boşalan bina ve buna ilâveten Üniversitenin ken
di mütevazı imkânları ile kurduğu Nisscn tipi sac baraika ve geçici paviyonlarda yapılmakta; Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin klinik öğretimi ve uygulamaları için de İzmir, Manisa hastanelerinden fayda
lanılmak tadır. 

Yetişmekte olan gençlerimizin niteliğini bu sınırlı ve elverişsiz şartların olumsuz yönde etkilemesi
ni önlemek amaclyle Üniversitece, mümkün olan her türlü tedbire başvurulmuş ve bu niteliğin düşü
rülmemesine büyük çaba harcanmıştır. 

Ege Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli modern bina ve kuruluşlara biran 
önce kavuşturulması; görevlilerin ve öğrencileri;] angari sağlık şartlarından bile yoksun sac baraka, 
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paviyon ve tavan aralarından kurtarılmaları, bu Üniversitede, mevcutlara ilâveten, kurulacak Diş He
kimliği, Orman, Eczacılık, Mühendislik, Veteriner, Eğitim, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve Siyasi İlim
ler fakül tel terinin aynı sıkıntılara düşülmeden hizmete açılabilmclcri için, genel hükümler dışında 
konunun önem ve özelliğine uygun tedbirler alınması. gerekmektedir. 

Yapılan incelemeler sonucu Ege Üniversitesi inşaatında 1050 ve 2490 sayılı kanunlara bâzı istis
nalar konulmasının daha pratik ve faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu maksatla hazırlanan iliş'k tasarının kanunla şmasiylc, 6595 sayılı Kanunun 646 sayılı Kanunla 
değişik goç'ci 4 ncü maddesinde Bayındırlık Bakanına tanınan gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi yetkisi Ege Üniversitesi Rektörüne dcvrcd'lccok ve Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yap-
tınlmasiylc ilgili işlemlerde genel hükümlerin uygulanmasında anirJkülât çclkiılcn <bâm hususlıardan is
tisna edilecektir. 

Tasarı, bütçeye yeni bir külfet yüklememekte lir. Bilâkis meselelerin büyük kısmı Üniversite mer
kezinde çözümlenebileceği için Ankara ile yazışma ve Ankara'ya gelip dönme ihtiyaçları asgari hadde 
inecek; hem zamandan, hem de yol masraflarında'"'1, tasarruflar sağlanacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki ödeneklerin Ege Üniversitesi bütçesine aktarılması Bütçe ka
nunlarının tad'li nitcl'ğ'nde olduğu için Anayasa gereğince ayrı bir kanun halinde hazırlanarak kı
sa zamanda Milot Meclisine sevk edilecektir. 

İnşaatta çalışan personelden Ege Üniversitesine geçecekler için ayrıca kadro alınması ve Bayındır
lık Bakanlığında lüzumsuz hale gelen kadroların da kaldırılması gerekmektedir. 

Tasarıda, halen yürütülmekte olan inşaatlarla i'ı,"ili közleşmelerin bütün hak ve vecibeleri ile Ege 
Üniversitesi Rektörlüğüne devri öngörülmüş ve mü ni.ikhJtler'n. huJkuCıu da korunımuşitur. 

Maddelerin gerekçesi: Tasarının, 1 nci maddesi, inşaat yetkisinin Ege Üniversitesi Rektörüne devri
ni; 2 nci maddesi, 1050 ve 2490 sayılı kanunlarda ı istisna edilen hükümleri, geçici 1 ve 2 nci madde
leri devir ve intikal için gerekli tedbirleri; 3 ncü ve 4 ncü maddeleri yürürlük ve yürütme hüküm
lerini kapsamaktadır. 

Ismir Milletvekili Mustafa Uyar vo Arif Ertunja'mn, E.<ye Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
halikında kanun teklifi (2/231) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ege Ünivoın'Jteısi bina ve (tesisatının yapımı h:Jİr;lcırJ.kıki 'kanun fcakliflmiız, igereıkçıesiyle birlik
te sunulmuştur. 

Gereğini «saygılarımızla arz ve rica öderiz. 21' . 4 . 1963 

İzmir Miilliötvclkiiû! İzmir Milletvekili 
Mustafa Uıjar Arif'Ertunga 

GENEL GEREKÇE 

20 Mayıs 1955 tarih ve C595 sayılı Kanunla îz ıir'de kurulması öngörülen «Ege Üniversitesi» 
1955 - 1956 ders yılında Tıp ve Ziraat fakültelerini açarak öğretime başlamış; aynı ders yılı içinde 
bunlara bir, «Yüksek Hemşire Okulu» ve bir de «Laborant Okulu» ilâve edilmiştir. 

18 Ağustos 1961 tarih ve 354 sayılı Kanunla kurulan, «Fen Fakültesi» bu üniversitenin üçüncü 
fakültesini teşkil etmiştir. 

İlk ders yılında 165 öğrenci kabul ederek diğer üniversitelerimizden geçici sürelerle sağlanan öğ
renim elemanlariyle işe başlıyan Ege Üniversitesinin öğrenci sayısı, 1965 - 1986 ders yılı başında, 
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iki-binö'yaklaşmış^ kendi kadrolarında görevli öğr->t'm üyesi ve yardımcıları sayısı da 388 e yüksel
miştir, öğretim halen Bornova eski Bölge Ziraat Okulundan boşalan bina ile sonradan ilâve edilen 
üniversiten'ol' kendi mütevazi imkânları ile kurdu ' . • > u T p • s;-c hvn: n ve ^ c o p-ıvıv-n a"da 
yapılmakta, Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik öğretimi ve uygulamaları için de İzmir, Manisa has
tanelerinden faydalanılmaktadır. 

Yetirmclkte olan gençlerimizin niteliğini bu sı ıırlı ve elverişli olmıyaiı şartların olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek amaciyle üniversitece, mümkün olan her türlü tedbire başvurulmuş ve bu ni
teliğin düşürülmemesine büyük çaba harcanmıştır. 

Bununla beraber artan ihtiyaç karşısında Ege Üniversitesinin, bugünkü kuruluşlarla görevini 
başart ile yürütmesi mümkün görülememektedir. 

Enre Üniversitesinin çağdaş eğitim, öğretim ve araştırana için gerekli bina ve kuruluşlara biran 
önce kavuşturulması; görevlilerin ve öğrencilerin sığlık şartlarının en azından bile yoksun saç bara-
•ka: navivnn ve tavan aralarından kurtarılmaları artık kesin bîr zorunluk halindedir. Bu zorunluk, 
1965 - 1966 yilı bütçeleri hazırlanırken üniversitenin durumunu yerinde inceliyen Bütçe Komisyonu 
raportörlorinin raporlarında acı bir dille gerçek ifadesini bulmuştur. 

E »yo Ünive^-tes'nın şimdiye ka.dar'bu durumda kalışının ve kurulmasını tasarladığı Diş Hekim
lim, O ^ a n , Edeb'vat, Mühendislik, Eğitim, Vete ,:ner, Hukuk, İktisadi vo Siyasi İlimler fakültele
rinden her hangi birini açarak kuruluşunu tamam'ama, vo daha fazla öğrenci kabulü yolunda ileri 
b'r adam'atamayışmm en önemli nedenlerinden bi'i, bina ihtiyacının karşılanmasında çekilen sıkın
tıdır. 

B :na ihtiyacıma, üniversitenin gelişimiyle par-.lel olarak sağlanması amaciyle onbir yıldan beri 
cGs'tli çareler denenmiş; fakat bunlardan hiçbiri>'"». inşaatta istenilen geliş'm hızını sağlamava ye-
t H i o1 madiği görülmüştür. Onb'.r yıllık üniversit-do öğretim ve araştırma içi-n hiçbir esas binanın' 
hir^ete r-'-rnom^s olması, yapı işlerindeki aksaklığı acık b'r şekilde göstermekledir. 

Er?3 Üniversitesinin inşaatı konusunda yapılan cn^-m^ar şövlocn özetVno.b'lir': 
1. 19^5 yılmda çıkan 6595 savılı Kamında. E"? Üniversitesin :n tam teşkilâtla öğretime'açılması 

d~ğil, tedr;c"n ku-nıluş'mu tamamlaması öngörülm""tir\ A^nı kanunun 2 nci maddes'. «E<?e Üriiver-
s:t'Ps'. iki frıkültes:nin kıiTiluşunm ikmali vo ted 'r"ıi.ı acılım'ap'yle Üniversiteler Kanununda mil-
p.ı.rra.V b'Vün hak ve vecibelerle hükmî s"VTvpt, ik'-Va^/lp- •*• demek4^.; fnv'ci maddeleri de kuruluş 
devresindeki hizmetlerin hangi geçici tedbirlerle y'Hitüleccğini açıklamaktadır. 

Vn'-'r;™'"-" ÖTcHçlik ve tihel kişilik kazanıncaya •'--"-lı- Vnruhıs h'.-mr.'-VHndpn olan yapı islerinin1 

Ra"vi'liT,2'r: B°tkanlımnln yardımiyle ele alınması dir.ünülmüş vo söaü edilen kanunun geçici 4 ncü 
maddem" b-"». mn'H-'tia karnında ver abis t i" . 

2. 'B^vındırlık Bakanlığı, E<yo Üniversitesinin şohircilik ile ilgili kampus projelerini 19.58 yılın
da açtıp-ı bir yarışma ile ha-,ırla4mvshr. 

3. Yine aynı Bakanlık bir taraf tan lzm :r Bayındırlık'MüdrrYım'i adcılığı ile inşaat hazırlıkla
rını y m r k c n , d'"x;r taraftan rrrmari p^nielorin h ^'v1 atılma^ n°. da başlamıştır. 

4. İhale od'len v^Tvlnrm iz1 inmesin do -̂o do-T^lTirh/^vrde İzmir Bavındırlık MüdürHiğü teşki
lâtı vetorsiz kalmış; işin hacmi ve önemi bağımsız bir kontrol fen heyetinin kurulmasını gorektir-
mişt>. 

19">2 vıi-nrlnn beri denenen bu tedbirlerin de, inşaatta .gereken gelişim hızını sağlamaya yetersiz 
okluğu görülmüştür» 

Şöyle ki; 
aV «Eı^e Üniversitesi İnşaatları Mü^.akil Kon rol Fen Heyeti» bütün çalınmalarımda, bağlı bu

lunduğu Bayındırlık Bakanlığından direktif almak vo karşılaşılan problemleri, mütaahhitlerle çıkan 
anlaşmadıkları, ün'ivers^nln isteklerdi, proje sağlama ve değiştirme ihtiyaçlarını bu bakanlığın 
görüş ve onayı ile çözmek yükümündedir. 

h) Yatırım programları için Devlet Plânlama Toşkilâtiyle kurulması geroken işbirliği istenilen 
şekilde gelisememektedir. Çünkü program hazırlıklarının bir kısmı Üniversite, bir kısmı Bayındırlık 
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Bakanlığını ilgilendirmekte; bu iki kuruluştan birinin İzmir'de diğerinin ise Ankara'da bulunuşu 
çalışmalarda işbirliğini ve paralel yürümeyi güçle ;tirmcktodiı\ Ayrıca Devlet Plânlama Teşkilâtının 
hem Üniversite ile, hem Bayındırlık Bakanlığı ile ayrı ayrı ilişki kurmak mecburiyetinde kalması, 
zaman zaman üzücü anlaşmazlıklara da yol acımakta, bu yüzden çözüm bekliyen birçok meseleler as
kıda kalmakta ve sorumlusunu bulamamaktadır. 

c) Bayındırlık Bakanlığı, işlerinin çokluğu ve teknik elemanlarının azlığı dolayısiyle Ege Üni
versitesi projelerinin zamanında iyi bir surette hazırlanmasına, incelenmesine ve uygulama tedbir
lerinin alınmasına imkân bulamamakta, gerekli ya';ırım programları günü gününe Devlet Plânlama 
Teşkilâtına verilememektedir. 

d) Senelik iş hacminin 646 sayılı Kânun ge eğince 30 milyon lirayı bulması gereken böyle bir 
konuda pekçok meselenin Ankara, İzmir ve İstanbul'daki merciler arasında (proje müellif, mimar 
ve müteahhitleri İstanbul'dadır) yazışma yoliyle hail in o mecbur kalınması da, sonuç alınıncaya ka
dar birçok yazılmaları gerektirmekte ve çok zaman kaybını muc'bolmaktadır. Hattâ bu gecikmeler 
mütaahhitlerle idare arasımda zaman zaman hukukî ve malî anlaşmazlıklara da sebebiyet verebil
mektedir. 

e) Uygulanmakta olan 2490 ve 1050 sayılı kanunların hükümleri de aksaıklıkların önemli bir ne 
denini teşkil etmektedir. 

Başhcaları yukarda belirtilen nedenler karşısın na E<*o Üniversitesi inşaat ve tesisatının daha hızlı 
bir gelişme imkânına kavuşturulabilmesi için, Ort^, - Doğu Teknik Üniversitesi ve Ilavettepe Tıp 
Fakültesi inşaatında olduğu gibi, uygulamada olumlu sonuç alman usullerden faydalanılması en isa
betli çare olarak kendini göstermektedir. 

Esasen Bavmdırlık Bakanlığının teşkilât ve vızif el erine ait 3811 sayılı Kanunun 5 nci maddesi-
n!ın 4 ncü fıkrasında, «Mülhak bütçeli dairelerle belediyeler tarafından yapılacak... binaların ve te
sisatlarının proje ve keşiflerinin tetkik ve tasdiki ile bunların alâ/kadar dairelerce teşkil edilecek ka
bul ehliyetlerinde âza bulundurulması», denildiğine göre, katma bütçe ile idare edilen Ege Üniver
sitesi' ima at ve tes'satının yapımı işi Bayındırlık B'f:anlığm ın aslî görevlerinden de sayılamaz. 
Esasen İstanbul Üniversitesinde, İstanbul Teknik Üniversitesinde, üacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde inşaat yetkisinin üniversite rektörlüğ'ıno kanunen verilmiş bulunması, katma bütçeli 
idarelerin inşaatının kendileri tarafından yapıldığına en iyi örnek teşkil etmektedir. 0595 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesi ile geçici bir dönem \o'm Bayındırlık Bakanlığına verilen yapı hizmet
lerinin artık asıl görevlisine, yani Ege Üniversite'i Rektörlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu de
vir işlemi aynı zamanda, üniversitelerimize Anayasanın trmdığı idari özerkliğe de uygun düşecek ve 
işin dağmıkbktan kurtularak ihtiyaç sahibinin sorumluluğunda tek elden izlenmesini, daha kısa yol
dan sonuçlmmasını mümkün kılacaktır. 

Ege Üniversitesinin bu işi devralmaya hazır ol ip olmadığı, yürütüp yürütemiyeceği, devir işle
minin bütçeye yeni külfetler yükleyip yüklemiye ?.eği de hatıra gelebilir. Fakat bunların hiçbirinde 
kuşku vo duraklamaya yer yoktur. 

Çünkü ; 
a) Ege Üniversitesi 1958 yıkından beri katma bütçeli bir kurum olarak özerklik ve tüzel kişilik 

kazanmıştır. İşi devralmaya hazır ve isteklidir. 
b) İşin üniversiteye devri ile boraher, Baymd -lık Brıkanlığına bağlı olup Bornova'da faaliyette 

bulman ve tamamı yevmiyeli teknik personel sta'üsiine göre çalışnn, «Ege Üniversitesi İnşaatları 
Müstakil Kontrol Fen Heyeti» nin sayıları yirmi/i bulan teknik ekibi de üniversiteye geçerek ve 
bütçeye yeni bir malî külfet yüklemiyecektir. 

e) Böylelikle meselelerin büyük kısmı yerinde çüzülebilecek, Ankara ile yazışma ve Ankara'ya 
gidip - dönme zorunluğu ortadan kalkacak; hem zamandan hem de masraflardan önemli ölçüde ta
sarruf sağlanacaktır. 
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Ayrıca teknik ekip çalışmasının üniversitece yakından izlenmesi ve denetimi altına alınması ile 

işin veriminin artması sağlanmış olacaktır. Diğer yönden kontrol örgütüne üniversitenin bakım ve 
onarım işlerin'in verilmesi suretiyle tasarruf imkânı da düşünülmektedir. 

Bu görüş ve düşüncelerle ilişiık, «Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında kanun» 
teklifimizi hazırlamış bulunuyoruz. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Ege Üniversitesi bi 1a inşaat ve tesisatının yaptırılması yetkisinin Ba
yındırlık Bakanlığından Ege Üniversitesi Rektörlü ';üno devri sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile Ege Üniversitesi inşaatının Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde uy
gulanan usullerle yürütülmesi öngörülmektedir. A?.cak, 7307 sayılı Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Kanununun 12 nci maddesinde sözü edilen yönetmeliğin Bayındırlık ve Maliye Bakanlık!ariyle Sa
yıştay ve Devlet Plânlama Teşkilâtının da temsil odileceği özel bir komisyonca hazırlanması; yalnız 
yapılacak harcamaların Sayıştay denetimine tabi tutulması uygun görülmüştür. 

Teklifin geçici 1, 2, 3, 4 ncü maddeleri devir ve intikal işlemleri için gerekli tedbirleri kapsa
maktadır. 

3 ve 4 ncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümlerimi kapsamaktadır. 

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ MUSTAFA UYAR VE ARİF ERTUNGA'NIN TEKLİFİ 

Ego Üniversitesi bina ve tesisatı m yapımı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 Mayıs 1955 tarih ve 6595 sarılı Kanunun geçici. 4 ncü maddesini deriştiren 
643 sayılı Kanunla, Ege Üniversitesi için gerekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılması maksadiy-
le Bayındırlık Bakanlığına tanınan yetki, Ege Üniversitesi rektörlüğüne devredilmiştir. 

MADDE 2. — E<?e Üniversitesinin bütün inşaat ve tesisatının yaptırılması ile ilgili işlemlerde 
7307 savılı Orta - Doğu Tekniık Üniversitesi Kan-ınunun 12 nci maddes:ndeki esaslar uygulanır. 

Ancak bu esaslar a^asnda sözü edilen yönetmelik, Sayıştay, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Bayındır
lık ve Maliye bakanlıklarından alınacak görüşler göz emünde tutularak üniversite senatosunca hazır
lanır ve Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Harcamalar Sayıştayca denetlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İnşaat ve tesislerle il-̂ î"'î yapılmış, her türlü sözleşmeler bütün hak ve 
vecibeleri ile Ege Üniversitesi Rektörlüğüne devredilir. 

GEOİGt MADDE 2. — 2 nci maddede sözü g^çen Yönetmelik, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç 45 gün içinde hazırlanır. 

OEOtCt MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihe kadar, bu kanuna konu olan iş
lerden Bayındırlık Bakanlığınca başlatılmış, fakat "Venî'n sonuçlanmamış olanlarının ve bunlarla ilgili 
her türlü malzeme ve evrakın Ege Üniversitesi R2ktörlüğüne ne suretle devredileceği 2 nci madde
de sözü geeen Yöne^ımeliğ'n geçici hükümlerinde belirtilir. Devir işlemi yönetmeliğin Resmî Gazete
de yayınlandığı tarihten itibaren en çok üç ay içinde tamamlanır. 

GEOİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür lü> girdiği tarihte Bayındırlık Bakanlığı Ege Üni
versitesi İnşaatları Müstakil Kontrol Fen Heyeti kadrolarında görevli bulunrn personel, kendi kad
roları ve çalınmalarında kullandıkları her türlü malzeme ve teçhizat ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü
ne devredilmiş sayılır. Bu personelin yeniden atama işlemi gerekmeksizin gerçekleşen alacakları 
Ege Üniversitesi Rektörlüğünce ödenir. Bu arada devredilen ayniyat ve demirbaşlar bir tutanakla 
tesbit olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Ege Üniversitesi inşa et, tesisat ve hizmetleri ile ilgili olarak Bayındır

lık Bakanlığı Bütçesinde yer almış bulunan öden >kle'rdan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
artanını, onbeş gün içinde, Ege Üniversitesi Bütç )s:ndc açılacak uygun tertiplere aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkili ve bu işle görevlidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kamun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Uşak Milletvekili Fahri UJraslzoğlu'nun, Ege üniversitesi bina ve tesisatının sapımı hakkın
da kanun teklifi (2/323) 

10 . 6 . 19GG 
Millet Moolisi Başkanlığına 

Ege Üniversitesi 'bina1 ^e tesisatının yapımı ıkcjkkcndcJki (kamın teklifim, gıercıkçesi ve açıkla
tması ilişikte cunul'muntur. 

Gereğinin yapılmalını arız edecim. Saygılarımla. 
Uş:al: Milletvekili 

I*7. Uğrasızoğlu 

GEREKÇE 

20 M".ıyi3 19ı55 tarih ive 6595 sayılı 'Kanunla p-irriir'Oc 'kurulmanı e rJcyö itilen «Ege Üniversitesi» 
19i5ö - 1033 dcLis ydi'iıda Tıp V3 Ziraat Fıclkültele 'İni 'anaoalk öğ; etince başlamış; aynı ders yılı içki
de bunlara bir «Yüksük Hemşire Okulu» ve bir do «LlJcoccnt Okulu» ilâve edilmiştir. 

18 Ağucıbcıs l'CGl tarih 've ı354 sayılı Kanunla .kuıralc.n «Fen 'Fakültesi» 'bu üniversitenin üçün
cü fakültesini teşkil etmüntlr. 

İlik ders yılımda 165 öğrenişi kabul ederek di ;er • üniversitelerimizden 'geçici sürelecle sağlanan 
öğcetim eleimanlaniyle 'işe başıkyan Eıge Ünlversi c/uln öğrenci: say:aı, 1965 - 19G3 ders yılı başın
da, iklblnıe yolklaçımış, kendi kadrolarında görevli öğ.i'JjVn ıliıycni ve yard:ımıcıl.arı sayısı da 3G8 e 
ylV-rneYnlıtir. Öğretim ihalen Bornova caki Bölge Zi.aat 'Okulundan 'boşalan buna ile sonradan ıllâ-
ve edilen üniversitenin kendi maltevazi imkânla ı ile Jkuıduğu Ninen tipi sac baraka ve 'geçici 
pavıyj;Tİa:da yapolmak'ta, Tıp Fakülte: il öğrenci'eıınln klinik öğretimi ve uygulamaları için de 
fcmir, Manisa hastanelerinden faydalanılmaktadır. 

Yetişım'dlııte olan (gençlerimizin niteliğini 'bu sııi'.k ve 'elverişli lolmıyan işartların olmuşuz yönde 
'cıT:ikcj:ncülni cnkırnıck amaeiyle üniversitece, mü -ikan olan hor «türlü, tedbire 'başvurulmuş ve bu 
nitelimin düşürülmemesine büy ülk -çalba harcanmıştır: 

Bunıunla beraber 'antan ihtiyaç karşısında Fı.73 Üniversitesinin, bugünkü •'kuruluşlarla ıgöne
vini banarı ille yürütmesi mümkün görülmerncik'ecdir. 

Ege Ün ive: sitesinin çağdaş eğitim, öğretim ve aralti'nmâ için ıgerdkli bina ve kuruluşlara 
ıbiran lönoc kavuşturulması; -görevlilerin ve öğren ^Verin sağlık .şartlarının en azandan bile yoksun 
sac baraka, pavyon ve tavan aralarından kunta 'ccVrulan açtık ıkcoln bir zıorumkk halindedir. Bu 
•zorunlrclk, 19:G5 yılı ıbütçeısi ıhazırlanı itken üniver ftenln durumunu yerinde inceliyim Bütçe Ko-
nıiıyonu raportörlerinin raporlarında acı bir d i l e 'ge:ı:vik ifhdoolııi bulmuştur. 

Ege Üniversitesinin '.şimdiye kadar bu durumla kahışmcn ve kuruimaısını tasarladığı diş hekim
liği, 'orman, •odelbiyaıt, mühendislik, eğitim, vete ılner, hukuk, iktisadi ve siyasi ilimler fakültele
rinden iher hangi birini açarak (kuruluşunu tamumlama ve daha fazıla .öğrenci kabulü yolunda 
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ileri bir -adım atama-yışının en önıemli nedenleri'n lan »biri, hım ih'tiya-cnıın 'kaı^llanni'ası.ıiıda çeki
len sıkıntıdır. 

Bina •iıhitiyacmıaı, üniıvemj::.:ain gellnlmiyle pa?aAel olarak, sağlanması amueiyle t>nıbir yıldan 
beri çeşitli çanaler denenmiş; fmkat bunlardan lıiçbirlnl'n inşaatta istenilen .gelişim hızını sağla
maya yeterli .olmadığı görüimıü§.tü'r. Onbir yıllık üni]vcasl.tede öğretlım ve »ararıti'iıma için (hiçbir 
C3>:J3 binanın hizmete girmemiş .olması, yapı işle .'indeiki aikıaklığı açîk »bir şekilde /göatoıgrjjljte-
•d'ir. 

Ege Ünivern'.tesinin inşaatı kanusunda yapılan çalışmalar şöylece özetlenebilir : 
1. 1SG5 yılında çıkan 'G395 sayılı Kanunda, Ege ÜniveraiteaLnl'n ta.m teşkilâtla öğretilme açıl

ması değil, ıtedricen 'kurulurunu tamamlaması öaı ;öıülmihfcür. Aynı kanunun 2 nci -m.a"dıdcöi, «Ege 
Ünivertsiı'cGİ, iki fakültesinin kurulurunun ihma/.i ve tedrirata açılımasiyle Üniversiteler Kanu-
nunıda muisarra.li bütün hsık ve vecibelerle hülkni şaıhayot iikti&abeder.» dcımcıkte; 'geçici ^madde
leri de kuruluş devre^inıdcki hizmetlerin hangi geçici tedbirlenle yürütüleceğini açıklamoiktadır. 

Üniıveralıte 'ö'zcukliık ve tüzel kişilik kapanınca/a .kadar kuruluş hizmotlerinden olan yapı işleri
min Bayındırlık Bakanlığının yardımiyle ele alın ıarjı düşünülmüş ve .sözü edilen .kanunun geçici 
4 neü maddesi .bu ma.ksa.tla kanunda yer almıştır. 

2. Bayındırlık Bakanlığı, Ege ÜniveraiftecLıin şehirülli'k ile ilgili kampus projelerini 1958 
yılında açtığı bir yarışma ile 'hazırlanmıştır. 

3. Yine aynı Bakanlık bir taraftan İzmir Ba/mdırhık Müdürlüğü •araeılığiyle ioşaa-t hazırlık
larını yapaıfcen, dl£ıer taraftan mimari projelerin hazırlatıknasma da başlamıştır. 

4. İhale edilen yapıların izlenmesinde ve denetlenmesinde İzmir Bayındırlık Müdürlüğü teş
kilâtı yetersiz kalmış; işin hacmi ve önemi bağımsız bir kontrol Fen Heyetinin kurulmasını gerek
tirmiştir. 

1%2 yılından beri denenen bu tedbirlerin de, inşaatta gereken 'gelişim hızını sağlamaya yetersiz 
olduğu görülmüştür. 

Şöyle ki ; 
a) «Ege Üniversite İnşaatları Müstakil Kontrol Fen Heyeti» bütün çalışmalarında, bağlı bulun

duğu Bayındırlık Bakanlığından direktif almak ve karşılaşılan problemleri, mütaahhitlerle çıkan an
laşmazlıkları, üniversitenin isteklerini, proje sağlama ve değiştirme ihtiyaçlarını bu Bakanlığın gö
rüş Ve onayı ile çözmek yükümündedir. 

b) Yatırım programları için Devlet Plânlama Tcşkilâtiyle kurulması gereken işbirliği istenilen 
şekilde golişememektedir. Çünkü program hazırlık arının bir kısmı üniversite, bir kısmı Bayındırlık 
Bakanlığını ilgilendirmekte; bu iki kuruluştan birinin İzmir'de diğerinin ise Ankara'da bulunuşu 
çalışmalarda işbirliğini ve paralel yürümeyi güç'ektirmektedir. Ayrıca Dovlet Plânlama Teşkilâtı
nın hem üniversite ile, hem Bayındırlık Bakanlığı'le ayrı ayrı ilişki kurmak mecburiyetinde kalması, 
zaman zaman üzücü anlaşmazlıklara da yol açmak'a, bu yüzden çözüm bekliyen birçok meseleler as
kıda kalmakta ve sorumlusunu bulamamaktadır. 

c) Bayındırlık Bakanlığı, işlerinin çokluğu ve teknik elemanlarının azlığı dolayrsiyle Ege Üni
versiteli projelerinin zamanında iyi bir surette hasırlanmasına, incelenmesine ve uygulama tedbirle
rinin alınmasına imkân bulamamakta, gerekli yatırım programları günü gününe Devlet Plânlama 
Teşkilâtına verilememektedir. 

d) Senelik iş -hacminin 64G sayılı Kanun gereğince 30 milyon lirayı bulması gereken böyle bir 
konuda pek çok meselenin Ankara, İzmir ve İstanbul'daki merciler arasında (Proje müellif, mimar 
ve mütaahhitleri İstanbul'dadır). Yazışma .voliyle halline mecbur kalınması da, sonuç alınıncaya ka
dar birçok yazışmaları gerektirmekte ve çok zam m kaybını mucibolmaktadır. Hattâ bu gecikmeler 
mütaahhitlerle idare arasında zaman zaman .hukukî ve malî anlaşmazlıklara da sebebiyet verebil
mektedir. 

o) Uygulanmakta'olan 2490 ve 1030 sayılı kanunların hükümleri de aksaklıkların önemli bir 
nedenini teşkil etmektedir. 

M. Meçlisi (S. Sayısı : 316) 
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Başlıcaları yukarda belirtilen nedenler karşısında Ege Üniversitesi inşaat ve tesisatının daha 

hızlı bir gelişme imkânına kavuşturulabilmesi için, Orta - Doğu Teknik üniversitesi ve Hacettepe 
Tıp Fakültesi inşaatında olduğu, gibi, uygulamada olumlu sonuç alınan usullerden faydalanılması 
en isabetli çare olarak kendini göstermektedir. 

Esasen Bayındırlık Bakanlığının teşkilât ve vazifelerine ait 3611 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasında «mülhak bütçeli dairelerle, belediyeler tarafından yapılacak.... Binaların ve 
tesisatlarının proje ve keşiflerinin tetkik ve tasdiki ile bunların alâkadar dairelerce teşkil edilecek 
kabul heyetlerinde âza 'bulundurulması» denildiğine göre, katma bütçe ile idare edilen Ege Üniver
sitesi inşaat ve tesisatının yapımı işi Bayındırlık Bakanlığının asli görevlerinden de sayılamaz. (1) 
63î)5 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi ile geçici bir dönem için Bayındırlık Bakanlığına veri
len vnrn hizmetlerinin artık asıl görevlisine, yani Ege Üniversitesi Rektörlüğüne verilmesi gerek
mektedir. Bu devir işlemi, aynı zamanda, üniversitelerimize Anayasanın tanıdığı idari özerkliğe de 
uygun düşecek ve işin dağınıklıktan kurtularak ihtiyaç sahibinin sorumluluğunda tek elden izlen
mesini, daha kısa yoldan sonuçlanmasını mümkün kılacaktır. 

Ege Üniversitesinin bu işi devralmaya hazır olup olmadığı, yürütüp yürütemiyeceği, devir 
işleminin bütçeye yeni külfetler yükleyip yüklemiyeceği de hatıra gelebilir. Fakat bunların hiç
birinde kuşku ve duraklamaya yer yoktur. 

Çünkü; 
a) Ege Üniversitesi 1958 yılından beri katma bütçeli bir kurum olarak özerklik ve tüzel kişilik 

kazanmıştır. İşi devralmaya hazır ve 'isteklidir. 
b) İşin Üniversiteye devri ile beraber, Bayındırlık Bakanlığına bağlı olup Bornova'da faaliyet

te bulunan ve tamamı yevmiyeli teknik personel statüsüne göre çalışan «Ege Üniversitesi İnşaat
ları Müstakil Kontrol Fen Heyeti» nin sayıları yirmiyi bulan teknik ekibi de üniversiteye geçecek 
ve bütçeye yeni bir malî külfet yüklemiyecektir. 

c) Böylelikle meselelerin büyük kısmı yerinde çözülebilecek, Ankara ile yazışma ve Ankara'ya 
gidip - dönme zorıınluğu ortadan kalkacak; hem zamandan hem de masraflardan önemli ölçüde 
tasarruf sağlanacaktır. 

Ayrıca bu teknik ekip çalışmasının Üniversitece yakından izlenmesi ve denetimi altına alınması 
ile işin veriminin artması sağlanmış olacaktır. Diğer yönden kontrol örgütüne Üniversitenin ba
kım ve onarım işlerinin verilmesi suretiyle tasarruf imkânı da düşünülmektedir. 

Bn görüş ve düşüncelerle ilişik «Ege Üniversitesi Bina ve tesisatın yapımı hakkında kanun» ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının kapsadığı hükümlere gelince; 
Madde 1. — Bu madde ile Ege Üniversitesi Bina inşaat ve tesisatının yaptırılması yetkisinin Ba

yındırlık Bakanlığından Ege Üniversitesi Rektörlüğüne devri sağlanmaktadır. 
Madde 2. — Bu madde ile Ege Üniversitesi inşaatının Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde uy

gulanan usullerle yürütülmesi öngörülmektedir. Ancak, 7307 sayılı Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Kanununun 12 nci maddesinde sözü edilen yönetmeliğin Bayındırlık ve Maliye Bakanlıklariylc Sayış
tay ve Devlet Plânlama Teşkilâtının da temsil edileceği özel bir komisyonca hazırlanması, yal
nız yapiacak harcamaların Sayıştay denetimine tabi tutulması uygun görülmüştür. 

Tasarının geçici 1, 2, 3, 4 ncü maddeleri devir vo intikâl işlemleri için gerek'i tedbirleri kapsa
maktadır. 

3 ve 4 ncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 

(1) İstanbul Üniversitesinde, İstanbul Teknik Üniversitesinde, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde inşaat yetkisinin Üniversite Rektörlüğüne kanunen verilmiş bulunması, katma bütçeli 
idarelerin inşaatının kendileri tarafından yapıldığına en iyi örnektir. 
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UŞAK MİLLETVEKİLİ FAHRİ UĞRASIZOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 'Mayıs 1955 tarih ve 6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini değiştiren 
<846 sayıh Kanunla, Ege Üniversitesi için gerekli her türlü 'bina ve tesisatın yaptırılması maksa-
diyle Bayındırlık Bakanlığına tanınan yetki, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin bütün inşaat ve tesisatının yaptırılması ile ilgili işlemlerde 
7307 sayılı Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 12 nci maddesindeki esaslar uygulanır. 

Ancak tou esaslar arasında sözü edilen Yönetmelik, Sayıştay, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Ba
yındırlık ve Maliye bakanlıklarından alınacak görüşler göz önünde tutularak Üniversite Senato
sunca hazırlanır ve Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Harcamalar ıSayıştayca de
netlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İnşaat ve tesislerle ilgili yapılmış her türlü sözleşmeler Ibütün hak ve 
vecibeleri ile Ege Üniversitesi Rektörlüğüne devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2 nci maîddede sözü geçen Yönetmelik, ıbu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç (45) gün içinde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarilhe kadar, Ibu kanuna konu olan iş
lerden Bayındırlık Bakanlığınca 'başlatılmış, fakat henüz sonuçlanmamış olanlarının ve bunlarla 
ilgili her türlü malzeme ve evrakın Ege Üniversitesi Rektörlüğüne n<e suretle devredileceği 2 nci 
ma'ddede sözü geçen Yönetmeliğin geçici hükümlerinde belirtilir. Devir işlemi Yönetmeliğin Res
mî Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren en çok üç ay içinde tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bayındırlık Bakanlığı Ege Üni
versitesi İnşaatları Müstakil Kontrol Fen Heyeti kadrolarında görevli 'bulunan personel, kendi kad
roları ve çalışmalarında kullandıkları her türlü malzeme ve teçhizat ile Ege Üniversitesi Rek
törlüğüne devredilmiş sayılır. Bu pertsıonelin yeniden atama işlemi gerekmeksizin gerçekleşen ala
cakları Ege Üniversitesi Rektörlüğünce ödenir. Bu arada devredilen ayniyat ve demirbaşlar bir tu 
tanakla tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Ege Üniversitesi inşaat, tesisat ve hizmetleri ile ilgili lolarak Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinde yer almış bulunan ödeneklerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
artanının, onbeş gün içinde Ege Üniversitesi bütçesinde açılacak uygun tertiplere aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkili ve bu işle görevlidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyonv raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 2/360, 2/281, 2/323 
Karar No. : 2 

23 . 6 .1967 

Yüksek Başkanlığa 

Komilsyoınulmuizu (havale edilen Ege Üniversitesi (bina ve 'tesiisiatınıın yapıımı hiaikikında kıanun* 
tasarısı) ile lamir Milletvekili Mustafa Uyar ve Ardf Erttunga-nın (Ege . ÜMveraitesi fokıa ve te-
ısisatıınnn yapımı hakkımda tkanun teklifi) ve Uşak Milletvekili Ftahri Uğnasızıoğllu''nun (Ege Üniver
sitesi bina ve tesisatınım yapımı haikkmda ıkanun telklifi) ıtetMif sahipleri ve iGıgili Balkanllıık ve' 

üniversite temsilailoriniin iştirakiyle tetkik ^dilımişjtir. 
Mezikûr 'kanun ıtasıarıısı ve tekliflerinsin tevhiden görüşülmesi ve i iükümet tasıarusıımın müza-

fkereye esas lalıınmıası ıkabul 'edâll'endk; 
Tümü üzerinde yapılan müzıalkereilefr biltiriflmiş ve ımaidde(lere geçillmiışrtiir. 
Madde 1, ıgeçiei ımadde 1, Mıadde 3, madde 4 aynen, 
Madde '2 nin birindi fılknası somundaki (hükmü uygulanılmaz) ibaresinin daha vazıh hale getiril-

ımeisi üzerimde durularak ( hükmüne tabii değildir) şeklimde değiştirilmiş ve ımadde bu hali 511e, 
Geçici ımadde 2, birinci fıikrasıtndaki ('sözü gecem k?anunıa) ibaresi yerine ımıadde 1 de olduğu 

gibi mezkûr Ibanunun tarih ve mumıanaısunm zilkredil'nıesıi uygun görülerek (20 . 5 . 1955 tarihli: 
ve 6595 sayıllı Kamumun geçici 4 mcü •maddesini değiştiren 8 . 7 . 1965 tarihli ve 646 sıayılı Ka
nuna) ışelkliınde değiştirilmesi uygun (görülmüş. ve ımadde 2 bu ıtadil sekiliyle, (kabul 'edilmiştir. 

Gemel Kurullea seçilen Geçici Komisyonumuzun yulkarıdaki tadifllerie ve emeeMk ve ivedilikle 
ımüzalkereskıi ıkabull (ettiği (Ege Ümliveırsitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında kanun tasarısı) nı. 
Yüksek Başkanlığa arız ve takdim ederiz. 

Saygılanımızla, 
Başlkan 
İstanbul 

M. Güven 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Kars 
C. N. Koç 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada 'bulunamadı 

(Sözcü 
Uşak 

F. Uğrasızoğlu 

Bingöl 
E. Gündoğdu 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
Esasa muhalifim söz 
hakkımı mahfuzdur. 

8. Onan 
Ordu 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. Güley 

Kâtip 
Antalya 

A. Torgay 

Çorum 
H. L. Sarıyüce 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Ersoy 

Uşak 
0. Dengiz 

Amasya 
A. Demiray 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

/ . Gürsan 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

İmzada bulunamadı*-

Zonguldak 
C. Karakaş 

M. Meclisi (S. Sayısı : 316) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege "Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkında kanım tasarısı 

MADDE '1. — 20 . 5 . 1955 tarihli ve 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini değişti
ren 8 . 7 . 1967 tarihli ve 646 sayılı Kanunla 
Ego Üniversitesi için gerekli her türlü 'bina ve 
tesisatın yaptırılması ma'ksadiyle gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi için Bayın
dırlık Bakanınca tanınan yetki Ege Ünivesitesi 
Rektörlüğüne 'devredilmiştir. 

IBu yük 1 emmelerin gerektirdiği ödenekler 
E'ge Üniversitesi 'bütçesine konulur. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin bütün in
şaat ve tesisatının yaptırılması ile ilgili işlem
lerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 135 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı bina ve tesislerin, fen
nî liyakatleri ve iktidarları Üniversite Rektör
lüğünce kabul edilmiş en az üç firmadan tek
lif alınmak suretiyle pazarlıkla ilhalesine adı 
geçen Rektörlük yetkilidir. 

OEÇtCI MADDE 1. — İnşaat ve tesislerle il
gili olarak yapılmış olan her türlü sözleşmeler 
bütün hak ve vecibeleriyle Ege Üniversitesi Rek
törlüğüne devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar, sözü geçen kanuna ko
nu teşkil eden işlerden Bayındırlık Bakanlığın
ca başlatılmış, henüz sonuçlanmamış olanları
nın ve bunlarla ilgili her türlü ımalzeme ve ev
rakın Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ne suretle 
devredileceği Maliye ve Bayındırlık bakanlık
larının 'mütalâaları alınmak suretiyle adı geçen 
Üniversite Rektörlüğünce yapılacak bir yönet-
nıelikte belirtilir. 

Yönetmelik ikanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç iki ay içerisinde yapılır. Devir 
İşlemi kanunun yürürlük tarihinden itibaren en 
geç iki ay içinde tamamlanır. 

MADDE '3. — Bu 'kanun Ege Üniversitesi 
1967 yılı bütçesine gerekli ödeneğin aktarıl-
ımasıma dair kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren yürürlüğe girer. 

M. Meclisi 
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I GEÇlCl KOMİSYONUN DEĞIŞTlRlŞl 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin bütün 
inşaat ve tesisatının yaptırılması ile ilgili iş
lemlerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 135 nci maddesi hükmüne tabi' de
ğildir. 

Birinci fıkrada yazılı bina ve tesislerin, 
fonnî liyakatleri ve iktidarları Üniversite Rek
törlüğünce kabul edilmiş en az üç firmadan 
teklif alınmak suretiyle pazarlıkla ihalesine adı 
geçen Rektörlük yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 
madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — B u kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, 20 . 5 . 1955 tarihli ve 
6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini 
değiştiren 8 . 7 . 1965 tarihli ve 646 sayılı Ka
nuna konu teşkil edilen işlerden Bayındırlık 
Bakanlığınca başlatılmış, henüz sonuçlanma
mış olanlarının ve bunlarla ilgili her türlü 
malzeme ve evrakın Ege Üniversitesi Rektör
lüğüne ne suretle devredileceği Maliye ve Ba
yındırlık Bakanlıklarının mütalâalan alınmak 
suretiyle adı geçen Üniversite Rektörlüğünce 
yapılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Yönetmelik kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en geç iki ay içerisinde yapılır. De
vir işlemi kanunun yürürlük tarihinden tiba-
ren en geç iki ay içinde tamamlanır. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 316) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 4. — Bu karnın hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

10 . 5 . 1967 

Başbakan V. 
H. Dinçer 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakam 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakam 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakam 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakam 
N. Kürşad H. Mentc^eoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü 
aynen kabul edilmiştir. 

»»-o 
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Dönem : 2 
Toplantı : 2 M Î E L E T M E C L Î S ! S. Sayısı : 332 
İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /483) 

r:C: 
BaşbakanÛJc 

Özlük ve Tazı tşteri : 6/2 - 99M' 

12:. î t . im 

Konu : Istanbuf Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

Millet' Meclisi Başkanlığına 

Komünizm propagandasında bulunmak ve ifa olunan vazife dolayısiyle hakaret ve tehdidetmek 
silolarından sanık İstanbul Milletvekili Çetin Aban hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 8 . 11 . 1986 
tarihli ve 39064 sayılı tezkerenin suretiyle ilişjji hazırlik soruşturması evrakının, diai pusulasiyle 
birliktebağlı olarak, sunulduğunu arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

€!. 1: Gl Müdürlüğü 
Sayı: 39064 

8.11.1966 

Konu : İstanbul Milletvekili Çetin Al
tan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 

Başbakanlığa 

Komünizm propagandasında, bulunmak ve ifa olunan vazife dolayısiyle hakaret ve tehdid etmek 
suçlarından sanık İstanbul Milletvekili. Çetin Altan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması İstan
bul Cumhuriyet Savcılığının, 21 . 10 . 1966 gün vo 966/258 sayılı yazısiyle talebolunmuştur. 
. Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı birlikte sunul

muş olmakla,. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi gereğince yasama dokunulmazlığı* 
nın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz.olunur. 

Hasan Din çer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonların- 28 . 6 . 1967 
dan Mürekkep Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/483 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 22 . 6 . 1967 
taııLhinde yaptığı toplantıda İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm yasama dokunulmazlığının kaldı-
mlması hakkındaki Başbakanlığın 12 . 11 . 1966 tarihli ve 6/2-9934 sayılı yazısına ilişik dosyayı, 
İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince seçilmiş ol m İhzari Komisyonun mumaileyhin yasama do
kunulmazlığınım kaldırılması lâzımgeldılğine dair haızırladığı 13 . 4 . 1967 tarihli raporunu ve dos
yada mevcut bilcümle evrak ile (Bornova Savci3i lütfen dinleyin) başlıklı Akşam Gazetesinin 
28 Eylül 1%6 tarihli nüshasında intişar etmiş bulunan makaleyi birlikte incelemiş, gereği görüşü
lüp aşağıdaki karar verilmiştir. 

1. — Milletvekiline isnadolunan suç; (Komünizım propagandasında bulunmak ve ifa olunan 
vazife dolayısiyle hakaret ve tehdit) tir. Ve T. C. Kanununun 142/1 ve 6 ncı fıkraları ile aynı 
kanunun 482/Son, 273 ve 191 nci maddeleri şümulüne girmektedir. 

2. — Dosyada mevcut ve Karma Komisyonu muzun müzakeresi sırasında okunaı ı^ müzakere
ye esas alınmış bulunan İhzıari Komisyon raporunda : 

ta) İstanbul'da münteşir Akşam Gazetesinin 28 . 9 . 1966 tarıihli nüshasının 2 nci sayfasında, 
Taş sütununda (Bornova Savcısı Lütfen Dinleyin) başbklı yazıda, yazar, Bornova. Savcısının, 
Atatürk'ün Bursa nutkunu bildiri olarak yaym'ıyan Ege Üniversitesi Fikir Kulübü Başkanını 
bu nutkun Atatürk'e aidolduğu belli değildir, siyaset yapılmaktadır, gerekçesi ile mahkemeye 
verdiğini, Atatü.ıik'ün Bursa nuıJkunu son defa Yargutay Balkanı Adalot yılını açış nutkunda 
okuduğunu, Bornova Savcısı bu dâva ile Yargıtay Başkanına çı<kış yaptığını ve nutkun Atatürk'e 
aidolmadığını iddia etmekte ve savcıyı bâzı teıriplere ve yukarıdan verilen emirlere alet olmakla 
suçlıyarak «İşçi ve köylü ihtilâlinin her görüldi ğü yerde ezilmesi» gerdktiğine ait sözün üzerinde 
durması ve bu sözün Münir Hayri Egeli'nin yarı yatıya itiraf eMiği uydurmasyon olduğunu be
yan etıtdği, Ataıtüılk'ün halkçılık sosyal düzenini emeğine hdkııkan dayanmak istiıyen sosyal bir 
doktirinidir, dediğini ve Atatürk nasıl olur da köylülerle işçilerin kendilerini sömüren burjuva 
sınıfına karşı yapacakları bir ihtilâl hareke/tinin her görüldüğü yerde ezilmesini söyliyebilir, di
yerek komünizm propagandasının bütün unsurlarını ihibiva eden (.köylülerle işçilerin 'kendilerini 
sömüren burjuva sınıfına karşı yapacakları bir ihtilâl hardketini) merthdtıtiği gibi ve ihtilâlin 
elzem olduuğna inandırmak sı*rcltiyle komünizm propagandasını yapmış olduğu görülmüştür şek
linde kanıya ve naticeyc varan tsitanbul Cumhuriyet Savcılığınca ilgili milletvdkili hakkında taki
bata gidilmek için dokunulmazlığının kaldırılması taldbinde bulunmadadır. 

ıb) Millot vekiline isnadolunan suçun süıbutu halinde milletvclkilinin, Anayasanın 68 nci mad
desinde yazılı seçilme yeterliğini kaybetmiş olacağı ve bu sebeple milletvekiline isnadolunan 
suçun bu maddede yazılı suçlardan biri bulunması halinde yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sının uygun bulunacağı düşüncesiyle hareket eden İhzari Komisyonumuz, suç mahiyeti ve 
dosya münderecatı göz önünde bulundurularak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının icabet-
ttiği kanaatine varmıştır, denilmektedir. 

3. Karma Komiayoumuzıda yasama dokunulmazlığının (kaldırılması lâzıımıgelldiği lehimde oy 
•kullanan Komıiısyon üyelerinden bâzıları ilgili milletvekilinin yasama dckunulmazlığmın T. C. 
Kanununun 142/1 ve 6 ncı fıkralarına mümas suçundan dolayı 'kaldırılması ve fakat aynı ka
nunun 482/son, 273 ve 191 nci maddelerine ilişkin suçlarından dolayı yasama dokunulmazlığının 
devre sonuna bırakılması gerektiği hususlarını ileri sürmüşler ve o şekilde oy kullanmışlar ise de 

M. Meclisi (S. Sayısı : 332) 
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komisyon üyelerinin çoğunluğu bu dosyada mevcut ve ilgili milletvekiline izafe olunan suçların 
cümlesinden yasama dokunulmazlığının kaldırılması lâzımgeldiği fikir ve kanaatiyle oy kullandıkla
rını bildirmişlerdir. 

Karar : Dosya münderecatına, milletvekiline isnadohınan suçun mahiyetine ve Karma Komisyo
numuzda yapılan inceleme ve müzakereler ile ilgili milletvekilinin savunmasına göre ihzari Komis
yon raporunun kabuliyle istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın yasama dokunulmazlığının, Anayasa
nın 79 ncu maddesinin ikinci fıkrası ve içtüzüğün 178, 179 ve 180 nci maddeleri gereğince kaldırıl
ması lâzımgeldiğine çoğunlukla karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Ankara 
K. Bağcıoğlu 

Başkan V. 
istanbul 

Yasama dokunulmazlığının sadece T.C.K. m. 142/1 e 
ilişkin olarak kaldırılması lehindeyim; diğer suç 
isnatlarından dolayı kaldırılmasının aleyhindeyim. 

A. C. Kırca 
Sözcü 
Sivas 

T. Komitan 

İstanbul 
A. Ş. Lâç 

Nevşehir 
Muhalifim 

S. Hakkı Esatoğlu 
İmzada bulunamadı 

istanbul 
/. Hakkı Tckinel 

Burdur 
t. Hakkı Boyactoğlu 

içel 
M. Arikan 

Samsun 
0. Şatıinoğlu 

imzada bulunamadı 

Ankara 
Yalnız T. C. K. 142 
maddesinden kabul 

E. Paksüt 

izmir 
Ş. Akkan 

Ordu 
A. Bodur 

Kars 
Abbas A. Çetin 

Çoruım 
A. Topçubaşı 

içel 
C. Kûıç 

Rize 
C. Yalçın 

Aydın 
İV. Menteşe 

Kars 
Muhalifim 
Â. Kurtel 

Aydın 
K. Ziya öztürk 

Kastamonur 
S. Keskin 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
Muhalifim 

N. Nasuh Arslan 

Erzurum 
A. Mustafaoğlu 

Muş 
Muhalifim 
N. Neftçi 

Konya 
M. Ziyaetıtin İzerdeım 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
T. Anba§ 

Erzincan 
8. Perinçek 

Konya. 
Muhalifim 
Y. Koçak 

imzada bulunamadı 

Tokat 
0. Hacibaloğlu 
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Dönem : 2 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ankara 
Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 

Komisyonu raporu (3 /661 , 1/169) 

Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna, 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/661) » 

T. C. 2 . 6 . 1967 
Sayıştay 

Sayı : 552040/989 

MÎLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Rıza Turgay 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak bir örneği Sayıştaya gönderi
len Ankara Üniversitesinin 1964 malî yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan say
manlık idare hesabı ile karşılaştırılmıştır. 

2. Dairesi kesinhesabmda yazılı - ertesi yıla .devralunan ödenek - miktarı, Sayıştayca tesbit 
olunan miktardan (02) kuruş noksan bulunmuş ve farkın nedeni Sayıştay gider cetvelinde açıklan
mış olduğundan Kesinhesap kanunu tasarısının 4 ncü maddesinde gösterilen ertesi yıla devrolunan 
ödenek miktarının ona göre düzeltilmesi gerekli görülmüştür. 

3. Dairesi kesinhesabmda gösterilen gelir miktarı, Sayıştayca tesbit olunan miktardan (04) ku
ruş noksan bulunmuş ve farkın nedeni Sayıştay gelir cetvelinde açıklanmış olduğundan Kesinhesap 
kanun tasarısının gelir miktarını gösteren 2 nci maddesinde yazılı rakamın ona göre düzeltilmesi 
gerekli buunmuştur. 

4. Genel Muhasebe Kanununun 104 ncü maddesi hükmü uyarınca kesinhesap gelir ve gider cet
vellerine bağlanması gereken izahnamelerin; bütçelerin gerekçelerine mütenazır olarak gelirin genel 
durumu, çeşitli gelir nevilerinin takibettiği seyir, bütçe ile yapılan tahmine karşılık tahakkuk ve tah
silde fark var ise, nedeni ve mahiyeti ve gider, bütçesinin çeşitli tertiplerine konulmuş olan öde
neklerin hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve iş bu harcama sonunda bütçe ile öngörülen hizmet
lerin ne derecelerde yapılmış bulunduğu yolunda bütçe gelirlerini ve yapılan harcama ve hizmetleri ge
nel çizgileriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte olup gerçi, kesinhesaba gidere aidol-
mak üzere bir izahname bağlanmış bulunmakta ise de; bu izahname üzerinde yapılan incelemeden, bunun 
yeterli açıklamayı kapsamadığı ve bu itibarla kanunun kasdettiği mahiyette bulunmadığı anlaşılmış; 
gelir hakkında ise, kesinhesaba bir izahname bağlanmamıştır. 

424 
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5. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak su

retiyle kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 
4 . 5 . 1967 

R. Turgay 
Birinci Ba§kan 

1. Ögat 
D. 4. Başkanı 

N. Başakar 
Üye 

R. Konakçı 
Üye 

Açık 
D. 1. Başkanı 

R. örencik 
Üye 

D. 1. Başkan V. 

C. Çitici 
Üye 

S. Erem 
Üye 

K. Tolluoğlu 
D. 2. Başkanı 

M. H. Dümer 
Üye 

D. 3. Başkan V. 

H. Öktem 
Üye 

N. Tek'er 
Üye V. 

(Hasta) 
M. Karabacak 
D. 3. Başkanı 

A. R. Toksöz 
• Ü y e 

A. Seyhan 
Üye 

F, Karabina 
Savcı 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/169) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/324/1623 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

19 . 3 . 1966 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ve dki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Ankara Üniversitesi 1964 yıh genel giderleri 92 799 346,29 lira olup, bunun 72 659 597,79 li
rası cari harcamalara, 17 632 390,96 lirası yatırım harcamalarına, 2 373 429,90 lirası sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına ve 133 927,64 lirası da özel harcamalar için sarf edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yıh geliri olan 91424 519,29 liranın, 5 424 519,29 lirası normal gelir
lerden, 86 000 000 lirası özel kanunlar gereğince sağlanan gelirlerden sağlanmış bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı gider ve geliri arasındaki farkı teşkil eden 1 374 827 lira gider 
fazlası mevcutlarımızla karşılanmıştır. 

Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yılında harcanmıyan 12 388 116,35 liralık ödenek yok edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayası : 424) 
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Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılında bağış yolu ile ödenek kaydedilen paralardan yılı içeri

sinde harcamıyan 25 619,16 lirası Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince ertesi 
yıla devredilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı bu esaslar dairesinde hazırlanmış
tır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 6.7. 1967 

Esas No. : 3/661, 1/169 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, uygunluk bildirimi Komis
yonumuza havale olunmakla, kanunun tarif ettiği şekilde düzenlenmiş bulunduğu anlaşılan Kesin
hesap kanunu tasarısı ve uygunluk bildirimi, Sayıştay ve Ankara Üniversitesi temsilcileri hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu tetkik ve müzakere sonunda aşağıda yazılı hususlar dışında, Sayıştayca tesbit edilen ve da
iresi kesinhesabında kayıtlı olan miktarlar birbirine eşidolup Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

ÖDENEK : 
1. Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı ödenek toplamı Kesinhesap kanunu tasarısına bağlı cet

velde 105 213 081,80 lira olduğu halde Sayıştayca 2 kuruş fazlasiyle 105 213 081,82 lira tesbit 
edildiği anlaşılmıştır. 

Uygunluk bildiriminde bu konuda yapılan açıklamada : 
1963 yılında Genel Muhasebe Kanununun 55 ci maddesi gereğince (Üniversite muhtaç talebe

sine yardım) özel bölümüne kaydedilen ödenekten yıl sonuna kadar harcanmıyan 2 kuruşun aynı 
kanun gereğince 1964 bütçe yılında devren ödenek ve gelir kaydı gerekli olup, Sayıştayca da bu 
yolda işlem yapıldığı halde, Ankara Üniversitesince söz konusu 2 kuruş ödeneğin devrettirümediği 
ve bu yüzden ödenek genel toplamı kesinhesapta 2 kuruş noksan gösterildiğe belirtilmiştir. 

Sayıştayca yapılan işlem Komisyonumuzca yerinde görülmüş ve tesbit ettiği 105 213 081,82 lira 
Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yık ödeneği olarak kabul edilmiştir. 

GİDER : 
2. Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yılı gideri 92 799 346,29 lira olup, uygunluk bildirimi ve 

kesinhesapta yazılı miktarlara uygundur.. 

ERTESİ YILA DEVREDEN ÖDENEK : 
3. Ankara Üniversitesinin 1965 yılına devreden ödeneği, Kesinhesap kanunu tasarısına bağlı cet

velde 25 619,16 lira gösterilmiş bulunduğu halde, Sayıştayca 2 kuruş fazlasiyle 25 619,18 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bu farkın, ödenek kısmında mahiyeti belirtilen 2 kuruşluk ödeneğin kesinhesapta kaydolunma-
masmdan ileri geldiği uygunluk bildirimindeki açıklamadan anlaşılmıştır. 

Sayıştayca yapılan işlem Komisyonumuzca yerinde görülmüş ve tesbit ettiği 25 619,18 lira 
Ankara üniıversitesinin 1965 yılma devreden ödeneği olarak kabul edilmiş ve Kesinhesap kanunu 
tasarısının ertesi yıla devreden ödenekle ilgili 4 ncü maddesi buna göre düzeltilerek yeniden dü
zenlenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 424) 
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YOK EDİLMESİ GEREKEN ÖDENEK : 
4. 1864 bütçe yılı yok edilecek ödenek toplamı Sayıştayca 12 388 116,35 lira olarak tesbit edjl-

miş olup, bu miktar Kesinhesap kanunu tasarısına ekli cetvelde yazılı miktara uygundur. 
GELİR : 
Tahakkukat ve tahsilat : 
5. Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yılı gelir tahakkukat ve tahsilatı Kesinhesapta ve kanun 

tasarısında birbirine eşidolarak 91 424 519,27 lira gösterilmişse de, Sayıştay uygunluk bildirimine 
bağlı cetvellerde 6 kuruş fazlasiyle 91 424 519,33 lira tesbit edildiği anlaşılmıştır. 

Uygunluk bildirimi ve buna bağlı cetvellerde yapılan açıklamada : 
a) Farkın 02 kuruşu, ödenekle ilgili 1 nci kısımda açıklandığı üzere 1963 yılında Genel Muha

sebe Kanununun 55 nci maddesine göre ödenek kaydedilen paralardan harcaıımıyan 02 kuruşun, 
1964 yılında devren tahakkukat ve tahsilat kaydı gerektiği ve Sayıştayca da bu yolda işlem yapıl
dığı, Ankara Üniversitesiace ise 02 kuruşun devren gelir kaydedilmiyerek gelir kesinhesabmda da 
gösterilmemesinden; 

b) Geriye kalan 04 kuruşu ise; Ankara Üniversitesinin 1964 yılı gerçek geliri kesinhesaba ekli 
genel mizan ile idare hesabı meyanmda Sayıştayca verilen 48/1 örnek K"o. la hesap özet cetvelinde 
gösterildiği üzere, 91 424 519,31 lira iken ve Sayıştayca da bu miktar esas alındığı halele, daire
since bu miktarın Kesinhesap kanunu tasarısına ekli (B) işaretli cetvelde 04 kuruş noksanı ile 
91 424 51.9,27 lira olarak gösterilmesinden ileri çeldiği anla^ılmntır. 

Tahsilat olarak gösterilmesi gerektiği anlaşılan 02 kuruşla, kesin hesapta noksan gösterildiği 
anlaşılan 04 kurusun eklenmesiyle Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe yılı gelir tahakkukat ve 
tahsilatı 91 424 519,33 lira olarak kabul edilmiştir. 

Tahaklkdkat artığı : 
6. Ankara Üniversitesinin tahakkukatı tahsilâtına bağlı olup herhangi bir tahakkukat artığı 

bulunmadığı halde kesinhesapta 25 619,16 lira tahakkukat artığı gösterilmiştir. 
Uygunluk bildirimine bağlı cetvellerdeki açıklamalardan ve dairesi temsilcisinin verdiği iza

hattan bunun zuhulen gösterildiği anlaşılmıştır. 
Komisyonumuzca Sayıştayca yapılan işlem yerinde bulunmuştur. 
7. Ankara Üniversitesinin 1964 yılı gideri 92 799 346,29 liraya karşılık komisyonumuzca 

kabul olunan 91 424 519,33 lira olup gider ve gelir arasındaki farkı tenkil eden 1 374 826,96 
liralık gider fazlası olarak kalmıştır. Gider fazlarının mevcutlarla karşılandığı anlaşılmıştır. 

Kanun tasarısının 3 ncü maddesi bu miktara göre değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
8. Genel Muhasebe Kanununun 104 ncü ma-idesi gereğince kesinhesaba bağlanması gereken 

izahnamelerden gelire ait olanı bağlanmış; gider izahnamesi ise kanunun tarifine uygun bulun
madığı ve gerekli bilgiyi ihtiva etmemekte olduğu uygunluk bildirimindeki açıklama ve yapılan 
incelemeden anlaşılmakla, bundan sonra kanunun tarifine uygun izahnamelerin düzenlenerek 
kesinhesaplara bağlanması hususunda dairesinin dikkatinin çekilmesi komisyonumuzca temen

niye şayan görülmüştür. 
Yukarıda arz olunan ve sebepleri kabul edilen ödenek, gider ve gelir tahakkukat ve tahsilatı

nı gösteren Kesinhesap Kanunu tasarısı komisyonumuzca değişik şekliyle kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkanı Başkan V. Sözcü Kâtip 

Sinop Burdur Kütahya Maraş 
M. Kaptan 1. H. Boyacıoğlu M. Er soy V. Kadıoğlu 

Kastamonu Niğde Ordu Siirt 
A. Toközlü Y. Aribaş K. Scnsoy A. Yaşa 

Sivas Tokat 
T. Komitan M. §. Çavdaroğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 424) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1964 Mitçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 72 659 597,79 lirası cari harcamalara, 
17 632 390,96 lirası yatırım harcamalarına, 
2 373 429,90 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 71 126,67 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara, 62 800,97 lirası aynı şekilde yapılan 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak 92 799 346,29 liradır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 5 290 591,65 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 86 000 000 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) 133 927,64 lirası özel kanunlar gere
ğince elde edilen gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 91 424 519,29 liradır. 

c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 25 619,18 lirası ertesi yıla 
devredilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(b) işaretinde yazılı gider ve gelir arasındaki 
farkı teşkil eden 1 374 827 lira açık, mevcutla
rımızla karşılanmıştır. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen 12 388 116,35 liralık ödenek 
yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydo
lunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 
25 619,16 lira ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

14 . 3 . 1966 
Başbakan Devlet Baikanı 

8. Demirel C. Bilgehan 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

R. Sezgin K. Ocak 

M. Meclisi 

I SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞl 

Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı harcamaları, ilişik (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 72 659 597,79 lirası cari harcamalara, 
17 632 390,96 lirası yatırım harcamalarına, 
2 373 429,90 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına, 

b) 71 126,67 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara, 62 800,97 lirası aynı şekilde yapılan 
harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 
92 799 346,29 liradır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 5 290 591,69 lirası normal gelirlerden ya
pılan tahsilata, 86 000 000 lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsilata, 

b) 133 927,64 lirası özel kanunlar gereğince 
elde edilen gelir tahsilâtına aidolmak üzere top
lam olarak 91 424 519,33 liradır. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 25 619,18 lirası ertesi yıla 
devredilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
I (a) işareti ile yazılı gider ve gelir arasındaki 

farkı teşkil eden 1 374 826,96 lira açık, kasa ve 
banka mevcutlariyle karşılanmıştır. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunla
rında gösterilen 12 388 116,35 liralık ödenek yo-
kedilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan 
ödenekten yılı içinde harcanmıyan 25 619,18 lira 
ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

(S. Sayım : 424) 
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Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengi» 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 

t. Tekin 
Ulaştırma Bakanı 

8. öztürk 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
1. Oürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/ . Deriner 

Turizm ve Ta. Bakanı tmar ve İskân Bakanı 
İV. Kür§ad H. Mente§eoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

M. Meclisi (S. Sayım : 424) 
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İSİ S. 

CO 

Bölüm 

Ankara Üniversitesi 1964 yılı (A/l) ve (A/2), (A/3) cetvel 

Tahsisatın çeşidi Tahsisat Sarfiyat 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

23.000 

(A/3) 
31.000 

34.000 
35.000 
36.000 

REKTÖRLÜK 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatırımlar ' 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona
ranları 

(A/2) Cetveli toplamı 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kurumlara katılma payları ve sermaye 
teşkilleri 
Fonlara Jcatılma 7e ödemeler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

1 552 717 
222 800 
137 000 
390 000 
26 500 

2 329 017 

200 000 

200 000 

50 000 
32 470 

1 028 740 
14 000 

995 
140 

71 
221 

25 

1 454 

193 

193 

50 
9 

1 015 
7 

074 
216 
509 
775 
936 

512 

343 

343 

000 
173 
302 
177 

28 
68 
70 
27 
35 

28 

72 

72 

57 
68 
59 

(A/8) Cetveli toplamı 1 125 210 1 081 653 84 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

Özel ( A / l ) 
42.000 Hizmet ve kurum giderleri 

özel: (A/ l ) Cetveli toplamı 

Özel (A/3) 

49.000 Muhtaç talebelere yardım 

özel: (A/3) Cetveli toplamı 

İ C M A L 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli "toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

özel: (A/ l ) Cetveli toplamı 
Özel: (A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

Tahsisat Sarfiyat 

22 

22 

500 

500 

— • 

— 

15 000 

15 000 

— 02 

02 

2 329 017 
200 000 

1 125 210 
22 500 

— 

3 676 727 

02 

02 

1 454 512 
193 343 

1 081 653 
15 000 

— 

2 744 509 

28 
72 
84 

86 

5 231 522 
517 000 
45 500 
200 000 
99 500 

4 878 256 
501 816 
40 105 
163 839 
97 615 

18 
79 
33 
22 
03 

6 093 522 5 681 632 55 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Yatırım harcamaları : 
21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 Makina, teçjhizat ve taşıt alımları ve ona

rımları 

(A/2) Cetveli tıapüamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cebel i toplamı 

İ C M A L 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

FEN FAKÜLTESİ 
12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplama 

Tahsisat 

1 145 000 

50 000 

1 195 000 

72 000 
23 950 

95 950 

6 093 522 
1 195 000 

95 950 

7 384 472 

4 189 142 
548 950 
653 500 
23 500 

Sarfiyat 

849 787 76 

2 920 

85^ 707 76 

60 375 
21 530 55 

81 905 55 

5 681 632 55 
852 707 76 

81 905 55 

6 616 245 86 

3 403 559 41 
541 978 15 
636 556 61 
22 203 10 

5 415 092 4 604 297 27 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

Î C M Â L 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

HUKUK FAKÜLTESİ 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kuram giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A / l ) Cetveli toplamı 

Tahsisat Sarfiyat 

1 445 

1 445 

70 
13 

83 

5 415 
1 445 

83 

6 943 

2 413 
506 
30 
22 
71 

3 043 

000 

000 

000 
000 

000 

092 
000 
000 

092 

742 
100 
500 
000 
000 

342 

1 179 723 33 

1 179 723 33 

46 579 50 
3 200 

49 779 50 

4 604 297 27 
1 179 723 33 

49 779 50 

5 833 800 10 

1 959 711 30 
435 481 48 
26 800 27 
11 626 50 
35 758 32 

2 469 377 87 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük anarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona

rımları 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 . Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

İ C M A L 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

TIP FAKÜLTESİ 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

Tahsisat 

1 468 000 

60 000 

1 528 000 

65 000 
21 100 

Sarfiyat 

1 248 830 

1 248 830 

57 924 
10 000 

32 

32 

85 100 67 924 

3 043 342 2 469 377 87 
1 528 000 1 248 830 32 

85 100 67 924 

4 656 442 3 786 132 19 

16 033 917 13 335 784 11 
3 050 000 3 009 329 22 
1 022 500 973 965 23 
6 000 000 5 938 474 34 
308 500 303 761 01 

26 414 917 23 561 313 91 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona

rımları 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

Özel: (A/ l ) 
42.000 Hizmet ve tu ram giderleri 
43.000 Çeşitli giderler 

özel: (A/ l ) Cetveli toplamı 

Özel: (A/2) 
45.000 Yapı ve tesis giderleri 

Özel: (A/2) Cetveli toplamı 

İ C M A L 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

özel: (A/ l ) Cetveli toplamı 
özel: (A/2) Cetveli toplamı 

Toplam 

Tahsisat Sarfiyat 

460 000 

1 115 000 

1 575 000 

121 560 
165 000 

286 560 

50 303 
2 000 

52 303 

2 010 

2 010 

26 414 9İ7 
1 575 000 
286 560 

> 52 303 
2 010 

— -

50 

50 

64 

64 

50 
64 

459 932 

975 449 

1 435 382 

115 110 
151 474 

266 584 

49 784 

49 784 

10 

10 

23 561 313 
1 435 382 
266 584 
49 784 

10 

51 

73 

24 

"56 

56 

55 

55 

64 

64 

91 
24 
56 
55 
64 

28 330 791 14 25 313 075 90 



Bölüm Talısisatm çeşidi 

VETERİNER FAKÜLTESİ 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14D00 Hizmet giderleri 
1,5.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli tıoplaımı 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve biüiyüfk onanım giderleri 
23.000 Makina, teçlıizat ve taşıt alımları ve ona

rımları 

(A/2) Cetveli topüamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

İ C M A L 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

Tahsisat 

3 753 842 
583 600 
423 000 
10 000 
97 000 

4 867 442 

500 000 

100 000 

600 000 

69 000 
7 000 

76 000 

4 867 442 
600 000 
76 000 

5 543 442 

Sarfiyat 

3 500 461 
536 048 
332 402 
2 583 
87 824 

4 459 

475 

321 

941 

3 200 

479 

39 

40 

4 459 
479 
40 

4 978 

14İ 

306 
862 

168 

321 
141 
168 

631 

67 
86 
48 
50 
50 

01 

41 

41 

80 

80 

01 
41 
80 

22 

E 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

(A/l) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona

rımları 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) CeUVeiü toplamı 

Özel : (A/l) 
42.000 Hizmet ve fcaTiım giderÜJeri 

Özel : (A/l) Cetveli Topüamı 

Tahsisat Sarfiyat 

6 196 142 
821 600 
904 500 

30 000 
281 000 

8 233 242 

1 170 000 

440 000 

1 610 000 

105 000 
10 000 

115 000 

6 442 

6 442 

64 

64 

5 443 083 20 
765 407 83 
863 708 04 
8 353 50 

215 761 80 

7 296 314 37 

1 160 079 96 

308 125 97 

1 468 205 66 

76 880 25 
5 245 56 

82 125 81 

6 342 10 

6 342 10 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

Özel : (A/2) 

45.000 Yapı fvle tesis gidenleri 

özel : (A/2) Cetveli Toplam! 

Î C M Â L 
(A/l) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

özel : (A/l) Cetveli toplamı 
özel : (A/2) Cetveli toplamı 

Genel toplam 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/l) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve fofüyülk onıamm giderleri 

(A/2) Cetveli toplamı 

Tahsisat 

76 209 

76 209 

8 233 242 
1 610 000 
115 000 
6 442 
76 290 

10 040 974 

1 326 432 
168 000 
14 500 
32 000 
1 000 

1 541 932 

1 500 000 

1 500 000 

02 

02 

64 
02 

66 

— -

Sarfiyat 

62 790 

62 790 

7 296 314 
1 468 205 

82 125 
6 342 
62 790 

8 915 778 

998 144 
138 336 
1 272 
15 161 

400 

1 153 314 

1 426 630 

1 426 630 

33 

33 

37 
66 
81 
10 
33 

27 

65 
26 
50 
13 

54 

65 

65 

E 
d 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

İ C M A L 
(A/ l ) Cetveli toplaşma 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

E 
d 

Tahsisat Sarfiyat 

500 001 470 963 
42 000 29 400 

8 000 2 400 

550 001 502 763 

1 541 932 
1 500 000 
550 001 

3 591 933 

3 332 132 
1 362 300 

24 000 
120 500 
23 000 

4 861 932 

123 200 
57 400 

180 600 

1 153 314 
1 426 630 
502 763 

3 082 708 

2 495 233 
1 346 160 

12 532 
103 604 
7 116 

3 964 647 

108 256 
45 878 

154 134 

54 
65 

19 

10 
81 

84 
95 

70 

18 

18 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

İ C M A L 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 'Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderden 
14.000 Hiztmet gidenleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplama 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük anarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona

rımları 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

E 
d 

Tahsisat Sarfiyat 

4 861 932 3 964 647 70 
180 600 154 134 18 

5 042 532 4 118 781 88 

1 344 642 
380 380 
250 500 
11 000 

1 986 522 

910 000 

30 000 

940 000 

1 000 
13 300 
1 620 

672 110 
323 930 
244 886 
4 863 

1 245 790 

791 229 

25 241 

816 471 

12 084 
1 620 

41 
72 
10 
25 

48 

60 

50 

10 

10 

15 920 13 704 10 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

£• 

U2 

<<! 

İ C M A L 
(A/l) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

HACETTEPE TIP YE SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 

g 15.000 Kuram giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

^ (A / l ) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona

rımları 

(A/2) Cetveli toplamı 

E 
d 

Tahsisat Sarfiyat 

1 986 522 1 245 790 48 
. 940 000 816 471 10 

15 920 13 704 10 

2 942 442 2 075 965 68 

7 925 184 
2 438 050 
262 000 

7 580 000 
17 500 

18 222 734 

240 000 
7 372 000 

1 180 000 

6 
2 

7 

16 

7 

716 
382 
254 
397 
17 

769 

228 
355 

947 

790 
165 
995 
749 
375 

075 

945 
726 

282 

16 
99 
41 
25 

81 

65 
31 

81 

8 792 000 8 531 954 77 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(Â/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınâlmalar 
35.000 Sosyal transferler" 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/S) .Cetveli -toplamı 

İ C M A L 
(A/l) Cetveli toplamı 

H; (A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

Toplam 

(A/l) Cari harcamalar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi 

(A/l> Cetveli toplamı 

* 
Tahsisat 

1 0Ö0 
32 
12 

45 

18 222 
8 792 

45 

27 060 

500 
000 

500 

734 
000 
500 

234 

2 329 017 
6 093 
5 415 
3 043 
26 414 

522 
092 
342 
917 

4 867 442 
8 233 
1 541 
4 861 
1 986 

18 222 

242 
932 
932 
522 

734 

Sarfiyat 

31 710 
976 

32 686 

16 769 075 
8 531 954 

32 686 

25 333 717 

1 454 512 
5 681 632 
4 604 297 
2 469 377 
23 561 313 
4 459 321 
7 296 314 
1 153 314 
3 964 647 
1 245 790 

16 769 075 

56 

56 

81 
77 
5& 

14 

28 
55 
27 
87 
91 
01 
37 
54 
70 
48 

81 

Er 
dev 
ta 

83 009 694 72 659 597 79 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Tatınm harcamaları 
Eektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi 

(A/2) Cetveli .toplamı 

W (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Rektörlük 

I-1 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
S Fen Fakültesi 
^ Hukuk Fakültesi 

Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
«Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi 

(A/3)1 Cetveli toplamı 

Er 
de 

Tahsisat Sarfiyat' t 

200 000 
1 195 000 
1 445 000 
1 528 000 
1 575 000 
600 000 

1 610 000 
1 500 000 
940 000 

8 792 000 

19 385 000 

1 125 210 
95 950 
83 000 
85 100 
286 560 
76 000 
115 000 
550 001 
180 600 
15 920 

45 500 

193 343 
852 707 

1 179 723 
1 248 830 
1 435 382 
479 141 

1 468 205 
1 426 630 
816 471 

8 531 954 

17 632 390 

1 081 653 
81 905 
49 779 
67 924 
266 584 
40 168 
82 125 
502 763 
154 134 
13 704 

32 686 

72 
76 
33 
32 
24 
41 
66 
65 
10 

77 

96 

84 
55 
50 

56 
80 
81 

18 
10 

56 

2 658 841 2 373 429 90 



Tahsisatın çeşidi 

Özel: (A / l ) 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Özel: (A/ l ) Cetveli toplamı 

Özel: (A/2) 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Özel: (A/2) Cetveli toplamı 

Özel: (A/3) 
Rektörlük 

özel (A/3) Cetveli toplamı 

İ C M A L 
(A/l) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 

özel: 
Özel: 
özel: 

Genel toplam 

E 
d 

Tahsisat Sarfiyat 

22 500 
52 303 
6 442 

81 246 

2 010 
76 290 

78 300 

83 009 694 
19 385 000 

2 658 841 
81 246 
78 300 

50 
64 

14 

64 
02 

66 

02 

02 

14 
66 

02 

72 
17 

2 

15 000 
49 784 
6 342 

71 126 

10 
62 790 

62 800 

659 597 
632 390 

373 429 
71 126 
62 800 

02 
55 
10 

67 

64 
33 

97 

79 
96 

90 
67 
97 

105 213 081 82 92 799 346 29 



— 22 — 

Fasıl Ma'dlde (Mirin çeşidi 

(A/ l ) Vergi gelirleri 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 

53.260 Harç, kayıt, imtihan ve diploma hardan 

53.270 Medika - Sosyal için alınan harçlar 
(B/2) Vergi dışı gelirler 

63.000 Çeşitli gelirler 

63.320 Kitap satışından elde edilen 
63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

64.000 özel gelirler 

64.100 Hazine yardımı 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 
63.000 Çeşitli gelirler 
64.000 özel gelirler 

Muhammenat 
Lira 

4 810 000 

4 800 000 
10 000 
650 001 

300 000 
50 000 
300 000 

1 
99 593 534 

95 593 534 
4 000 000 
4 810 000 
650 001 

99 593 534 

Tahsilat 
lira 

4 870 571 

4 870 571 

579 567 

182 067 
8 376 

229 576 
159 546 

86 000 000 

86 000 000 

4 870 571 
579 567 

86 000 000 

Genel toplam 105 053 535 81 450 138 
Bağışlar olup 1965 yılına devredilen 25 619 

91 424 519 

mm* 

M. Meclisi (S. Sayısı : 424) 



Dönem : 2 / T C 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 4 İ D 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı KecinheGabma ait 
uygunluk bildiriminin cundldugtma dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Karayolları Genel Müdürlünü 19S4 bütçe yılı Keoinheoap kanunu 

tasarısı ve Sayrntay Konaicyonu raporu (3/587, 1/171) 

Karayolları Gsncl Müdürlüğünün 1081 bütçe y.iı Kosinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/587) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı : 5180 İD/3310 
20 • 2 . 1967 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Goncl Müdürlüğünün 1061 bütço yıl: Kcsinhcsafcma ait uygunluk bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz cebrim. 

İhsan Ögat 
Sayıştay Başkan V. 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hüikümlerinc uyularak bir örneği Sayıştaya gönde
rilen, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1%4 malî yılı kesinhcsabı, Sayıştayca incelenip yargılan
mış olan Saymanlık idare hesapları ile karşılaşhr-Anııjtır. 

2. Dairesi kesinhesabmda yazılı gider 'in iki arı Snyıştayca toabidolunan miktardan G00 lira 
noksan, yok edilmesi gereken ödenek miktarı ise. bu miktar fazla bulunmuş ve tankın nedeni Sa
yıştay gider cetvelinde açıklanmış dduğu cihetle Kosinhesap Kanunu tasarısının 1 ve 5 nci mad
delerinde gösterilen gider ve yok edilmesi gerciken ödenek ımjktarlarınm ona göre düzeltilmesi 
gerekmekte bulunmuştur. 

3. Yukarııki maddede ve bağlı cet ve 11 erde yazılı •açıklamalar göz önünde bulundurulmak su
retiyle kesinhesapta gösterilen raıkamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 

9 . 2 . 19G7 

(Hasta) 
7ı. Tolluoğlu 

Birinci Başkan V. 

(Hasta) 
M. Karabacak 
D. 3. Başkanı 

C. Çitici 
Üye 

E. Örencik 
D. 1. Başkan V. 

î. Öğüt 
D. 4. Başkam 

M. II. Dümcr 
Üye 

A. Rıza Toksöz 
D. 2. Başkan V. 

İV. Başakar 
Üye 

(Hasta) 
II. üktem 

Üye 



A. Seyhan 
Üye 

N. Tek'er 
Üyo V. 

S '. Ardoğa 
Üyo V. 

(İzinli) 
R. Kcmaikçı 

Üye 

II. Gürsu 
Üyo V. 

E. Yılmaz 
Üye V. F. 

S. Erem 
Üye 

(Hasta) 
S. S'enger 

Üye V. 

Savcı 
Karabina 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 Bütçe yılı kssinhesap Kanunu tasarısı (171) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 3 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/325/1619 

Millofc M'Oülisi Barjkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiyo Büyük Millet Meclisinso arşı Bakanlar Kurulun
ca 14 . 3 . 1986 tarihinde karart t ı r ı lan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

Gerekçe 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı harcamaları, ilişik (A/l, A/2 ve A/3) işa
retli cetvellerde gösterildiği fcero 977 775 441,84 lira ve bu yılın gelir toplamı ise (B) raretli 
cetveldo yanlı olduğu üzere 916 476 356,45 lira olup 1964 yılı bütçesi 61 299 085,39 lira 
aoıkla kapatılmıştır. 

1964 yılının ödenek toplamı, bütçeye konulan vo çeşitli kanunlarla eklenen ve düşünülenlerle 
birlikte İ 046 429 218,62 liraya yükseltilmiştir. 

1 046 429 218,62 lira ödenek toplamından 27 493 401,80 lirası 1964 yılı içinde gelecek yıl
larda mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı kanun goreğinca verilen avanslann karşılığı olarak 
mevkuf tutulmuştur. 

1 046 429 218,62 lira ödenek toplamından yılı içinde harcanmıyan ve (A/l, A/2, A/3) işaret
li cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen artık 41 155 374,98 lira ödenekten 1965 yılma devre
dilen 23 025 314,92 lira düzüldükten sonra ödenek artığı olarak 18 130 060,06 lira ödenek yok 
edilmiştir. 

Kesinhesap Kanun tasarısı bu esaslar dairesinde hazırlanmıştır. 
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tSayışfcay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu ' 6.7. 1967 

Esas No. : 3/58?, 1/171 
Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı kanun tasarısı ile bu yıla ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi komisyonumuza havale olunmakla, ka
nunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlamlan Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve uy
gunluk bildirimi, Sayıştay ve Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Ödenclk : 
1. 3010 sayılı Kanunla verilen avan3, 1985 yılma devrolunan ödenek olarak Kesinhesap Ka

nunu tasarısı ve buna bağlı cetvellerde gösterilen miktarların Sayıştayca tesbidolunan miktarlara 
uygunluğu Sayıştay uygunluk bildirimi ve ekli cetvellerinin incelenmesinden anlaşıldığından 
komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gider : 
2. 1964 Bütçe yılı gideri, Sayıştayca düzenlenen uygunluk bildiriminde 977 776 041,84 lira 

olarak gösterildiği halde, Kesinhesap Kanunu tasarısına 600 lira noksaniyle 977 775 441,84 lira 
alınmıştır. 

Uygunluk bildiriminin 2 nci maddesi ve ekli cetvellerde, 600 liralık farkın İskenderun Makine 
ve İkmal Grup Şefliği Saymanlığı hesabında olduğu, 23561 nci bölüm giderindeki yanlışlığın dene
tim sırasında farkına varılarak salmana düzelttirildiği ve Sayıştayca doğru cetveller üzerinden 
işlem yapıldığı halde dairesi Kesinhcısabmm eski ve yanlış cetvele göre düzenlenmiş bulunduğun
dan söz konusu 6D3 liranın dairesinin nckısanı olarak ortaya çıktığı belirtilmiş ve Komisyonumuz
ca da aynı kanaate varılmıştır. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

TOKEDÎLMESt GEREKEN ÖDENEK : 
3. Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek artığı 68 653 176,78 liradan 

3310 sayılı Karıun gereğince verilen avans olup ödeneğinden mevkuf tutulan 27 498 401,83 lira ile 
1965 yılına devrolunan 23 025 314,92 lira çıkarıldığında ka?an 18 129 460,03 lira ödenek artığının 
yokediîmosi gerekmektedir. 

Uygunluk bildiriminde bu miktar gösterilmiştir. Daiosi Kcninihesa^mda ve kanun tasarısında 
iso 633 liradan faslasiyle a^nımş olup farkın nedeni 2 nci maidode açık?anmışt:r. Komisyonumuz
ca Sayıştay n tosbit ettiği miktarlar kabul edilmi} ve kanun tasarının 5 nci maddesi değiştirilerek 
yeniden düzenlenmiştir. 

G E L İ R : 

4. 1964 bütçe yılı gelir tahakkukat ve trhsil&fc uygunluk bildirimi ve Kesinhesap kanunu ta
sarısında 916 476 356,45 lira gösterilmiş olup Komisyonumuz 3a da aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, Sayıştay uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde, özel olarak sağlanan gelirden 
38 353 3Î>6,45 liralık kısmı ilgili bulunduğu özel (Bütçe Kanununun 11 nci maMesi gereğince 
yapılan tahsilat) bölümüne tahakkukat ve tahr.lât kaydedilmiş ve bundan harcanmıyan 
23 025 314,92 lira gelecek yıl ödenek ve gelir kaydedilmek üzere, gelir genel toplamından 
düşüldüğü halde, Kesinhesap kanunu tasans'na bağh. cetvelde anılan bölüme, Sayıştayca yapılana 
uygun olarak 38 350 396,45 lira gelir kaydedV.miş ve fakat harcanmıyan miktar yine aynı bölüm 
toplamından düşülmekle gelir genel toplamına dâhil edilmemiştir. Bundan dolayı özel bölüm 
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gelir tahakkukat vo tahsilat miktarı ile ilgili olup tahakkukat vo tahslât genel toplamına etkili 
olmıyan şekli bir fark ortaya çıkmıştır. 

Uygunluk bildirimine bağlı cetveldeki anıklama muvacehesinde, Komisyonumuz Chyıntayoa yapı
lan işlemi yerinde görerek bundan böyle dairesinin do bn yolda islem yapmasını tomcnnjyo gayan bul
muştur. 

5. Karayolları Genel Müdürlüğünün 1964 bütoo yılı gideri 077 770 041,84 lira ile 010 470 35G;45 
lira tahsilat arasındaki farla tcidl edcıı 01 239 G35,33 lira acığm, mevcutlarla karşılandığı anla
şılmıştır. 

Komisyonumuzca da bu miktar kabul edilmiş kanını tasarısının 3 ncü maddesi buna göre de
ğişti.ilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Yukarıda arz olunan soccplorc gere ödenek, giJ.cr, gelir tahakkukat vo tahsilatını gösterir Kc-
sinhesap kanun tasansı Komisyonumuzca değişik oIa:a!ı kajul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkanı Başkan V. Sözcü Kâtip 
Sinop Bardın* 'Kütahya Maraş 

M. Kaptan 1. II. Boyacıoğlu M. Ersoy V. Kadıoğlu 

Kastamonu Niğde Siirt Sivas 
A. Toközlü Y. Anlaş A. Yaşa T. Komitan 

Ordu Tokat 
K. Şensoy M. S. Çavdaroğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı Kesin-
hesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1904 yılı genel harcamaları ilişik (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde göesterildi-
ği üzere, 

a) 193 149 197 lirası cari harcamalara, 
634 561 184 07 lirası yatırım harcamalarına, 
134 738 979,24 lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, 

b) 15 323 031,53 lirası özel kanunları ge
reğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
ya'.ırim harcama'larına aidolmak üzere toplam 
olarak 977 775 441,84 liradır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 8 129 016,59 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilatta, 893 030 000 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Karayolları Genci Müdürlüğü 1964 yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayollaarı Genel Müdür
lüğünün 1934 bütçe yılı harcamaları ilişik 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere, 

a) 193 149 197 lirası cari harcamalara, 
034 501 731,07 lirası yatırım harcamalarına, 
134 730 979,24 lirası da seramaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, 

b) 15 335 031,53 lirası özel kanunları gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak 977 770 041,84 liradır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1934 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat, (B) işarc.li cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 3 123 010,59 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 393 030 003 lirası özel gelir- . 
lerden yapılan tahsilata, 
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' Hükümetin teklifi 

b) 15 317 339,8G lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere, toplam olarak 01G 476 336,45 liradır. 

c) Özel kanun1 ar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 23 033 314,92 lira ertesi 
yıla devredilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(B) işare'.i ile yazı'ı gider ve gelir arasındaki 
farkı teşkil eden 61 299 083,39 lira açık mev
cutlarımızla karşılanmıştır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt-
çen'n (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin 
ilgili bölümlerinden 27 498 401,80 liralık avans 
verilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1951 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelleri
nin ayrı sütunlarında gösterilen 18 130 030,06 
lira'ık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar 
gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde 
harcanmıyan 23 025 314,92 lira, ertesi yıla dev
redilmiştir. 

MADDE 0. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

Baş'bakan 
S. Demirci 

Devlet B s kanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî .n.ivıumıa Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

14 . 3 . 1933 
Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

îphk-ri Br.kam 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/. Gür san 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sayıştay Komisyonunun değiştirişi 

b) 15 347 333,86 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere, toplam olarak 916 476 356,45 liradır.' 

c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 23 023 314,92 lira ertesi 
yıla devredilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir genel toplamı arasındaki 
farkı teşkil eden 61 299 683,39 lira açık, kasa 
vo banka mevcutlariyle karşılanmıştır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelleri
nin ilgili bölümlerinden 27 498 401,80 liralık 
avans verilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan 
vo bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerinin ilgili bölümlerinde gösterilen 
10 123 463,00 liralık kısmı yok edilmiş ve özel 
kanunlar gereğinco kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 23 025 314,92 lira, ertesi 
yıla devredilmiştir. 

MADDE 0. — Eu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7.'— Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

Ticaret Bakanı 
M. Zenn 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
& Öjatiirk . 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
.V. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
t. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Mente§eoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 
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Karayolları Genel Müdürlümü 1964 

Bölüm 

Talısisat 
Lira K. 

Talnisatm. çeşidi 

Sarfiyat 
Lira K. 

3010 S. Kanun 
goreğ!nc3 veri

len avans 
Lira K. 

Ertesi yıla 
devrolunan İmhası icabedep 
ta.hsisat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 lETzımıet ıgikJer'LeTİ 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/2) Yatırım harcamalan 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
29.000 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve eski yıllar malısubatı 

(A/l) Cetveli toplamı 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sennayo teşkili ve transfer harcamalan 

32 000 Kamulaştırma ve satmalmalar 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

Özel (A/2) Cetveli 
46.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

özel (A/2) Cetveli toplamı 

(A/l) 
(A/2) 
(A/3) 

özel (A/2) 

İ C M A L 
Cetveli toplamı 
Cetveli toplamı 
Cetveli toplamı 
Cetveli toplamı 

Genel toplam 
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yılı (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvelleri 
— 7 _ 

Bölüm 

Tahsisat 
Lira 

136 278 938 
3 298 500 
1 574 706 
63 396 962 

204 549 106 

23 659 560 
394 351 734 
162 156 599 
87 263 318 

667 431 211 

24 075 000 
6 500 

710 030 
111 306 974 

136 098 504 

38 350 396 

38 350 396 

K. 

17 

17 

33 

28 

61 

39 

39 

45 

45 

Tahîisatm çeşidi 

Sarfiyat 
Lira 

126 645 102 
2 784 740 
1 339 733 
62 379 621 

193 149 197 

22 773 894 
384 829 882 
139 697 688 
87 263 318 

634 564 784 

24 065 259 
5 255 

370 990 
110 295 474 

134 736 979 

15 325 081 

15 325 081 

K. 

04 
27 
23 
46 

15 
74 
90 
28 

07 

20 
08 
96 

24 

53 

53 

i 
3010 S. Kanun 
gereğinco veri
len avans 
Lira 

54 722 

54 722 

295 376 
5 180 100 
21 574 589 

27 050 066 

• _ . , . , . -

393 612 

393 612 

K. 

98 

98 

74 
41 
18 

33 

49 

49 

Ertesi yıl; a 
devrolunan 
tahsisat 
Lira 

; . . - . - „ . 

23 025 314 

23 025 314 

K. 

— 

— 

92 

92 

İmhası icabeden 
tahsisat 
Lira 

9 633 835 
513 759 
234 972 
962 617 

11 345 186 

590 289 
4 341 751 

884 320 

5 816 361 

9 741 
1 244 

339 039 
617 886 

967 912 

K. 

96 
73 
94 
56 

19 

11 
18 
92 

21 

80 
92 
94 

66 

204 549 106 17 193 149 197 54 722 98 11 345 186 19 
667 431 211 61 634 564 784 07 27 050 066 33 5 816 361 21 
136 098 504 39 134 736 979 24 393 612 49 967 912 66 
38 350 396 45 15 325 081 53 23 025 314 92 

1046 429 218 62 977 770 041 84 27 498 401 80 23 025 314 92 18 129 460 08 
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Karayolları Gsnel Madürlığd 1061 yılı (B) Cetveli 

Gelirin çeışi M 
Muhammcnat Tahsilat 

Lira Lira 

5 '250 001 1 757 728 

(B/2) Vergi dışı {plirler 

00') Genci'Müıdüırijülk .malları gelirle fi 

02.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
G2.140 Kiralar ve taşınır değerleri gelir>ri 
02.330 Tarınır mallar satış bedeli 

000 ; ; Çeşitli gelirler ve cezalar 

03.240 Müteahhitlerden alınacak gecikmo cezaları 
03 300 Diğer çeşitli gelirler 
03.400 Bağışlar 
03.500 Gelir kaydolunacak teminat akçeleri 

Özel gel iri er 

64.100 Hazine yardımı • 054 503 091 051863 050 
04.200 5539 sayılı Kanunun 20 nci mad ];\ti gereğince hazi

nedarı alınacak paralar • • 2,50 000 000 24113G950 
04.300 Gecen yıldan devreden nakit 5 000 000 

000 özel kanunlar gereğince tahsil edilen paralar 38 372 054 

1 
1 250 000 
4 000 000 
6 750 002 

750 000 
5 000 000 

1 
1 

)09 590 091 

50 147 
775 5S2 
931 998 

0 371 288 

327 005 
0 000 505 

43 175 
893 000 000 

05.100 (Bütçe Kanununun 19 ncu madd M'I gereğince tahsil 
edilen paralar 

05.200 Bütçe Kanununun 11 nci madd-si gereğince tahsil 
edilen paralar 

İCMAL 

000 'Geaıel Müdürlük malları geliri 
000 Çeşitli gelirler ve cezalar 
000 Özel gelirler 
000 Özel kanunlar gereğince tahsil c 1 il on paralar 

Toplam 

1905 yılma devir 

22 258 

38 350 396 

5 250 001 1 757 728 
5 750 002 0 371 288 

900 595 091 .893 000 000 
3S 372 054 

920 595 094 939 501 071 

23 025 314 

916 470 356 

Muhammenat Tahsilat 
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