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BAŞKAN — Sayın Ülker? Burada. Sayın 

Adalet Bakanı? Burada. Sözlü soruyu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . 9 . 1964 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Adalet Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Sözlü soru : İstanbul'da yayımlanan Düşünen 
Adanı Dergisinin 11 ve İS Eylül 1964 tarihli İ ve 
2 nei sayılarına ek olarak verilen ve her sayı ile 
birlikte verilmekte devanı edeceği anlaşılan ve 
yazarının Tekin Erer olduğu bildirilen «Yassıada 
ve Sonrası» adlı kitap formalarında 27 Ma
yıs 1960 Devrimi, Yüksek Adalet Divanı tarafın
dan verilmiş olan hükümler, Yüksek Adalet Diva
nı Başkanı, Savcısı ve tüm olarak çok ağır bir şe
kilde kötülendiği açıkça görülmektedir. 

Bu yayın, 2 Mart 1962 tarihinde Millet Mec
lisine Başbakan Malatya Milletvekili İsmet İnö
nü, A. P. Genel Başkanı İzmir Milletvekili Ragıp 
Gümüşpala, C. II. P. Genel Sekreteri Ankara 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal, O. K. M. I\ Ge
nel Başkanı Osman Bölükbaşı, Y. T. P. Genel 
Başkanı Sakarya Milletvekili Kkre.ni Alican im-
zalariyle verilen «Anayasa, nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında ka
nun» teklifinin Meclislerce kabul edilmesiyle ka
nunlaşmış olan 38 sayılı «Tedbirler hakkında» 
Kanuna aykırı değil midir? Aykırı ise şimdiye ka
dar yapılan muamele nedir? 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan özel afla ilgili 
kararnamelerini imzalamadan önce bu yayımdan 
haberdar edilmişler midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya) —• Sayın Reşit Ülker tarafından görevime 
başlamadan evvel tevcih edilmiş bulunan bu 
soru önergesinde bahis konusu edilen ve İs
tanbul'da yayınlanan. Düşünen Adanı isimli 
haftalık dergide formalar halinde; verilmiş bu
lunan Tekin Erer imzalı (Yassıada ve Sonrası) 
isimli kitap muhteviyatının, neşrinden itibaren 
bütün formalarının İstanbul Cumhuriyet Savcı
lığınca dikkatle takibediiip, derginin 15.10.1964 
tarihine kadar yayınlanan 6 sayısı ile birlikte 
verilen 96 ncı sahifeye kadar olan kısmının 
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muhtelif paragraflarında 38 sayılı Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
A ve B bentlerine muhalefet edildiği sonucuna 
varıldığından, kitabın yazarı Tekin Erer ile sö
zü edilen derginin bahis konusu sayılarında 
sorumlu yazı işleri müdürlüğünü ifa eden di
ğer sanık İlhan Bardakçı haklarında 12.11.1964 
gününde, İstanbul Sorgu Hâkimliğine kamu 
dâvası açıldığı ve diğer taraftan adı geçen sa
nıkların, (Formaların dergi ile beraber veril
mesinin ve 28, 52 nci sahifelerdeki resimlerin 
Umumi. Neşriyat Müdürü Hami Tezkan'm em
riyle kitaba konduğu) yolundaki beyanlarına 
istinaden 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı 
maddesinin 3 ııcü bendi dalâletiyle sözü edilen 
38 sayılı Kanuna göre ve aynı suçtan dolayı 
ve aynı kanunun 5 nci maddesi nazara alın
mak suretiyle, derginin Umumi Neşriyat Mü
dürü bulunan Hami Tezkan hakkında kamu 
dâvası açılabilmek üzere, Anayasanın 79 ncu 
maddesi hükmü dairesinde mumaileyhin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasının talebe-
dildiği ve bu konuda Bakanlığımıza tevdi edi
len fezlekeli tahkikat evrakının, mütaakıp iş
lemlerin ifasına dalâletleri bakımından, 20 Ka
sım 1964 tarihinde Başbakanlığa sunulduğu; 

Bunu takiben, devanı eden neşriyat sebe
biyle, derginin 12 ve 15 nci sayıları ile birlik
te verilen fasiküllerde de 38 sayılı Kanuna 
muhalefet edildiği sonucuna varan İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığının vâki isteği üzerine, 
adı geçen Kanunun 5 nci maddesi hükmüne 
tevfikan bu nüshaların mahkemece toplattırıl
masına karar verildiği ve 26 . 4 . 1965 günün
de ek bir talepname ile. yazar Tekin Erer ile 
derginin 96 ncı sahifesindeıı sonra sorumlu 
Yazı İşleri Müdürlüğünü deruhte eden Muzaf
fer Zorlu haklarında aynı yer sorgu hâkimliği
ne kamu dâvası açıldığı, 

Ayrıca; söz konusu neşriyatın, evvelce dâ
va açılan 96 ncı sahifedeıı sonraki kısmı ile 
125 nci sahifede başlayıp nihayete kadar de
vam etlen ve tasvipkâr bir ifade ile yayınlanan 
«Tahkikat Komisyonu raporu» nun neşrinden 
dolayı da (Diğer sanıkların sorumluluk atfe
den beyanları ve Tahkikat Komisyonu raporu
nun tarafımdan ilâveye konulduğu yolunda 
Hami Tezkan'm vâki beyanı muvacehesinde 
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