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mek suretiyle iptal edilmiştir. Diğer imzalara
doktmulmayıp da yalnız sanığın imzasının silin
miş olması, sanığın haber ve malûmatı olmadan
sanıktan bir başkasına izafe etmek kabule şayan
olamaz.
215. — Sanık Rüştü Güneri :
Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe oy
vermiştir. Buna mukabil doksanlık ve yirmisekizlik takrirlerde imzası vardır. Bu takrirler
murakabe görevini bu kısa müddet içinde yap
tığının kâfi delili sayılma'k ieabeder.
216. — Sanık Mehmet Gürpınar :
Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe
oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığını gös
terecek bir davranışı yoktur. Yazılı müdafaada
bahsedilen Anayasanın 82 nci maddesinin hâ
dise ile hiçbir alâkası mevcut değildir.
217. — Sanık M. Faruk Gürtunca :
Sanık son devre milletvekilidir. İçtüzük ta
diline oy vermiştir. Gerek Anayasayı ihlâl eden
'kanunlar, gerek olaylar karşısında murakabesi
ni yaptığı hakkında bir faaliyeti görülmemekte
dir. 146 ncı maddenin tatbik kabiliyeti bulun
duğu yukarıda kararın umumi ve hukukî kıs
mında izah ve tesbit olunmuştur. Sadece daha
önceki tarihlerde vatansever şiirler ve yazılar
yazmış olması suçun teşekkülüne mâni olamaz.
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Sanık Aleksandros Haçopulos :
1954 denberi milletvekilidir. Gerçi Kırşe
hir Kanununa, Seçim Kanununun her iki tadi
line, 39 ncu maddenin ve İçtüzüğün tadiline
ve Basın Kanununa oy vermiş ise de mütaaddit
konuşmaları ile muhtelif cephelerden teşriî mu
rakabesini yapmıştır. Şöyleki: 2 . 5 . 1956 tari
hinde İstimlâk Kanunu lâyihasının Mecliste gö
rüşülmesi sırasında lâyiha metninde bulunan
ve istimlâk bedelinin bono ile ödenmesine im
kân veren fıkranın Anayasanın 74 ncü madde
sindeki sar ahata aykırı olduğunu: ileri sürerek
bunu kanundan çıkarttınmış olduğu,
26 . 2 . 1957 tarihinde Mecliste yaptığı bir
konuşmada Adnan Menderes'e bir Tedrisat Ka
nununu getirmelerini bu suretle memlekete şe
ker ve diğer fabrikaların temin ettiği tatlılık ve
nurdan daha fazlasının geleceğini söylediği,
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Ocak 1960 ayında Bütçe komisyonunda yap
tığı bir konuşmada da «Hiç şüphe yok ki, çlemokrasimizde inkılâplar en büyük rolü pynar ve oynıyacaktır. Türk inkılâbı Re
yince akla bir sınıfın düşüp, diğer bir
sınıfın gelmesi gelmiyor. Bu inkılâplar pir
fikir, düşünce, hürriyet anlayışı, inanç ve ça
lışma tarzı değişmesidir.» dediği ve ayrıca 1Ş58
senesinde Garbi Trakya'ya giderek oradaki
Türk ekalliyetin dertleri ile meşgul olduğu ve
daha müreffeh bir hayat sürmelerini teminen
Yunan Hükümet makamları ile temasa geçtiği
ve ayrıca Batı - Trakya'daki Türk Lisesi öğ
retmenlerinin maaş sıkıntısını gidermek için za
manın Millî Eğitim Bakanı Tevfik lleri'ye ;bir
mektup yazmış bulunduğu anlaşılmıştır.
219. — Sanık Ali Harputlu :
Son devre milletvökillerinden olup, İçtüzük
tadili, tahkikat encümeni kurulması ve Salâhi
yet Kanununa oy vermiştir. Tahkikattan elde
edilen sonuçlara göre parti Meclis grupu idare
heyetine yukarıda geçtiği veçhile bir taraftan
parti aday gösterirken diğer taraftan da yay
lacıların aday gösterdiği anlaşılıyor. Sanık bu
idare heyetine yaylacılar adayı olarak girmiştir.
Nitekim Eefik Koraltan'a karşı açılan mücadele
ye katılmıştır. Bu durum karşısında sadece İç
tüzüğün teklifçilerinden olması birinci fıkranın
uygulanmasına müsait telâkki edilemez. Anpak
sanık gerek kanunlar, gerek olaylarla ihlâl edi
len Anayasaya karşı murakabe vazifesini yap
mamış vaziyettedir.
220. — Sanık Enver Kaya :
Son devre mileltvekilidir. İçtüzük tadiline,
tahkikat encümeni kurulmasına ve Salâhiyet
Kanununa oy vermiştir. Sanığın murakabe i ba
bında hiçbir faaliyeti mesbuk değildir. Bilâ
kis 23 . 1 . 1958 tarihli grupta, 39 ncu mad
de ile emekliye ayrılanların müracaatlarjımn
Dilekçe Komisyonunca kabul edilmemesi hak
kında bir takrir vermiştir. 5 . 6 . 1958 tarihli
grup konuşmasında : (... Bu bakımdan tedbiri
miz şu olmalıdır. Bu memleketin bünyesine
uygun olarak bir hal çaresi düşünmek ieabeder.
Partiler arasında, bütün partilerin teşkilatını
lâğvedip temsilcilerle idare etmek ve görecek
siniz ki, bu memleket,bu şekilde huzura kpnı-
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