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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Karade
niz Tütün ekicisinin tütününü depoya getirmek 
suretiyle 5 - 6 liraya satmak zorunda kaldığı, 
köylünün müşkül duruma düştüğü, 'bu durum
da borçların bir yıl ertelenmesinin yetmiyeceği 
konusundaki gündem dışı demecine Gümrük ve 
Tekel Bakanı İbrahim Tekin, «Tütün stokunun 
fazlalığı ve rekoltenin düşüklüğüne rağmen 
alımlara devam olunduğu» şeklinde cevap ver
di. 

İstanbul Milletvekili İlhamı Sancar'm, As
kerî Personel Kanununun görüşülmesine im
kân aramak üzere bir usulî görüşme açılması 
hakkındaki önergesi vesilesiyle konuşmalar ya
pıldıysa da Gensoru önergelerinin geciktirile-
miyeceği açıklandı. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley ve arkadaş
larının önergesi okunduktan sonra, Kıbrıs ko
nusunda alınması gerekli tedbirleri tesbit için 
genel görüşme açılmasına dair olan önergenin 

13 özlü sorular 
1. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-

in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olan bir 
öğretmenin ve benzerlerini Türk çocuklarım 
jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğüne da
ir sözlü soru önergssi, Başbakanlığa gönderil-
miştiı-. (6/285) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/286) 

gensoru haline getirildiği ve gündemin bu kıs
mının sonunda yer alacağı bildirildi. 

Millet Partisi Grup Başkanvekili Konya 
Milletvekili Sayit Faruk önder ve 6 arkadaşı
nın, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesinin okunulmasına geçildi ve 400 küsur 
sayfa olduğu anlaşılan önergeden saat 19 a 
gelindiği sırada ancak 95 sayfa okunabildi. 

21 Mart 1966 Pazartesi günü saat 1'5 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

3. — Ağrı Milletvekili Abdülbârı Akdoğan'-
m, çimento satışlarında karaborsa yaratılması
na ve partizanca kayırmalara neden imkân ve
rildiğine dair sözlü soru önergesi, Ticaret ve 
Sanayi Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/287) 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/288) 
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BİBİN 01 OTUBUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Bagkanvekili İsmail Arar 
KATtPLEE : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadık Tekin Müftüoğln (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birleşimini açıyorum. 

2. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin elektrik yandığı za
man anahtarları çevirerek beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

Efendim, yoklama işlemi devam etmektedir. 
Sonradan gelen arkadaşların lütfen düğmelere 
basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
Hakkâri'de ortaya çıkan kolera salgını ve alına
cak tedbirler üzerinde gündem dm demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karahan, Hakkâri'de 
mevcudolduğu söylenilen ve matbuattaki yazı
lardan anlaşılan Kolera hastalığı ve bu mevzuda 
alınması gerekli tedbirler hakkında söz talebet-
mişlerdir. Buyurunuz, efendim. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, aylardan beri en
dişesini çektiğim hâdise, maalesef tahakkuk et
ti. Hemen hemen Türkiye ile rabıtası senenin 
sekiz ayı, tabiatın huşuneti ve ihmalin inzimamı 
ile, kesik bulunan vilâyetimin içinde üç kişinin 
koleradan öldüğünü bugün gazetelerden öğren
miş bulunuyorum. Araz mide bulanması, yük
sek ateş, ishal imiş ki, mütehassısların koyduğu 
teşhise göre, tam kolera olduğu söyleniyor. Ço
cukluğumdan beri bölgemizde bakımsızlığın, 
temiz kalamamış olmanın, yaşama şartlarının 
iptidailiğinin tahrik ettiği bu âfetin yüzbinler-
ce insanımızın hayatına malolduğu zamanı bili
rim. Buna halk tâbiri ile kotuk derlerdi. Kotuk 
küçük boylu, her vurduğunu yere yıkan bir fü
ze mânasına gelen bir kuvvet, görünmiyen bir 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; birçok arkadaşla^ 
gündem dışı söz istemiş bulunuyorlar. Bunlar
dan belirttikleri konuya göre, şüphesiz hepsi 
önemlidir ancak iki tanesine söz verebileceğim.] 

kuvvet idi ki, hastalık geldiği gibi insanı götür
mektedir. j 

Şimdi, yüzbinlerin hayatına mal olan v0 
mal olduğu geçmişte de sabit olan bu hastalık), 
zamanında tedbir alınmaz ve yine siyasi çekil
melere mevzu olursa; ben vardır derim, sizleri-
de illâ Türkiye'de kolera yoktur, dedirtmek için 
hâdiseleri inkâra kalkarsanız asıl mahvolacak 
biziz. 

Rica ediyorum; matbuata akseden kısmiyljs 
arazlar, kolera arazlarıdır. Muhterem Hükümet 
üyelerinden ve hassaten Sağlık Bakanındaıjı 
Hakkâri'ye çabucak mütehassıslar göndererek 
önleyici tedbirlerle bu âfeti yerinde kurutmasmjı 
temenni etmekteyim. Aksi takdirde ille de 
yoktur gibi, muhakkak yoktur dedirtmek içiıjı 
vakıaların gizlenmesine gayret edersek, tajı 
siyasi çekişmede yine zarar edecek bizler olai-
cağız. 

Süleyman Demirel Hükümetinin, enerjik 
pozisyonundan hassaten, süratle ârazm kendisiı^i 
gösterdiği yerde, ilâç olarak, doktor olarakj, 
mütehassıs olarak bulundurulmasını talebetmek 
bizim en tabiî hakkımızdır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Kolera gibi bir tehlike, günlerce bu Meclis 
sakfı altında dinî bir mevzuun polemiği haline 
getirilmek istenmiştir. Hacca gidilsin mi, gi
dilmesin mi? Mevzu bir hac mevzuu değildir. 
Mevzu hudutlardan heran Türkiye'yi tehdide-
debilecek büyük bir hastalık faciasının hudut
larımız içinde, benim vilâyetimden başlamış 
olduğudur. Vakıayı ciddiyetle, bunu bir ihbar 
kabul ederek, muhterem Hükümetin yerinde 
ve zecri, radikal ve süratli tedbirleri almak 
suretiyle, bu âfetin Türkiye hudutlarının ka
pısını çalmamasını temin ve buna bir çare bu-. 
hınmasını arz ve temenin ederim. Hepinizi hür
metlerimle selâmlarım. 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, 
Marmara bölgesi tütün satış piyasasının açılma
sı vesilesiyle gerekli çağrının vaktinde yapıl
madığına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga, Mar
mara bölgesinde ekici tütün satış, piyasasının 
açılması sebehivle••;• buvurnnuz. 

SADRTCTTtN ÇANGA (Bursa1) — Muhte
rem arkadaşlarım, bugün Marmara tütün 
pivasası sabahleyin saat 8 de Bursa il merke
zinde yanılacak bir toplantı ile açılacaktır. 
Bunu Tekel Bakanının o bölgenin milletve
killerine yazmış olduğu bir yazıdan öğrenmiş 
bulunuyoruz. Her şeyden önce bu piyasanın 
memleketimiz ve müstahsilimiz n>in hayırlı ol
masını dilerim. Ancak, müstahsilimiz için fev
kalâde sayılan bövle günlerde, milletvekille
rinin bugünlere katılarak müstahsilin mese
leleri ile ilgilenmesi öteden beri alışılan bir 
teamüldür. Ne hâzindir ki, bu davet mektubu, 
bilmiyorum o bölgenin milletvekili olan ar
kadaşlarımın eline hangi tarihte geçmiştir? 
Benim elime bu sabah geçti. Yani, tütün pi
yasası bu sabah saat 8 de acılıyor, Tekel Ba
kanının davet mektubu ancak bu sabah eli-
miz-e geçiyor. Gönül isterdi ki, böyle müstesna 
günlerde milletvekilinin vazifelerini kolaylaş
tırmak ve hem de mühtasıl . vatandaşlarımızın 
meselelerine edilmek için, öteden beri alışıla
gelmiş usullere uyulsun ve bu kabil devetlerde, 
sorumluluk taşıyan arkadaşlarımız yani Hükü
met ve Tekel Bakanı bu daveti vaktinde yap
sın. Bu olmamıştır. Bu hususu Yüce Heyeti
nize arz etmek için yüksek huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. Saygılar sunarım. 

3. — Meclisin çalışma gün ne saatlerine dair 
evvelce verilen önergelerle ilgili Başkanlık Di
vanı kararı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin Başkanlık Divanı sunuşları kısmında 
yer almamış olan ve bir birleşim önce. Mecli
sin çalışma günleri ve bu birleşimlerde görü
şülmesi gerekli konularda ilgili takrirler üze
rinde Başkanlık Divanının vermiş olduğu ka
rarı Yüksek Meclisin ıttılaına ve tasvibine arz 
ediyorum. 

«Millet Meclisi Başkanlık Divanı. 
Bugün öğleden evvel toplanmış ve; 
Evvelce Başkanlık Divanınca Genel Kurul 

birleşimlerinin günlerini ve görüşme .konuları 
hakkında ittihaz edilmiş olup, Yüksek Mecli
sin kabulüne iktiran etmiş olan karardan son
ra, bu konularla ilgili olarak verilen önerge
lerden hiçbirisine münferiden katılmamak 
ve herbirinin ihtiva ettiği önemli hususları 
nazarı dikkate almak suretiyle : 

1. Senatodan gelmiş bulunan; 
a) Askerî Personel Kanununun; 
b) iş Kanununun, 
c) Deniz îş Kanununun; 

Görüşülmesini mümkün kılmak üzere Geçici 
komisyonların kurulması ile ilgili muameleleri 
intacetmek. 

2. Maliye Bakanının teklifi veçhile (Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
görev süresinin uzatılması hakkındaki kanun 
tasarısının) görüşülmesini sağlamak ve mün
hasıran yukarda sayılan hususlara maksur ol
mak üzere, haftanın Salı günleri de bir Birle
şim yapılması hususundaki, Başkanlık Divanı 
görüşünün Genel Kurulun tasvibine arz edil
mesini karar olarak kabul etmiştir. Başkanlık 
Divanının bu kararını oylarınıza sunuyorum... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurunuz 
efendim.. (Adalet Partisi sıralarından, «oylama 
yapılırken söz verilmez;» sesleri) Efendim, oy
lamaya geçerken söz istediler. (Gürültüler) 
Efendim söz istenmeyi biz teşvik edemeyiz. (A. 
P. sıralarından, «oylama sırasında söz istedi, 
söz istemenin zamanı mı» sesleri) Efendim, tam 
zamanında söz istemiştir. Ancak sayın arka-
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daşlarımm tarizi de haksızdır, söz istemenin 
teşvikçisi elbetteki ben olamam. Sizler ister
siniz ben söz veririm. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın 
arkadaşlarım, bu sabırsızlanmaya mahal yok. 
Çünkü sayın arkadaşımız, Sayın Başkanımız 
sunuşu bitirdiler, daha oylarınıza arz ediyo
rum derken, iki cümle arasında söz istedim. 
Binaenaleyh, tam zamanında istenmiştir, her 
hangi bir şekilde itiraza mahal yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktada memnu
niyetimizi belirterek söze başlamak isterim: An
laşılıyor ki, Türkiye'de Seçim Kanunundan çok 
daha önemli olan, çok daha acele olan bâzı ka
nunların mevcudolduğu nihayet kabul edilmiş
tir. Biz, işin başmdaniberi -bu kürsüde Seçim 
Kanunundan daha önemli, daha büyük önce
likle konuşulması gereken kanunlar bulundu
ğunu arz ve ifade etmiştik. Ve misal olarak iş
çilerimizi ilgilendiren iş kanunları, gecekondu
da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 
Gecekondu Kanunu ve Personel Kanununun 
uygulanması çok gecikmiştir. Bununla ilgili. 
Hükümetin hâlâ getirmemiş olduğu kanunlar, 
tarafımızdan verilmiş bulunan -ve köylümüzün 
zirai âletlere, araçlara, gübreye daha ucuz fi
yatla kavuşmasını sağlamak için, güzel teklif
leri ihtiva eden kanun teklifleri, kooperatifler
le ilgili kanun, konut tasarısı, şimdi bahis ko
nusu edilen Askerî Personel kanun tasarısı ve 
benzerleri vardır. Yine işaret etmiştik ki, bu 
kürsüden, komisyonda müddeti geçmiş olan, 
birçok kanun teklifimiz vardır. Meselâ benim 
de imzamı taşıyan ve işçilerden tasarruf bono
su kesilmesine son verilmesini,- dar ve salbit ge
lirli vatandaşlardan tasarruf bonosu alınmama
sını istiyen kanun tasarıları vardı. Bugün bu 
kanun tasarılarının müddeti geçmiştir. Müd
deti geçtiği için, gündeme alınması yolunda o 
vakit tarafımızdan verilmiş ve Seçim Kanunu
nun görüşülmesini talebeden önergeden evvel 
verilmiş önergelerimiz vardır. Bu ve buna ben
zer konulardaki önergelerin hepsi geri bırakıl
mak suretiyle, Sayın Adalet Bakanının Seçim 
Kanuniyle ilgili bir önergesi alelacele oylandı
ğı içindir ki, bugün Meclis karşı karşıya bulun
duğu duruma sürüklenmiştir. Hatırlıyacaksı-
nız, bütçe müzakerelerinden hemen sonra yapı
lan bir oturumda, 38 kanun teklifinin komis

yonlardaki müddeti geçtiğinden bahisle, fakajt 
Hükümetin bu konularda hazırlıklarının tam 
olmadığı, tasarı hazırlayıp getirecekleri ve sai
re iddiasiyle ve çeşitli gerekçelerle, komîsyojı 
başkanları bü kanun tekliflerinin tarafımızda^ 
talebedilerek gündeme alınmasını önleyici birejr 
tezkere göndermişler idi. O zaman biz, buna 
da itiraz ettik, demiştik ki, «Bu Meclisin acelie 
çıkarması lâzımgelen, -büyük yurttaş kütleleri
nin beklediği kanunlar vardır. Bu itibarla, 
bu tezkereler üzerinde konuşma yapılmalıdır. 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ver
diği 95 kanun teklifi vardır. Bu 95 kanun tek
lifinin her biri bir büyük memleket dâvası il$, 
milyonlarca insanın gerçek dertleri ile ilgili
dir. Belki seçimle ilgili değil ama, halkın ge-
çimiyle ilgilidir. Ref ahiyle, yaşayışıyla, raha-
tıyla, huzuru ile, eğitimi ile ilgilidir. Bu tek
liflerin görüşülmesini önlem emek lâzımdır.» Ne 
çare ki, hattâ yetkili komisyonların kararı ol
madan komisyon başkanlarının yazdıkları tez
kereler burada müzakere imkânı verilmeden 
okundu, geçildi. İtiraz etmek hakkımızı dahi 
kullanamadık. Ve hemen arkasından Sayın 
Hasan Dinçer'in gensorular ve müzakere gerck-
tirmiyen, sadece Meclisin bilgisine arz edilecejs 
hususlar dışında bütün hususların geri bırakıl
ması ve hepsinin önüne Seçim Kanununun alın
ması hakkındaki önergeleri okundu. 

Sayın arkadaşlarım, gensorulardan sonra, 
bir de, burada müzakereleri gerekmiyen, sade-1 

ce bilgiye arz edilecek hususlardan sonra Se
çim Kanunu konuşulsun, bütün diğer sunuşlar 
srcriye gitsin, dendi. Şimdi görüyoruz ki... (A. 
P. sıralarından «Divan karar ver'di ona», ses
leri) : 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesme
yiniz. Sayın Feyzioğlu siz de, cevap vermeden 
'konuşunuz efendim. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Di
van karariyle ilgilidir, anlıyacaksımz ilgisini. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Hasan Dinçer'in 
önergesi olmasaydı, bugün önümüze gelen, 
önemli kanunlar hakkında Geçici Komisyon 
kurulması tezkereleri gündemin sunuşlar kıs
mında bulunduğu için, bunların konuşulması
nın önüne kocaman bir kaya dikilmemiş ola
caktı. Şimdi getirilen teklif, anlaşılıyor kji, 
Sayın Hasan Dinçer'in önergesinin verilmesi^-
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den ve Türîkiye'de muhalefeti ezmeye matuf 
bâzı tedbirlerin karşısına muhalefetin, bizzat 
Başbakanın ifadesi ile, Anayasadan doğan meş
ru haklarını kullanarak... (Soldan müdahale
ler) Söylüyor, muhalefetin hakkıdır, bu meşru 
ohstrüksiyon diyor, muhalefetin meşru hak
kını kullanarak dikilmesinden ibaret bir du
rum yaratılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasanın 89 ncu 
maddesinin hükmü açıktır, mahfuzdur. Biz, 
burada Anayasa hükmünü savunduk, savun
maya devanı edeceğiz. Fakat, temennimiz şu
dur ki, Meclis Başkanı, iktidar başı dâhil, bü
tün liderleri bir toplantıya çağırsın. Bunu tek
lif ettik. Sayın Meclis Başkanının Başkanlı
ğında, toplanılsın dedik. Meclisin çalışmasını 
sağlamak lâzımdır. Ama Meclisin çalışmasını 
millet yararına olan kanunları çıkarmak ve 
milletin murakabe hakkını milletvekillerinin 
çeşitli murakabe yollariyle yapmasını sağlıya-
cak şekilde temin etmek lâzımdır. Seçim Ka
nunu konusunu, yalnız Adalet Partisinin çıka
rma göre hesaplanmış bir kanunu bütün mem
leket dâvalarını yüzüstü bırakarak, geri bıra
karak öne alma gayretleri yüzündendir ki, Mec
lis bugünkü şikâyetçi olunan duruma gelmiştir 
ve biz bunu daha Hükümet programı konuşu
lurken ifade etmiştik. 

Sayın arkadaşlarım, o zamandan beri söy
ledik ki, iktidar, benim sayım yeter, Senato
dan muhalefetin temsilini tamamiyle tasfiye 
etmek ve Millet Meclisinden de muhalefet grup
larının dördünü tasfiye ptmek hedefini güttüğü 
bugünkü oy neticelerine göre aşikâr olan, bu
günkü oy neticelerine gere bu durumu yarata
cağı tarafınızdan hesabedi'lmiş olan bir kanun 
tasarısını getirmek hakkını haiz değillerdir. 
Milletin % 53 ü rey yerdiği A. P. nin temsili
ni istediği <?ibi, A. P. dışındaki partilere rey 
veren milyonlarca yurttaşın yani Türk Milleti
nin % 47 sinin de aynı şekilde hakkiyle temsil 
edilmeye hakkı bulunduğunu, bu temsilin de 
sağlanması lâzımgeldiğini savunuyoruz. Biz di
yoruz ki, milletin % 53 ü elbette temsil edilsin. 
Kemaliyle, eksilişiz temsil tdilsin. Ama geriye 
kalan % 47 si, o da temsil edilsin. 

Sayın arkadaşlarım, Kurucu Mecliste kabul 
edilmiş bir kanun, hatası zamanla meydana çık
mış,, az rey alan purtiye çok senatörlük veril-
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miş, bir parti çok az rey aldığı halde çok se
natörlük verilmiş... (Soldan, «Divan kararı 
üzerinde konuş» sesleri ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu istirham edi
yorum, Başkanlık Divanı kararı üzerinde ko
nuşunuz. 

TURHAN FEYZÎOALU (Devamla) — Ko
nuşmam bu karar ile İlgilidir. Ben de Sayın 
Başkandan istirham edeceğim, konuşma hak
kını bana mı verd;mz, voksa Sayın Ertem'e mi, 
yoksa başkalarına mı? Bunu tasrih buyurun, 
aydınlansın. (Soldan güıültüler.) Sükût ediniz 
de anlayınız ıresebyi. 

BAŞKAN — Lûtftn karşılıklı görüşmelere 
geçmiyelim. 

TURHAN FEYZtOttLU (Devamla) — Ger
çekleri sükûnetle dinleyip anladığınız zaman, 
partinizi de, memleketi de çıkmaza götürmez
siniz. Dinlemezseniz bir çıkmazdan bir çıkmaza 
sürüklersiniz. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri.) 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanı
mızın da ifade ettiği gibi, Meclisin millet ya
rarına kanunları konuşmasına, biz Meclisin, 
Türk Milletinin hayrına olan, geçimiyle, refa-
hiyle, kalkınmasiyle, hayat pahalılığını giderici 
tedbirlerle ilgili hususları konuşmasına susamış 
haldeyiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «bra
vo» sesleri.) 

(Bütün bunları önleyen iktidarın, bütün mem
leket dâvalarını yüzüstü bırakıp, Türkiye'nin 
başka meseleleri kalmamış gibi, bütün kanun
ların ve bütün meselelerin Önüne A. P. nin al
dığı reylerden çok daha fazla yüzde ile Meclis
te temsil edilmesini ve aldığı reylerden kat kat 
fazla yüzde 'le Senatoda temsil edilmesini sağ-
lıyacak bir Seçim kanunu tasarısını her şeyin 
önüne geçirine çabası âmil olmuştur. Bunu bil
mek ve teslim ettirmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, Askerî personel kanu
nu için daha bundan günlerce önce muhalefet 
olarak eski Millî Savunma Bakanı Sayın llha-
mi Sancar'ın imzasiyle gelen bir önergenin ka
bulüne ve bu kanun için oir Geçici Komisyon 
kurulmasına engel olan Hasan Dinçer'in öner
gesidir. Dinçer'in önergesi iptal edilmeli, keen-
lemyekûn addedilmeli ve onun yerine derhal 
bu önemli kanunların incelenebilmesi için geçi-

I ci komisyon kurulmasına imkân sağlanmalıdır, 
A A A 
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önergesi verilmişti. Görüyoruz ki, Adalet Ba
kanının önergesini iptal etmeden, birtakım ye
ni zorlama usullerle çareler aranıyor. 

Arkadaşlar çare meydanda, çare açık. Nedir 
Askerî personel kanunu içm yapılacak şey? Ge
çici Komisyon kurulnmı hakkında Riyaset Di-, 
vanmm sunuşunun oylanması... Aleyhte, lehte 
ikişer kişi konuşacak, gerekirse oylanır. Nedir 
İş kanunu için yapılacak şey? Komisyon kurul
ması. Nedir Deniz İş Kanunu için yapılacak 
şey? Komisyon kurulması. Buna benzer birçok 
tekliflerimiz için biz de geçici komisyon kurul
masını istemiştik. Ama, bir önerge geldi, Sayın 
Dinçer'in önergesi dedik ki, gensorular hariç ve 
bu gibi müzakere edilerek oylanacak olan geçi
ci komisyon kurma talepleri ve saire, bunlar 
geride bı/akılarak, sadece bilgi vermek kabilin
den işler hariç, hepsinin önüne bu geçirilecek
tir dendi. Ve birdenbire sunuşlar kısmında bu 
önemli meseleler dururken, sunuşlarda yer al
mamış olan bir önerge okundu, oylandı ve se
çim kanunu hakkında Yeni Türkiye Partisi adı
na Sayın Kasım Küfrevi kürsüye buyurun den
di, bir de baktık ki, Meclis en önemli kanunlar 
için komisyon kurma işini bırakmış Seçim Ka
nununa başlamış, tşte, o zaman meşru savunma 
durumuna giren muhalefet, ;bu tertiplerinizi 
bozacak tedbirleri aldı muvaffakiyetler aldı 
(C. II. P. sıralarından alkışlar «bravo» sesleri.) 

Sayın arkadaşlarım, Hasan Dinçer'in öner
gesi geri alındığı anda, Türk Milletinin seçim 
kanunundan daha önemli yüzlerce meselesi ol
duğu kabul edilerek, iktidar bu hatalı adımda 
İsrar etmeyi bir lüzumsuz izzeti nefis meselesi 
yapmaya, hatayı kabul etmek fazilettir diye
rek, bu hatadan döndüğü takdirde, elbetteki 
muhalefet de kendisine düşen anlayışı fazlasiy-
le gösterecek ve bu Mecliste hem murakabenin 
hem de yasama görevinin millet yararına en 
uygun şekilde yürümesinin tedbirlerini kolay
lıkla bulacağız. 

Sayın arkadaşlarım, tekrar teklif ediyo
rum, yapıcı' bir teklifte huzurunuza çıkıyorum. 
Sayın Başbakan ve İktidar Lideri dahil, bütün 
muhalefet partilerinin liderleri Meclis Başkanı 
ile birlikte toplanmalıdırlar. Ve bu toplantıda 
millet yararına olan, gecikmesi artık mümkün 
olmıyan birçok hayatî konuların konuşulabil-
ınesi murakabe vazifesinin kemaliyle yapılabil-
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mesi için alınması gerekli tedbirler elbirliği ile, 
oy birliği ile, gönül birliği ile kararlaştırılma
lıdır. (O. H. P. sıralarından bravo sesleri) Bu 
çekişmeye son verilmelidir. Muhalafeti tasfiye 
edeceğiz, gayretinden doğan, sizin sebebiyet 
verdiğiniz şeyin ortadan kalkması için İktidar 
Lideri olarak sizi davet ediyorum, masa başı
na geliniz. 

Açıklamaya mecburum, biz bu teklifi yap
tık günlerce önce, Meclis Başkanı huzurunda. 
Muhalefet partilerinden hiçbirisi, benim bildi
ğim hiçbirisi, buna itirazda bulunmadı. Bir 
ufak ilâve yaptı yalnız partilerden bir tanesi. 
Bir kaydi ihtirazi koydu : Konuşma konusunun 
bu noktaya inhisar etmemesi gerektiğini belirt
ti... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu vaktiniz dol
du efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Fa
kat, İktidar Partisinin temsilcisi bu müspet 
teklife evet demedi, zaman istedi! Hâlâ bu müs
pet cevap verilemediği içindir ki, İktidar ve 
Muhalefet partileri masabaşına oturup bu dâ
vaları konuşamıyorlar. İktidar Partisi 89 ncu 
maddeyi ihlâl ve ihmâl edemez. Bunun üzerin
den atlryamaz, Sayın Hasan Dinçer'in seçim ka
nununu Türkiye'nin bir numaralı meselesi ha
line getiren ve bütün millet dâvalarını acele 
dâvaları geri bırakan teklif geri alınmalıdır 
ve bütün meselelerin çaresi bu suretle bulunma
lıdır. Bizim C. H. P. olarak teklifimiz işte bun
dan ibarettir. Söylediğimiz gibi «millet geçim 
derdinde, iktidar seçim derdinde» olursa, bu 
dâvanın çaresi bulunmaz, arkadaşlarım. Geliniz 
de geçim derdine inelim. Saygılar sunarım. 
(C. İl. P. sıralarından ve sağdan bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hasan 
Dinçer, buyurunuz. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, Sayın Feyzioğlu, benim önergemin diğer 
kanunların konuşulmasına mâni teşkil ettiğini 
İsrarlı bir şekilde burada dile getirdi. (C. H. P. 
sıralarından doğru sesleri) Doğru mu değil mi? 
Bunu müsaade ederseniz beraberce münakaşa 
edelim. Tarih sırasiyle durumu kısaca gözleri
nizin önüne sermek istiyorum. Seçim Kanununu 
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tetkik eden Karma Komisyon Başkanı Saym 
Kemal Bağcıoğlu, 2 . 3 . 1966 tarihinde verdiği 
önerge ile Seçim Kanununun bütün işlere tak-
dimen öncelikle, ivedilikle konuşulmasını iste
miştir. Bu önerge Yüksek Meelisinizce kabul 
edilmiş ve Seçim Kanununun konuşulmasına, 
bilindiği veçhile başlanmış, hattâ tümü hakkın
daki konuşmalarda Yeni Türkiye Partisi sözcü
sü arkadaşım da sözlerini söylemek imkânını 
bulmuştur. Ve bu önerge verildiği zaman, yani 
Komisyon Başkanı bu önergeyi sunduğu ve ka
bul edildiği zaman gündeme baktığımızda şunu 
görüyoruz. Gündemde bir gensoru ve bir genel 
görüşme vardır. Henüz sunuşları yapılmamış
tır. Ve Meclisin dört yıllık teamülü sunuş ya
pıldıktan sonra, onu takilbeden celsede konuşul
masını âmirdir. Böylece gündemde meıvcudolan 
ve sunuşu yapılmamış olması itibariyle Seçim 
Kanununun konuşulmasına Anayasa muvacehe
sinde bir mâni bulunmadığı bir zaman ölçüsü 
içerisinde Seçim Kanununun konuşulmasına 
başlanmış oluyor. Sonra, 4 . 3 . 1966 tarihinde 
Adalet Bakanı olarak Hükümet adına bir öner
ge veriyorum. Ve mütaaddit defalar okunmuş 
olan önergemde şu muhtevayı talebediyorum: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se
çimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki 
kanun tasarısının gündemin sunuşlar kısmın
da yer alan ve sadece bilgiye sunulmakla ikti
fa edilen hususlarla, gensoru önergeleriyle ilgi
li hususlar dışında gündeme giren ve' girecek 
olan tekmil konuların da önüne alınarak müza
kere edilmesini saygı ile arz ve rica ederim.» 
Bu takririm, 4 . 3 . 1966 tarihinde verilmiştir. 

Bu takririn verildiği zamanda gündeme ba
kacak olursak, yine o tarihte bir gensoru var
dır ve bir genel görüşme vardır. Bunu takibe-
den günlerde, yani 14 . 3 . 1966 tarihindeki 
benim takririmin okunduğu tarihtir, takrir ve
rildiği günden bugüne kadar geçen süre içinde 
gensoru ededi 4 e, genel görüşme- adedide 2 ye 
çıkmıştır. Takrir uzun konuşmalara yol açmış
tır ve Meclisin ekseriyetinin reyiylede kabul 
edilmiştir. Ondan sonra bu konuşmaları yani, 
takririn kabulünden sonra, Seçim Kanununun 
konuşulmasını önlemek için muhalefet Anayasa
nın 89 ncu maddesini bir obstrüksiyon vasıtası 
olarak işletmiştir. Ve bidayette bir gensoru ve 
bir genel görüşme varken, bugün adedi 34 gen

soru ve 7 genel görüşmeye çıkmıştır. Sadece 
adedinin kabarık oluşu değil, muhtevasının da, 
kabarık oluşu bir gensorunun okunmasının muh
telif birleşimleri alacak şekilde kabarık oluşu 
da, ayrıca muhterem arkadaşlarımın malûmu
dur. Şimdi, manzara nedir? Manzara Seçim 
Kanununun konıişturulmaması için bu gensoru
ların verilmiş olmasından ibarettir. Seçim Ka
nununun konuşulmamasını muhalefet istiyebilir. 
Ve obstrüksiyon da hakkıdır. Ama bu hakkını 
suiistimal etmemek şartı ile kullanması ela esas
tır. 

Arkadaşım der ki, eğer Hasan Dinçer bu 
önergeyi vermemiş olsaydı, bütün bunlar konu
şulacaktı. Peki, bu gensorular verilmemiş olsa 
idi, konuşulmıyacâk mı idi? (C. H. P. den «işi 
inada döktükten sonra», sesleri) Bu gensorular 
verilmiş olsa idi de pekâlâ bütün kanunlar ko
nuşulacaktı. Esasen Meclisin bir ilâ âzami iki 
gününü işgal edecek olan Seçim Kanunu da 
Meclisi aylarca işgal edecek mahiyette değildir. 
Demek oluyor ki, (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) Müsaade buyurun kanunların konuşulama-
mış olması bizim verdiğimiz önergeden doğmu
yor, muhalefetin yağmur halinde yağdırdığı 
gensorulardan doğuyor. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Bu hakikati böyle kabul etmek lâzım
dır. 

Şimdi, ikinci mesele; acaba benim önergem, 
bu gensorulara rağmen hattâ çoğalma istidadın
da olmasına rağmen, diğer kanunla, konuşulması
na mâni midir? Hiçbir zaman mâni değildir. Mec
lis her zaman bir kanunu diğerine takdimen ko
nuşmaya karar almak yetkisini haizdir. Ve 'nitekim 
Perşembe günü Seçim Kanununa takdim edil
mek suretiyle Gecekondu Kanununu müzakere 
etme kararını almıştır. (A. P. sıralarından al
kışlar) Bir başka kararı da alabilir. Askerî 
Personel Kanununun müzakeresini, komisyon 
kurulmasını da, Riyaset Divanının sunuşlarında 
bize takdim ettiği şekilde karar altına alabilir. 
Bir başka kanunu da, karar altına alabilir. Bü
tün bu tatbikat şunu gösteriyor ki, benim öner
gem Meclisçe kabul edilmiş olmasına rağmen, 
ikinci bir önerge ile, ikinci bir tasarruf ile bir 
başka kanunun konuşulmasına karar alınması 
ve buna takdim edilmesi pek alâ mümkündür, 
hukukan mümkündür, tatbikat itibariyle de em
sali vardır. Binaenaleyh, Hasan Dinçer'in tak
riri olmasa idi, şu kanun konuşulurdu. Binaena-
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leyh, bu mânidir şeklinde bir istihraca durum 
müsait değildir, arkadaşlarım. Şimdi, Feyzi-
oğlu arkadaşım buyurdular ki, Hasan Dinç.er 
takririni geri alsın, muhalefet de kendine dü
şeni düşünür. Bu sözler hakikaten yapılan 
şeylerin doğru olmadığı intibaını, arkadaşları
mın edinmiş olduğunu görmekle hakikaten bah
tiyar oldum. (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Siz 
ısrar ettikçe doğru. 

ADALET BAKANI HASAN DlNÇER (De
vamla) — Tamam, bu tarafı doğru. Gelelim 
öbür tarafına. 

Şimdi benim takririm şahsi olmaktan çık
mıştır arkadaşlar. Benim takririm üzerinde 
Meclis münakaşa etmiş ve bir karar almıştır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Geri alnısın. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — Binaenaleyh, benim takririmin geri 
alınması mevzuubahsolamaz. Meclis karar ver
miştir, Meclis her zaman istediği istikâmette ka
rar almaya yetkilidir. Binaenaleyh, benim için 
takriri geri alıyorum diye bir şey mevzuubahis 
değildir. Bu taraflı tasarruflar karşısında bunu 
benden istemek ve benim böyle bir istikamette 
talepte bulunmam hukukî bir mânada abes olur. 
Meclisin tasarrufu altına geçmiş olan mevzuu 
yine Meclisin halledeceği bir mevzu olarak or
tada durmaktadır. 

Şimdi, Sayın îlhami Sancar arakdaşımm ver
miş olduğu takrire de değindiler. Îlhami San
car arkadaşımın takririni dikkatle dinledim ve 
oturdukları yerden takrir sonunda verdikleri iza
hatı da kulak vererek, dikkatle dinlemeye gayret 
ettim. Eğer yanlış anlamıyorsam, bu takrir gen
sorular konuşulduktan sonradır. (C. H. P. sıra
larından «Evet» sesleri.) Gensorular konuşulduk
tan sonra bunları konuşmayı arzu eder mahiyet
tedir. Elbette bu bir hukuki görüşün tabiî bir ne
ticesidir. Çünkü, C. H. P. liler ve diğer partili 
arkadaşlarım şu hukukî görüş içindedirler: Gen
soru verildikten sonra gensoru konuşulmadan baş
ka şey konuşulamaz. 

ORHAN BIRGİT (istanbul) — Anayasanın 
emri. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Onların hukukî düşüncesi budur, ama 
bizim düşüncemiz böyle değildir. Bizim düşün

cemiz de şudur: Anayasanın 89 ncu maddesi gen
soruya, verildiği günü takibeden birleşimde ko
nuşulur diye, bir iktidarın gensoruları konuştur
masına mâni olmak için bir ölçü konduğu, bina
enaleyh bu arada kanun yapmak fonksiyonunu 
yani, Anayasanın 64 ncü maddesince, Meclislere 
verilen diğer vazifeleri yapmasına mâni teşkil 
edecek bir istikamette bunun tatbikatına mü
sait değildir, kanaatindeyiz. Hal böyle olunca, 
ikisini telif etmek lâzımdır. Bu telif Riyaset Di
vanının bugünkü, sunuşunda da hukukî ifadesi
ni bulmuştur. Yani, biz günlerimizi hem kanun
ları konuşmaya müsait şekilde, hem de, genso-
suları konuşmaya müsait bir şekilde ayarlayabi
liriz. Bunun dışında bir düşünce kanaatimizce 
Anayasaya sığmaz muhterem arkadaşlarım. Ana
yasayı sadece murakabe cihetinden titiz davranıp, 
fakat kanun yapmak fonksiyonunu ihmalkâr bir 
istikamette düşünür görmeye, göstermeye hakkı
mız yoktur. -Bu itibarla - Meseleyi oraya getiri
yorum - benim takririm diğer kanunların konu
şulmasına mâni değildir. Meclis her zaman, gün
demine hâkimdir, her zaman Seçim Kanununa 
takdimen, lüzum gördüğü kanunların konuşul
masına karar verebilir. Ve günleri, gensoruların 
konuşulmasına, kanunların konuşulmasına böl
mek suretiyle Meclisin Anayasadan doğan bu ikili 
fonksiyonunu icra etmesi imkânını bulur. Sağdu-
duyu bu noktada birleşmeye mecburdur arkadaş
lar... Bu noktada birleşemezsek, sadece Anayasa
nın bir obsrüksüyon müessesesi haline gelmesine 
yol açarsak ye memleketin diğer meselelerini sa
dece Anayasaya dayanır görünmek suretiyle ih
mal istikametine gidersek, vazifemizi yapmış in
sanların huzuruna öremeyiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından, bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın îlhami Ertem buyurunuz. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sıramı Fey

yaz Köksal'a veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizi arkadaşınıza 
mı veriyorsunuz?.. Buyurun Sayın Feyyaz KŞk-
sal.. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. 

Muayyen, müşterek bir esasa doğru gitmek 
üzereyiz. Başkanlık Divanının sunuşunu bu yol
da ileri bir adım olarak tekrar huzurunuzda ifa
de etmekle şeref duyarım. 

— 447 — 



M. Meclisi B : 69 21 . 3 . 1966 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, 89 ncu maddeyi Sa
yın Feyzioğlu arkadaşımızın söyleliği gibi anla-
mıyacağız. Biz, Adalet Partisi olarak 89 neu 
maddeyi yürüteceğiz, biz yürüteceğiz bunu! Çün
kü, şu anda bü madde yürümemektedir. (Sağdan, 
«Anayasadan mı yürüteceksiniz?» sesleri.) Şu 
bakımdan yürümemektedir; (Gensoru önergesi
nin gündeme alınıp almmıyacağı, verilişinden 
sonraki ilk önergesinin gündeme alınıp almmıya
cağı, yerilişinclcn sonraki ilk birleşimde görüşü
lür.) İlk birleşimde hiçbir gensoru önergesini gö
rüşemez hale geldik. Sizler de gördünüz, 440 
sayfalık önerge verdiler. Muhtelif milletler bun
ları Anayasalarında ve İçtüzüklerinde halletmiş
lerdir. Biz de... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Beş daki
kayla mı? 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Biz de 
Tüzüklerimizle bunu halletmişiz. Anayasamızın 
gerekçesinde - esasen Sayın Feyzioğlu'nun da 
ifade ettiği gibi - bir obstrüksüyon müessesesi ola
rak bunun kullanılmıyacağı vardır ve kullanılmı-
yacaktır. Obstrüksüyon müessesesi olarak kul
lanılması meşru değildir, arkadaşlar. (C. II. P. 
sıralarından, gürültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Baş
vekilinize söyleyiniz. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ* — Kimin aleyhinde, kimin lehinde, kimin 
üzerinde konuştuğunu tesbit edin, efendim... 

BAŞKAN — Tesbit ediyorum efendim, me
rak buyurmayınız. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Yine müş
terek bir yere doğru geliyoruz. Sayın arkadaşla
rım; murakabe ve yasama görevini muvazeneli 
bir şekle sokacağız ve sokmaya mecburuz. (Gürül
tüler) Milletten bir vazife almışız, bu vazifeyi ya
pacağız, milletin hakkını millet namına istimal 
edeceğiz. Bunu istimal etmekten bizi hiçbir kuv
vet alıkoyamıyacaktır. (Gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, getirilen Başkan
lık Divanı sunuşu şundan ibarettir : İçtüzüğü
müzün 80 nci maddesine göre, Meclisimiz üç 
gün çalışması kabul edilmiştir. Başkanlık Di
vanı sunuşunda deniyor ki ; Salı günü de lütfen 
şu meseleleri görüşelim. Bunun ne Anayasaya, 
ne İçtüzüğü hiçbir şekilde aykırı olan kısmı 
yoktur arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bizler, hakikaten 
Adalet Partisi arkadaşlarınız olarakı 27 

Mayısın getirdiği Anayasayı yürürlükte 
tutmak mecburiyetinim hep birlikte idrak 
edeceğiz. Sizlere de idrak ettireceğiz. (Sağdan 
gürültüler) Hep birlikte idrak edeceğiz. Bunu, 
yürürlükte tutacağız. 

Kurucu Meclis üyeleri olarak zaten vazife-
mizdi. Dün yaptığımız bir işi iki, üç sene ile
risini görmemek gibi bir itham altında ne Ku
rucu Meclis, ne de M. B. K. ni bulundura-
mazsmız, arkadaşlar, üç, dört sene evvelini 
gördük. Fakat, bugün işimize yaramaz şekil
de tefsir ediyoruz. (Gürültüler ve sağ sıra
lardan «Burası ocak kongresi mi» sesleri) 

MEMDUII ERDEMİR (Kırşehir) — 27 Ma
yısın meşru olduğunu söyle. (Gürültüler) 27 
Mayıs meşru de, samimiyetini anlıyalım (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, oturduğunuz 
yerden konuşmayınız efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Evet, 27 
Mayıs meşrudur. Hep birlikte Kurucu Meclistey
dik. Siz yoktunuz belki o zaman (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyiniz. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Bakın, ba
kın dinleyin, Başbakan bunun obstrüksiyon 
olduğunu söylüyor. Ancak, bir şey daha söy
ledi, «Bu hak suiistimal edilemez» dedi. Hiçbir 
zaman bu hakkı suiistimal ettiremeyiz. (Orta
dan ve sağdan gürültüler ve «Hiçbir hak suiisti
mal edilmez» sesleri) Evet, bendeniz Kurucu 
Mecliste azaydım, o âzalığımı şerefle muhafaza 
ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sen o zaman 
kuyruk edebiyatı yapıyordun. (C. H. P. sıra
larından «Hürmet et» sesleri) 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Onu, onun 
getirdiği kanunları... (Gürültüler) Onun 
getirdiği esasları, Anayasa ve Anayasaya istina
den getirilmiş seçim kanunlarını... 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Öyleyse ser
vet beyanına,da taraftarsın. 

BAŞKAN —. Efendim müdahale etmeyiniz. 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Anayasa

ya isinaden getirilmiş seçim kanunlarını muha
faza ve müdafaa etmekle vazifemi yapaca
ğım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Servet beya
nına da taraftar olduğunu ifade et. 

— 448 — 
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BAŞKAN — Sayın Kırca lütfen oturduğu
nuz yerden müdahale etmeyiniz. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sizler de 
Anayasaya uygun olarak getirilen Seçim Kanu
nu ve kurduğunuz müesseseleri müdafaa zaru-
retindesiniz. Sizler de bunu müdafaa etmeye 
mecbursunuz. Fakat bugün işinize gelmiyorsa 
bunu müdafaa etmemek, Kurucu Meclisteki va
zifenizde en aşağı biz ileriyi göremedik demek
tir ki, politikaca 4 sene sonrasını görememek 
politik miyopluğa delâlet eder. (Orta sıralar
dan «Siz burnunuzun ucunu görmüyorsunuz» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, size cevap vermi-
yeceğim. C. H. P. nin hazırladığı 95 kanun 
dediniz. Biz, daha fazla kanun hazırlıyoruz. 
Elbette, 95 kanuna muvazi hazırlanacak kanun
ları sizin hazırladığınız istikamette değil, bizim 
Programımız istikametinde getireceğiz. Onun 
hazırlığı içindeyiz. îşte, şu anda, sizin bütün 
saydığınız o kanunları gelen kanunlar görüşe
bilmek imkânını lütfen bahşedin, verin... (Gü
rültüler sağdan «Asıl siz imkân vermiyorsu
nuz» sesleri) 

Seçim Kanunu üzerinde duruyorsunuz, sa
yın arkadaşlarım. Seçim Kanunu, geçim derdi 
ile uğraşırken milletimiz, Seçim Kanunu ile 
nasıl uğraşılır diyorsunuz. Bu esnada bir mü
esseseyi yıkıyorsunuz ki, bir müessesenin yıkılı
şını hayret ve ibretle şu satırlardan okumak 
mecburiyetindeyim. Bir sol gazete, (Sağdan 
bir müdahale : «Ne demek sol gazete») şun
ları yazıyor muhterem arkadaşlarım, (Sağdan 
gürültüler) Sol yok mu Türkiye'de? Sosya
listler yok mu Türkiye'de? 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Gazetenin is
mini söyle. (Gürültüler) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Gazetenin 
ismini söyle, şerefli bir insansan gazetenin adını 
söyle.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Mülahale etmeyiniz.. 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Dinle

yiniz, dinleyiniz arkadaşlar. Akşam Gazetesi.. 
(Muhalefet partileri sıralarından gülüşmeler) 

Dinleyin! Meclisteki sonu gelmez usul tar
tışmaları göstermiştir ki, 1961 Anayasası hiçbir 
iktidara çoğunluğu ne olursa olsun, muhalefeti 
ikna etmedikçe Meclisten bir kanun geçirmek im
kânını vermemektedir. (Muhalefet sıralarından, 
«Doğru, tamam» sesleri) Doğru mu? (C. H. P. 

sıralarından, «Doğru» sesleri) C. H. P. li arka
daşlarımın buna doğru diyeceğine inanmıyonim. 
Uygulanmaya başlanmasından beş yıl sonra lor
taya çıkan bu Anayasa gerçeğini anlamak gerek
mektedir. 1960 öncesi yönetimine karşı bir reak
siyon Anayasası olarak hazırlanan 1961 Anaya
sası, iktidarca da, muhalefetçe de geç fark edil
miş, siz de geç fark etmişsiniz. Geç fark edijen 
bu özelliği, hiç değilse, bundan sonra anlaşılmalı, 
çalışmalar bu anlayış içinde düzenlenmeli diyjor-
lar. j 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir zaman bu Çın
layış içinde bu Anayasa tedvin edilmemiştir, i iş
te gensoru münasebetiyle konuşan sözcünün söz
leri, demokratik düzenlerde esas, halkın rızasiy-
le iktidarın işbaşına gelmesidir. Vatandaşlar niu-
ayyen bir müddet için, Anayasanın gösterdiği 
muayyen bir müddet için, bir partiyi işbaşına 
getirecektir ve Adalet Partisini de işbaşına {ge
tirmiştir. Bu ekseriyet partisi ile muayyen ofan 
bu müddet zarfında mesuliyet yüklenecek, çalı
şacak ve lıatasiyle, sevabiyle vatandaş önijine 
müddetin bitiminde dönecektir. (Gürültüler) 
Sabırsızlanmayın. Dört sene sonra dönecejğiz 
milletin huzuruna. Seçmen önünde mesul olu
nacaktır. Bizim mesuliyetimiz ancak ve anpak 
seçmen önündedir, sayın arkadaşlarım. Temjsilî 
demokrasi budur. (Sağdan, «Kim demiş buniı?» 
sesleri) Bunu söyliyen ben değilim arkadaşlar. 
Ben olsam, belki itiraz ederdiniz, Turan Güjneş 
arkadaşımız söylemiştir. Temsili demokrasi Ira-
dur. Ve bu sebeple de İngilizler buna, «m0sul 
hükümet» diyorlar. 

Evet, gensoruya da ayrıca temas ediyor. Gjen-
soruyu nevama, Hükümetin yaptığı kötülükleri 
bertaraf eden bir müessese sayma fikrine ve Mec
lislerin murakabesini sadece buna istinadettiyme 
temayülüne iştirak etmiyoruz. Yine, Turan Gü
neş arkadaşımız söylüyor, gensoru şüphesiz mu
rakabeyi sağlıyan unsurlardan biridir. Ama, | sa
dece bir murakabe unsuru değildir. Aynı zankan
da, ekseriyet fikrinin de bir neticesidir. D}ğer 
taraftan, tek murakabe yolu da, bu yol değil
dir. (C. H. P. sıralarından, «Başka murakabe 
yolları da getiririz.» sesleri) j 

Evet, sayın arkadaşlarım, Anayasayı çiğni-
yerek bu müesseseyi kullanamazsınız. (Muhjale-
fet sıralarından gürültüler) Evet, arkadaşlajrım 
Anayasayı çiğniyerek diyorum. Çünkü, Alıjnan 
Anayasasından alınan bâzı maddeler Alman, İç-
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tüzüğünde yerini bulmuş ama bizim İçtüzüğü
müz henüz yapılmamıştır. Fakat, bâzı sayın ar
kadaşlarım bunun üzerinde çalışmışlar ve bir 
içtüzük hazırlamışlardır. Orada da bâzı husus
lar var. Alman Anayasasında mevzuubahsolan 
hususlar da hazırlanan içtüzüğe göre bizim, gen
soru müessesesine bâzı takyitler konulmuş ve el-' 
bette Meclislerin çalıştırılması istenmiş. Meclis
ler çalıştırılacaktır sayın arkadaşlarım, buna 
kimsenin kuvveti ve gücü yetmiyecektir. (Muha
lefet sıralarından gürültüler) Kimsenin kuvveti 
yetmiyecektir! (A. P. sıralarından, «bravo» ses
leri) Çünkü, sayın arkadaşlarım, şu maddeye 
hiç kimsenin gücü yetmiyecektir. Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp almmıyacağı verilişin
den sonraki ilk birleşimde görüşülür deniyor. İlk 
birleşimde görüşülmiyecek şekilde bir gensoru, 
470 sayfa vermek, 900 sayfa vermek, zannedilir 
ki, bir dehanın işi. Bir dehanın işi olarak telâkki 
edilebilir. Fakat, dehanın bittiği yerde neyin baş
ladığını siz bilirsiniz, başlıyacağmı sizler bilir
siniz. Gayet iyi takdir edersiniz ki, sayın arka
daşlarım, rapor olarak bir üyenin sıhhi durumu
nu tesbit edinceye kadar, bu Meclis çalışamaz 
hale gelebilir. Buna da o üyenin kudreti yetmi
yecektir. Çünkü, kısa olması zarureti burada ken
diliğinden anlaşılıyor. Kısa gerekçeli olması lâ
zımdır. 470 sayfalık önerge verilemez, bu mad
deye göre. Sizler, ben değil, Kurucu Meclis üye
lerinin bunun karşısına dikilmesi lâzımdır. Ve 
demeleri lâzımdı ki, bu önerge verilemez deme
leri lâzımdı. Sizlerden bekledim ben bunu, Millî 
Birlik üyelerinden bekledim, ben bunu. Yaptığı
mız bir müesseseyi yıkamayız demelerini bekle
dim. Fakat, gelmedi 470 sayfalık önergeyi okut
mak, Türk tarihine geçirmek ve bunu bir emsal 
ittihaz ettirmek doğru değildir ve buna da kim
senin gücü yetmiyecektir. arkadaşlar. Bizler bu 
önergenin okunmasını istedik, millet bilsin, gör
sün ki, bizleri kimler engellemek istiyor. 

SAMİ BİNtClOĞLU (Manisa) — Sizler, 
milleti engelliyorsunuz. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Elbette, 
bütün hesabı millet huzurunda vereceğiz. Evet 
sayın arkadaşlarım, seçim kanunu dolayısiyle bu 
vaziyete düştük diyorsunuz. Arz ereyim sayın 
arkadaşlarım, seçim kanununda da arz edeyim. 
Seçim Kanunu, geçici 10 ncu madde ile sonra
dan eklenen bir fıkra ile, Seçim Kanununda, 
Senatonun Seçim Kanununda mevcut Seçim Ka

nununun kullanılması mevzuubahis iken, o fık
ra nazarı itibara alınmamıştır. Anayasanın ge
çici 10 ncu maddesinin son fıkrası sizler tarafın
dan çiğnenmiştir, arkadaşlar. (Muhalefet sırala
rından gürültüler, «Anayasa Mahkemesi» ses
leri) 

Evet, Anayasa Mahkemesine gitmeleri ica-
bederdi, o zaman gitmiyen arkadaşlarımıza kar
şı bugün bu kanunu getirdik. Bu kanunu getir
di Hükümet. Anayasayı ihya ediyor, rekonstrük-
süyonu meydana getiriyor, tekrar düzenliyor o 
maddeyi, restorasyon yapıyor, evet maddeyi ye
rine getiriyor, beyefendi. Evet, evet. (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bir husus daha var. 
Senatoda diyor, ekseriyeti alacaksınız. Senatoda 
ekseriyet alınmaz, birli yerler var, koyun kıy
metli bir adamınızı. İnin halkın içine, seçilin ge
lin. İkili, üçlü yerlerde D'Hont sistemi hesabiyle 
ekseriyet sisteminin hesabının aynı netice ver
diği, o zamanki yaptığımız hesaplar neticesinde 
çıkmıştı. Bundan niçin korkuyorsunuz? Kork
mayın. Kırşehir'de 1950 de Sayın Bölükbaşı ve 
iki tane C. H. P. li milletvekili zannederim ki, 
bir de Demokrat Partili - yahut aksi olabilir, şu 
anda hatırlamıyorum - iki Demokrat, bir C. H. 
P. 11 bir de M. P. li gelmişti. Nasıl gelmişti? Ek
seriyet sistemine rağmen, gelmişti. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Şu halde 
seçim kanunu sistemini de Anayasaya göre dü
zenlemek, Anayasanın emrettiği hususlara göre, 
şeşim kanununu hazırlamak üzere huzurunuzda
yız. Bizim gayemiz hiçbir zaman Anayasa mües
seselerini yok etmek değil, Adalet Partisi olarak, 
27 Mayısın bize emanet ettiği Anayasayı yaşat
mak ve yürütmektir. 

Sayın arkadaşlarım, hepinize saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, kim aleyhte, kim lehte konuşuyor, tesbit 
edip, zapta geçirelim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu aleyhte konuş
tu. Sayın Feyyaz Koksal lehinde, Sayın İsmail 
Hakkı Akdoğan, siz de aleyhte mi efendim? 

M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Aleyhinde efendim. •..• 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Adalet Bakanı?* 

•BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı sataşma 
olduğu kaydı ile söz aldılar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Biz 
de: sataşma kaydı ile söz isteriz, o halde. 

M. P. GRUPU ADINA İSMAİL" HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
larım, benden evvel konuşan değerli hatip ar
kadaşlarımın da, söyledikleri gibi; Meclisimiz bu
gün çalışamaz hale gelmiştir. Bunun kabahatini 
herkes başkalarına yüklemekte ama Meclisin.ça
lışmadığı gerçeğini ifade etmek mecburiyetin
dedir. Burada konuşan arkadaşlarımız kendi gö
rüş ve kanaatlerini ileri sürmektedirler. Bunlar 
üzerinde durmaya hacet görmüyorum. Ama, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Adliye Bakanı 
olan bir zatın, her türlü mütalâasının hukuka, 
kanuna ve Anayasaya mutlak uygun olması lâ-
zımgeldiğini bilhassa belirtmek isterim. Evvelce 
şeyhülislâmdan fetva alırlardı, bugün de galiba 
Adalet Partisi Grupu, Adliye Vekilinden Ana
yasaya aykırı hareketler için fetva almıştır. 
(M. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanının 
bir sunuşu var; Salı günü toplanalım, şu, şu, şu, 
işleri yapalım, derler. Millet Partisi Grupunun 
görüşü şudur ki,' günün 24 saatinde dahi her gün, 
her saat Meclis çalışma kararı verirse, Millet 
Partisi çalışmaya katılmaya hazırdır, çalışacak
tır. Mesaiden hiçbir surette kaçınmak niyetinde 
değildir. Müspet oy verecektir. Her gün çalışa
lım; her grupun sözcüsünün burada belirttiği gi
bi, milletin beklediği geçim kanunlarını getire
lim, görüşelim.. Yalnız, şu hususu da yine peşi
nen arz etmeliyim ki, hangi gün ve hangi saatte, 

-ne maksatla toplanılırsa toplanılsın, Anayasanın 
89 ncu maddesi evvelâ tatbik edilecektir. 89 ncu 
madde tatbik edilmeden, bir tarafa bırakılarak 
başka meselelerin burada müzakere edilmesi, 
Anayasaya aykırıdır. Sayın Hasan Dinçer bu hu
susta fetva vermiş olsa bile. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi söz
cüsü ve kısmen de, Sayın Adliye Vekili çoğun
luğa dayanarak getirmiş olduğu kanunun bura
da çıkarmalarının kanuni hakları olduğunu 
söylediler. Elbette kanuni haklarıdır. Ama, 
kanunlardan evvel Anayasanın geldiğini, Ana
yasanın vermiş olduğu hakların da muhalefet 
tarafından kullanıldığını söylemediler. Yalnız, 

ben Adalet Partisinin hareketlerinde kanun 
bakımından haklı olduğunu, muhalefetin j de 
haklı olduğunu tescil ettikten sonra bir Jıu-
susu da, belirtmek isterim. İktidar sadpce 
kaimini bakımdan haklı olup olmadığı hujsu-
sunda deşil; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin ve. Türk Milletinin huzurunu da, düşfin-
mek mecburiyetindedir. Bu bakımdan kaktın 
bize hak vermiştir, biz bu kanunu çıkarajca-
gız gibi, sakat bir yolda direnmektense, Tfirk 
Milletini huzura kavuşturacak, iktisadernj bi
ran evvel kalkındıracak yolu bulmaya ve bu
na dair kanunlarnı Yüksek Meclisten çıknjası 
için elinden gelen çabayı göstermeye mecbur
dur. Ondan sonra gelir, Seçim Kanunu. 

Muhterem arkadaşlar, söz buraya gelmiş
ken bir hususu tavzih etmek mecburiyetin
de kaldığım için özür dilerim. Burada iko-
nuşan bir grupa mensup arkadaşımız, baş
kanlık Divanında Meclis Reisinin riyasetimde 
yapılan bir toplantıda, bir teklif ileri sürdjük-
1 erini, o teklife de sadece bir partinin ufak!bir 
itirazda bulunduğunu söylediler. Bu şekilde 
Meclis kürsüsünde konuşulmamış olsaydı,: bu 
konuya dönmeyi gönlüm arzu etmezdi. Ma
demki konuşuldu, işin gerçek yönünün söyle
mek vâzifemizdir. 

Meclis Reisinin Başkanlığında grup başkan
ları toplandığımız zaman, parti liderlerinin 
Meclis Başkanının riyasetinde toplantı yap
masını, Millet Partisi Grupu adına bejde
niz teklif ettim. Bu teklifimiz Meclisin çalı
şılabilir hale getirilmesini temim için bir top
lantı yapılmasından ibaretti. Daha önce 0-ru-
pumuzda da bunu müzakere etmiş ve Grüpu-
mun teklifi olduğunu da aşağıda Meclis Raisi
nin huzurunda belirtmiştim. Müzakereleri, so
nunda, Meclisin çalışamaz hale getirilişinin 
sebebinin, Seçim Kanunu olduğu noktasmda 
ittifak ettik. Ve Seçim Kanunu için bir top
lantı yapılmasından bahsedildi. Biz, o zaman, 
Millet Partisi Grupu adına tekrar söz al i rak 
beyanda bulunduk. Millet Partisi, Seçim j Ka
nununun şu veya bu şekilde çıkarılması I hu
susunda her hangi bir toplantıya katılma
maya karar almıştır. Bu kararını efkârı umu-
miyeye açıklamıştır. Bundan sonra da, $eçim 
Kanunu için yapılacak toplantılara katılamaz, 
katılmaz. Ancak, Meclisi çalışır hale getir-
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mek için toplanır. Elbette, o toplantıda, bu
günkü hale düşmesinin sebeplerinin neler ol
duğu görüşülür demişimdir. Bu hususu da bu 
şekilde tavzih ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşımız 440 
sayfalık gensoru takririnin verilemiyeceğini 
söylediler. Buna dair ne Anayasada, ne de, ka
nunlarımızda her hangi bir kayıt mevcut de
ğildir. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Ahlâkta kaydı var. 

M. P. GRUPU ADINA ISMAÎL HAKKI 
AKDOĞAN (Devamla) — Arkadaşımızın birisi 
diyor ki, - Bakan arkadaşımız - ahlâkta kaydı 
var, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ ahlâki kai
delere riayetkar olduğumuzu, bunu söyliyen 
Bakan arkadaşımız 1 5 - 1 6 sene Türkiye'de 
muhtelif meydanlarda tekrar etmiş durmuş
tur. Onun için herkesten daha çok ahlâk kaide
lerine bağlı olduğumuzu bu arkadaş bilir. 

Muhterem arkadaşlar, ahlâki kaideler el
bette fert olarak hepimize vecibe yüklemekte 
ise de, kanunlar da, vazife yüklemektedir. 
Anayasanın emrettiği bir müzakerede konuşma 
sürelerinin boş dakikaya indirilmesi, kanunla
rın şu veya \m maddesiyle menedilmemişse de 
işte o 440 snvfalık, dinlemeye mecbur olduğu 
mahkemenin kararında mevcuttur. Hürriyetle
rin kökünden kaldırıbmıyacağı, Meclis müza
kerelerinde söz hürriyetinin ortadan kaldırıla-
mıyacağı mahkeme karariyle sabit olmuştur. 
Bu kürsüden, bunu duymıyanlar, bilmiyenler, 
dinlemek istemiyenler, 440 sayfalık takririmiz
de duymuşlardır, öğrenmişlerdir, dinlemek 
mecburiyetinde kalmışla:dır. (Sağdan «bravo» 
sesleri; soldan «sıralar dinledi» sesi.) 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. li arkadaş
larımız cevap vermek için... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, kendi görüş
menize devam edin lütfen. 

M. P. GRUPU ADINA ÎSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, A. P. li arkadaşlarımız, gerek beyanların
da, gerek Meclis konuşmalarında, gerekse or
ganları vasıtasiyle yaptıkları yayınlarda Mec
liste çalışamaz hale gelncmizin sebebini mu
halefete yüklemektedirler. Memleketin kalkın
ması için lüzumlu olan kanunların müzakere-
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sini muhaletetin akamete uğrattığını iddia et
mektedirler. Arkadaşlarııriiz şu hususu kesin 
olarak bilirler ki, Seçim kanunu mevzuu Yüce 
Meclisin huzuruna gelinceye kadar her hangi 
bir kanun hakkında aıurıalefetle iktidar ara
sında bir görüş ayrılığı olmamıştır. Gelen ka
nunların formalitesi ne ise yerine getirilmiş, 
müzakeresi İn simgeliyorsa müzakere edilmiş ve 
çıkarılmıştır. Hele bizim bilhassa sabahlara ka
dar yaptığımız müzakereler -senunda bütçe ka
nunları ve onunla ilgili kanunlar çıkarılmıştır. 
Muhalefetle iktidar arasında, işlerin biran ev
vel çıkarılması için bu kadar işbirliği ve gay
ret beraberliği okluğu halde, bu iyi havaya son 
vermek için âdeta kasten hareket ettiği kanı
sını bize veren A. P. nhı Seçim kanunu mev
zuundaki tutumu, bu Meclisi çalışamaz hale 
getirmiştir. Arkadaşlarımız derler ki, gensoru 
önergesi vermeseydiniz bu kanunlar çıkardı. 
Halk arasında gayet tuhaf olarak konuşulur. 
Yumurta mı tavuktan çıkar, yoksa tavuk mu 
yumurtadan çıkar; arar durursunuz. Seçim ka
nunu mevzuu, şu Menisin huzuruna gelmesey
di, gensoru mevzuu var mı idi? (Soldan «bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. li arkadaşla
rım beni alkışlıyorlar. A. P. li arkadaşlardan 
birisi diyor ki, geçimimizi sağlıyor diyor. Onun 
için diyor. Eee sağlasın bakalım, ne yapalım. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sizin geçi
minizi sağlıyoruz. 

BAŞKAN — Siy m Koç, müdahale etmeyin. 
M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 

AKDOĞAN ^Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, sözlerime son vermeden bir hususu tek
rar ifade etmek isteriaı. M. P. Meclis Grupu 
olarak, Türk Milletinin intiyacı olan kalkınma
mızı temin edecek, halkın refahına yarıyacak 
her türlü kanunların Mecliste görüşülmesini, 
biran evvel çıkarılmasını temin için her türlü 
gayrete, çabaya katılmak arzusundayız. Her za
man A. P. nîn gotirceği bu yoldaki teklifleri 
can ve gönülden destekliyeceğiz. Biran evvel 
kanunlaşmasına j'ardım edeceğiz. Ancak, gün
leri ve saatleri her ne olursa olsun, ne zaman 
müzakeresi yapılırsa yapılsın Anayasanın 89 ncu 
maddesine göre, verilmiş Önergeleri müzakere 
etmeden başka bir husus müzakere konusu 
yapılamaz. Bundan evvelki konuşmamda, A. P. 
li arkadaşlarımın, Çarşamba günü öğleden gon-
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ra saat 5 te sözlü -joruhnn konuşulmasını, Per
şembe günü de Gecekondu kanununun görü
şülmesi yolundaki verdiği teklifin altında giz
li olacak, yakında bir başka gün için de, Se
çim kanununa getireceçkn, onu da görüşeceğiz 
mânasının yattığını ifade etmiştim. Salı günü 
bâzı kanunların görüşüknesini istemesi benim 
bu görüşümü takviye çimektedir. İnşallah A. P. 
Seçim kanun ı da şu gün şu saat görüşülsün 
diye takrir getirmez ve beni mahcubeder. Ama 
tutumlarından, d-ıvranışj&rmdan, Anayasaya 
aykırı hareketlerinde a bu mânayı çıkarmak 
mümkün değildir. Bizim peşinen kanaatimiz 
şudur ki, Anayasanın £9 ncu maddesi, giren 
konular müzakere edilmeden hiçbir gün ve hiç
bir saatte başka konubtr müzakere edilemez. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Orta sıra
lardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Erol Yılmaz Akçal lehin
de, buyurunuz. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Grup 
adına lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buuyrun Sayın Erkmcn, Grup 
adına, lehinde. 

A. P. GRUPU BAŞKANVEKİLİ NtZAMET
TİN ERKMEN (Giresun) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, uzun bir süreden beri Meclisin 
çalışamaz hale getirildiği ve bu yola giderken, 
Anayasanın 89 ncu maddesinin bir hakkın suiis
timali şeklinde işletilmesi suretiyle Meclisin meş
gul edildiği artık bir vakıa olarak ortaya çık-

, mıştır. Şimdiye kadar, bu hakkı bir denetleme 
yolu olarak öne sürenler bugün huzurunuzda 
millet huzurunda ibretle temaşa edilecek bir 
duruma düşmüş ve birisi 89 ncu maddeyi bu ka 
nun, Seçim Kanunu... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 89 a 
göre söz istiyorum. 

A. P. GRUPU ADINA NİZAMETTİN 
ERKMEN (Devamla) — Su Seçim Kanunu üze
rinde durulduğu takdirde işleteceğiz, ötekini 
de kaya gibi önünüze dikeceğiz demişlerdir. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri).— Kaya 
gibi dikilen Dinçer'in önergesidir dedim, tahrif 
edilmiştir... 

A. P. GRUPU ADINA NİZAMETTİN 
ERKMEN (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, biz aslînda 89 ncu maddenin işletilmesinin 
doğrudan doğruya bir hakkın suiistimali oldu

ğunu Meclisi çalışamaz hale getirenlerin ve ge
tirmek istiyenlcrin bu maddeyi işletenler oldu
ğunu halk huzurunda beyan etmiştik. Bugün 
bunun teyidini görmekle bu yola gidenler hesa
bına üzüntü duymaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, bir deyim vardır: «Du
varların dili olsa da konulsa» derler. Geçen 
devre burada hizmet vermiş arkadaşlarımız ha
tırlamaktadırlar. O müzakereler sırasında din
leyici olanlar hatırlamaktadırlar. Ama, belki de 
hafızalarında tam mânası ile kalmış olmıyabilir. 
Bununla beraber Meclis zabıtları geçen dönem
de hangi düşüncenin sahibi olanların bugün han
gi düşüncenin sahibi olduklarını açık ve seçik 
olarak bünyesinde muhafaza etmektedir. 

Şimdi, 89 ncu maddeyi murakabe hakkı ola
rak kullanmak istiyenler, Millî Bakiyeler Ka
nununun müzakeresi sırasında İçtüzük hüküm
lerine göre normal olarak yapılan obstrüksiyon
ları haksız telâkki edip Adalet Partisini töhmet 
altında bulunduran insanlardır. Adalet Par
tisi, o zaman, 89 ncu maddenin üzerine gölge gel
memesi, Meclisin rahatlıkla çalışmasını temin 
bakımından bu yola gitmemiş ve Meclisi selâmet
le çalıştırma bakımından sadece İçtüzük hüküm
lerini işletmiştir. Buna rağmen, gene de Adalet 
Partisine olmadık şekilde mukabele edilmiş ve 
olmadık hâdiseler bu Mecliste çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, millet huzurunda 
açıkça şunu ifade etmek istiyoruz. Bugüne ka
dar 44 tane gensoru ve genel görüşme önergesi 
verilmiştir. Bunlardan, şimdiye kadar üç ta
nesi görüşülmüş, 41 tanesi de gündemde sıra 
beklemektedir. Asgari bir hesapla her hatibin 
her parti grupunun beşer dakika görüşeceğini 
düşünürsek, Mayıs'm 30 una kadar bunların 
görüşülmesi ancak mümkün olacaktır. Şimdi, 
bunu söyliyen arkadaşlarımız, burada fırsatları 
da güya milletin gözünden kaçırmışeasma de
ğerlendirmeye ve memlekette fakir halkın bek
lediği kanunlar vardır, gecekendularda yaşıyan 
insanlar vardır, işçiler beklemektedir, Devlet 
memurları kadro kanunlarını beklemektedir. 
Bunları getirmezsiniz de, Seçim Kanununu geti
rirsiniz, biz de, elbette bu hakkı kullanırız ve 
sizi engelleriz, diyorlar. Ondan sonra da, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin Personel Kanunu dolayı-
siyle komisyon kurulmasına mütadair teklif için 
çıkıyorlar, biz bunu kabul ederiz ama, 89 ncu 
maddedeki hükümler mahfuzdur, diyorlar. Son-
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ra diyorlar ki, biz Gecekondu Kanununun mün
hasıran Perşembe günleri görüşülmesini uygun 
buluruz, ama eğer gündemde gensorular var
sa, elbette ki, bunlar görüşülemez. Ama ar
kasından kürsüye çıkıp fakir, fukaradan, işsiz 
vatandaştan, ordunun kıymetli subayları için 
gelecek kanundan bahsederek bunun hâmiliğini, 
bunun önderliğini yapmaya çalışıyorlar. Böyle 
samimiyetsizlik olamaz arkadaşlar. (Orta sıra
lardan «Seçim Kanununu alın, halledilsin» se
si) Mesele bu memlekette ıstırapların halledil
mesi, Hükümetin rahatlıkla vazife görmesi, mil
letin dertlerine eğilmesi ise bu Meclis iktidariyle 
ve tümüyle elbette önüne gelen kanunları görü
şecektir, görüşmeye devam edecektir. Seçim 
Kanununun memlekette huzursuzluk yarattığını 
ifade edenleri de burada hayretle dinledik. 

Sayın arkadaşlarım, Seçim Kanununu çıka
ranın, bizler değil, sizler olduğunu siz de bilmek
tesiniz, bütün memleket de bilmektedir. Eğer, 
Seçim Kanunu çıkarıldığı sırada memlekette oy 
hakkının tahdidi bahis mevzuu değildi ise, o 
günden bu yana katedilen merhalenin hesabını 
sizin düşünmeniz icabeder, şunu demek istiyo
rum, Kurucu Meclis bünyesinde memlekette vak
tiyle iddia edildiği gibi, iki kampın meveudoldu-
ğunu ve bu iki kampın devam etmesinin memle
kette tehlike yarattığının düşünmemişte böyle 
bir Meclis ihtilâlden sonra kurulan bir Meclis, 
bu mahzur her Allah'ın günü öne sürülürken, 
bunu düşünmemiş de, şimdi o hüviyetten çık
tıktan sonra... (C. H. Partisi sıralarından, 
«yer aldıktan sonra mı düşünür oldunuz» ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar, balçıkla Güneş'in sı
vanması mümkün değildir. 1963 mahallî se
çimlerinde büyük ölçüde rey kaybettiğinizi 
görmeseydiniz Cumhuriyet Senatosunda çoğun
luk sistemini D'Kont sistemine çevirmiyecekti-
niz. Sonra 1964, kısmî Senato seçimlerinde, 
eğer yine büyük ölçüde itibar kaybettiğinizi 
tesbit etmeseydiniz Millî bakiyeler sistemine 
gitmiyecektiniz. Bizim iddiamız 1964 de de, 
1965 de de aynı olmuştur. .Ve Mart 1964 te 
Cumhuriyet Senatosunun D'Hont sistemine çev
rilmesi sırasında bunun karşısına çıkmışızdır. 
1965 senesinde de Millî Bakiyenin karşısına çık
mışız, nihayet demişiz ki, bunları değiştirme
yiniz, biz bu sistemin aynen muhafazasını is
tiyoruz ve buna imkân bulduğumuz takdirde 

tahakkuk ettireceğiz, demişizdir. Arkasından 
da bunu seçim beyannamemize koymuşuz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada reylerin 
değerlendirildiğini öne sorduğunuz, reyleri de
ğerlendiren bir sistem olarak kabul ettiğiniz, 
Millî Bakiye sistemi bizim seçim beyanname
mizde, Hükümet programında açıtça belirtil
diği halde, acaba sizin Üçüncü Koalisyon Hü
kümetinin programında var mıydı? Olmadan 
getirdiniz. Çünkü, devamlı surette yıpranıyor-
dunuz. Adalet Partisinin iktidarına mâni ol
mak için, yol aramaya çalışıyordunuz. Biz, 
o zaman ne söylemişsek bugün de aynı şeyleri 
tekrarlıyoruz, aynı fi-kirleri müdafaa ediyo
ruz. 

Aziz arkadaşlarım, hiçbiriniz, aklıselim sa
hibi hiçbir kimse, çıkıp da 1961 senesinin Ma
yıs ayında Kurucu Meclis tarafından çıkarılan 
Senatonun ekseriyet ve Meclisin do nispî sis
temle seçim yapmasına mütedair olan Kanunu
nu birbuçuk ay evvel kurulmuş olan kanunun 
çıktığı tarihten birbuçuk ay evvel kurulmuş 
olan Adalet Partisinin işine yarıyan bir kanun 
olarak mütalâa edemez, arkadaşlarım. Siz çı
kardınız, Adalet Partisi o zaman birbuçuk ay
lık bir parti idi. Bugün bu kanunu Adalet 
Partisinin çıkarı için geri getiriyorsunuz, diyor
sunuz. Hangi mantıktır muhterem arkadaşla-

. rım bu? Eğer Adalet Partisi, birhuçuk aylık 
henüz teşkilâtlanma devresinde olan Adalet 

I Partisi, bugün sizin o zaman çıkardığınız ka
nundan faydalanacaksa, bunun nedenlerini dü-

' şünmeniz gerekir. Bu kürsüden Millî Bakiye-
I ye rağmen yine de Adalet Partisinin iktidarına 

mâni olamıyacaksınız, demiştik. Nitekim böyle 
oldu. Biz, birçoklarının söylediği gibi, Seçim 
kanunlarından fayda bekliyen bir parti değiliz, 
muhterem arkadaşlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) Biz, halkın gönlüne girdiğimiz, halka 
kendimizi sevdirdiğimiz nisibötte hizmeti şeref 
telâkki eden bir partiyiz. Geçmişte de, bunun 
örnekleri vardır. Ama, henüz iktidara gelmek 
bahismevzuu değilken bile, 1964 senesinde ne 
söylemişsek bugünde aynını söylüyoruz. Ama. 
sizler Kurucu Mecliste çoğunlukta bulunan siz
ler, 1961 de kanunu çıkarmışsınız, 1964 ün ilk 
ayında derhal değiştirmeye 1965 te de başka 
bir varyantı denemeye gitmişsiniz. O halde, 

j Seçim Kanunundan fayda bekliyen bizler de-
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ğil, bizim karşımızda bunun çıkmaması için 
mücadele edenlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın İsmail Hak
kı Akdoğan Meclisin çalışamaz hale getirildi
ğini söyledikten sonra, bir ara da Adalet Par
tisi Meclis Grupunun Sayın Adalet Bakanın
dan fetva aldığını söylediler. Biz kendilerine 
hemen şunu ifade edelim ki, Adalet Partisi 
Meclis Grupu ne Sayın Adalet Bakanından, ne 
de başka birisinden fetva alır. Biz, fetvacıla
rın kimler olduğunu, bugün de hâlâ kendileri
nin, kendi Sayın Başkanlarından fetva alarak 
hareket ettiklerini ve Meclisi çalışamaz hale 
getirmek için de, sarahaten ifade ettikleri gi
bi 500 sayfalık takrirler getirerek üç gün, üç. 
birleşim, dört birleşim Meclisi meşgul ettikle
rini sarahaten görüyoruz. O itibarla, bu sözle
ri ciddî telâkki etmemekteyiz. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım... 
AHMET CEBİ (Trabzon) — Sizin asıl fet

vacınız İstanbul'da oturuyor. 
A. P. GRUPU ADINA NİZAMETTİN 

ERKMEN (Devamla) — Eğer Seçim Kanunu 
'bize fayda vermiyeceikse, başkalarınla da fayda 
vermiyecekse, o halde bu tarzda engelleme yap
malarına hiç lüzum yoktur. Kanun çılkar, biz 
millet önünde icraatımızın hesabını veremcz-
sek, millete iyi hizmet yapamazsak, kendi 
ümit bağladıkları Millî Bakiye gibi, bu kanun 
da, nasıl onların işine Millî Bakiye yaramamış-
sa, bu kanun da, bizim işimize yaramaz. O hal
de, bu telâşın, Meclisi bu tarzda aslî vazifesin
den alıkoymanın icabı yoktur, muhterem ar
kadaşlarım. Sayın Feyzioğlu da aynen, iktidar 
89 ncu maddeyi ihmal edemez, bunun üzerin
den a'tlıyamaz, dediler. Biz de, şunu söylemek 
istiyoruz; Sayın Hal'k Partisi Meclis Grupu 
89 ncu madde ile verilmiş olan hakkı suiistimal 
edemez ve M'eclisi âtıl, binlerce meseleyle kar
şı karşıya olan, dertleri... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Şim
di mi aklınıza geldi, şimdi mi? 

NİZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — Is
tırapları olan vatandaşların imdadına koşacak 
olan kanunların çıkmasından Meclisi alıkoya
maz. 

BAŞKAN — Sayın Erkmen, bir dakikanız 
var. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda konuşa
cak çok şeyler vardır. Sadece şunu ifade etmek 
istiyorum. Sayın Feyzioğlu'nun geçen hafta 
yaptığı konuşma zabıtlardan alınmış şekli ile 
ö mimdedir. 

«Konuşulan bir gecekondu kanunu veya tasar
ruf bonoları kanunu olsa idi, arkadaşlarımız 
obüstriksiyon kelimesini kullanmak zorunda ol-
mıyacaklardı. Bu bakımdan millete huzur getire
cek kanunlara eğilelim. Fakat kanaatimizce huzur
suzluk getirmekten başka bir şeye yaramıya-
cak olan konu hakkında öbstriksiyon hakkı
mız olduğunu da, arkadaşlar lütfen ka'bul etsin
ler.» 

O halde, 89 ncu madde gi'bi, bir denetleme 
hakkını temin eden maddenin oibüstriksiyon 
vasıtası olarak kullanıldığı ve Meclisin çalışa
maz hale getirildiği bir vakıadır. Bu vakıa za
bıtlarla ortadadır, bu vakıa buradaki beyan
larla ortadadır ve nihayet 'bu müessesenin, Hü
kümetin henüz bütçesini, geçirmiş, bir Hükü
met olarak, icraata başlamadığı bir sırada, 19Ö8 
köy yolları programı hakkında gensoru öner
gesi getirmesi, çalıfasulyesi hakkında gensoru 
önergesi getirmesi gibi, gayet kötü bir istika
mete yönelmesi sonucunda Meclis çalışamaz ha
le gelmiştir. Ama, biz Adalet Partisi Meclis 
Grupu olarak, çoğunluğumuzla, burada 'boşluk 
bıraksanız dahi millet huzurunda, tarih huzu
runda, Meclisi çalıştırmamak için âzami gayret 
sarf etseniz dahi, Adalet Partisi Meclis Grupu, 
bu Meclisi çalıştırmak azmindedir, kararında
dır. Buna mani olamıyacaksmız muhterem ar
kadaşlarım. Hepinize hürmetlerimi sunarım. 
(Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Başkanlık Divanının sunuşu üzerinde iki lehte, 
iki aleyhte görüşülmüştür. Yalnız, Sayın Feyzi
oğlu İçtüzüğün 95 nci maddesine göre «düştük
leri durumu ibretle temaşa, ve samimiyetsizlik» 
sözlerinin kendi mensulboldukları grupa karşı 
söylendiğini, ayrıca kendisinin ifade ettiği «ka
ya gibi dikilmek» sözünün de, yanlış anlamda 
yorumlandığını beyan ederek söz istemektedir
ler. Ayrıca Sayın İsmail Hakkı Akdoğan söyle
mediği bir hususun gene yanlış aksettirdiğini 
ifade etmektedirler. 

— 455 — 



M. Meclisi B : 69 21 . 3 . 1966 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, sizlere İçtüzüğün 
H5 nci maddesine göre kısa olmak kaydiyle söz 
veriyorum. Ancak, her ikiniz de tecrübeli Par
lâmento üyelerisiniz. Meclisin selâmetle müza
kerelerinin devamında Başkanlığa yardımcı ol
manızı ve 95 nci maddeye göre yapacağınız bu 
konuşmada yeni sataşmalara meydan vermeme
nizi bilhassa rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Turhan Peyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

arkadaşlarım, Nizamettin Erkmen arkadaşımı
za galiba bir teşekkür borcum var. Çünkü, bâ
zı sataşmalar yaptıktan sonra sözlerinin sonun
da, bundan bir hafta veya on gün evvel bu kür
süde söybdi^im sözlerimi tekrar ettiler ve her
kes bundan bir hafta, on gün evvel söylediğim 
sözlerle, bugün söylediğim sözlerin nasıl keli
mesi kelimesine aynı olduğunu görerek samimi
yetimizi bir kere daha anlamış oldu. İthamları
nın yersizliğini, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu başından beri, gecekondu kanununu getirir
seniz, tasarruf bonolariyle ilgili kanunu getirir, 
işçilerimizi bundan kurtarmak için bizim yaptı
ğımız teklife, kanunlaşma imkânını verirseniz, 
Petrol Kanunu ile... (A. P. sıralarından, sataş
ma bu mu, sesleri) Ona cevap veriyorum, sami
miyet noktasını anlatıyorum, neden samimiyiz 
ardatıyorum, anlıyacaksınız. 

Bu kanunları getirirseniz bu Meclis huzur 
içinde çalışır ama, huzursuzluk getirmekten baş
ka hiçbir işe yaramıyacağı aşikâr olan Seçim 
Kanununu, milletin geçim derdinden, gecekon
dulunun, işçinin, köylünün derdinden öne alır
sanız, Askerî ve Sivil Personel Kanununun 
gerektirdiği tedbirlerden daha öne alırsanız, 
hayatî yüzlerce memleket dâvasını yü
züstü bırakır, bir tek huzursuzluk kanununu 
Ön plâna geçirirseniz bu işler yolunda gitmez 
demişiz, bu işin başında. Bugün ne söylüyoruz? 
Aynı şeyi söylüyoruz. Demek ki, bu Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun aynı noktada ne de
rece samimiyetle ısrar ettiğinin şaşmaz, inkâr 
edilmez bir delilidir. Ve arkadaşımız aslında, 
sataşma yaptıktan sonra, bu cümleyi okumak 
suretiyle samimiyetimizin hüccetini, senedini 
Yüce Meclise vermiş oldular. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Rey 
yeriyor musunuz? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Söy-
liyeceğinv arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Hasan Dinçer arkada
şımızın verdiği önerge ne diyordu? Tekrarlıya-
hrn. Onun için kullandım ben «kaya gibi dikil
mek» tâbirini. Arkadaşım tamamen ters söyle
di. Kaya gi'bi dikileceğiz gensorulara, demişiz. 
fiyle demedim, Hasan Dinçer'in verdiği önerge, 
Meclisin Millet dâvalarını halletmesine engel 
oldu, bütün gündem maddelerinin önüne kaya 
gibi dikildi. Diğer maddelere geçilmesini önle
di, dedim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Delilini 
arz etmeye mânâ var mı ? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Deli
lini arz ediyorum. Arkadaşlarım, biz bir genso
ru önergesi verdik. (Soldan, «kaya gibi sözün
den bahset» sesi) Tabiî, tabiî, «kaya gjbi» me
selesini arz edeceğim. Hakikatten kaçmayın Sa
yın Turhan Bilgin, vesikasını arz edeyim, öğre
nin. Neden sözüm Sayın Dinçer'in önergesiy
le ilgilidir, arz edeyim. 

Sayın Dinçer, önergesini 15 Martta burada 
okuttular, 15 Mart günü okundu. Bizim ver
diğimiz gensoru önergesi, yâni hayat pahalılığı 
ile ilgili genel görüşme ve Danıştay Kararları
nın uygulanmaması ile ilgili, Anayasanın ihlâli 
ile ilgili önemli gensoru önergemiz ki, ta 8 Şu
batta kurarlaşmıştı. Seçim Kanunundan evvel 
kararlaştırılmıştı grupumuzca, 26 Şubatta Baş
kanlığa verilmişti. 26 Şubattan sonra, 27 Şu
bat, 28 Şu'bat, 2 Mart, 4 Mart ve daha 5 Mart, 
6 Mart Birleşimleri yapıldı. Araya tatil girdi. 
Saym arkadaşlarım, tatilden evvelki bir günde 
önerge verildi ve 15 Mart günü zannediyorum 
Seçim Kanununun müzakeresine geçildi. 

Sayın arkadaşlarım, 26 Şubatta verilmiş bir 
önergenin üzerinden Birleşimleı geçiyor, bir, iki, 
üç, dört.... Bu konuşturulmuyor, Anayasanın 
emrine rağmen. Gündemde otuza yakın sunuş 
var, şimdi ele aldığımız konularla ilgili, ele al
mak istediğimiz konular, personel meselesiyle il
gili, tasarruf bonoloriyle ilgili, bizim verdiğimiz 
petrol kanunu ile ilgili, gecekondu kanunu ile 
ilgili birçok önergeler var ve bunlar için komis
yon kurulmasını veya bu kanunların öncelikle 
konuşulmasını istiyor. Bunların konuşulmasın
dan önce usule aykırı olarak arkadaşlarım, Ada
let Bakanının bir önergesi oylanıyor ve bu öner-
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ge bütün bu millet dâvalarının konuşulmasını, 
veya bunlar için geçici komisyon kurulmasını ön-
liyerek, öne geçiyor, işte kaya gibi dikilme olayı 
budur. 

Bunun üzerinedir ki, biz Anayasanın 89 ncu 
maddesinin sarahatine rağmen, Seçim Kanununu 
bu kadar haksız şekilde öne geçiren bir iktidar 
tutumu aun karşısında mecburen meşru müdafaa 
durumuna girdik. Hâdise bundan ibarettir. 

Sayın arkadaşlarım, Kurucu Mecliste şöyle 
rey verdiniz, burada böyle yaptınız diyorlar. Bir 
defa, şahsım bakımından arz edeyim; Kurucu 
Mecliste de daima nispî temsil yanında idim. 
Nispî temsil C. H. P. nin Kurucu Mecliste gru-
pu yoktu, grup disipl'ni yoktu. Kurucu Meclis 
yasası grup kararı ile parti olarak rey vermeyi 
yasaklamıştı. Eğer, böyle olmasa idi, netice baş
ka türlü olurdu. İçinde yaşamış insan olarak söy
lüyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın arkadaşlarım, rakamları konuşturalım. 
Açıkça söylüyoruz, biz. 

Kurucu Meclis bir seçim kanunu kabul etmiş, 
fakat bu seçim kanunu... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, zannediyorum 
sataşma kısmına cevap verdiniz, şimdi Kurucu 
Meclisle ilgili çalışmalara girmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade edin, Kurucu Meclisteki oylarımızla bu
günkü durum ibretle temaşa ediliyor, buyurdu
lar. Bu hususa cevabımızı arz edeyim. Yeni gel
dim o noktaya. 

İbretle temaşa edilen sizin durumuzdur. Çün
kü, ne istiyoruz biz? C. H. P. kanun çıkarmış da, 
çıkardığı kanunlardan bir tanesi - Halk Partisi 
tek başına çıkarmadı ya, diğer partilerle birlikte 
çıkardı - bu çıkan kanun o zaman Cumhuriyet 
Halk Partisiyle birlikte diğer partilerin, bugün 
muhalefette bulunan partilerin hepsinin katıl
dıkları bu kanunlar geniş ölçüde katıldıkla
rı, nispî temsil esası bakımından katıldıkları 
bu kanunlar acaba ne getirmiştir arkadaşlar? 
Bu kanunlar Adalet Partisine aldığı rey
den daha fazla temsil edilmek durumunu getir
miş mi? Hayır. Nispî temsile geçmişiz 1964 tc. 
Yüzde 49 rey almış Senato kısmi seçimlerinde 
Adalet Partisi. 1964 te yüzde 49 reyle sandal
yelerin yüzde 62 sini almış. Bizim çıkardığımız 
kanun, Adalet Partisine riyazi olarak hakkı olan
dan yüzde 13 fazla senatör sandalyesi vermiş. 

21 . 3 . 1966 O : 1 

I Bugün çıkarılmak istenilen kanun, yüzde 4^ 
I muhalefeti temsilcisiz bırakmak istiyor. 
I BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, ikinci defadır 
I sizi sadede davet ediyorum, lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bize 
I verilen reylerle, Adalet Partisi, Millet Partisinei 
I verilen reylerle, Yeni Türkiye Partisine verilen) 

reylerle Adalet Partisi senatör çıkaracak diyor-j 
sunuz. Bugünkü oy durumu bunu ortaya koyu-ı 
yor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Samimiyetsiz4 
lik bu rakamları anlamamazlıktan gelmekte de
ğil midir, sayın arkadaşlarım? Bu rakamlar üze-

I rine eğilelim, göreceksiniz ki, evvelce çıkan ka* 
nunlar Adalet Partisini yüzde yarım dahi tem* 
sil hakkından mahrum etmemiştir. Ama siz yüz* 
de 47 nin hakkını ezmek istiyorsunuz. Biz de size 
bunu ezdirmiyeceğiz ve ezdirme teşebbüslerinizi 
mutlaka pahalıya ödiyeceksinız. (A. P. sıralat 

' rından gürültüler) (Orta sıralardan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan, size söyleme

diğiniz fikirler isnadedildiğini söylediniz. Yalnız 
bu hususu tavzih etmek için söz veriyorum, istir
ham ediyorum. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
birbirlerine karşılıklı söz atmalar, gürültüler.) 

I Sayın Feyzioğlu, lütfen oturduğunuz yerden 
[ karşılıklı görüşmeyiniz, (A. P. sıralarından güf 

rültüler,) Oturduğunuz yerden karşılıklı konuş* 
I mayın lütfen. 

Buyurun, Sayın Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, burada 
A. P. Grupu adına konuşan arkadaşımız benim 
konuşmamdan bir iki yeri mevzuubahsederek söyj-
lemediğimiz anlamda izah ettiler. Bu bakımdan 
kendilerine hem cevap verecek, hem de sözlerin 
min tam ve kâmil olarak anlaşılmasını temineıjı 
çok kısa olarak izahatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız 440 say
falık gensoru önergesi vermek suretiyle, Meclis 
çalışmalarını sekteye uğrattığımızı ve sırf bu 

| maksatla 440 sayfalık önerge verildiğini beyaıjı 
I ettiler. (A. P. sıralarından «yalan mı?» sesi) 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz burada genj-
soru önergemizin ne için verildiğini çok kısa olar 

I rak söylemiştim. Arkadaşımız zannediyorum, 
dikkat etmemişler; gensoru önergemizin gerek
çesine Yassıada Mahkemelerinin zabıtlarından, 

I kararlarından eklenmiştir. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Aynejı 

I kopya edilmiş. 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Arkadaşımız aynen diyor ki, çok yerleri aynı
dır, doğrudur. Bu önergemizi veriş sebebimiz, 
bu şekilde veriş sebebimiz, biraz evvel de izah et
tiğim gibi, Anayasanın milletvekillerine tanıdığı 
Hükümeti denetleme hakkını kullanmak üzere, 
gensoru önergelerinin müzakeresinde grupların 
dahi konuşma haklarını beş dakikaya indirmiş 
bulunması ve bu beş dakikaya indirişin millet
vekilinin söz hakkını ve bu hakkın özünü ortadan 
kaldırıcı mahiyette bulduğumuz için, bu husus
ları da içerisine alan bu kararların Yüksek Mec
liste okunması için vermiş bulunuyoruz. 

Sayın Başbakan, artık Anayasa Mahkemesi 
vardır. «Anayasanın ihlâli mevzuubahsolamaz, 
muhal bir suçtur» buyurmuşlardı. Biz bu öner
gemizin gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi olsa 
dahi, kanun çıkarmadan da Anayasanın ihlâl 
edilebileceğini Yüksek Huzurunuza getirmiş du
rumdayız. Bu bakımdan, bütün Adalet Partili 
arkadaşlarımız bu gensoru önergelerimizi sonuna 
kadar dinlerlerse bu gensoru önergemizin veriliş 
maksadını bihakkin öğrenirler. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Ankara) — Fetva 
veriliyor... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yine Adalet Partisinin 
grup sözcüsü dediler ki, 89 ncu maddeyi Meclisi 
çalıştırmamak için kasden kullandıklarını beyan 
ettiler. Böyle bir beyanımız olmamıştır. Zabıtlar 
buradadır, aynen şöyle konuştuk. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun, konuşmam aynen şöyledir. 
Burada gensoru önergeleriyle mi Meclisi çalışa
maz hale getirilmiştir, yoksa seçim kanunu tasa
rısı mı çalışamaz hale getirmiştir? Münakaşaları 
karşısında ben aynen şöyle konuştum : Halk ara
sında bir tuhaf tâbir vardır; «Tavuk yumurta
dan mı çıkar, yumurta tavuktan mı çıkar» der
ler. Seçim kanunu mevzuubahis değil iken, orta
da gensoru var mıydı? Dedim. Yoksa gensorula
rın veriliş kasıtlarını, bilhassa partime mensup 
arkadaşların bu gensoru önergeleri vermeleri 
kastını burada ifade etmiş değilim. Mademki söy
lüyorsunuz, tekrar ifade edeyim; Millet Partisi 
her hususta kanunlara, Anayasaya ve İçtüzüğe 
saygılıdır, onların istihdaf ettiği mânada Hükü
meti denetleme kasdiyle verilmiştir, ama bunun 
dışında verilenler varsa, onun da kabahati yine 
Adalet Partisinin Seçim Kanununu getirmiş ol
masıdır. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) —. Bunun 95 
nci madde ile -ilgisi ne? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, 95 nci maddeyle ilgisi, 
diyorlar ben de hayır bu maksatla değil, şu mak
satla diyorum. Burada konuşan arkadaşımız 
Millet Partililerin Liderlerinden fetva aldığını 
söylediler. Biz Adalet Partisi gibi, Lideri, muha
lefet meşru yoldadır diyecek, grup sözcüleri ve
ya grupa mensup üyelerinin de hayır, gayrimeş-
ru yoldadır diyecek şekilde bir disiplinsizlik 
içinde değiliz. Çünkü biz, fetvayı Liderimizden 
değil, programımızdan, Tüzüğümüzden alıyoruz. 
Onun için, hareketlerimiz, Genel Başkanımızdan, 
bir ocakta kayıtlı üyemize kadar hepimizin hare
ketleri aynıdır. Çünkü, aynı tüzüğe, aynı prog
rama samimiyetle bağlı olan kimseleriz. Sayın 
Adalet Bakanının bugün kürsüye çıkıp Meclis 
çalışmalarını günlere, saatlere bölmek suretiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesini bertaraf etmek 
imkânı olduğunu söyliyeceğini dün biz bilmiyor
duk ki, grup Liderimizden fetva alıp buraya ge
lelim. Liderimiz Meclise gelmedi. Adalet Bakanı 
çıktı buradan, fetva verdi, biz de cevabını ver
dik. İşte her hâdiseyi bu şekilde tahrif ederler, 
isnadederler bu şekilde kendi propagandalarını 
yaparlar. Biz bu yola gitmiyeceğiz. Hürmetle
rimle. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Kırca arkadaşımız bir önerge ile Başkan
lık Divanının sunuşundan önce, Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in 15 Mart 1966 günü kabul edi
len önergesinin hükümden kaldırılmasının kara
ra bağlanmasını arz ve teklif ederim, diyor. 

Evvelâ bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Başkanlık Divanı sunuşunu tekrar 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
Bugün öğleden evvel toplanmış ve : 
Evvelce Başkanlık Divanınca, Genel Kurul 

birleşimlerinin günleri ve görüşme konuları 
hakkında ittihaz edilmiş olup, Yüksek Mec
lisin kabulüne iktiran etmiş olan karardan 
sonra, bu konularla ilgili olarak verilen 
önergelerden hiçbirisine münferiden katılma
mak ve herbirinin ihtiva ettiği önemli hu
susları nazarı dikkate almak suretiyle : 

1. Senatodan geçmiş bulunan : 
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a) Askerî Personel Kanununun, 
b) iş Kanununun, 
e) Deniz iş Kanununun, 
Görüşülmesini mümkün kılmak üzere geçici 

komisyonların kurulması ile ilgili muamele
leri intacetmek. 

2. Maliye Bakanının teklifi veçhile (Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri' Karma Komisyonu
nun görev süresinin uzatılması hakkındaki 
kanun tasarısının) görüşülmesini sağlamak ve 
münhasıran yukarda sayılan hususlara maksur 
olmak üzere haftanın Salı günleri de bir bir
leşim yapılması hususundaki Başkanlık Di
vanı görüşünün Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmesini karar olarak kahul etmiştir. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınım bu kara
rını yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarının, Meclis ça
lışmalarının düzenlenmesi hakkında verdikleri 
önergeler. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Reşat özarda ve Mehmet Ali Arsan 
arkadaşlarımızın müşterek imza ile önerge, Sa
yın Tahtakılıç arkadaşımız da ayrıca bir 
önerge vermişlerdir. Sayın Mehmet Ali Ar
san ve Reşat özarda önergelerinde, İktidar 
Seçim Kanununu geri alsım, Muhalefet de 
gensoru ve genel görüşme önergelerini geri al
sın buyuruyorlar. Bu takrir bugün burada 
şu anda halledilecek bir takrir değildir. Bu 
takriri Sayın Meclis Başkanına intikal ettire
ceğiz. Eğer, demin izhar edildiği gibi arzu edi
lirse, orada parti liderleriyle görüşülür. 

Sayın Tahtakılıç'ın takririne gelince; oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Seçim Kanunu, hükümetler meselesi ol

madan ziyade Parlâmentoların konusudur. 
Türkiye'de rey serbest, emin ve âdil olduk
tan sonra diğer hususlar seçimin tekniğidir. 
Ortada, genel seçim hususunda etkisi olmıyan 
Senatonun 1/3 ünün seçiminden gayriumumi 
bir seçim de yoktur. Diğer taraftan seçim ka
nunlarında esaslı bir değişiklik, genel seçim
ler öncesinde yapılır veya böylesine köklü 
değişiklik olunca genel seçime gidilir. Seçim 
Kanunu, takriri her zaman geri alınabilir. 

Grup başkanları toplanıp çıkış yolunu bulmalı
dırlar ; arz ederim. 

istanbul 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Efendim bunu da aynı şekilce 
Meclis Başkanına intikal ettireceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Çalı fasulyesi hakkındaki gensoru öner

gesi tarafımdan verilmiştir. Obstrüksiyon 
maksadiyle ifade etmek için ve önergem sebe
biyle sataşma olduğundan içtüzüğün 95 nci 
maddesine göre söz vermenizi istirham ederim, 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

BAŞKAN — Bu mevzuda söz veremem 
efendim, Obstriksiyon var mıdır, yok mudur? 
Bu umumi olarak görüşüldü, önergeniz de 
gündemdedir. 

Efendim, bir hususu halletmem icabediyof; 
Çalışma Bakanı Sayın Ali Naili Erdem, Saym 
Hasan Türkay, Enver Turgut, Kaya özdemir, 
Mustafa Ertuğrul, Mehmet Ersoy, Ahmet 
Can, Bilgin arkadaşlarımız 3008 sayılı iş Ka
nununun gündeme alınmasını teklif ediyor
lardı. Zannedersem şimdi kabul buyurduğu
nuz Başkanlık Divanı karariyle bu takrirle
rin muhtevası zaten yerine getirilmiş bulu
nuyor.. 

Ayrıca bir işleme lüzum yok. 

5. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Konya 
Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkadaşının, 
telefon konuşmalarının Hükümet tarafından din
lendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci madde
sinin ihlal edildiği iddiası ile Ulaştırma Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(W31) 

BAŞKAN — önergenin okunmasına devam 
edivoruz. Yalnız lütuf buyurursanız kâtip ar
kadaşımız bunu oturarak okusun. Kabul bu
yuruyor musunuz 1 (Kabul sesleri.) 

«Şu halde bu 2 5 . 5 . 1 9 6 0 tarihli top
lantıya ait Meclis müzakereleri hiçbir su
retle neşreıdilemiyece'ktıir -tottaıbi zaıbıt ceride
si hariç - işte bu suretle alenilik esası sarahaten 
ihlâl edilmiştir. 

Anayasanın 22 nci maddesi hükmünce sual 
ve istizah ve Meclis tahkikatı Meclisin cümlei sa-

— 459 — 



M. Meclisi B : 69 21 . 3 . 1966 O : 1 

lâhiyetinden olup şekil tatbiki nizamnamei da
hilî ile tâyin olunur. Yani Meclis tahkikatına 
dair hükümler içtüzükte yer almalıdır. Nitekim, 
içtüzüğün 173 ve 174 ncü maddeleri bunu tan
zim etmiş bulunmaktadır. Bizim Anayasa metni
mize göre Meclis tahkikatının nasıl yapılacağı ve 
tahkikat encümenlerinin salâhiyetleri içtüzükte 
tanzim edilmelidir. Halbuki, bunu hususi bir kâ
nunla düzenlemek ve bu maksatla 7468 sayılı 
Kanunu çıkarmak da Anayasanın 22 ııci madde
sini ihlâl eder mahiyettedir. Başka milletler 
anayasasının bâzılarında bunun hususi kanun
larla tanzimine salâhiyet veren hükümler bu
lunabilir. 7468 sayılı Kanunla Meclis tahkikat 
Encümenine tanınan yetkiler içtüzüğün 173 ve 
174 ncü maddesindeki salâhiyetleri çok aşmış du
rumdadır. Hattâ, 2 nci maddenin (C) bendi ile 
matbaa kapatmak gibi bizzat Mecliste dahi bu-
lunmıyan yetki tanınmıştır. 

Anayasanın 86 ncı maddesi hükmünce sıkıyö
netim ancak bu maddede gösterilen olağanüstü 
hallerin mevcudiyeti halinde ilân edilir. Bu ka
dar sıkı ve olağanüstü hallerde ilân edilebilen 
bir idaredeki örfi idarenin ittihaz ettiği tedbir
lere aykırı hareket T. C. K. nun 526 ncı madde
sindeki cezayı müstelzim bir kabahat sayılmış
tır. Halbuki Meclis Tahkikat encümenlerinin ku
rulması sıkıyönetimin kabulü ve ilânı şartlarına 
tabi değildir. Memlekette normal bir hayat var 
iken de Meclis tahkikatı açılabilir. Salâhiyet 
Kanununun 3 ncü maddesi ile Meclis Tahkikat 
encümenlerinin ittihaz ettikleri tedbir ve karar
lara aykırı hareket ağır cezalı bir cürüm sayıl
mıştır. Bununla bu kanunun tedvininde ve tat
bikinde gözetilen maksat belli olmaktadır. Sa
nık Ahmet Hamdi Sancar Başkanlığındaki Tah
kikat Encümenine olağanüstü yetkiler tanımak 
suretiyle sindirmek ve memlekette bir terör ha
vası estirmek maksadı güdülmüştür. 

Usul Kanununda ilk tahkikatta verilen ka
rarlar ve alman tedbirler aleyhine kanun yol
ları açıktır. 7468 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi ile tahkikat encümenlerinin yaptığı tahki
kat ilk tahkikat mahiyetinde olduğu kabul edil
miş iken 9 ncu maddesi ile aldığı karar ve ted
birler kesin olup aleyhine itiraz olunamıyacağı 
tasrih kılınmakla vatandaşlar ancak hâkimlerin 
ve mahkemelerin haiz olduğu ve aleyhlerine 
kanun yolu açık bulunan kanun yoluna başvur

ma haklarından mahrum edilmek suretiyle, do-
layısiyle kaza hakkında dâhil Anayasa hükmü 
ihlâl edilmiştir. 

7468 sayılı Kanunla tanınan salâhiyetler ka
za hakkına dâhildir. Kaza hakkı münhasıran 
nihai hükme ait değildir. Nihai hükümden ev
velki adlî kararlarda kaza hakkı şümulü için
dedir. Meclis Tahkikat encümenlerine verilen 
yetkiler kaza hakkına dâhil yetkiler olunca 
Anayasanın 83 ncü maddesi hükmü de ihlâl 
edilmiş olur. Bundan başka 2 nci maddenin (A) 
bendi ile neşir yasağı koymak yetkisi Anayasa
nın 77 nci maddesini de ihlâl eder mahiyette
dir. Çünkü, 77 nci maddeye göre matbuat, ka
nun dairesinde serbesttir ve neşredilmeden ev
vel teftiş ve murakabeye tabi değildir. Teftiş 
ve murakabeye tabi tutulmaması sansür kon
mamasını ve neşrine mâni olunmamasını temine 
matuftur. Halbuki bahsi geçen (A) bendindeki 
neşir yasağı ile neşirden evvel teftiş ve muaye
neyi meneden 77 nci madde hükmü işliyemez 
hale gelecektir. 

Tahkikat Encümeninin 29 . 4 . 1960 ve 10 
sayılı Kararı aynen : (Tahkikatın selâmetle ce
reyanını temin maksadiyle Ankara'da Ulus Ga
zetesi ile Akis Dergisi; istanbul'da Dünya Ga
zetesi ile Kim Dergisi ve izmir'de Demokrat iz
mir ve Sabah Postası gazetelerinin neşriyatının 
tatili ile bu gazete ve dergilerin basılmakta ol
dukları matbaaların kapatılmasına ittifakla ka
rar verildi.) ve 9 . 5 . 1960 tarih ve 17 sayılı 
Kararı aynen : (Tahkikatın selâmetle cereya
nını temin maksadiyle Adana'da Yeni Adana 
ile Türksözü gazetelerinin ve Bursa'da Yeni 
Ant Gazetesinin neşriyatının tatili ile bu gaze
telerin basılmakta oldukları matbaaların kapa
tılmasına ittifakla karar verildi.) ve 20.5.1960 
tarihli ve 24 sayılı Kararda aynen : (Tahkika
tın selâmetle cereyanını temin maksadiyle Es
kişehir'de Bizim Sakarya Gazetesi, Dinar'da Di
nar Sesi, Antalya'da Antalya Gazetesi ile Mer
sin'de Son Haber Gazetesinin neşriyatının ta
tili ile bu gazetelerin basılmakta oldukları mat
baaların kapatılmasına ittifakla karar verildi.) 
diye yazılıdır. Bu gazete ve dergilerin hangi 
yazıdan dolayı kapatıldığı gösterilmemiştir. 
Haklı ve açık hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 
sırf «Tahkikatın selâmetle cereyanını temin 
maksadiyle» gerekçesine istinatla gazete, dergi 
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ve matbaa kapatmak ve gerekçesiz karar ver
mek keyfilikten başka bir şey değildir. 

Tahkikat Encümenince 28 . 4 . 1960 tari
hinde 9/2 numara ile aynen : (Yukarda hüvi
yeti yazılı Kurtul Altuğ'un yapılan sorgusunda 
şahitlik ettiği hususat hakkında malûmat ver
mekten çekinmiş olduğu anlaşıldığından Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 63 - 87 nci 
maddelerine tevfikan encümenimizce tevkifine 
ittifakla karar verilmiştir.) denilmiştir. Aynı 
tarihte 9/3 numara ile şahit olarak dinlenen 
Cemal Yıldırım hakkında da aynı şekilde karar 
verilmiştir. 

Ceza Usulünün 63 ncü maddesi, kanuni bir 
sebebolmaksızm şahitlikten veya yemin etmek
ten çekinen şahit hakkında tedbir mahiyetinde 
ceza hükmedileceğim âmirdir. 

Türk Ceza Kanununun 286 ncı maddesinde 
do «... şahadet ederken yalan söyliyen veya ha
kikati inkâr yahut isticvabolunduğu hususat 
hakkında malumatını az veya çok ketmeyliyen 
kimse» denmiştir. Buna göre Kurtul Altuğ ve 
Cemal Yıldırım'm Tahkikat Encümenindeki ha
reketleri ceza usulünün 63 ncü maddesinde ya
zılı şahitlikten çekinme değil, Tahkikat Encü
meninin yukardaki iki kararında sarahaten ya
zılı olduğu veçhile «Şahitlik ettiği hususat hak
kında malûmat vermekten çekinme» yani «Şa
hidin malûmatını az veya çok ketmeylemesi» 
halidir. Bu takdirde usulün 63 ncü maddesi de
ğil, T. C. K. nun 286 ncı maddesinin tatbiki 
icabeder. Bu halde de şahitlerin bildiklerini 
sakladıklarından bahs ile keyfiyeti bir zabıt va
rakası ile tesbit edip vazife ve salahiyetli Cum
huriyet savcısına teslim etmek icabederken ka
nunsuz olarak tahkikat encümenince tevkifleri 
cihetine gidilmek suretiyle keyfî hareket silsi
lesine bir yenisi ilâve olunmuştur. 

Tahkikat Encümeninin 29 . 4 . 1960 tarihli 
ve 11 sayılı Kararında aynen : (Her türlü top
lantılar tertibetmek ve tertiplenen toplantılara 
her ne suretle olursa olsun fiilen iştirak 7468 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre yasak edil
miştir.) denilmiştir. Konan bu yasakla tahkikat
la hiçbir alâkası olmıyan ve olmıyacak bulunan 
toplantılar da yasak edilmiş oluyor. Meselâ dü
ğün, cenaze, hususi hukuka ait kooperatif, şir
ket gibi her halde tahkikatın konusu dışında 

miş ve vatandaşlar bu suretle en tabiî hakların
dan mahrum edilmiş oluyorlar. 

Kanunun 8 nci maddesi hükmü şiddet vej bas
kı altında tutmak rejimini daha da şiddetlendir
miştir. 

Salâhiyet Kanununun ivedilikle müzakjeresi 
teklifi üzerine muhalefet milletvekilerinden; Nü-
vit Yetkin Mecliste : (... nizamname ahkâimna 
göre esbabı mucibeden mahrum, müstaceliyet 
esbabından mahrum 4 imza ile Anayasa tadili
ni, hattâ Anayasanın ihlâl ve iptalini tafzam-
mun eden bu teklif gündeme alınamaz, müza
kere edilemez, reye konamaz. Bu rejime tjasad-
didir. Böyle bir maksada, böyle bir rejime^ alet 
olmamanızı istirham ediyorum.) demiştir.! 

Teklifin Mecliste. müzakeresi sırasındja da 
yine muhalefet milletvekillerinden Turhan Fey-
zioğlu : (... 4 milletvekili arkadaşımızın getir
dikleri ve alelacele müzakere edilmesini istedik
leri bu kanun teklifi ile Büyük Meclisin hak 
yolundan ayrılması, kendi yaptığı Anayjasayı 
bir hiç mertebesine indirmesi, daima ileriye 
bakmış, daima milleti ileri götürmüş olan Bü
yük Meclisin sert bir dönüşle siyasi hayatımızı 
15 yıl, 30 yıl, hattâ bâzı bakımlardan 100 yıl 
geriye götürmesi istenmektedir.) 

Ve yine ( . . . getirilmiş olan teklif baştanba
şa Anayasaya aykırıdır, iktidar partisi safla
rında bulunan bir muhterem arkadaşımızı^, da 
ifade ettiği gibi bu teklif yalnız Anayasamızın 
ihlâli değil, adlî kanunlarımızdan birçoklarının 
da iptali mânasına gelecek bir tekliftir; Bu 
teklifin kabulü teşriî, icra ve kaza kuvvetleri 
arasındaki münasebetlerde tam bir teşevvjiş ya
ratacaktır... Umumi bir kaza salâhiyeti yok ki, 
arkadaşlarımızın teklifinde olduğu gibi, Büyük 

ı 
Millet Meclisi, kendi içinden seçeceği bjir en
cümene Cumhuriyet Müddeiumumisine, I sorgu 
hâkimine, sulh hâkimine ve askerî adlî | âmir
lerine tanınan bilcümle hak ve salâhiyetleri ta
nıyabilsin. Hiçbir hakikî ve hükmî şahıfc ken
disinin sahibolmadığı bir salâhiyeti başkasına 
devredemez... Dün Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın 
encümende söylediği gibi, örfi idareye bile tanm-
raıyan salâhiyetler, ortada bir örfi idare ive bu 
idareyi gerektiren sebepler yok iken bir j siyasi 
heyete tanınmak isteniyor. Yine Sayın yırcalı 
dün bir noktayı pek berrak bir şekilde izajh etti. 

kalan toplantılar bu yasağın şümulü içine gir- \ Bu encümenler tedbir için değil, tetkiki için 
aa 
ir- l 
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kurulur. Halbuki arkadaşlarımızın.getirdikleri 
teklif bu encümenleri siyasi tedbirler encümen
leri haline getiriyor.) demiştir. 

Yine Mecliste ayni müzakere sırasında mu
halefeti lideri İnönü'de : ( . . . İktidar partisi 
arzularına göre değerlendirmek için yeni müey
yideler getiriyor. Hepsi bir küldür. İktidar 
partisini idare edenler C. H. P. ve bir kısım 
matbuat aleyhinde tasmim ettiği tedbirleri evve
lâ bir teşekkül olarak, sonra da onun bir mü
eyyideleri olarak ikmâl ediyorlar.) 

İsmet İnönü, bu konuşmaları sonunda, konuş
malarının bâzı kısımlarının zabıttan çıkarılma
sına ve kendisinin de 12 inikat Meclisten çıka
rılmasına karar verilmiş ve çıkarılmıştır. 

Duruşmada 3 . 7 . 1961 tarihinde dinlenmiş 
bulunan İstanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Hu
kuku Profesörü Hüseyin Naili Kübalı tahkikat 
encümeni kuruluşunun ve buna yetki veren 
kanunun Anayasayı muhtelif noktalardan ihlâl 
etmiş olduğunu (Demokrat İzmir) de yayınla
nan şu yazısı ile bu ihlâl keyfiyetini tesbit et
miştir : (Derhal ve katı olarak söyliyeyim ki, 
B. M. M. her hangi bir siyasi partinin ve bir 
kısım basının faaliyetleri hakkında, re'sen ve 
doğrudan doğruya tahkikat açamıyaeağı gibi, 
bu maksatla kurduğu Tahkikat Komisyonuna, 
tahkikatın selâmetle cereyanı mucip sebebi ile 
tahkikatın devamı müddetiyle de mukayyet olsa, 
partilerin her nevi siyasi faaliyetlerini ve tah
kikat mevzuu ile alâkalı her nevi neşriyatı ya
saklama salâhiyetini de evleviyetle veremez. 

Anayasanın 22 nci maddesine ve malûm Ana
yasa prensiplerine göre Meclis tahkikatı mües
sesesinin asıl gayesi, Meclisin Hükümet üzerin
deki murakabesini temindir 

Her çeşit hususi teşekküllerin faaliyetleri ve 
resmî sıfatı haiz olmıyan şahıslar, B. M.'M, nin 
tahkikat salâhiyeti çevresine ancak vekillerle, 
âmme idareleri ve müessese ile ilgili bir tahkikat 
dolayısiyle girebilir.... Hususi teşekküllerin ve 
şahısların muayyen kanunlarla «hâdisemizde 
Cemiyetler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu, Ceza ve Basın kanunları» tan
zim edilmiş olan faaliyetlerinin bu kanunlara 
mugayeretini, yani meşruiyet hudutları dışına 
çıkıp çıkmadıklarını tesbit ve gereken müeyyide
yi tatbik etmek B. M. M. ne değil, münhasıran 
mahkemelere ait bir salâhiyettir. Bu salâhiyet

lerin mahkemelerden nez'i ve siyasi bir heyet 
olan B. M. M. ne ve hakikatte yalnız iktidar 
partisi mensuplarından mürekkep bir komisyona 
devri Anayasamızın 8, 54, 83 ncü maddelerinin 
ağır bir ihlâli ve hukuk devleti prensibinin 
ağır bir ihlâlidir.... 

Dahilî Nizamnamenin 173, 174 ncü maddele
rinin Meclis tahkikatı yapan komisyonlara tanı
dığı salâhiyetler, Hükümetin bütün tahkik va
sıtalarından faydalanmak, evrak ve vesaike el 
koymak, şahit celbi ve dinlenmesinden ibarettir.... 
Halbuki siyasi faaliyetlerin ve muayyen neşri
yatın men'i, zikrettiğimiz usuli tedbirler ara
sına girmediği, temel hürriyetleri kıstığı cihetle: 
Anayasanın tanıdığı hak ve hürriyetlerin mu
vakkaten tatil ve talikini mümkün kılan Örfi 
İdare rejimi dışında, yani normal zamanlarda, 
ancak Anayasaya uygun olmak kaydı ile ya bir 
kanun veya bir kanuna müstenit mahkeme ka
rarı ile kabildir. Bunun hilâfına Meclis Komis
yonunun siyasi faaliyetleri ve basın hürriyeti
ni tatil eylemesi, umumi, objektif mahiyette, 

'kanun değerinde bir karar vermesi demektir 
k i ; Meclis Dahilî Nizamnamesi Meclis haricin^ 
deki müessese ve şahıslara müessir tanzimi ta
sarruflar mâhiyetinde kararlar almak selâhiye-
titıi bir tahkikat komisyonuna ve hâttâ Meclis 
Umumi Heyetine dâhi veremez. O halde B. M. 
M. nin bizzat haiz olamıyacağı bu mahiyetteki 
salâhiyeti bir Meclis Komisyonuna tanıyabile
ceğini tasavvura dahi imkân yoktur. Aksini 
düşünmek ve yapmak Anayasanın 68 nci ve 70 
nci maddelerinin ağır bir ihlâlidir.... 

Bu kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bir taraftan bir kendisini bağlıyan Anayasayı 
adetâ tatil eyliyen bir «İhtilâl Meclisi1» vaziye
tine sokulmuş, diğer taraftan gerçek bir de
mokraside tabiî ve zaruri bir murakabe unsura 
olan muhalefet ve basın muvakkat bir zaman 
için de olsa, felce uğratılmış ve binnetiee hu
kuk dışı bir fiilî hal ihdas edilmiş bulunmakta
dır.) 

Duruşmada da şöyle bildirilmiştir: (1953 
den sonra vaziyet yavaş yavaş tebellür etmeye 
başladı.... Muhalefeti gittikçe ezici vaziyette, 
hakikaten tasfiye edici mâhiyette birtakım ted
birler alındı. Çeşitli kanunlar, kararlar, tedbir
lerle hürriyetler kısıldı. Muhalefet baskı altına 
alındı... Anayasayı apaçık çiğnemek suretiyle 
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alman kararlar ve yapılan tedbirler ısdar olu
nan kanunlarla Meclis dışı baskı kâfi gelmeyin
ce, Meclis içinde baskıya ve muhalefetin faali
yetini âzami nisbette güçleştirme yoluna gidil
di. Bu da kâfi gelmedi... Antidemokratik mâ
hiyette olmak üzere Vatan Cephesi ihdas edildi 
ve millet ilciye bölündü.. Anayasaya rağmen, 
Meclis hâkimiyeti de birkaç şahıs hâkimiyeti 
idi.... 

Meclis zabıtlarının neşrini menetmemek ve 
fakat Meclis müzakerelerinin neşrini, gazeteler 
tarafından neşrini menetmek; hakiki demokra
tik mânada aleniyet prensibinin ihlâlidir. Zira 
Meclis zabıtları, hakiki aleniyeti temin etmek
ten ziyade Meclisin dokümanlarını tesbit etmek 
içindir.... 

Anayasanın gayet açık ve gayet vahim bir 
şekilde çiğnendiği malûmdur.. Meclis artık meş
ruiyetini kaybetmiş, Anayasanın üzerine otur
muş ve memleket için çok vahim neticeler do
ğuran fiilî bir durum ihdas edilmişti... Âmme 
otoritesi, âmme menfaati ile mukayyettir. Bu 
kanun Anayasayı bariz bir şekilde çiğnemiş 
olması; fiilî bir idare tesis etmesi, bir nevi ih
tilâl idaresi tesis etmesi mecburiyetini doğur
muştur. Bir taraftan bu hüviyetle Meclis şah
siyeti maneviyesine, bir taraftan Meclisi dışarı
dan kontrol eden basın ve muhalefete, bir ta
raftan da Anayasaya göre müstakil olan kazaya 
tecavüz eden ve kollektif bir mahiyet arz eden 
bir kararından dolayı 17 nci maddenin 1 nci 
fıkrasının bir kalkan gibi istimaline, ne huku-
kan, ne mantıken ve ne de vicdanen imkân yok
tur. Meclisin, mebusu bâzı tecavüzlerden koru
mak için tanıdığı bir hakkın bizzat Meclis aley
hine bir kalkan gibi istimal edilmesi hukukan 
ve vicdanen kabil değildir. 

27 . 4 . 1960 tarihinde Demokrat İzmir'de 
çıkan beyanatımı aynen tekrar ediyorum.. 

Meclis tahkikatı, Meclisin icra üzerindeki 
kontrol vasıtalarından biridir. 177 nci maddeye 
tekaddüm eden diğer maddelerde, icrasının sa
rih bir malî ve cezai mesuliyeti mucip hali gö
rüldüğü anlarda tahkikat encümeni kurulur. 
Yok ise kurulmaz. 

Meclis isterse, muayyen bir madde hakkın
da bilgi edinmek üzere gayet tabiî bir tahki
kat yapacaktır. Fakat bu tahkikat encümeni, 

biraz evvel okunan beyanatımda arz ettiğim 
gibi, icra ve idare ile ilgili, âmme idareleri ve 
müesseseleri ile ilgili bir husus ve bir madde hak
kında bilgi edinmek için kurulur. Fakat hususi-
şahıslar; bilgi toplamak için de olsa, doğru
dan doğruya tahkikata mevzu olamaz. Vatan
daşın adlî haysiyetten, adlî teminattan istifade 
prensibi haleldar olur... Matbuat kül halinde, 
siyasi bir parti, bir murakabe müessesesi kül 
halinde, doğrudan doğruya tahkikat mevzuu 
olamaz.) 

Aynı gazetede Prof. Tarık Zafer Tunayâ'-
da : (B. M. M. nin 1920 ile 1923 arasında yapa
bildiklerini, bugünde yapabileceğini iddia etmek 
hukukan imkânsızdır. Zira, evvelâ 1921 Teşki
lâtı Esasiye Kanunu yoktur. Bu kanun 1923 de 
kısmen değiştirilmiştir. 1924 Anayasamızda da 
kaldırılmıştır. Meclis Hükümeti sistemimize bu 
suretle Parlömanter unsurlar ilâve edilmiştir. 
Bu şartlar altında T. B. M. M. eğer muayyen 
bir meseleyi tahkik isteğinde ise bunu evvelâ 
Hükümeti kontrol gayesi ile yapabilir. Saniyen, 
bir Tahkik Encümeni kursa bile, ona memleket
te fevkalâde tedbirler almak salâhiyetini vere
bilecek bir kanun teklif edemez. Siyasi hayatı 
felce uğratmak, demokratik zihniyetle taban 
tabana zıttır. Çünkü bir Meclise varlığını ve
ren, onu doğuran, bir memleketin siyasi haya
tıdır.... Sözü geçen kanun teklifi ile Tahkikat 
Encümenine kazai salâhiyetler tanınması, kaza 
kuvvetinin bağımsızlığını kabul eden bir memle
kette lüzumsuzdur. Anayasayı ihlâl eder. 

Unutmamak gerekir ki, demokrasi sadece, 
bir çoğunluğun idaresi demek değildir. Fakat, 
insan hak ve hüriyetlerine, insanın haysiyetine 
ve şerefine en fazla saygı göstermek ve onlara 
değer veren kaideleri gerçekleştirmektir. Nere
de olursa olsun, bir iktidar partisi çoğunluğu, 
teşriî iktidar tekeli kurarsa, orada demokrasi 
bir hayal olur. Demokrasi zedelenerek Türk 
inkilâbının eserleri devam ettirilemez.) 

Yine aynı gazetede Doçent İsmet Giritli : 
(Anayasamıza göre teşriî ve icra salâhiyetleri 
T. B. M. M. nde toplandığı halde, Anayasa
nın çok önemli 8 nci maddesi hümüne göre, 
yargı hakkı millet adına ancak bağımsız mah
kemeler tarafından kullanılabilir. İşte bahis 
konusu kanun tasarısı, yargı hakkının, teşriî 
organının bir komisyon ve komisyonlarına ver-
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mek suretiyle Anayasamızı çok ciddî bir şekil- I 
de ihlâl etmektedir.... 

Diğer taraftan Anayasamız 86 ncı maddesi 
ile, değil normal zamanlarda; hattâ harb, isyan 
gibi buhranlı hallerde bile, Türk vatandaşları
nın siyasi hürriyetlerinin ancak, örfi idare re
jimi altında kısıtlanabileceğini kabul etmiş 
ve nitekim bu madde ile çıkarılan Örfi İdare 
Kanunumuz. Bu rejim esnasında işlenen suç
ların tetkikikini bile, teşriî heyetlere değil, 
fakat yine birer mahkeme olan örfi idare mah
kemelerine tevdi etmiştir.) demişlerdir. 

22 . 6 . 1961 tarihli duruşmada dinlenmiş 
bulunan Anayasa Hukuku Doçenti Muammer 
Aksoy'da şunları söylemiştir : (Tahkikat En
cümeni ile ilgili karar, C. II. P. nin gayrimeşru 
faaliyette bulunduğunu daha baştan ilân etmek
tedir. Sonunda da şöyle yetkilerden bahsediyor : 
«Türkiyedeki her türlü siyasi hareket ve faali
yetleri durdurmak kararı da dâhil olmak üzere 
lüzumlu göreceği bilcümle tedbir ve kararları 
ittihaz etmek ve icabında Meclis dışında da 
faaliyette bulunmak . . » böylece, evvelâ bir 
muhalefet partisi mahkûm edilmiş, muhalefete 
idam karan verilmiş, şimdi de bu ne şekilde 
infaz edilsin diye bir encümen kurulmuş oluyor. 
Sonunda da hiçbir tahkikatla ilgili olmıyan her 
türlü siyasi faaliyetleri menetmekten bahsedi
liyor. Bu husus Anayasaya aykırıdır.... Her 
türlü siyasi faaliyetin içine; toplanma girer, 
konuşma girer, fikir hürriyeti girer, basın hür
riyeti girer. Bütün bunlar siyasi mahiyet ala
bilir 

Yani vatandaşa Anayasa ile tanınmış olan 
ana hak ve hürriyetlerin tahdidedilmesi, hattâ 
kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması yet
kisi, 15 kişilik bir encümene verilmiş oluyor. 
Halbuki Anayasanın 68 nci maddesinin son fık
rası, hürriyetlerin yalnız kanunla sınırlanabi
leceğinden bahseder. O halde, böyle bir heyete 
bütün siyasi faaliyetleri ve ona bağlı olan vatan
daş hak ve hüriyetlerini istediği gibi smırhya-
bilmesi yetkisi verildiği Kaman, en azından, şu 
hürriyetlerin tahdidi ile ilgili 68 nci maddeye ay
kırı hareket edilmiştir. 

Anayasadaki hükümlerde gai surette tef
sir edilebilir. Doktrinde ve tatbikatta ittifak 
vardır.... 177 nci maddedeki hükmü de gai ola- | 
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rak tefsire mecburuz.... 16 ncı babta, tahkikat 
ile ilgili hükümler, murakabe vazifesini yerine 
getirmek için konuşulmuştur... Gaye, murakabe 
vazifesi ve âmme hizmetleri ile ilgili hususlar 
hakkındadır. Eğer şahıslar, yani fertler ve 
hükmî şahıslar resmî sıfatı haiz olmazsa ve 
onlar hakkında yapılan tahkikat ilk tahkikata 
girecek olursa, o, yargı görevi içerisine girer. 
O zaman 8 nci maddedeki hükmün bir mânası 
kalmaz.) 

Bundan başka, 29 . 6 . 1961 tarihinde duruş
mada dinlenmiş bulunan Ankara Üniversitesi 
Anayasa Hukuku Profesörlerinden Bülent Nuri 
Esen ve İlhan Arscl ve Bahri Savcı'nm dikkate 
şayan mütalâaları da şöyledir : (Bendeniz 
1959 senesinde kürsüden çocuklarıma dedim ki : 
«Hükümet kendi kendini gayrimeşru kılmakta
dır. Dikkat ediniz, Anayasaya aykırı kanun
lar çıkartılıyor, tedbirler almıyor.» Hüküme
tin gayrimeşru istikâmete kendisini sürüklemek
te olduğu kanaatindeyim. Çünkü, bir memle
ket tasavvur ediniz ki, yasama yetkisi ve yürüt
me yetkisi şeklen bir Meclise verilmiş, haki
katte Hükümet denilen bir toplumun elindedir. 
Hakikatte onun reisinin elindedir. Veya haki-
katta Devlet riyasetini işgal etmekte olan zatın 
elindedir. Ona millete aidolması lâzımgelen 
yargı erki de tevdi ediliyor. O vakit, otokrasi 
oluyor. Kakokrasiyi de geçiyor. 

Anayasa tamamen çiğnenmiştir. 
Sübjektif mevzular üzerinde Tahkikat Ko

misyonu teşkili caiz değildir. «Bütün siyasi 
faaliyet tetkik edilecektir» oluyor, fakat bir 
siyasi parti hakkında olmaz. Bütün basın hak
kında olabilir. Caizdir. Fakat bâzı basın hak
kında olmaz; 

Yasama fonksiyonunu ifa etmesi lâzımgelen 
bir Parlâmento, kendisine Anayasa ile tevdi edil
miş olan fonksiyonu dışında, bir işi, tahkikat 
encümeni yapacak mı, yapmıyacak mı? Ama 
ben, netice üzerinde hiç münakaşa edilebileceği 
kanaatinde değilim. Bu yetkiyi veren kanun 
yalnız şeklen bir kanundur, madde itibariyle, 
cevher itibariyle kanun değildir. Buradaki 
(Madde) den kasdım, şu veya bu (Madde) ol
maktan ziyade, kanunun cevheri, zati, hüviyeti 
asliyesi, ruhudur.) 

(İktidara gelen her parti siyasi nizam ve 
asayişi temin bahanesi ile ferdin hak ve hürri-
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yetlerini gelişi güzel takyide kalkışacak olursa, 
Devlet asıl o zaman anarşi içinde çöker. Huku
ka bağlı bir Devlette milleti temsil eden Meclis 
de dâhil olmak üzere, bütün organlar Anaya
sadan başlamak üzere bütün hukuk kaidelerine 
riayetle mükelleftirler.... Bir partinin, daha 
doğrusu Halk Partisinin, bir kısım basının hare
ketleri Meclis tahkikatına konu olamaz. Çünkü 
Anayasamız, Meclis tahkikatını, Meclis Hükü
meti murakabe vasıtalarından biri olarak kabul 
etmiştir. Meclis, ancak Hükümeti murakabe 
zımnında Meclis tahkikatına gidebilir. 

177 nci maddenin derpiş ettiği tahkikat da
hi, Meclisin bütün icra ve idare teşkilâtı üzerin
de haiz bulunduğu umumi murakabe salâhiyeti
nin neticesi olarak âmme hizmetlerinin yolunda 
ifa edilip edilmediğinin Meclisçe öğrenilmesini 
hedef tutan tahkikattır. Binaenaleyh, bu salâ
hiyetin şümulü içine, yalnız, âmme idareleri ve 
müesseseleri ile alâkalı faaliyetler ve şahıslar 
girebilir. 

Her ce^it hususi teşekküllerin faaliyetleri ve 
resmî sıfatı haiz olmıyan şahıslar, B. M. M. nin 
tahkikat salâhiyeti içerisine, ancak, vekillerle 
âmme idareleri ve müesseseleriyle ilgili bir tah
kikat dolayısiyle girebilirler. 

Meclise muayyen hususlarda, afiv, Cumhur
başkanını muhakame etmek yetkisi gibi yetki
lerle 26 ncı madde ile de mahdut kazai salâ
hiyetler verilmiştir. Bunun dışında kazai salâ
hiyeti yoktur. Anayasamızın kuvvetlerin birli
ğini kabul etmiştir. İcrai, teşriî yetkiler tek 
elde toplanacaktı. Kaza yetkisi de tek elde... 
Anayasanın 8 nci maddesi sarihtir, nasıl ki Mec
lis, Millet adına teşriî salâhiyeti kullanma yet
kisine sahip ise; kazai yetkiyi de Millet adına 
müstakil mahkemeler kullanır. Meclis Hükü
meti sisteminin tatbik edildiği memleketlerde 
kaza kuvvetinin Meclise aidolması iddiası varit 
değildir. İsviçre bugün kuvvetler birliğine da
yanır, fakat İsviçre'de kaza kuvveti müstakil
dir... 

7468 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
a, b, c bendlerindeki yetkiler, bütün dünya ana
yasalarında da kazai yetkilerdir. Esasen bu 
yetkiler Basın Kanunu ile mahkemelere veril
miştir. Bir an için bunların kazai mahiyette 
yetkisi olmadığını farz edelim. Bu takdirde bun
ları sübjektif mahiyette idari tasarruflar oldu
ğunu kabul etmek lâzımgelir. Anayasamıza gö

re Teşriî Meclisin sübjektif mahiyette idari ta
sarruflar ittihaz etmek yetkisi olmadığı gibi, 
bu yetkiyi de tabiatiyle bir Tahkikat Komis
yonuna devredemez. Teşriî Meclis icrasının ye
rine kaim olarak bu şekilde sübjektif mahiyet
te tasarruflarda bulunamaz. 

Ayrıca kanunun üçüncü maddesi, Anayasa
nın 68 nci maddesindeki feretlerin tabiî huku
ku esasına aykırı esaslar ihtiva ediyor. Çünkü 
bu madde gereğince, komisyon, hürriyetleri tak
yit değil, tamamiyle ortadan kaldırmak imkânı
na sahiptir ki, bunu Meclis dahi yapamaz. 
68 nci maddeye göre bu hürriyetler, cemiyetin 
nizamı ile ilgili olarak takyidedilebilir, fakat 
yok edilemez. 

Sonra, kanunun 9 ncu maddesine göre, Tah
kikat Encümenine ittihaz'olunan karar ve teb
liğler katî olup aleyhine itiraz olunamaz. Bu 
madde dahi, Anayasanın 82 nci maddesindeki 
dilekçe verebilmek hak ve hürriyetini de orta
dan kaldırmış ve bu suretle Anayasayı baştan 
aşağı ihlâl etmiş bulunmaktadır. 

Kazai faaliyet, yalnız hüküm vermekten 
ibaret değildir.) 

Bir demokratik Anayasa nizamına tabi olan 
memlekette, Hükümet dediğimiz organ, Devlet 
yap-sının en dinamik, en faal ve en yapıcı un
suru olmak lâzımgslir. Fakat bunu daima kabi
ne ile beraber müşterek mesuliyet, müşterek 
karar esasına istinadettirmek gerekir. Halbu
ki Meclise bir parti çoğunluğunun hâkim ol
ması ve bu suretle siyasi iktidarımızın bir parti 
zümresi tarafından sevk ve idare edilmesi, Hü
kümete de müşterek mesuliyet esasına göre ka
rar alan ve icra eden bir organ olmaktan inhi
raf etmiş, siyasi iktidarı tek başına sevk etme 
durumuna gelmiş olan liderin, Başbakanın, 
müşterek mesuliyeti tanımadan, icrasının esas, 
bir mekanizma haline gelmiş, yani kabinede 
alınacak kararların serbest tartışma olmadan 
alman ve parti kademelerinde olgunlaşmadan 
gelen kararlar mahiyetinde olmuştur.... 

Tahkikat Komisyonunun kurulması bizim 
mevzuatımız hudutları içindedir. Parlömanter 
rejimlerde Tahkikat komisyonları, Meclisin Hü
kümet üzerinde murakabesinin en esaslı vası
talarından birisidir. 

Tahkikat komisyonları, Anayasa ile garanti 
altına alınmış olan hürriyetleri tahdidetmemek 
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mecburiyetindeir. Beynelmilel teamülde; alelu-
mum bürolarla meskenlerde yapılan araştırma
yı dahi bu komisyonlar yapamazlar. Bazan bu
na ihtiyaç hissedilirce, normal adlî ve kazai 
mercilere giderek bu ihtiyaçlarını giderirler. 
Tutma ve tevkif gibi müesseseleri ise bu ko
misyonlar hiçbir zaman kullanamazlar. Anaya
sanın himayesi altında bulunan hürriyetlerin 
böyle bir komisyon tarafından tahdidedilme-
mesi gerekir. Halbuki bu kanun, buna imkân 
veriyor... 

Bilhassa Anayasamızca hakkı kaza olarak 
gösterilen bir hâkimiyet hakkının sureti' istima
line taallûk eden mühim bir fiilin kazai foksi-
yona taallûk etmesi itibariyle komisyonun bu 
hususta hiçbir yetkisi olmamak icabeder. Bu ka
nunun birinci maddesi ile, komisyonu bir hâ
kim durumuna getirmiştir. Bu itibarla Anaya
saya inhiraf kaydetmiştir. 

Hüküm, kazai vazifenin son safhasıdır. On
dan evvelki hükme giden yollarda kaza görevi 
içine dâhildir. 

Sorgu hâkimi sıfatiyle yaptığı muameleler 
kaza yetkisine dâhildir.) 

Meclis İçtüzüğü de değiştirilmiş, gerek ta
dille getirilen hükümlü, gerek milletvekillerine 
tatbik edilecek müeyyideler bakımından muha
lefetin murakabe vazifesini güçleştirecek bir 
mahiyet verilmiştir. Sanıklar ve bilhassa bu 
tadilin teklifçileri, İçtüzüğün eski hükümleri 
tek parti' zamanına aiuolup çok partili hayata 
girince Meclis müzakerelerini eski hükümlerle 
idare etmenin zorlaştığını müdafaa etmişlerse 
de bilhassa müeyyidelerin pekçok farklı ola
rak tabiki maksadın bu olmadığını açık ola
rak göstermiştir. 

Meclis tahkikatı ve kaza yetkisiyle ilgili 
görüşlerde yanlıştır ve gene klâsik bilgilere ay
kırı birçok iddialar ve yanlış, hattâ hilâfi ha
kikat atıflar vardır. 

Müşterek müdafaada Meclis tahkikatı mü
essesesi hakkında ileri sürülen iddiaların, topT 

yekûn, sakat ve hatalı olduğunu belirtmek için 
parlömanter rejimlerde ve hususiyle Fransa'da 
parlömanter anket hakkında gerekli izahatta 
bulunmak faydalı olur : 

1. — Bir kere hemen belirtelim ki, (Meclis 
tahkikatı) karşılığı olarak Garp dillerinde ve 
hususiyle Fransızca'da (Enquete parlamentai-
re) tâbiri1 kullanılır. Bu tâbirin de açıkça ifade 

ettiği üzere burada bahis konusu olan: Bilgi, 
enformasyon, malûmat toplamaktan ibarettir. 
Tıpkı bir ilmî anket gibi (Bilfarz bir üniversite 
anketi veya İstatistik Dairesinin muayyen bir 
konuda malûmat, bilgi toplamak için girişeceği 
anket gibi.) Böyle bir araştırma mânasına gel
mek üzere bir parlâmento da, araştırmada bu
lunmak maksadiyle, bir anket komisyonu kura
bilir. Yoksa, Türkçe karşılığı olan (Tahkikat) 
kelimesinin ilk nazarda, yanlış bir yorum ile 
ifade eylediği sanılabileceği gibi parlömanter 
anket müessesei bir adlî ve kazai! tahkikat 
(instrusti'on judici'aire) mânasına gelmez. 

2. — Gene işaret edelim ki, Meclis tahkikatı, 
Anayasa ile parlâmentolara tanınan görev ve 
yetkilerin tabiî ve zaruri bir neticesi ve tezahü
rüdür. Aynı zamanda Anayasa ile parlâmento
lara hangi sahalarda ve hususlarda bir yetki 
bahşedilmişse tahkikat komisyonu kurulabil
mesi do ancak bu sahalara dâhil olmak ve bu 
hususlara mhasar etmek zorundadır. Kısacası, 
tahkikat komisyonu siyasi bir Meclisin, Anaya
sa ile hâiz olduğu yetki sahası ve yetkili ol
duğu hususlar dışında bahis konusu olamaz. 
Heîe Anayasanın kabul ettiği>( Kuvvetler ayrı
lığı) esasına ve aynı kapıya çıkan, (Vazife ay
rılığı) prensibine, hassaten kaza kuvvetinin ve 
görevinin ajanlığı ve istiklâli düsturuna aykırı 
olarak siyasi bir Meclisin diğer kuvvetlere, or
ganlara, ve bilhassa kaza mercilerine ait saha
larda tahkikat komisyonu kurması asla düşü
nülemez. 

3. — İmdi : 
a) Bir parlâmento, herşeyden evvel, kanun 

koyucusu ohıduğuna göre teşriî Meclis, evvel
emirde, teşriî mevat, hakkında (meselâ ziraatin, 
ticaretin, sanayiin, işçi sinfmın durumunu tes-
bit için bu hususlarda bilgi toplamak üzere) 
tahkikat komisyonları kurabilir. Burada mak
sat: Vaz'olunacak kanunlar ile ilgili malûmatı, 
malzemeyi toplamaktadır. Velhâsıl bu gibi bir 
tahkikat komisyonu Meclisin teşriî görevinin, 
kanun koyma yetiminin tabiî ve zaruri bir so
nucudur. 

b) Parlömanter rejimde Hükümet,, parlâ
mento karşısında, siyasetten sorumlu olduğun
dan teşriî Meclisin onu murakabe etmesi görev 
ve yetkisi dahilindedir. Bu sebeple soru, gen
soru müesseseleri! yanında bir siyasi Meclisin, 
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sırf Hükümetle ilgili olmak üzere, Hükümet 
hakkında veya Hükümete dâhil bir veya müte
addit nazır hakkında muayyen bir konuda biz
zat kendi marifetiyle, yani kendi üyelerinden 
müteşekkil bir komisyon vasıtasiyle - tahkikata 
girişmesi de bahis konusu olabilir. 

Bu gibi parlâmento anketleri (Siyasi anket) 
olarak vasıflandırılır. Zira, burada Hükümetin 
veya Hükümet erkânının (Yani Bakanların) 
siyasi sorumluluğu bakımından bir tahkikat 
mevzuubahistir. 

İşaret edelim ki1, bizde olduğu gibi kıta 
Avrupa'sında bütün idari teşkilât ve bilumum 
âmme hizmetleri, yakından veya uzaktan, Hü
kümetin murakabesine tâbi bulunduğu i'çin par
lâmento, Hükümetin siyasi sorumluluğunu tes-
bit zımmmda, idari teşkilât ve âmme hizmet
leri hakkında da tahkikat komisyonu kurabi
lir. Ancak, bu gibi hallerde dâhi tahkikat ko
misyonu ve teşriî Meclis hiçbir zaman, nazır
lar dışında idare teşkilâtı ve âmme hizmeti per- • 
s önelinin mesuliyeti huşunda her hangi bir ted
bir veya k a r a n tazammun edeeek neticelere va
ramaz. Tahkikat Komisyonu ve neticeten, Mec
lis ancak nazırm sorumluluğu hakkında bir, 
neticeye va.rabilir. Velhasıl bu ikinci nevi Mec
lis tahkikatı, Hükümeti murakabe gayesini is-
dihdaf eder : Bu gibi tahkikat komisyonu Mec
lisin, Hükümeti kontrol görev ve yetkisinin ta
bii ve zaruri bir neticesidir. 

c) Gene, bâzı memleketlerde, Anayasa ica
bı olarak, siyasi meclislerin kendi üyelerinin 
seçim mazbatalarının katî ve nihai olarak in
celeme ve tasdik etmek yetkisi1 vardır. Bu de
mektir ki, siyasi Meclis (Yani gerek mebusan 
Meclisi ve gerekse Ayan Meclisi) kendi üyele
rinin (Yani mebus veya senatörlerin) seçimle
riyle ilgili ihtilâfları bizzat kendisi halleder. 
Bunun tabii bir neticesi olarak da, gerekli gö
rürse, bir Meclis, bu bakımdan, yani bir me
bus veya senatör seçiminin sahih veya gayri-
sahih olduğunu araştırmak maksadiyle, seçim 
ile ilgili tahkikat komisyonu da kurabilir. 

Şüphesiz bu gibi bir tahkikat komisyonu 
kurulması da, Anayasanın siyasi meclislere bu 
hususta taradığı bir görev ve yetki sahası için
de yeralması hasebiyle caizdir. 

d) Nihayet kazai mahiyette, adlî tahkikat 
komisyonları meselesine gelince : Bâzı memle

ketler ve hususiyle Fransa'da, Anayasa teşjriî 
meclislere (Yani mebusan ve ayan meclislerinle) 
muayyen sahalarda ve muayyen hususlara mü-
taallik ve münhasır olmak üzere kazai ve ajrllî 
mahiyette bir görev ve yetki tanımış bulan
maktadır. 

Meselâ; 3 ncü Fransız Cumhuriyetinin 1875 
tarihlî Anayasası, nazırlarının cezai mesuliyeti 
hususunda, mebusan Meclisine nazırı itham 
yetkisini ve bu takdirde, nazırı yargılama gö
revini de Ayan Meclisine tanımıştır. 4 ıicü 
Fransız Cumhuriyetinin 1946 tarihli Anayasası 
da aynı esasları benimsemiştir. 

İşte Anayasa bu hususta (Yani nazırın cü
rümleri1 hakkında), kazai ve adlî mahiyet arz 
eden, itham yetkisini mebusan Meclisine tanı
dığı içindir ki, mebusan Meclisi, lüzum görür
se, sırf bu konuya münhasır olmak üzere, ka
zai ve adlî mahiyette bir tahkikat icrası i^in, 
bir tahkikat komisyonu kurabilir. 

Müelliflerin belirttikleri üzere bu gibi tah
kikat komisyonları kurulabilmesi ancak Ana
yasada kazi mahiyette bir adlî yetkinin siyasi 
bir meclise - mahdut olarak dahi olsa - tanın
mış olması sebebiyle hukukan caiz ve mümkün
dür. Kısacası, kazai mahiyetteki tahkikat ko
misyonu caiz görülmesi Anayasada temejini 
bulmaktadır. Bu gibi tahkikat komisyonu kjur-
ma yetkisi sırf Anayasada sarahaten derpiş 
olunan hale münhasırdır ve ancak nazırı cezai 
sorumluluğunu tesbite matuf olabilir. Meclis 
Reisi, mezkûr takririn Anayasaya aykırılığına 
binaen, kabulüne imkân olmadığını beyan ; ey
lemiştir. Takrir sahibi senatörün, kurulmalını 
istediği tahkikat komisyonunun, hiçbir sujret-
le, cezai sorumluluk hakkında bir araştırına 
yapması bahis konusu olmadığını tasrih eyle
mesine rağmen Ayan Meclisi Reisi ifade eyle
miştir ki : «îşbu takrir, teşkil edilecek olan 
tahkikat komisyonunun, Ayan Meclisinin, Ana
yasa icabı olarak, deruhde ettiği rol ve vajzife 
dışına çıkmasına ve nazırlar hakkında y&rgı 
mercii sıfatını haiz bulunan Ayan Meclisimin, 
bu sıfatı yanında, bir de ayrıca, Anayasa gjere-
ğince Mebusan Meclisine ait bulunan itham 
mercii sıfatını da üzerinde toplamasına njıün-
cer olabilecek mahiyette birtakım araştırmjala-
ra ve sonuçlara sevk edebileceğini göz önünde 
tutarak, bu teklifi Anayasaya aykırılığı t^akı 
mmdan, kabule mesağ yoktur.» 
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Görülüyor ki, siyasi sorumluluk babında yet
kili olmak hasebiyle, bu vadide, tahkikat ko
misyonu kurmaya da yetkili olduğu halde 
Ayan Meclisi, bir nazıra kabili isnat birtakım 
fiillere mütaallik bir tahkikat istediğini dahi 
kabule şayan görmemektedir. Zira, burada, na
zırın cezai sorumluluğu ile de ilgili birtakım 
fiiller bahis konusu olabilir. Cezai sorumluluk 
hususunda ittiham yetkisi ise ve binaenaleyh bu 
konuda tahkikat yapma selâhiyeti de, Anayasa 
gereğince, başka bir organa (Mebusan Meclisi
ne) tanınmıştır. Anayasanın kabul ettiği bu iş 
bölümü esasına aykırı olarak bir tahkikat ko
misyonu kurulamaz. 

4. — Müşterek müdafaanın 40 - 41 nci say
falarında Fransa'da Meclis tahkikatı müesse
sesi hakkında verilen izahat tamamen aldatıcı
dır. Müdafiler, âdeta, Fransa'da - dâvamızda 
bahis konusu olan tahkikat encümeni misil] û -
encümenler kurula geldiği yolundaki bir kana
ati telkine çalışmaktadırlar. Verdikleri izahatı 
da, sanki Laferriere'in eserine dayandırılmış 
olarak gösteriyorlar (söyle ki, bu müellifin 
1947 tarihli «Anayasa Manücli» adlı kitabının 
1091 nci sayfasına atıf yapıyorlar.) 

Müşterek müdafaanın iddiası şudur ki, Fran
sa'da meclisler «Lüzumlu gördükleri hususlar 
hakkında gereken incelemeleri .yapabilmek üze-
re tahkikat encümeni teşkiline kendilerini yet
kili görmüşler ve 3 ncü Cumhuriyet devrinde 
de, muhtelif zamanlarda bu tarzda encümenle
rin, hususiyle Hükümetin mesuliyetini gerek-
tirmiyen, hükümetle ilgili olmıyan hususlarda 
da teşkili cihetine gitmişler ve teşriî müessese
lerin bu hareket tarzı Anayasaya aykırı bir hu
sus olarak mütalâa edilmemiştir,» 

Fransa'da tahkikat encümenlerinin nevileri 
yukarıda 3 numara altında a, b, c, d olmak 
üzere 4 grupta toplamak suretiyle tesbit edil
mişti. 

Hakikatin (a) ve (c) grupuna giren tahki
kat encümenlerinin, Hükümetin mesuliyetiylc 
ilgili olmadığı aşikârdır. Fakat (a) nevinden 
tahkikat encümeni, kanun yapmak yetkisinin 
tabiî ve zaruri bir neticesi ve (e) nevinden tah
kikat encümeni, mazbataları tasdik yetkisinin 
iktizasındandır. Her ikisi de Anayasanın, siya
si meclislere, sarahaten tanıdığı bir sahaya taal-
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lûk etmekte, bu sebeple Anayasaya aykırı bir 
husus asla bahis konusu olmamaktadır. 

(d) grupuna giren tahkikatın doğrudan doğ
ruya Hükümeti murakabe ve iskat yetkisi ile 
ilgili olduğu göze çarpmaktadır. Bu da Ana
yasa icabıdır. 

(d) grupuna giren tahkikat ise, gene Ana
yasanın sarahaten, cezai bakımdan nazırlar hak
kında Mebusan Meclisine tanıdığı ittiham yetki
sinin tabiî bir icabıdır. 

Bu itibarla Fransa'da bu 4 grup dışında bi
zim tahkikat encümenimize benzer tahkikat 
komisyonu mevcudolmadığı ve olamıyacağı ko
laylıkla anlaşılır. Fransız tatbikatında da, 
doktrininde de her tahkikat encümeni Anayasa
nın, siyasi meclislere sarahaten tanıdığı bir 
yetkiye dayandırılmıştır ve kuruluşu da, faali
yeti de ancak, Anayasa gereğince, siyasi mec
lislere ayrılan sahalara taallûk ve inhisar eyle
miştir. 

Nitekim. Laferriere'in âdeta, müşterek mü
dafaadaki izahatı benimsediği hususunda bir 
kanaat tevlidine matuf atıf da hakikate uyma
maktadır. Gerçekten Laferriere'in zikrolunan 
eserinde, bu bapta, verdiği izahat arasında tek 
bir satır dahi müşterek müdafaadaki iddiayı te-
yidetm emektedir. 

Bilâkis, Laferriere eserini 1091 - 1094 ncü 
sayfalarında tahkikat encümeni bahsini inceler
ken bunu, (Parlömanter Hükümetin Parlâmen
to ile münasebetleri) bölümünde ele alıyor. 

Parlömanter tahkikatı, bir meclis tarafından 
kendi salâhiyetlerini kullanmayı mümkün kıl
mak için gerekli enformasyonla!ı. toplamak için 
üyelerinden müteşekkil bir komisyon kurma 
usulü olarak tarif ediyor. 

Encümen nevilerini de : 
Seçimler hakkında tahkikat, 
Vaz'olunması bahis konusu olan müstakbel 

mevzuatı istihdaf eden teşriî veya malî bir me
sele hakkında tahkikat. 

Hükümetin bir fiili hakkında tahkikat, 
Bir âmme hizmetinin işleyişi hakkında tahki

kat diye tadat ve tasrih ediyor. 

Müellif, 3 ncü Cumhuriyet devrindeki tatbi
kata da temas ediyor. Diyor ki, «1875 Anaya
sası zamanında idarenin, bir hizmetin umumi 
gidişini tesbit için (Ticaret Filosu, Mefsuh Din 
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cemiyetlerinin mallarının tasfiyesi hakkında) 
tahkikat encümenleri kurulduğu gibi âmme 
efkârını heyecana sevk eden ve (Aynı zaman
da) hükümetin siyasi mesuliyetine de yol aça
cak mahiyette birtakım fiillerin mevcudolup ol
madığını araştırmaya lüzum görülen Panama, 
Humbert, Stavisky, Consorde hâdiseleri ve 
ia^e rezaleti gibi hususlarda tahkikat encümen
leri kurulmuştur.» Laferere, tahkikat encümen
lerinin kazai yetkilerle teçhiz edildiklerini, hiç
bir suretle, iddia etmiyor. Sadece bir tahkikat 
encümeninin vazifesini ifa edebilmek için. me
mur ve şahıslardan sual sormak ihtiyacında ol
duğunu söylüyor. Tahkikat komisyonunun, me
murlar hakkmda doğrudan doğruya bir yetkisi 
olmayıp ancak, bunların hiyerarşik âmiri olan. 
nazırın müsaadesi ve emri ile memurları dinli-
yebileceğini kaydediyor. Alelade şahıslar için 
ise şahadet mecburiyeti olmadığını, bunun an
cak 23 Mart 1914 tarihli bir kanunla sağlan
dığını ilâve ediyor. Bazan bir kısaltma yapıla
rak bu kanunda «Tahkikat komisyonlarının 
adlî yetkileri hakkında kanun» diye bahsedildi
ğini ; bu formülün mübalâğalı olduğunu da ayrı
ca, belirtiyor. Zira, diyor, «Tahkikat komis
yonları adlî tahkikat mercileri değildir, bir sor
gu hâkimi salâhiyetlerine sahip değildir; arat
tırma yapılmasını emredemez, zabıt ve müsade
reye tevessül edemez, tevkif müzakereleri kese
mezler. 1914 Kanunu münhasıran şahadete ta
allûk ediyor.» Hattâ müellif, şahitlerin cebren 
celbine ancak, Cumhuriyet Müddeiumumisinin 
karar verebileceğini de ilâve ediyor. 

Müellif gene diyor ki, «Tahkikat encümeni 
sadece bir araştırma ve enformasyon organıdır. 
Kendisi karar alamaz. Eğer tahkikatı, ceza 
kanunu çerçevesine giren, bâzı fiilleri meydana 
koymuş ise bunları adliye nazırının ittilâma 
arz ile iktifa eder. Bunun dışında rolü sadece 
meclise, şu veya bu tedbirin kabulünü tavsiye 
eden bir rapor sunmaktır. 

Müellife göre «Komisyon usulünün tamimi 
arzuya şayan değildir. Tahkikat siyasi kişiler 
tarafından yapılmaktadır. Halbuki meselede 
siyasi bir menfaat mevcut ise o khiler tahkikatı 
parti kaygulariyle icra ederler; tecrübe göster
miştir ki, çoğu defa, tahkikat encümenleri ob
jektif olmaktan ziyade tarafgir hırslarla hare
ket etmektedirler «Gene müellife göre meclis
lerin tahkikat açmalarının en ziyade başvurulan 

tatbik sahası parlâmentonun murakabe hakkına j 
bağlı olarak hükümetin siyasi mesuliyetini | 
mümkün kılan hallere ait bulunmaktadır.» j 

Bu sözler dışında müellifin eserinde müdafi-i 
lerin tezini takviyeye ve desteklemeye yarıyacakı 
tek bir satır mevcut değildir. 

5. — Tahkikat komisyonu konusunda nazara 
alınması gereken önemli bir nokta şudur : Tah-; 
kikat komisyonlarına bilgi, malûmat, enformas
yon toplamak ve hakikati tesbit edebilmek içini 
birtakım kazai, adlî yetkiler tanınması meselesi 
île Anayasaya müstenidolmıyan bir sahada veya] 
Anayasada mesnedini bulmıyan bir konuda teş-i 
rii organının kazai görev ve yetkisi mevcut de-i 
ğil iken böyle bir sahaya veya konuya mütaallik 
olarak kazai mahiyette, adlî bir tahkikat korniş-; 
yonu kurması meselesini birbirine karıştırma4 
m ak gerektir. 

Gerçekten bilgi toplıyabilmesi için bir tahki-i 
kat komisyonuna - memleketin mevzuatına gö4 
re - şahit dinleme, vesika talebetme ve top-f 
lama hususunda birtakım kazai yetkiler tanma-f 
bilir. Bu, hukukan mümkündür. Yeter ki> 
tahkikat komisyonunu kuran meclis, Anayasa* 
ya göre, bu sahalara ve bu konulara mütaallik 
olarak her hangi bir görev ve yetkiye sahip but-
lunsun! Anayasa gereğince bu sahada, bu konuj-
da teşriî organı bir yetkiye sahip ise, bu yetj-
kinin tabiî icabı olarak, bilgi elde etmek için 
tahkikat komisyonu kurabilir ve kurduğu komisj-
yona bahsettiğimiz gibi mahdut birtakım kazai 
yetkiler de tanıyabilir. 

Fakat teşriî organı, hiçbir veçhile, Anayasaj-
ya müsteniden her hangi bir sahada, bir konud|ı 
bir görev ve yetki sahibi değil ise bu sahada, bil 
konuda, esasen, tahkikat komisyonu kurmasın^, 
cevaz yoktur ki, üstelik, bu komisyona bir dje 
kazai, adlî yetkiler tanıyabilsin! 

Hattâ doktrinde işaret edildiği üzere Mecli
sin tahkikat komisyonu kurabilmesine cevaz 
olan hallerde dahi mahkemelerin el koymuş 
bulundukları veya mahkemelerin kaza sahasına 
dâhil mevad ile karşılaştıklarında komisyonlarımı 
tamamen yetkisiz olacakları muhakkaktır. Zir$,, 
burada, ya (Kuvvetler ayrılığı) ya (Kaza gö
revinin ve kudretinin diğer görev, kudret ye 
organlardan ayrılığı) esası bahis konusudui*. 
Komisyonun ise bu esas dışına çıkacağı bedihı-
dir. Demek ki, esas itibariyle, yetkili bîr 
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komisyonun bile yetkili olduğu saha ve konuda 
kuvvetler ayrılığı veya yargı görevi ayrılığı 
esasları gereğince mahkemelere ait bir husus 
ile karşılaştığında yetkisiz olduğu muhakkak
tır. Yargı görevi : Komisyonun yetkisinin sa
hasına bir sınır ve set çeker. 

Kuvvetler ayrılığı veya görev ayrılığı pren
sibi o kadar üstün bir Anayasa prensibidir ki, 
tahkikat komisyonlarının değil mahkemelerin 
görev ve yetki dairesine giren hususlarda, hat
tâ doğrudan doğruya icra organının görev ve 
yetki alanına giren noktalarda dâhi eli kolu 
bağlı olduğu doktrinde bihakkın iddia edilir. 
Yani bir komisyon hiçbir zaman, icra (Hükü
met) yerine âdeta kaim olurcasma, Hükümetin 
siyasetine, tutumuna, gidişine, faaliyetine yet
kilerine müdahale edemez. Hükümetin ittihaz 
edebileceği her hangi bir kararı, tedbiri, itti
haz e'd'emez. Gerek Hükümet, gerek Hükümet 

ajanları ve personeli1 yerine kaim olamaz ve 
bunların yetkisine giren tasarruflardan hiçbi
rini yapamaz. Zira teşriî organı - Velev ki, kuv
vetler birliği nazariyesi cari olsa - bizzat icra 
görevine ve yetkisine sahip değildir; Hükümet 
yerine kaim olamaz, Hükümet işlerini üzerine 
alamaz, bunlara doğrudan doğruya müdahale 
edemez. Yapabileceği : Sadece' Hükümeti kur
mak, programını, faaliyetini tasvibetmek, onu 
kontrol eylemek ve düşürmektir. Teşriî organı 
saydığımız bu hallerde tamamen yetkisiz iken 
onun nam ve hesabına hareket eden komisyo
nun da yetkisiz olacağı aşikârdır. Bu itibarla, 
bir tahkikat komisyonunun, mahkemelerin sa
hasına tecavüz etmesi gibi icra sahasına da te
cavüz etmesi hatıra gelebilir. Her ikisi de Ana
yasa esaslarına aykırı düşer. Bir tahkikat ko
misyonunun rolü sadece teşriî organının yetki
sine giren hususlarda bir araştırma yap
mak ve ancak teşriî organın yapmaya yet
kili olduğu teşriî tasarrufları, tedbirleri Mec
lise teklif etmekten ibarettir. Bu cihetle ko
misyon icra ve idareye ait bulunan, icra gö
revine giren her hangi bir tedbirin alınmasını 
tazammun eden bir hususta yetkisizdir; bu hu
susta komisyon raporunda her hangi bir tesbit, 
bir teklif ve netice dahi yer alamaz. 

Komisyon doğrudan doğruya bunları yapa
mayacağı gibi meclisin de, komisyonun rapora 
ile ihticacederken, komisyon raporunda varı

lan sonuçlara kazai bir kıymet izafe etmesi ve
ya Hükümete ait bir karar ittihaz etlemesi ya
saktır. 

Bir tahkikat komisyonu bilgisi, bir adlî taki
bata mesnedolmak üzere istimal edilebilir mi? 
Meselesi 1875 te Fransa'da ortaya çıkmıştır. 
Şöyle ki, 1871 de kurulmuş bir tahkikat komis
yonu 1870 harbine müncer olan ve Hükümetin 
mesuliyetini mucibolabilecek fiil ve hareketleri 
tahkika memur edilmiş idi. 1875 senesinde de 
bu harb esnasında Metz şehrinin teslim olması 
sebebiyle, askerî kaza tarafından, bir adlî tah
kikat açılmış bulunuyor. Askerî mahkeme mec
lis reisinden tahkikat komisyonunda mevcut bil
cümle şahadet ve vesikaya ıttıla lüzumundan 
bahsile bunlar hakkında bilgi edinmek müsaa
desini istemiştir. Bu istek bir tahkikat komis
yonu huzurundaki şahadet ile bir kaza mercii 
önündeki şahadet arasındaki farkı göz önünde 
tutmadığı için kaza kuvvetinin diğer kuvvet
lerden ayrılığı prensibini ihlâl eden bir talep 
idî, tahkikat komisyonu bu talep karşısında be
yan etti ki, komisyonun, vâki şahadetleri mah
kemeye bildirmesi, vermesi hukukan mümkün 
değildir. Zira, bu şahadetler hukukî bir karak
tere sahibolmayıp, sadece siyasi bir karakter 
arz ederler. Hukukan ancak şahitlerin adları
nın mahkemeye bildirilmesi bahis konusu olabi-
lir.Zira cezai bir tahkikatta, sırf siyasi bir ga
ye ile elde edilmiş bulunan şahadetler ile ihti-
cacolunamaz. Hattâ leyhinde bir takibat baş
lamazdan önce komisyonda dinlenilen ve şimdi 
yargı mercii önünde sanık mevkiinde olan bir 
şahsın, komisyon huzurundaki ifade ve beyan
larının bir mahkemede kullanılmasına cevaz 
yoktur» vesikalarının ibrazı talebi ise komis
yonca is'af olunmuştur. Zira burada kaza kuv
vetinin diğer kuvvetlerden ayrılığının ihlâli 
bahis konusu değildir. 

Velhasıl görülüyor ki, bir komisyon tahki
katı, hiçbir suretle, bir adlî tahkikat hüviyetini 
vo değerini haiz bulunmamaktadır. Hattâ Ana
yasa uyarınca nazırların cezai sorumluluğu ba
bında meclis ittiham yetkisine ve binnetice, ko
misyon da bu konuda araştırma yetkisine sa-
hibolmasına rağmen komisyon faaliyeti ve ra
poru burada da bir adlî, kazai mahiyet ve kıy
mete sahip değildir. Mebusan meclisi, komisyon 
raporuna göre, nazırı ittiham eder veya etmez. 
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tttihamı halinde nazır ayan meclisinde yargı
lanır, fakat Ayan Meclisi nazarında tahkikat ko
misyonu raporu hiçbir zaman bir adlî tahkikat, 
bir sorgu hâkimi tahkikatı mesabesinde değildir. 

6. —.Dâvamız ile ilgili bir noktaya daha temas 
edelim. Bilindiği üzere Menderes tahkikat ko
misyonunun vazifesinin sona erdiğine dai'r, ba
sında da intişar eden, bir beyanda bulunmuş
tur. Bu beyaantm hukukan sakat iki notası 
vardır: Bir kere tahkikat komisyonu, münha
sıran teşriî organı adına, ona niyabeten faaliyet
te bulunan bir komisyon olmak hasebiyle icra 
organının ve binaenaleyh Başbakanın tahkikat 
komisyonu ile, komisyonun faaliyeti ile - Ana
yasa gereğince - hukukan bir gûna ilgisi ola
maz ki komisyon faaliyetlerinin sona erdiğini, 
sanki komisyon başkanı imiş gibi, sanki Büyük 
Millet Meclisi adına imiş gibi Hükümet şefi 
bu hususta söz sahibi ve hattâ bilgi sahibi ola
bilsin! Menderes tarafından bu esasa riayet 
olunmaması Meclis hakkındaki umumi telâkki
sinin, yani icranın, Meclise üstünlüğü, Meclisin 
Hükümete tabiliğinin bir neticesinden başka bir 
şey değildir. Bu itibarla üstelik kazai yetki
lerle mücehhez bulunan bir komisyon faaliyeti
nin tamamlanmış bulunduğu hakkında umumi 
efkâra beyanda bulunmaktan kaçınmaması ken
di telâkkisini, bu vesile ile, bir kere daha ortaya 
koymaktadır. 

Saniyen bir komisyonun vazifesinin sona er
mesinin tek kıstası : Raporunu Meclise tevdi 
etmesidir. Müellif Philippe Giays'm, tahkikat 
encümenleri hakkındaki etüdünde belirtiği üze
re bir tahkikat encümeni faaliyetinin sona er
diğini tâyine yarıyacak başkaca bir kıstas mev
cut değildir. 

7. — Şu hususa da işaret edelim ki, sadece 
nazırların siyasi ve cezai mesuliyeti hususunda 
yetkili olduğundan bir tahkikat encümeninin 
değil alelade şahısları, mebusları, muhalefet 
partisini veya basını kontrol etmesi, hattâ - icra 
organı ile ilgisi sebebiyle - âmme hizmetleri ve 
idare teşkilâtı üzerinde kontrol yetkisi olmasına 
rağmen teşriî organının, tahkikat komisyonu 
raporu üzerine, ancak nazırlar hakkında gere
ken kararı ittihaz etmesi mümkün olup, âmme 
hizmeti personeli (Memurlar) hakkında bu 
gibi yetkisi olmadığından bunlar hakkında bir 
gûna karar ve tedbir yetkisi de olmadığı muhak
kaktır. Hattâ 1842 de bâzı memurların takbi

hine müncer olacak bir tahkikat icra eden bir 
tahkikat encümeni vesilesiyle komisyon ekse
riyeti demiştir k i ; «siyasi meclis gibi komisyon 
da idarenin yegâne mümessili olarak ancak med-
lis karşısında mesul olan nazırı tanır. Bu iti
barla mahallî idare personeli hakkında, vali 
muavini hakkında meclise sunulacak raporda 
doğrudan doğruya bu şahısların muhatabolacak-
ları bir takbih teklifinde bulunmayı komisyon 
ekseriyeti yetkisi dâhilinde görmemiştir.» 

Müşterek müdafaaya ekli (Müdafaa -eki) nde 
(sayfa 36/11 ' - 36/13) F meşruiyet meselesi ele 
alınarak sanıkların, içinde çoğunluk halinde 
oldukları, «Büyük Millet Meclisinin, teşriî Mec
lis olmaktan çıkarak, fiilî bir topluluk dereke
sine düştüğü, kararnamede ileri sürüldüğü hal
de, - meşruiyet kaydının sebebi hikmeti sayi-
lan 7468 sayılı Kanunun, keenlemyekûn adde-
dilemiyerek, ancak 22 . 11 . 1960 tarihli Resmî 
Gazetede münteşir 133 sayılı Kanunla ve işbu 
133 sayılı Kanunun neşri tarihinden itibaren kal
dırılmıştır. 

Daha da mühimmi, meşruiyetin ziyama mebde 
gösterilen tarihlerden 27 Mayıs Inkilâbma kadar 
Meclisten sâdır olmuş kanunlar (meselâ 
7469 sayılı Kanun) keenlemyekûn addedilmemiş 
ve halen dahi meriyettedir denildikten sonrja 
şu neticeye varılıyor : 

«Fiilî bir topluluğun kanun adı altında yap
tığı tasarrufların... Bâtıl da değil keenlemye
kûn olduğu gayrikabili münakaşa bir hakikat 
ve bedahettir.* 

Meselâ bugün de tatbik edilegelmekte olan 
1273 sayılı.... Kararname 7 . 5 . , 1960 tarihini ta
şımaktadır. Gayrimeşru bir Meclisin Hükümeti 
meşru ve o Hükümetin tasarrufları mutebeir 
olabilir mi?» 

Görüldüğü üzere, gayrimeşru sayılan bir 
Meclisle Hükümetin bilcümle tasarruflarının dja 
mutlaka gayrimeşru, hattâ keenlemyekûn adde
dilmesi zarureti tezine dayanılıyor ve bu tezin, 
münakaşa edilemez bir hakikat ve bedahet ol
duğu dermeyan ediliyor. 

Halbuki bu tezin tamamen sakat olduğu; mü
nakaşa edilemez bir hakikat ve bedahet olmajk 
şöyle duşun; bilâkis öteden beri münakaşa edi
lerek doktrin, içdihat ye tatbikatta, bu tez cerh 
ve reddedilmiştir. 
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Gerçekten gayrimeşru (yahut diğer bir 
tâbirle fiilî ve geniş mânasiyle) bir hükümetin 
(Yani meclis ve hükümetin) tasarruflarmmda 
bizzarure gayrimeşru sayılmıyacağı; aksine, he
men çoğu zaman, muteber telâkki edildiği hem 
tarihen sabittir; (Tarihî emsal vardır,) hem de 
(bu, devletler umuımi hukukunda, iç âmme hu
kukunda gerek doktrin, gerek mahkemeler içdi-
hadında umumi olarak, kabul edilmiş bulunan 
klâsik hal suretidir. 

Gerek tarih, gerek devletler hukuku, gerek
se bütün memleketlerin âmme hukuku, hem tat
bikat, hem doktrin, hem de kazai içdihat saha
sında, gayrimeşru sayılan fiili bir devletin yap
mış olduğu tasarrufların hukukan muteber ve 
sahih sayılabileceğini ve hattâ sayıldığını mü
nakaşa edilemiyecek bir surette ortaya koy
maktadır : 

Misaller : 

1. — Meselâ Almanya : 
Almanya'da bu mesele birçok müellifler ta

rafından incelenmiştir, (ta 19 ncu asırdan iti
baren) Zira 19 ncu asırda vahdet halinde, tek 
bir Alman Devleti mevcudolmayıp; sayısı hayli 
kabarık müteaddit krallıklar, prenslikler... şek
linde - Alman devletleri vardı. Napoleon harb-
leri sonucu olarak bu Alman devletlerinde mu
zaffer Napoleon meşru hükümetler yerine bir
takım fiilî hükümetler kurmuş idi. İşte, bu mem
leketlerde meşru hükümet yerine fiilen kaim ol
muş bulunan hükümetlerin yapmış oldukları ta
sarrufların, bilâhara (yani meşru hükümetler 
bu memleketlerde tekrar teessüs edip yeniden iş 
başına gelince) muteber sayılıp sayılamıyacağı 
meselesi ortaya çıkmıştır. Hattâ bu mesele mah
kemelerde ortaya atılmıştır. Birçok hukukçu bu 
meseleyi 19 ncu asırda incelemiş - bizim hâdise-
mizdeki müdafilerin nöktai nazarı hilâfına - mu-
teberiyet telâkkisini benimsemiyerek halletmiş
lerdir. 

1853 senesinde Goettingue Üniversitesi Ana
yasa Profesörlerinden H. A. Zachariae - saraha
ten bu tezi benimsemiştir. Bu müellife göre 
«memleketin anayasasına ve kanunlarına aykırı 
olarak ortaya çıkmış fiilî hükümetler gayrimeş
ru olmakla beraber, meşru hükümet yeniden te
essüs edintiye kadar yapmış oldukları tasarruf
ların muteberiyetini kabul etmek gerekir. 

Zira tasarrufların mutefberiyeti meselesi, işbu 
tasarrufları yapan hükümetlerin meşruiyetine 
tabi bir husus değildir. Bu tasarruflar, haddi 
zatında memleketin anayasasına ve kanunlarına 
aykırı olmakla beraber, meşru hükümetin (pren
sin) gaybubeti, fıkdanı zamanında icrayı hü
kümet etmek zorunda olan devlet iktidarından 
sadır olmuştur. Devlet içinde hukukun devam
lılığı mecburiyeti vardır; bu keyfiyet ise fiilî 
hükümetin, yani iki meşru hükümet arasında 
yer alan fiilî hükümetin, tasarruflarının makab
le şâmil olarak iptaline mânidir. Halk ve fert
ler gerçek ve müessir kudrete sahibolan fiilî hü
kümet otoritesine sadece mütevaat edebilirler.» 

Hattâ H. A. Zachariae'ya göre Hanover Dev
letinde mer'i anayasa ve mevzuat hilâfına, ku
rulmuş olan fiilî hükümet yıkıldıktan sonra, ih
ya ve restore edilen meşru hükümetin, şüphesiz, 
memleketin eski anayasasını ve kanunlannı 
tekrar memleket hukuk nizamına sokmak sure
tiyle fiilî hükümet devrinde ısdar olunmuş ana
yasayı ve kanunları - istikbale muzaf olmak 
kaydiyle - elbetteki ilga etmeye yetkisi vardı; 
keza tekrar teessüs eden meşru hükümetin, ge
çici birtakım emirnameler (ordonance) ile, mü-
tekaddim hukuk nizamının yeniden tesisi sebe
biyle, gerekli hukukî talhavvülleri teslbite yet
kisi vardı. Buna mukabil, meşru hükümetin yet
kilerini makable teşmil ederek fiilî hükümetin 
bilcümle tasarruflarını makable şâmil olarak, 
topyekûn ilgaya, salâhiyeti olmamak gerekir.» 

H. A. Zachariae, gene, beyan ediyor ki «za
manımızın hemen tekmil Alman müellifleri (me
selâ K. S. Zacharia, Pfeiffer, ' Behr, Stickeel) 
fiilî bir hükümtin eseri olan tasarrufların mute-
beriyeti meselesinin asla bu hükümetin meşru
luğu veya garyrimeşruluğu meselesine bağla-
namıyacağı ve buna tabi olamıyacağı hususun
da ittifak halindedirler.» (H. A. Zacharice 
«Zeitschrift Für die gemasmte Staat$wissen-
haft» Türbinger 1853, sayfa 79 ve müt. 

H. A. Zacharia'nın bu tezi ortaya attığı ta
rihten beri Alman Anayasacıları «gerçek bir 
kudret tesisine, halkı kendisine itaat ettirmeye 
ve böylece fiilî bir hükümet ihdas etmeye mu
vaffak olan gayrimeşru bir otoritenin tasarruf
larının muteber olduğunu daima kabul etmiş
lerdir.» Bu iddiayı Dr. Ernest Wolf'un «La va-r 
hidite des acteş d'un gouvernemen de fait» adlı 
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etüdünden naklediyoruz ( Revve du Droit Pup-
lic. 1952 sah. 48) 

Nitekim ünlü Alman Hukukçusu G. Jelli-
neck'e göre de; «gasıp bir bir hükümet tarafın
dan istimal olunan kudret, derhal yeni bir hu
kukî vaziyet doğurur. Zira, o anda, gasp keyfi
yetini, hukukan keenlemyekûn kılacak bir kaza 
mercii mevcut değildir.» (G. Jellineck, Allgem-
line Skaatslehre, Berlin 1900 sah. 310) 

Keza, politik ilimler lûgatmda, Loenihg, 
H. A. Zacharice'in tezini şu suretle tekrarla
maktadır : «Evvelki hukuk nizamı, şayet gay-
rikanuni şiddet vasıtalariyle yıkılmış ise, aynı 
anda, yeni bir hukuk nizamı da doğmaktadır; 
yani.... (fiilî hükümet) fertleri itaate mecbur 
oldukları kaideler (norm'lar) isdar eder. 

Yeni hukuk nizamının doğması ile, fertlerin 
(tebanm) bu kaidelerin kendileri için vacibül-
riaye olduğu hususunda bir telâkkinin tesiri al
tına girmeleri ile ısdar olunan normlar hukuk 
normları haline girmişlerdir.» (Soening, Abs-
chnitt Staat 3 edit VII 1911 sah. 705) 

Bilindiği üzere 1 nci Dünya Harbinden son
ra, Almanya'da' solcu birtakım ihtilâl hareket
leri ile, yer yer fiilî hükümetler ve 1918 - 1919 
arasında, genel olarak, ülkeye şâmil bir fiilî 
hükümet ortaya çıkmış idi. 

1918 - 1919 süresi içinde bu fiilî ihtilâl hü
kümetinin ısdar etmiş olduğu teşriî tasarruflar 
ile yapmış bulunduğu icrai mahiyetteki tasar
rufların muteberiyeti meselesi, 20 nci asırda, 
yeniden ortaya çıktı. 

Bu vesile ile Alman Hukuk fakülteleri ho
caları ile istinaf mahkemeleri reislerinin birlik
te imzaladıkları ve yayınladıkları bir beyanna
mede : Fiilî hükümet 1918 - 1919 süresi zarfın
da tekmil icrai yetkiler yanında aynı zamanda 
- mecburiyet halinde - teşriî mahiyette tasar
ruflar yapma yetkisinin de mevcut bulunduğu 
«nazarı itibara alınmış ve 1918 ihtilâl Hüküme
tinin bütün teşriî tasarruflarının toptan mute
ber veya gayrimuteber telâkki edilemiyeceği», 
ancak bir inceleme ile, teşriî tasarruflardan 
hangilerinin muteber, hangilerinin gayrimute
ber olacağının tesbiti lâzımgeldiği; «icrai tasar
rufların ise, olduğu gibi, muteberiyetini kabul 
etmek gerektiği» tezi savunuldu, (izahat için 

bakınız H. Herbfahrdt, «Revohıtion und Re-
chstswicssenBchaft 1930.) 

Breslan İstinaf Mahkemesi 24 .1 .1919 ta
rihli kararında 1918 fiilî Hükümetinin, 3.12.1918 
tarihli bir emirnamesini butlanla malûl sayan 
bidayet mahkemesi kararını - 19 ncu asır ve ez
cümle yukarda zikrettiğimiz 20 nci! asır müel
liflerinden Loening'in tezini ben'imsiyerek -
bozmuş ve düzeltmiştir. 

1918 - 1919 fiilî Hükümet tasarruflarının 
muteberiyeti meselesini Alman Yüksek Mahke
mesi de klâsik doktrini ve bilhassa Loening'in 
tezini tamamen benimsiyerek halletmiştir. (Ur-
teil des Reichsgerichts vom 28. April. 1919 
(R. G. Str. s Bd. 53. s. 20) Urteil vom 7. Jli 1920, 
(R. GZ, Bd. 100. s. 25) (Keza Dr. E. Wolf zik
ri geqen etüdü sahife. 48 - 49) yani' Alman Yük
sek Mahkemesi', 1918 - 1919 fiilî hükümetinin 
teşriî mahiyetteki kararnamelerinin muteberi
yetini kabul etmiştir. Weimer Anayasasını ya
pan Weimer Kurucu Meclisi de bunları tasdik 
etmiştir. (E. Wolf sayfa 49) 

II - Meselâ Birleşik Amerika : 
Bilindiği üzere Birleşik Amerika'da («Ayrı

lık» = Secession» harbi tesmiye olunan) dahilî 
harbi ülkenin büyük bir kısmında Federal Ana
yasaya aykırı olarak, fiilî ve gayrimeşru birta
kım hükümetlerin ortaya çıkmasına, ve bir süre, 
icrayı hükümet etmelerine vesile olmuştur. 

Bu harb sonunda federal hükümet galip ge
lip bütün ülke üzerinde, tekrar hâkimiyetini 
kurduktan sonra, federal ve meşru hükümet kar
şısına çıkmış olan konfedere ve fiilî Hükümet 
ile asî ve fiilî diğer bâzı hükümetlerin tasar
ruflarının muteberiyeti veya ademimuteberi-
yeti hususunda mahkemeler önünde ihtilâflar 
çıktı. Amerikan Yüksek Mahkemesi, bu müte-
beriyet meselesini, çeşitli defalar, inceledi : 

Bu yüksek mahkemenin bilhassa üç kararın
da muteberiyet meselesi hakkında dikkate şa
yan sonuçlara varılmıştır. 

Bu kararlar : Thorington v. Smitk (1866, 8 
Wallace 1) Horn. v. Lock hardt (1873,17 Wal-
lace 570) ve Williams. v. Bruffy (1877,6 Otto 
176) kararlarıdır. 

Bu kararlardan çıkan önemli netice şudur : 
Halkın menfaatleri ve bir hukuk nizamında 

cemiyeti, istikrarı sağlam düşüncesi, fiilî bir 
hükümetten sonra işbaşına gelen meşru hükii-
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met tarafından, fiilî hükümetin yapmış olduğu 
tasarrufların, geniş bir ölçüde, muteberiyetinin 
kabul edilmesini âmirdir. (E. Wolf. Sayfa 
43 - 44) 

ilk kararda yüksek mahkeme (memleket 
ad ma tasarruflara girişen genel bir fiilî hükü
metin tasarruflarının, kaideten, sonradan iş ba
şına gelen meşru hükümetçe, muteberiyetinin 
kabul edilmekte olduğunu) söylemekle, pren-
sibolarak, «muteberiyet» tezini benimsemiş bu
lunuyor. 

ikinci kararda, hattâ genel olarak bütün 
ülkeye şâmil olmayıp ancak ülkenin bir kısmın
da fiilen hâkimiyetini tesise muvaffak olan 
«mahallî (loeal) bir fiilî hükümetin tasarrufla
rının da - âmme nizamını koruma gerekçesiyle -
sonraki meşru hükümetçe, genel bir surette, 
muteberiyetinin kabulü gerektiği» beyan olu
nuyor. 

Üçüncü kararda (Genel fiilî bir hükümetin, 
hemen her bakımdan, âdeta meşru bir otoriteye 
sahip imiş gibi bir muameleye tabi tutulmak 
gerektiği ve, umumiyetle, koymuş olduğu kanu
ni mevzuatın muteberiyetinin kabul edilegel-
mekte olduğu) belirtiliyor. 

III - Meselâ Fransa : 
Fransa'da fiilî hükümetin tasarruflarının 

muteberiyeti meselesi, ilk olarak G. Jeze ince
lemiştir. Vardığı netice, müşterek müdafaana-
mede müdafilerin dayandığı tezi cerhetmekte-
dir. Şöyleki : 

G. J6ze (Principes generau de Droit admi-
nistratif. 3. edition. 11 . 1930 sayfa 285 - 400) 
(gayrimeşru ve fiilî bir organın yapmış bulun
duğu her hangi bir hükümet tasarrufunun, ilk 
nazarda, bâtıl sayılması) nm haklı olarak ha
tıra gelebileceğini kaydetmekle beraber; «siyasi 
ve sosyal bakımdan, normal hâl yerine siyasi ve 
sosyal bir buhranlı devir kâim olmuş ise bu si
yasi ve sosyal buhranlı süre içindeki fiilî ve 
gayrimeşru hükümetin tasarruflarının hukukan 
muteberiyetini kabul etmenin daha uygun bir 
hâl sureti» olacağı tezini savunan ilk Fransız 
müellifidir. (Ünlü müellifin bu tezi, hemen he
men klâsik Fransız doktrinince aynen benimsen
miştir.) 

Şunu da kaydedelim ki, JĞze'e göre - (Fiilî 
bir hükümetin faaliyeti ve hattâ mevcudiyeti, 
bir emri vâki olarak umumiyetle, halk tarafın
dan «içtimai zaruretler icabı olarak veya daha 

vahîm tehlikelerin, tehditlerin yarattığı korku
nun ilhamı ile itirazda, protestoda bulunmama 
gibi pasif bir şekilde» kabul edilir. 

«Fiilî bir hükümetin gerek iş başına geçme
sinde, gerek fonksiyonun icrasında» halkın, 
emrivâkn ve âmme fonksiyonlarının istimalini 
protestoda bulunmamak suretiyle, umumen ka
bul etmiş olması şartiyle, yapmış olduğu huku
ki tasarruflar muteberdir.» (sayfa 353, 343 - 344, 
351) 

Jeze'e göre fiilî bir hükümetin, bu gibi hal
lerde - yani şu veya bu mülâhaza ile, hattâ kor
ku neticesinde - halk tarafından, genel olarak, 
kabulü halinde, tasarrufların hukukan muteber 
olduğunu kabul etmek gerekir. Aksi takdirde 
hukuk nizamında hercümerç, teşevvüşe yol 
çaılmış olur. Velhasıl, müellife göre halk ekse
riyetin, bir hükümetin - gayrimeşru olsa bile -
mevcudiyetini ve faaliyetini (cemiyet nizamın
da sulh ve sükûnu, mümkün mertebe, muhafaza 
edebilmek ve anarşiyi önlemek mülâhazası ile) 
birer emrivaki olarak kabul etmesi halinde, bu 
fiilî hükümetin fonksiyonu icabı, yaptığı tasar
rufları, sonradan, hukukan muteber saymak 
daha yerinde olur. Kısacası gayrimeşru ve fiilî 
hükümetten sonra iş.başına gelen yeni hüküme
tin, mümkün mertebe, kendinden evvelki gayri
meşru hükümetin - gerek teşriî, gerek icari, ge
rekse idari mahiyetteki - tasarruflarını huku
kan muteber olarak kabul etmesi, Fransız dok
trinine nazaran daha pratik ve isabetli yoldur. 

Nitekim Fransız tatbikatı, kazai içtihatları 
da, fiilî hükümetlerin yaptığı tasarrufların mu
teberiyeti tezini benimsemiştir. 

Gerçekten Fransız tarihinde çeşitli fiilî 
- geçici - hükümetler mevcudolmuştur : İhtilâl
ler ile, harb ve istilâ sebebiyle, Anayasa uyarın
ca kurulmuş hükümetler yerine, fiilî hükümet
ler - «geçici hükümet» adı ile - kaim olmuştur. 
Bu geçici ve fiilî hükümetlerden sonra meşru 
hükümetler iş başına geçince evvelki fiilî hükü
metin tasarrufları (ister teşriî tasarruf, ister 
hükümet tasarruflaı, ister idari tasarruflar ol
sun) hukukan - geniş bi'r nisbette - muteber 
tasarruflar olarak kabul edilmiştir. 

Fiilî hükümet ortadan kalktıktan ve resmî, 
meşru hükümet teessüs ettkten sonra evvelki 
fiilî hükümetin gerek teşriî, gerek icrai ve idari 
mahiyetteki tasarruflarının hukukan muteber 
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sayılıp sayılımyacağı meselesi adlî kaza merci
lerinde bahis konusu olmuştur. Mahkemelerin 
ve temyiz mahkemesinin - mahdut bâzı karar
ları hariç - umumiyetle içtihadı : Muteberiyet 
tezinin kabulü olmuştur. (E. "VVolf sah. 52) 

Meselâ 1870 Fransız - Alman harbi sonunda 
Fransa'nın mağlubiyeti ve işgali üzerine 3- ncü 
Napolyon Hükümeti yerine fiilen kaim olmuş 
olan geçici ve fiilî «Millî müdafaa» hükümeti
nin tasarruflarının muteberiyeti sonradan tees
süs eden, resmî ve meşru millet meclisi tarafın
dan kabul edilmiş; Fransız Temyiz Mahkeme
since içtihadedilmiştir. (Ezcümle Temyiz Mah
kemesinin 8 Haziran 1871 tarihli kararı) (Dallog 
P. 1871.1.79) 

Bunun gibi Temyiz Mahkemesi konsüla za
manında Korsika'da tâyin edilmiş.. genel valt-
likçe ısdar olunmuş bâzı teşriî tasarrufların mu-
teberiyetini 1876 da içti'hadetmiştir. (Dallog P. 
1876.1.331.) 

(Halbuki Korsika idaresinin fiilî bir otorite 
olduğu aşikâr idi ve nitekim temyiz mahkemesi 
bunu «fiilî bir otorite» olarak kabul etmiş iken 
teşriî mahiyetteki tasarruflarına muteber telâk
ki eylemiştir) yine işaret edelim ki, bâzı hukuk
çulara, ve bu arada E. Wolf'a göre fiilî bir hü
kümetin teşriî bâzı tasarruflar, sonradan, yeni 
bir anayasanın kabulü ile veya fiilî hükümetçe 
ilga edilmiş bulunan Anayasanın yeniden yü
rürlüğe sokulması ile yahut fiilî hükümetten 
sonra iş başına gelen hükümetin koyduğu bir 
kanun ile gayrimuteber hale gelebilir veya gay-
riımuteber sayılabilir; ancak bu gibi hallerde 
bile gayrimuteberiyet, makable şâmil olmamak 
lâzımgelir. (E. Wolf Sah. 52-53) 

Demek ki, müşterek müdafaadaki «gayrimeş-
ru bir meclisin ve hükümetin tasarruflarının sa
dır oldukları andan itibaren keenlemyekûn ad
dedilmesi...» yolundaki tez çeşitli memleketlerin 
tatbikatı, doktrini ve kazai içtihatları tarafından 
«gayrikabili münakaşa bir hakikat ve bedahet» 
olarak kabul edilmiyor : Bilâkis aksi tez kabul 
ediliyor. 

4. — Meselâ Cenubi - Amerika'da : 
Sık sık fiilî ve gayrmeşru hükümetlerin iş 

başına geçtiği Cenubi - Amerika'da da doktrin 
ve tatbikat : Gayrimeşru ve fiilî hükümetlerin 
yaptığı teşrii, icrai ve idari tasarrufların mute-
beriyetini - hemen ittifakla . kabul etmektedir. 

En yeni hâdiselerden misal: Arjantin'de J.930 
ihtilâli ile Uriburu Hükümeti ve 1943 te de Ra-
mirez Hükümeti fiilen işbaşına geçtiler. Daha 
sonra yerlerini başka hükümetler aldı. Bu yeni 
meşru hükümetler kurulduktan sonra, evfelki 
Uriburu ve Ramirez Hükümetlerinin tasarrufla
rının muteberiyeti meselesi mahkemelerde bahis 
konusu oldu. Arjantin Yüksek Mahkemesi] bir 
kere, bu iki ihtilâl Hükümetinin birer fiilî Hü
kümet olduğunu kabul etti. Saniyen - Birteşik 
Amerika Yüksek Mahkemesinin, evvelce zikret
tiğimiz, kararlarını nazara alarak bu fiilî hükü
metlerin teşrii mahiyetteki tasarruflarını mute
ber saydı. (Meselâ yeni vergi ve hare ihdas eden 
bu iki ihtilâl Hükümetinin teşrii tasarruflarının 
muteberiyeti Yüksek Mahkemece kabul edildi. 
(Fallos de la Corte Suprema 169. sah. 309 te E. 
Wolf. Sah. 56 - 57) j 

Gene Yüksek Mahkemeye göre - 1918 - ;1919 
fiilî Hükümeti hakkındaki Alman Doktrini göz 
önünde tutularak - fiilî bir Hükümetin teşrU ta
sarruflarının, sonradan teessüs eden meşru; oto
riteler tarafından, makable şâmil olarak mutebe
riyeti kabul edilebilir. Şayet bu yeni meşru] Hü
kümet bunların muteberiyetini kabul etniemiş 
ise mahkemeler de bu tasarrufların bâtıl olduğu
nu kabul etmek zorundadırlar. Fallos. 195 i sah, 
539) i 

Arjantin müellifleri de, çoğunluk ile bu tezi 
kabul etmişlerdir. Bu tezi kabul etmiyen;: tek 
bir Anayasacıdır. (E. Wolf Sah. 57) 

Bolivya, Uruguay, Şili Yüksek mahkenjteleri 
de fiilî Hükümetlerin yapmış oldukları teşrii ta
sarrufların hukukan muteberiyetini kabul] edi
yorlar. Hattâ Şili Yüksek Mahkemesine göre 
«bilâhara işbaşına gelen resmî ve meşru (teşrii 
Meclis, sonradan sarahaten tasdik etmemişj olsa 
bile, evvelki fiilî Hükümetin teşrii tasarrufları 
muteber olmakta devam eder. Fiilî Hükünjıetler 
ortaya çıkan bütün memleketlerde muteberiyet 
tezi kabul edilir. Memleketimizde de böyledir: 
Zira meşru teşri organı, kendinden evvelki fiilî 
Hükümetin bâzı teşrii tasarruflarını kaldırmak
la, zımnen, diğerlerini yürürlükte bıraknkıştır. 
(11 . 10 . 1933 Şili Yüksek Mahkeme karacı. E. 
Wolf'dan naklen sah. 60) 

Müşterek müdafaada savunulan tezi en yeni 
Fransız görüşleri de çürütmektedir. i 
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Gerçekten İkinci Dünya Harbinde Fransa'da 
Mareşal Peten son Hükümetin (son Hükümet: 
P. Reynaud'nun başvekili bulunduğu Hükümet 
idi) Başbakan yardımcısı iken - Başbakan P. 
Reynaud'nun istifası üzerine - Cumhurbaşkanı 
tarafından, - Anayasaya tamamen uygun ola
rak - 16 Haziran 1940 tarihinde Hükümeti kur
maya memur edildi. Yani Peten Hukukî ve meş
ru yoldan Başbakanlığa getirildi. Peten. Hükü
metini kurdu ve derhal Almanya ile mütareke 
yaptı. Aynı zamanda - 1875 Anayasası uyarınca -
Peten Hükümeti, Anayasa tadili talebinde bu
lundu. Anayasa gereğince Mebusan Meclisi ve 
Ayan Meclisi, ayrı ayrı, Anayasa tadili teklifini 
•kabul ettiler. (Birinci Meclis, teklifi 3 muha
lif oya karşı 395 oy ile ve ikinci Meclis de, 1 mu
halif oya karşı 229 oy ile kabul etti) 

Yine, Anayasanın 8 nci maddesine göre, her 
iki meclisin müşterek toplantısında, Anayasanın 
tadili hakkında katî ve nihai karar verilmesi ge 
rekiyordu. Bu lâzımeye de riayet olundu. İki 
meclis birarada toplandı. Anayasa uyarınca, 
müşterek toplantıda, ancak mürettep adedin salt 
çoğunluğu ile karar verildiğinde Anayasa tadili 
cihetine gidilebilirdi. Aranılan salt çoğunluk: 
467 idi. Halbuki 559 oy ile tadile karar verildi. 
(Muhalif sayısı 80 ve müstenkif sayısı 17 idi.) 

İşte gereken salt çoğunluktan bir hayli faz
la oy ile Parlâmento 6 Temmuz 1940 tarihinde 
Mareşal Peten'e - Milletin tasvibine arz olun
mak üzere - Fransız Devletinin yeni Anayasası
nı vücuda getirmek yetkisini bahşetti. 

Bu kararın Anayasaya uygunluğu Fransız 
Doktrininde bir hayli münakaşalıdır. Şöyleki: 
Bâzılarına göre 1875 Anayasasının 8 nci mad
desinde derpiş olunan tadili, iki meclis biraraya 
gelerek ancak bizzat yapabilirler; yoksa tadil 
yetkisini âhara - ve binaenaley Peten'e - devre
demezler idi. Bu itibarla 6 Temmuz 1940 tarihli 
Parlâmento kararı Anayasaya bu bakımdan, ta
mamen aykırıdır. Diğer bâzı hukukçulara göre 
ise bu karar Anayasanın 8 nci maddesine aykırı 
değildir. Zira Parlâmento, bıı kararı ile, kendi
sine aidolan tadil yetkisini Peten'e devretmemiş-
tir. Sadece tadil prosedürünü tadil etmiştir. (Ya
ni 6 Temmuz 1940 tarihli kararı ile bundan böyle, 
Anayasanın Peten tarafından tadil edilmesini ve 
Milletin tasvibine arz olunmasını kabul etmekle 
Parlâmento, hakikatte, Anayasanın tadili hak

kındaki 8 nci maddenin koyduğu tadil usulünü 
değiştirmiştir. Buna ise hukukan yetkili idi.) 

İşte hukukçular arasında bu konu ihtilaflı
dır. 

Peten, bu suretle, yeni Anayasayı vücuda 
getirmek yetkisini elde etti. Milletin tasvibine 
sunmaksızın birtakım Anayasa tasarrufları ısdar 
ederek, kendisini bir diktatoryal devlet reisi ha
line getirdi. Teşriî iki meclise hukukan son ver
memekle beraber, bunları toplamaya çagırıncaya 
kadar tadil etti; kendisinde de bu teşriî, icrai ve 
hattâ kısmen kazai yetkileri topladı, bütün bu 
yetkileri de 1944 yılına kadar kullandı. 

Bilindiği gibi son Reynaud Hükümetinde Dö 
Gol Harbiye Nâzın siyasi müsteşarı idi. Reyna-
ud'un istifa ederek yerine Peten'in Başvekilliğe 
memur edildiği 16 Haziran 1940 tarihinde Dö 
Gol, vazifeten, Londra'da bulunuyor idi. Peten'in 
mütereke talebi üzerine Dö Gol, Londra rad
yosundan (Fransa Anavatanında yerleşmiş olan 
Peten Hükümetinin, hakikatte, Fransız Milleti
ni temsil eylemediğini ve otoritesinin hukukan 
hiçbir kıymet ifade etmediğini) ilân etti. İşte 
Dö Gol, Peten Hükümetinin, daha 16 Haziran
dan itibaren, gayrimeşruluğu iddiasını ortaya 
atmış oldu. 

Peten Hükümetini yabancı devletler (ve bu 
arada Birleşik Amerika) resmen tanıdıkları ve 
Fransa ülkesi üzerinde Peten Hükümeti, tam 
mânasiyle ve müessir bir surette, hâkimiyetini 
icra ettiği halde Fransız ülkesinde zerrece otori
te tesis etmek, icrayı Hükümet etmek şöyle dursun 
ayak dahi basmıyan ve bir Hükümet olarak, hiç
bir devletçe (İngiltere'de dahi) tanınmamış olan 
Dö Gol ve etrafında toplananlar tarafından «Hür 
Fransa» adı altında vücuda getirilen teşekkül, 
Peten Hükümetinin gayrimeşruluğunu ileri sür
dü. Dö Gol, kendisinin başında olduğu otorite
nin meşru Hükümet olduğunu iddia etti. 

Gödrülüyor ki, 1940 ilâ 1944 tarihleri arasın
da Peten ve Dö Gol otoriteleri ancak kendileri
nin meşru Hükümet olduğunu ve diğerinin gay-
rimeşru olduğunu iddia eylemektedir. 

Peten Hükümetinin gayrimeşruluğunun, en 
son olarak, 1944 yılında Anavatanda onun yeri
ni alan - ve henüz seçimle işbaşına geçmediği 
için fiilî ve geçici bir Hükümet olan - Dö Gol 
Hükümetince ileri sürülmüş ve Peten Hüküme
tinin gayrimeşruluğunun, bunu 'böylece kabuk 

— -47*—* 
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lenmekle, zımnen Fransız Milletince de benim
senmiş olmasıdır. 

Dikkate şayan olan bir husus da şudur ki: 
Peten Hükümeti Anayasaya aykırılığı iddia edi
len 6 Temmuz 1940 tarihli karar ile Anayasayı 
tadil yetkisini iktisabettiği için değil, o günden 
itibaren bu yetkiyi kullanarak memleketi bir 
dikta halinde idare etmeye koyulduğu 6 Tem
muz 1940 tarihinden itibaren olmayıp, tama
men Anayasaya her cihetten uygun olarak Baş
vekilliğe geldiği 16 Haziran 1940 gününden iti
baren gayrimeşru sayılmasıdır. (Zira daha 
16 Haziranda milletin menfaatleri hilâfına bir 
siyaset gütmek, bir davranışta bulunmak: yani 
harbe devam edecek yerde mütareke talebinde 
bulunmak ile ittiham edildiği için, işbaşına gel
mesindeki meşruiyet nazara alınmamış; siyase
ti ve davranışı nazara alınmış, bu siyasetin ve 
davranışın millet efkârına zıt bir istikamette ol
ması sebebiyle bu siyaseti ve davranışı ve netice-
ten mevcudiyeti gayrimeşru sayılmıştır.) 

İmdi! 
16 Hazirandan itibaren gayrimeşruluğu ka

bul edilen Peten Hükümetinin hukukî mevcudi
yeti de, 16 Hazirandan başlamak üzere reddo-
lunmuştur. 

' Yani Peten Hükümeti, 16 Hazirandan itiba
ren hukukan gayrimevcut, yok sayılmıştır. (Ve-
del Sah. 273) 

Nitekim 9 Ağustos 1944 tarihli emirname 
böyle bir hükmü ihtiva ediyor. 

Böyle olunca teorik yönden ve hukukan, 16 
Hazirandan beri Peten Hükümetince ısdar edil
miş olan bütün anayasa tasarruflarının ve keza-
lik teşriî ve tanzimi bilcümle tasarrufların ve 
hattâ bunların icrasını sağlamak üzere ittihaz 
olunan icrai ve idari kararların bâtıl ve hüküm
süz sayılması da bahis konusudur. Fakat G. Ve-
del'in beyan eylediği gibi «sözü geçen 9 Ağustos 
1944 tarihli emirname yukardaki esasın pratik 
bakımdan kabule şayan olmıyan neticelerini 
bertaraf etmiştir. Zira bu neticeler, mantığın 
gerektirdiği üzere tatbik olunsa idi dört senelik 
kanuni mevzuat ve idari tatbikat bir kalemde 
hazfedilmiş olur idi.» 

Ancak, "Vedel belirtiyor ki, 16 Temmuz 1940 
tarihinden Fransa'nın kurtuluşu olan 1944 tari
hine kadar, gayrimeşruluğu kabul edilen Peten 
Hükümetinin teşriî mahiyetteki tasarruflarının 
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muteber olarak kabulü yeniden tesis edilen jmeş-
ru otorite tarafından benimsenmek, tesahup 
edilmek suretiyle, yani bu gibi bir (muteber̂  kıl
ma = validasyon) sistemi sayesinde mümküfcı ol
muştur. «Gerçekten, diyor Vedel, nazari olarak 
Peten Hükümeti tasarruflarmın hukukan: but
lanı gerekmekte ise de pratik bakımdan bu;but
lanın netice hâsıl edebilmesi için bu tasarrjufla-
rın tesbiti zarureti vardır. Bundan başka j bâzı 
tasarrufları muteber sayma (muteber kıjma) 
mümkündür. Bu suretle yukarda vaz'olunanj but
lan prensibinin neticelerinde aşağıdaki inhiraf
lar yapılmıştır : 

1. — Bâzı tasarrufların, kayıtsız şartsız i but
lanı tespit olunmuştur. Butlanına karar vejrilen 
teşriî tasarrufların listesi 9 Ağustos 1944 tarihli 
emirnamenin bir numaralı cetvelinde yer almış
tır. 

2. — Diğer bâzı teşriî tasarrufların butlanı
na karar verilmekle beraber bunların, sözü #eçen 
9 Ağustos 1944 tarihli emirnamenin yürüklüğe 
girmesinden evvelki hukukî neticeleri mahfuz tu
tulmuştur. (Bunların listesi 2 numaralı cetvelde
dir) ; Bu, sadece istikbale muzaf olarak ilg& sis
temidir. 

3. — Bir kısmı ise - katî bir karar almjnası-
na deyin - hukuk nizamına, makable şâmil) ola
rak dâhil tutulmuştur. Bunlar sarahaten butlanı 
ilân edilmemiş olan bilcümle teşriî tasarruflar
dır. (ki, kanunların büyük kısmı bu kategoriye 
giriyor.) (Vedel gibi bunu E. "VVolf da belirti
yor) (S. 54) 

işte bu, meşru otoritenin : Gayrimeşru hükü
metin tasarruflarını zımnen benimsemek, j tesa-
hübetmek suretiyle muteber kılma sistemidir. 

I 
4. — Nihayet 9 Ağustos emirnamesi, bâh ta

sarrufların sonradan sarahaten ve katiyetle mu-
teberiyetinin kabul ve ilân edilmesine mâni de
ğildir.» (Vedel Sah. 273 ve müt.) 

Bu uzun izahat gösteriyor ki, 1944 yılı Fran
sa'sında, gayrimeşruluğu kabul ve ilân edileln bir 
rejimin (Peten Hükümetinin) yaptığı tasarruf
lar, ezcümle kanunları, bizzarur ve her halükâr
da keenlemyekûn değil, hattâ mutlak butlanla 
malûl bile telâkki edilmemiş, sonraki meşru hü
kümetin tesbitine göre küçük bir kısım bâtjıl sa
yılmış (ki bunlar Peten'in Anayasa mahiyetin
de ısdar ettiği tasarruflardır). Bir kısmı sadece 
istikbale raci olarak yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Çoğu ise - sarahaten yürürlükten kaldırılma
mış olanlar - hukuk nizamında aynen ipka edil
miştir. 

işte, birçok hukukçu ile birlikte Vedel şu ne
ticeye varıyor : 

«Anayasa hukukunda, tıpkı idare hukukun
daki fiilî memur nazariyesi gibi, fiilî hükümet 
teorisi vardır. Buna göre - gayrikanuni ve huku
kî olsa da - bir hükümet, sadece umumen kabul 
edilen, siyasi bir otoriteyi fiilen icra etmiş ol
ması keyfiyetine binaen hukukan bir (hiç) de
ğildir. Umumi menfaat icabı ve evvel- emirde 
bunun muteber ve sahih bir hükümet olduğuna 
inanmış olanların menfaati icabı hukuk bu gibi 
hükümetin isdar etmiş olduğu tasarrufları, hiç 
değilse kaldırmadıkça, bunların muteberiyetini 
kabul eder ve her halü - kârda mutlak olarak 
ve makable şâmil surette butlanını teçhiz etmez» 
(Vadel sayfa 275) 

Devlet Şûrası Eeisi Prof. R. cassin de bu ka
naattedir. (Saviete* de Llgislation Comperee 
21 Mart 1945 tebliği) 

Devletler hukuku doktrini, kazai içtihatı ve 
tatbikatı da - hemen ittifak halinde - fiilî 
bir hükümetin - diğer yabancı devletler veya 
diğer ecnebi vatandaşlar ve hattâ, kanunlar ih
tilâfı halinde, bizzat yerli vatandaşlar bakımın
dan - tekmil tasarruflarının hukukan mutebe
riyetini kabul eder. Devletler hukuku da bize 
ispat ediyor ki, tamamen gayrimeşru ve fiilî 
olduğu kabul edilen bir hükümet - gerek dev
letler umumi hukuku, gerek devletler hu
susi hukuku sahasında - tıpkı meşru bir hükü
met gibi hukuki neticeler doğuran tasarruflar 
yapabilir; bunlar hukukan muteber sayılır. 

Gayrimeşru hükümetin tasarruflarının mute-
beriyeti yeya ademimuteberiyeti meselesi hu
kuk literatüründe ve kazai içtihatlarda bu 
derecede incelenmiş ve tartışılmış iken; üstelik 
de hukukçuların çoğunluğu ve birçok memleke
tin tatbikatı tarafından (muteberiyet tezi) ka
bul edilmiş iken yazılı müdafaada «fiilî bir top
luluğun . . . yaptığı tasarrufların bâtıl da de
ğil, keenlemyekün olduğu» keyfiyetinin «gay-
rikabili münakaşa bir hakikat ve bedahat» ol
duğu nasıl iddia edilebiliyor. 

T. C. K. nunun 146 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını 

tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıs
kata veya vazifesini yapmaktan mene cebren 
teşebbüs edenler idam cezasına mahkûm olur.) 
denilmektedir. Yukarıda geçen yazılı tetkikin 
14 ncü sayfasında Profesör Burhan Koni tara
fından yapılan nakle göre; 

II - (İsviçre Ceza Kanununun 265 nci madde
sinin tercümesi : 

Vatana hiyanet madde 265 : Federal Anaya
sayı veya bir kanton Anayasasının cebren tâdile, 
Anayasa ile müesses siyasi müesseseleri cebren 
devirmeye veya yetkilerini kullanamıyacak bir 
hale getirmeye, 

III - François Clere - Cours elimentaire su le 
Code P6nal Sisse. Partie Spesial. Tome : 11 
sayfa 221 : 

«237. — Vatana hiyanet «madde 265» mef
humu ceza kanununun ve Fransızcada ayrı mâ
nalara gelmektedir. Fransa'da bu mefhum dev
let aleyhine yabancı bir memleketle gizli müna
sebet idame ettirmek mânasına gelir. Bu mâ
nada vatana hiyanet devletin dış emniyetine 
karşı işlenen cürümler arasındadır. Daha dar 
mânada ise devlet reisinin görevlerini ağır bir 
şekilde ihmal etmek suretiyle işlediği cürümdür. 
Bu takdirde ise devletin iç emniyetine karşı 
işlenmiş bir fiil addolunur.» 

IV - Dr. Alberto Federico Berner. 1892 tabı, 
sayfa 293 : 

1. — «Vatana hiyanet, hükümdarın hâkimi
yetine, Anayasaya ve devletin toprak bütün
lüğüne tecavüzdür.» 

Sayfa 295 : 
2. — «Vatana hiyanetin konusu, bir devletin 

üç esas unsurunu teşkil eden hususlardır. Bun
lar : A — «Hâkimiyeti yönünden devlet reisi, 
bu, bilhassa monarşilere devletin dimağını teşkil 
eder, B — Devletin ülkesi, bu unsur onun be
denî demektir, C — Devletin esas teşkilâtı, 
Anayasası. Bu unsur da bedene hayat veren 
ruh vazifesini görür.» §u halde 15 numaralı 
Kanunla eklenen bu fıkra hükmüne yöneltilen 
müdafaalar da varit değildir.... 

Bir zamanlar memlekette en mübrem ihtiyaç
lar için «ilâç ve sıhhi malzeme» döviz bulunma
dığı cümlenin malûmudur. Dosyadaki döviz lis
tesine göre sanıklara kolaylıkla döviz tahsis edil
diği görülüyor. Bunların içinde kabarık miktar
lar da var. 

— 478 — 
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«Meşru olmıyan iktisap dosyaları» kısmen 
Yüksek Soruşturmadan geç geldiği, kısmen bun
ların tetkiki ceza dâvasının uzamasına sebebiyet 
vereceği için tetkik edilememiş, bu zaruretle son
raya bırakılmıştır. İçlerinde yüksek miktarlara 
baliğ olanlar da mevcuttur. Bu dosyalar, müda
fii ere ve bizzat sanıklara mütaaddit defa verilen 
mühletlerle defalarla tetkik ettirilmiş ve son iti
razları alınmıştır. Bu ve bunun gibi menfaatler 
ve iktidarda kalmak, emretmek hırsı sanıkları 
Anayasanın esas prensiplerini çiğnemeye ve -dik
tayı kurmaya ve o suretle yaşayıp gitmeye sü
rüklemiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri partilerarası uzlaş
maz ihtilâfı bertaraf etmek için müdahale etmiş 
«değildir. Partiler arasında her zaman ihtilâf olur 
ve olacaktır; bu ihtilâf had dereceye de varabilir. 
Partilerarası münaseebtler bu hali aldıkça silâhlı 
"kuvvetler müdahale mi edecektir? Hayır. Yapa
cak başka bir şey kalmamış, Türk Milletinin zin
cire vurulmak üzere olduğunu görmüş ve bu tak
dirdedir ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri vatani vazi
fesini ifa için müdahale ederek Türk Milletini bu 
tasalluttan kurtarmıştır. 

Vatan cephesi hareketi, istimlâk yolsuzlukla
rı ile Anayasanın teminatı altında bulunan hak 
ve hürriyetlerin memleket dâhilinde açık ve de
vamlı bir şekilde ihlâli karşısında siyasi mesuli
yetten bahsedilip bu mesuliyetin cezai olamıya-
«ağını müdafaa etmek kabule şayan olamaz. Si
yasi mesuliyetin, her zaman cezai mesuliyeti ber
taraf ettiği iddia edilememek icabeder. 

146 ncı maddenin 2 nci fıkrası, 15 numaralı 
Kanun ile bu maddeye ilâve edilen fıkra hükmün
den evvel bir kısım fer'î iştiraki sayarak bünye
sine almış ve bunun teşebbüs derecesinde kalmış 
-olması halini dahi 1 nci fıkradaki ceza ile ceza
landırmıştı. Bu 2 nci fıkrada sayılan fiillerden 
hariç kalan fiilleri işliyenler de 65 nci madde 
yolu ile 1 nci fıkradaki suça fer'an iştirak etmiş 
^olmakta idiler. 15 numaralı Kanunla 146 ncı 
maddeye eklenen fıkradan sonra 146 ncı mad
denin, 2 nci fıkrası bünyesindeki fer'î iştirakin 
•dışında kalan fer'î iştirakler, eklenen fıkra hük
müne tabi. tutulmuştur. Bu itibarla 15 numaralı 
Kanun ile eklenen fıkra, yerii bir suç ihdas et
miş. , olmayıp 146 ncı maddenin 2 nci fıkrası dı
şında kalan fer'î iştirakin cezasını tahfif eden ve 
İ3U itibarla lehe olan hüküm sevk etmiştir. Bin-

netice, 15 numaralı Kanun ile eklenen fıkıfa 
T. C. Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında tasrih edilen ve «Bir cürüm veya kabaha
tin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neş
rolunan kanunun hükümleri birbirinden farklı 
ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olu
nur.» tarzındaki fıkrasında gösterilen ve failin İle-. 
hinde olan bir hükümdür. Buna göre 15 numör 
ralı Kanunla eklenen fıkranın T. C. Kanununun 
1 nci maddesi ile ve 2 nci maddenin 1 nci fık
rası ile hiçbir alâkası yoktur. Bu eklenen fıkrjar 
nın asla aleyhe olamıyacağı bu sarahatten başka 
şu suretle de anlaşılabilir : j 

15 numaralı Kanunun 2 nci maddesi ile T. C. 
Kanununun 56 ncı maddesi kaldırılmış ve 3 neü 
maddesi ile de vatana ihanet suçları makable teş
mil edilmiştir. 56 ncı maddenin makable teşmili
ni düşünen kanun yapıcısının 146 ncı maddeye 
eklenen fıkra, aleyhe olsa makable teşmilini tas
rih etmeyi elbette düşünmesi icabederdi. 

Aynı tetkikin Profesör Naci Şensoy'a mütaaljik 
kısmında, sayfa 43 te Binding, Lehrbuch öİes 
gemeinen Deutschen Strafrecht Besonderer. Teli, 
Leipzig 1905. 

«Binding 439 ncu sayfasında numara I I I al
tında cebir unsurunu ele alarak «cebri, hukuka 
aykırılık olarak anladığını söylemektedir.» 

Ve sayfa 45 te: «Hafter» de cebri, sadece 
maddi anlamdaki cebir olarak mütalâa etmiypr. 

Ve yine Naci Şensoy'a mütaallik 46 ncı siy-
fada: 

Allfred, Welzel, Mezger gibi yeni müellifler 
ise, sadece bedenî değil, ruhî tazyiki de cebir 
mefhumuna dâhil etmektedirler. 

Binding ise en geniş noktai nazarı savunan 
müelliftir. Binding hukuka aykırılığı kâfi ger
mektedir. 

Bu gerekçe ve ilmî mütalâalar karşısında 
maddedeki suç unsurlarının bulunmadığına i ve 
cebrin maddi olacağına matuf ve müncer müda
faalar hiçbir suretle kabule şayan değildir. 

Gerek kanunlar yolu ile maskeli bir sekilide, 
gerek davranış ve kararın ikinci bölümündjeki 
dâva mevzuu olan olaylar (ikinci bölüm 14 ı̂ ıra 
numarada Kayseri, 13 sıra numarada Çanakka
le, 15 sıra numarada Demokrat İzmir Gazetesi 
Matbuasının tahribi, 5 numarada Topkapı) kar
şısındaki tutum ile ve Adnan Menderes'in Plar-
tinin Genel Başkanı bulunması sebebiyle türlü 
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tesir ve tazyikleri ile, olaylarda kısmen maddi, 
kanun dışı ve keyfî hareketleriyle mânevi olmak 
üzere cebir kullanılmış ve maddedeki cebir un
suru hiçbir şüpheye mahal kalmamak üzere te
şekkül etmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 46 ncı maddesi hükmünce İcra 
Vekilleri Heyeti Hükümetin umumi siyasetinden 
müştereken mesuldür. Ancak, bu müşterek me
suliyet ceza hukuku bakımından ferdî mahiyet 
alır. Hükümeti teşkil eden Bakanların kanunlar 
yolu ile Anayasanın ihlâl edildiğinin gözleri 
önünde cereyan etmiş olması ve Uşak'tan başla
yıp Topkapı'da nihayet bulan olaylar dolayısiy-
le, ayrıca Radyo suiistimali, mânevi cebir tâbi
rine dâhildir. Bu suretle cebir mefhumu, mo
dern politika hayatının şartlarına uymuş olur. 
Bu sahada maddi cebir, iptidai bir mücadele va
sıtasıdır ve artık kullanılmamaktadır. Modern 
siyasi mücadelede daha ince, daha becerikli ve 
daha az aşikâr vasıtalar kullanılmaktadır.» 

Aynı tetkikin Profesör Sahir Erman'a ait 
49 ncu sayfadan başlıyan kısmında: 

Borciani, Delitti contro lo statü, in Coglioli 
oompleto trattato teorico - Pratico di diritto pe-
nale, cilt II , kısım 1, sayfa 206 : 

«İşaret edelim ki, kanun cebirden bahseder
ken maddi veya mânevi cebir arasında fark gö
zetmemektedir. Bu itibarla mânevi cebir dahi 
suça vücut vermeye kifayet eder. Kaideten cebir 
maddi olmak lâzımdır ve hassaten aşağıdan ge
len bir ihtilâlin maddi cebirden âri olması tasav
vur olunamaz. Fakat, Berner'in dediği gibi, ihti
lâl, yukardan geliyorsa, siyasi mercilerin ifa 
ettikleri vazife dolayısiyle, maddi kuvvet sarf 
etmeksizin, mânevi baskı kullanmak suretiyle bu 
cebri tahakkuk ettirmeleri mümkündür. Bu hal
de cebir unsuru, resmî iktidarın suiistimali şek
linde gerçekleşir. Bu itibarla, maddi cebir ol
maksızın, bir esas teşkilâtın bir bakanlık karar
namesi ile gayrimeşru surette ortadan kaldırma
sı, Vatana ihanet suçu sıfatı ile pekâlâ cezalan
dırabilir.» 

Aynı tetkikin Profesör Sahir Erman'a müta-
allik kısmının 52 nci sayfasında : 

Civoli, Trattato di diritto penale, cilt I I , Mi
lano 1912, sayfa 98: 

«Devlet Reisinin veya teşrii Meclislerin salâ
hiyetlerini genişletmeye veya daraltmaya, bu 

kuvvetlerden birini ortadan kaldırmaya, yahut 
icra kuvvetinin hali hazır işleyiş tarzını değiştir
meye veyahut icra kuvvetiyle kaza kuvveti ara
sındaki münasebetleri tebdile matuf hareketler
dir ki, Devletin Anayasasını tağyir ve tebdil şek
linde mütalâa edilebilir.» 

Hareket, Hükümetten geldiğine göre maddi 
cebre lüzum yoktur. Esasen Devletin sahibol-
duğu bütün cebir vasıtaları Hükümetin elinde
dir. Hükümet maddi cebri kime karşı kullana
caktır? Karşısında bertaraf edeceği mukavemet 
eden bir kuvvet yoktur. Anayasayı kanun yolu, 
ile olduğu gibi kanun dışı ve keyfî hareketleri 
ile ve tutumu ile fiilen de tağyir, tebdil ve ilga 
etmiştir. Madde metnindeki cebrin maddi olaca
ğı gibi mânevi olabileceğinde de yukarıda da 
geçtiği veçhile müellifler arasında ittifak var
dır. Sözü geçen tetkikin 28 nci sayfasında: Pro
fesör Faruk E rem'in tetkiki : 

Manzini, Trattato di diritto penale İtaliana 
IV, Torino 1926, No. 973: 

(«Cebren» kelimesi, muhteva itibariyle «Ana
yasaya aykırı olarak» manasınadır.) 

Aynı müellifin aynı eseri No. 1: 
«Cebir her hangi bir vasıta ile işlenmiş olabi

lir. Maddi veya mânevi veya tehdit yolu ile olabi
lir.» 

Aynı tetkikin 30 ncu sayfasında: 
Florian Tratto di diritto penale, 11-1, sayfa 

360: 
«Burada bahis mevzuu olan cebir, maddi ve 

mânevi cebirdir. Korkutma, sindirme ve tehdit 
ile mânevi cebir kullanılmış olabilir.» 

Aynı müellifin eserinin 361 nci sayfasında: 
«Çok defa iktidarın suiistimali, hakiki bir 

mânevi cebirdir. Bu cebir daima açık bir tehdit 
şeklinde olmaz. Keyfî, gayrimeşru, hileli hareket
lerle de olur. Bunlar, elinde siyasi iktidar bulu
nan kimseler tarafından yapılınca zaruri olarak 
bir korku tevlideder, diğer kimselerin fikir ve ha
reketlerini felce uğratır. 

Kanaatimize göre, diğer kimseleri korkutma
ya yarıyan ve neticeyi doğuran, iradelerine ay
kırı bir değişikliği kabule mecbur tutan, görevin 
suiistimali gayrimeşru veya hileli hareketler do
layısiyle iştiraki düşünülürse, işbu tereddüdün: 
zail olması ical>eder.» 
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Sayfa 189. 
«Parlâmentoyu faaliyetten men hususundaki 

hareketin şekli, ehemmiyeti haiz değildir. Nere
den geldiğinin de önemi yoktur. Yukarıdan gele
bileceği gibi aşağıdan da gelebilir. Yani Meclis 
ve Hükümet âzasından, memurlardan ve husu
si şahıslardan da gelebilir.» 

Tetkikin 20 nci sayfasında : 
Mantini V - Tratto di diritto penale. Tabı 

1921 ve 1949 cilt - IV. 
Tabı 1921 paragraf 965. 
Tabı 1949 paragraf 1114/11 
«Suçun faili: Meclisi faaliyetten men suçunu 

herkes işliyebilir, hattâ Meclis azaları ile müşte
rek mesuliyetleri ceza hukuku bakımından fer
dî mahiyet alan nazırlar dahi mezkûr cürmü ir-
takibedebilirler.» 

«Men etmek» kelimesine ne mâna vermek 
icabeder? Bunu, G. Grivellari. II codise penale 
per il Regno d'îtalia. Tabı 1894 cilt V., sayfa 
197. Bahis 172 de şu suretle izah etmektedir: 

«Men etmek, bertaraf etmek olmayıp mâniler 
çıkarmak, zorluk ihdas etmek, karşı koymak de
mektir. Men keyfiyetinin ne şekillerle yapılaca
ğını kanunun tek tek tadadetmesine imkân ve 
lüzum yoktur. Kanunun şâmil ifadesi mezkûr 
fiilin, müspet veya menfi bir hareketle dahi iş
leniş şekillerinin hepsini ihtiva etmektedir. Men 
fiilinin teşriî kuvvetin tümüne yönelebileceği gi
bi, gayesi Meclis müzakerelerine mani olmak 
şartiyle meselâ nisabın teşekkülüne mâni olarak 
bir kısmına da yönelebileceği» ifade edilmiştir. 
veyahut yine yukarda temas edilen maddi hâdi
seler ve bu hâdiseler karşısındaki hükümetin tu
tumu ile hükümet tarafından Anayasa hükümle
rine ve kuvvei kazaiyesine karşı mânevi cebir 
kullanarak maddedeki suç işlenmiş, ayrıca Mec
lisi vazifesini yapmaktan mene teşebbüs edilmiş
tir. 

Sanıklar ve müdafileri maddede teşebbüsle tec
ziye edilmiştir, ihtilâl muvaffak olunca iktidar 
olur. Binaenaleyh, teşebbüs mevzuubahsolmaz ve 
maddedeki bu unsur teşekkül edemez, diye mü
dafaa etmişlerdir. Bu kabul tarzı, Devlet kuvvet
lerine karşı halktan gelen hareketler haline mak-
surdur. Halbuki halktan geldiği gibi - ki buna 
ihtilâl denilmektedir - yukardan da, otoriteden 
de Devlet kuvvetlerine, yani yasama, yürütme ve 

yargı kuvvetlerine karşı da gelebilir. Bu takdir
de maddi cebir kullanmaya ihtiyaç yoktur. 

Aynı tetkikin 19 ncu sayfasında : 
III - Civoli C. - Trattato di diritti Penale 

1912 tabı cilt 2, sayfa 139, No. 321. l 

«Nazırlar ihmalî bir hareket ile de meclisleri 
faaliyetten men cürmünü işliyebilirler ve mesul 
olurlar. 

Meclisleri her sene toplantı yapmaya davet 
etmemek 118 nci maddenin 2 nci fıkrasında ya
zılı cürümden dolayı mesuliyeti icabettiren ih
mali bir hareket teşkil eder.» 

IV - G. Napodano. Pessine E. nin «Enciclo-
pedia del diritti penale italiana» sunda 1909 tabı. 

Sayfa 187 «Parlâmentonun esas vazifesi ka
nun tekliflerini müzakere ve kabul etmek ve git
tikçe önem ve şümul kazanan murakabe vazife
sini yerine getirmektir. 

Bu murakabeyi temin eden soru, gensoru ve 
Meclis tahkikatı gibi vasıta ve faaliyetlerin 118 
nci maddenin 2 nci fıkrasında bahis konusu olan 
vazifeler arasına girip girmiyeceğinde tercddü-
dedilmektc ise de mezkûr murakabenin, Devletin 
idaresine «vatana hiyanet» tam siyasi bir suç
tur. Gayesi ne olursa olsun, bu suçta «iade» cari 
değildir. Vatana hiyanet suçunda hareket halk
tan gelirse ihtilâlden, otoriteden gelirse Hükü
met darbesinden bahsedilir. 

Aynı tetkikin 17 nci sayfasında : 
I - Francois Clerc - Cour elementaire sure 

lo code penal suisse, cilt 2, sayfa 222, satır 24 : 

«265 nci madde mevcut rejimi hukuka aykırı 
yollardan ihlâle teşebbüsü menetmektedir. Bu te
şebbüs ya halktan gelebilir, «ihtilâl!» veya idare 
edenler zorla ibram ederler.» (Hükümet darbesi) 

Meclisi vazifesini yapmaktan mene dair îlmî 
mütalâalar için de aynı tetkik eserin 18 nei say
fasında : 

II - Cogliolo P. Trattato di diritto Penale. 
1888 tabı cilt 2, kısım 1, sayfa 195. Teşriî vazife
lerin ihlâli (C. K. Mad. 118/2) : 

«Suçun imlenmesi için vazifelerin fiilen men-
edilmiş olması şart değildir. Fiile matufiyetinde 
tereddüde mahal vermiyen elverişli icra hareket
leri kâfidir.:» 

Yukarda birer birer tetkik edilen Anayasaya 
aykırılığında şüphe olmadığı belirtilen kanunlar 
veya mevcut kanun hükümlerinin tadilleri1 ile 

- 481 — 



M. Meclisi B : 69 21 . 3 . 1966 O : 1 

Anayasanın temas edilen kısımları tağyir ve teb
dil ve ilgaya mâruz bırakılmıştır. 

Yine Büyük Millet Meclisinin içtüzüğünde 
yapılan değişikliklerle ve önerge ve gensoruların 
pek uzun müddetlerle muhalefetin haklı istekle
rini ve itirazlarını Meclis kürsüsüne getirmemek 
siyasi maksadı ile gündeme almamakla Meclis 
vazifesini yapmaktan mene teşebbüs edilmiştir. 
Bu maddedeki hareket, halktan otoriteye gele
bileceği gibi, yukardan yani otoriteden Devlet 
kuvvetlerine karşı da icra edilebilir. Nitekim hâ
disede yeniden tedvin edilen kanunlarla veya 
mevcut kanun hükümlerinin değiştirilmesi sure
tiyle; 

Anayasayı tatbik etmemek, Anayasayı ihlâ
lin en güzel misâlidir. Bu itibarla metin olarak 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun muhafaza edilmiş 
olması, Anayasayı ihlâl eden fiilî durum karşı
sında bir kıymet ifade edememek icabeder. 

Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinde, 
mehaz kanundan ayrılarak «Türkiye Cumhu
riyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun» "denilmiş 
olması mahzurlu olmuştur. Çünkü Devletin ku
ruluşu Teşkilâtı Esasiye Kanunundan ibaret de
ğildir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun dışında 
kalan Anayasa nizamı ile alâkalı hükümler mev
cuttur. Ancak, kanunun ilk tercümesinde «Ka
nuni esasi» tâbirinin kullanılmış olması bu 
yanlışlığa yol açmış ve madde hükmünün tatbik 
sahasının daraltmıştır. 

Bu itibarla suç, bu hükümde Teşkilâtı Esasi
ye Kanununa inhisar ettirilmiş, Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun dışında kalan Anayasa nizamına 
müteveccih yolsuzluklar sakıt ve sabık iktidarın 
zihniyetini belirtmek bakımından ele alınmıştır. 

Dello stato = 
Devletin emniyeti aleyhine cürümlar kısmı : 
«Devlet aleyhine cürümlar, vatanınvarlığma, 

bütünlüğüne istiklâline, Anayasasına veya teşriî 
kuvvetin gereği gibi vazifesini yapmasına karşı 
işlenen cürümlardir.» 

«İtalyan kanunu, bu cürümlerin başlığını ye
rinde olarak (Devletin emniyeti aleyhine cü
rümlar) olarak tesbit ettikten sonra bunları : 

A— Vatan aleyhine cürümler ve B — Dev
let kuvvetleri aleyhine cürümlar olarak tak
sim etmiştir. Bu cürümlere «Vatana hiyanet» 
cürümleri de denir. 

VII - Paul Logos. Commentaire du Code 
Penale suisse. Cilt 2, 1956 tabı, sayfa 587. 

V - Manzini. V. Trattato di diritto Penale. 
1949 tabı, cilt 4. sayfa 14 : 

(Bir kanunda «vatana hiyanet» tâbiri ba
his konusu olduğu takdirde «Anayasa 90» mez
kûr tâbirden Ceza Kanununun 241 «Bizim 125», 
242 «126», 276 «156», 277 «157», 283 «146», 
284 «149» ve 285 «150» maddelerindeki cürüm
ler anlaşılmalıdır. «Askerî Ceza Kanunu mad
de 77») denilmektedir. 

VI - Grivelları G - 11 Codice Penale peril 
regnodd'italia 1894 abi cilt 5, S. 2 ve 3 : 

(Devletin emniyetine karşı işlenen cürüm
lere) bir zamanlar «Perduellione» denirdi. Son
raları bu cürümlere (Pesa maesta) veya ekseri
yetle kullanılan (Vatana hiyanet) ismi verilir
di.» 

(Devletin emniyetine karşı işlenen cürüm
lere ait tabın birinci faslı, vatan aleyhine cürüm
lere, yani devletin emniyetine doğrudan doğ
ruya taarruz eden cürümlere, ikinci faslı ise 
Devlet kuvvetleri aleyhine cürümlere, yani Dev
letin siyasi teşkilâtına karşı işlenen suçlara ta
allûk etmektedir) 

Kanunumuzda Devletin unsurları muhtelif 
hükümlerle himaye görmektedir. Meselâ : Ülke 
unsuru, T. C. K. nunun 125 nci maddesi hük
mü ile, aynı mahiyette olmak üzere Devletin 
şekli unsuru 146 ncı madde ile himaye edilmiş
tir. Bu madde hükmünün yalnız isyanı menet-
tiği noktai nazarında isabet yoktur. Madde 
hükmü Anayasanın korunması maksadiyle kon
muştur. Anayasa hükümlerinin, Anayasaya uy
gun usullerle değiştirilebileceğinde ihtilâf yok
tur. Kanunun yasak ettiği husus Anayasanın 
ihlâlidir. 

Teşebbüs için icra başlangıcını teşkil edecek 
bir fiile ihtiyaç vardır. İcra başlangıcı tâbiri 
«Selbi fiil» i bertaraf etmemektedir. Bu itibar
la vazifeten yapılması gereğini yapmamak sure
tiyle de suç işlenmiş olabilir. 

Sanıkların şahsi ve hukukî durumları : 

1. — Cumhurbaşkanlığı makamı partiler üs
tünde kalınması ve tarafsızlığa riayet edilmesi 
icabeden en yüksek bir makamdır. Sakıt ve sa
bık Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, makamın bu 
icaplarına riayet etmemiş, bilâkis bazan Hükü-
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met başkanı, bazan parti başkanı gibi hareket 
etmiş ve olayların içine girmiş, anamuhalefet 
partisini susturmayı «karınca gibi ayağının al
tında ezmeyi» ve dolayısiyle partisini muraka
besin bıraktırmayı bir gaye bilmiştir. Kanun yo-
liyle Anayasa ağır şekilde muhtelif tarihlerde 
ihlâl edildiği halde Anayasanın 35 nci madde
sindeki kanunların tekrar tetkikini1 sağlıyan 
hükmünü, bu salâhiyet zayıf da olsa, hiç tatbik 
etmemiştir. 

D. P. rumuzlu baston kendisine hediye edil
miş olsun, bu bastonla memleket dâhilinde, kısa 
müddet için de olsa, gezmesinin tarafsızlığını 
bozacağını derpiş etmesi icabederken bundan 
sakınmamış, bilâkis partiler arasında bir ahenk 
kurulmasını hiçbir zaman arzu etmediği vakıa
larla anlaşılmıştır. 

Duruşma sırasında, eski bir arkadaşı ol dü
düğünü bildirdiği Refik Koraltan hâtıra defte
rinin 25 . 5 . 1959 tarihli sayfasında : «Reisi
cumhur hâlâ itilâf taraftarı görünmüyor. Parti-
lerarası uzlaşma fikrinde değil, bu maksatla Za
fer ve Havadis gazetelerine daha çok bozucu 
yazılar yazdırıyor.» diyor. 

Kırşehir'in kaza haline getirilmesi faciası
nın, Demokrat Partinin kazanmaması ve bilâ
kis kendisinin muğber bulunduğu Osman Bö-
lükbaşı'nın lideri bulunduğu bir partinin ka
zanmasından ileri geldiği herkesçe bilinen bir 
hakikattir ve sırf Celâl Bayar'm tesiri ile oldu
ğu da duruşmada başta Adnan Menderes oldu
ğu halde birçok sanıklar tarafından tevilen iti
raf edilmiştir. 

Yine Refik Koraltan'm hâtıra defterinin 
12 . 2 .1955 tarihli yaprağında : «Celâl Bayar 
dün ve. bugün Meclise ve evime geç vakit gele
rek yarın başlıyacak Pakistan ziyareti münase
betiyle veda etti. Bu münasebetle şunları söy
ledi.1» 

«Umumi işleri biliyorsunuz. Bunları yürü
türsünüz. Ancak, bu arada Hüseyin Cahit Yal
çın ve Millet Partililerden mahkûm ve mahpus 
olanların aflarma dair bir teşebbüs olursa ne
reden gelirse gelsin durdurursunuz. Olmazsa 
ben veto hakkımı kullanır, yine reddederim.» 
dedi ve daha ileri giderek her vakitki endişele
rine işaretle : 

«Adnan Beyin durumu, Meclisi, grupu ve 
hattâ kendisini ihmal ederek işleri tek başına. 
yürütmeye başlamasının iyi al'âmet olmadığım» 
dediği yazılıdır. Halbuki, sanık Celâl Bayar 
Anayasayı ağır bir şekilde ihlâl eden kanunlara 
karşı veto hakkını kullanmadığı gibi müdafaa
sında da bunun zayıf ve bir netice almaya elve
rişli olmadığını ileri sürmüştür. 

Yine Refik Koraltan'm hâtıra defterinin 
! 25 Temmuz 1959 tarihli yaprağında : 

j BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, normal 
j ara verme saatine ve okunan önergenin de 
i 148 nci sayfasının yarısına gelmiş bulunu-
j yoruz. 
I 

22 Mart 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
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69. BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
v* JCooaell Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 
1960 4evrimine karşj. yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın »89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, 250 milyon lira zarara sebeboldugu iddi
asiyle Tioaret Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

3. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve 
partilere karşı vukubulduğu iddia olunan teca
vüzler konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/5) 

4. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki kadroların 
partizanca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Devlet Bakanı hak
kında bir Gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/6) 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, İller Bankası Genel Müdürünün yerinden 
alınması ile yerine yapılan tâyine dair İmar 
ve İskân Bakanı hakkında gensoru açılması 
hususundaki önergesi (11/7) 

6. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edilen 
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle 
millî servetin israfına sebeboldugu iddiasiyle 
Ticaret' Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/8) 

7. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın* 
son aylarda yapılan savcı ve savcı yardımcı
ları tâyinine dair Adalet Bakanı hakkında gen
soru açılması hususundaki önergesi (11/9) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,; 
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziyaj 
Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uyguı 
lanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyalleştiril-
mesindeki Hükümet tatbikatı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/11) 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtma: 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair, 
önergesi (11/12) 

11. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın, Gü
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair İçiş
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

12. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, aşın sağ ve sol akımların yaygın bir 
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış-! 
darına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin-! 
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14) 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Cebi'nin, 
köy yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba-: 
kanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15) ; 

14. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dola-j 
yısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince; 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/16) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin geeekondu-j 
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 



bir mensubunun beyanına güvenerek giriştik
leri fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair tmar ve îskân Bakanı hakkında 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Kanunu
nun öğretmenlere yanlış ve zararlı uygulanma
sı sebebiyle Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Ba
kanları haklarında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/18) 

17. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddjasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dar önergesi (11/19) 

18. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, T. O. Merkez Bankası Genel Müdürünün 
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/20) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi 
aleyhine yapılan satışlarla, pancar tohumu ver
meme ve hukuk dışı tehditler yapılması sebe
biyle Tarım ve Sanayi Bakanları hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/21) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut fiyat oynamaları karşısında ha
yat pahalılığından en çok zarar gören işçilere 
bu konuda gerekli tedbirleri getirmiyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/22) 

21. — İstanbul Milletvekilleri Orhan Birgit 
ve Suphi Baykam'ın Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu mensuplarına karşı vâki Anayasa ve 
kanun dışı hareketler sebebiyle İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
,(11/23) 

22. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbulat'-
ın ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat se
viyelerini artırmak yolunda hiçbir teşebbüste 
bulunmıyan Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/24) 

23. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/25) 

24. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/26) 

25. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve ilyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar
lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/27) 

26. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, iktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili po
litikasına dair Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/28) 

27. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'in, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirlere dair Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si (11/29) 

28. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca*-
nın, artması muhtemel görünen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç 
değerinin korunması tedbirlerine dair Bakan
lar Kurulu hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/30) 

29. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/31) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 arkadaşının, Konya İmam - Hatip Oku
lu Türkçe öğretmenlerinden Bilhan Uluçay 
hakkında bâzı dergi ve gazetelerde yapılan 
çeşitli yayınlar konusunda Millî Eğitim Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/32) 

31. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bâzı 
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan 
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı-



sında tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/33) 

32. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
her yıl tarholunan vergilerin ilânı hususun
da kanuni vazifesini yerine getirmediği id
diasiyle Maliye Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/34) 

33. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu ve Manisa Mileltvekili Mustafa Ok'un, 
ithal ham petrolünde yapılmkta olan indirim 
konusunda Hükümetin tutumu dolayısiyle Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/35) 

34. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirlerin alınmadığı iddia
sı ile Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/36) 

35. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkın
ması politikasını tesbit ve bu konuda Hükümet 
icraatını kontrol için bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, rejim aleyhtarı, 
yıkıcı faaliyetler karşısında Hükümetin du
rum ve tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/8) 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 2 arkadaşının, Türk köylüsünün 
kalkındırılması için alınması gerekli tedbirle
rin tesbiti hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/9) 

38. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında as
gari ücretlerin yurt çapında tesbit ve uygulan
ması konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/10) 

39. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
Kiracılar, ortakçılar ve tanm işçilerinin mâruz 
kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

40. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit ve Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Yurt 
dışındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

3 — 
41. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-

lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin ojrta-
dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/17) 

42. — Konya Milletvekili Fakih özfakiti'in, 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkeıj'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu 
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Pjlân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurjılu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarmİan 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141, 
4/57) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit ÜlkerFin, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu ge$ici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

46. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan^a'-, 
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 36 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun te l i 
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim i ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanğa'-
nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve|10 
arkadaşının, Bölge tiyatrolan kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğiiim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesjine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 
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•Î 48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri, kanunu tek
lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tazım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/143, 4/61) 

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Adalet, İçişleri Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212. 4/62) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas'ta «Dört Ey
lül Kongre Üniversitesi» adiyle bir üniversite 
kurulması hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Metin Oizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli ve 
15 arkadaşının; Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kamın teklifinin havale edilmiş oldu/rn 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/48, 4/64) 

52. — Diyarbakır. Milletvekili Metin Cizre
li'nin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adivle bir ilce kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasına dair öner
gesi (2/167, 4/65). 

53. — Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı'nın, Konya Milletvekili : İhsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin havale edilmiş olduğu'Millî Eği
tim, ve Plân komisyonlarından seçileoek beser 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/19, 4/66) 

54. —Gaziantep Milletvekili Ali îhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu .İmar ve-iskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer . üyeden.kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

55. — İzmir Milletvekili t Mustafa Uyar'in, 
Izıriir, Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda' görüşülmesine 
dair önergesi., (2/18, 4/68). 

56. — Adana Milletvekili Kemal- Sanibra-
himoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin havale edilmiş olduğu Adalet ve' Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
•geçici bir komisyonda görüşüUmasine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

57* —: Eskişehir Milletvekilleri Şevket- As-
buzoğlu ve Hayri Başar'in, Eskişehin Milletve
kili Hayri Başar <ve 9 arkadaşının? Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulması hakkındaki kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu Milli Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/12, 
4/70) 

58. — Millet Partisi Meclis' Grupü Başkanı 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, mev
cut Seçim Kanunu ile Milletvekilleri seçimlerinin 
derhal yenilenmesine karar verilmesine dair 
önergesi (4/71) 

59. — Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
karar alınması. 

60. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönen, İş kanunu tasarısının Tarım, Ulaştır
ma Sanayi, MilK Savunma, Sağlık ve Sosyal Yar-
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dıin, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülme
sine dair karar alınması. 

61;f *— Ulaştırma Bakam Seyfi öztürk'ün, 
Rıhtım resmi kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/133, 4/72) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sim Atalay'ın, çocuk mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel.Kurul gündeminealınmasına dair öner
gesi. (2/80, 4/73) 

63. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'in üyesi bulunduğu Millî Savunma ve Ulaş
tırma komisyonlarından istifa ettiğine dair 
önergesi ^4/74) 

64. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönmüş bulunan Deniz İş Kanunu tasarısı
nın,'t ş Kanunu tasarısını görüşmek üzere Tarım, 
Ulaştırma,. Sanayi,:. Milli Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yârdım,u Bayındırlık, İçişleri^ Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 2 şer-
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda- görüşül
mesine karar alınması. 

65 — Kars Milletvekili Celâl Nuri Koç ve 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 346 sa
yılı Temsil ödeneği.Kanununun birinci maddesi
ne 1 fıkra ilâvesi, hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair önergesi (2/155, 4/75) 

66. — Sayıştay Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonda bulunan genel muhasebe kanunu ta-
sarısram müddeti .içinde görüşülemediğinden^ İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (1/112, 
3/297) 

67. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın ~ Milletvekili Reşat 
özarda'nın, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753. sayılı -Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı, geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin müddeti içinde 
görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Geneli Kurulun bilgisine sunulmasına 
d8dnrtexkeriBİi(2/160;j 3/298): 

68.—Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 

özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 
21 hci maddelerine fırkalar eklenmesi hakkımda
ki kanun teklifinin müddeti içinde görüşüleme
diğinden- İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair (tez
keresi (2/177, 3/299) 

69. —Tarım Komisyonu Başkanlığının, i ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat öz
arda'nın, Çitfçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifinin müddeti İçin
de görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunul
masına dair tezkeresi, (2/160, 3/300) 

70. — Tanın Komisyonu Başkanlığının,! ko
misyonda bulunan Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 10 arkadaşının, Ziraat yüksek okulları 
açılması hakkındaki kanun teklifinin müddeti 
içinde görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine su
nulmalına dair tezkeresi. (2/205, 3/301) 

71. — Tarım Komisyonu Başkanlığının,' ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Musitafa 
Şükrü Koç ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince] Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/302) 

E - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — • İstanbul Milletvekili Mehmet Ali \ Ay-
bar'm,' Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yârdım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma,! söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sö«lti sorusu. (6/70) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an-



laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
jüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmayacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

9. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tanm Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılma pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü/sonısu (6/108) 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un. 
Haydarpaşa • Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/109) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/HO) 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp j&pû-
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba* 
kanından sözlü sorusu (6/112) 

17. __ Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Düzce Devlet HastanesindeKİ röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebobine dair Sağlık 
ye Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

20. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karş unda ne düşünüldüğüne dair Baş-
bakandan sözlü sorusu (6/116) 



21. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

22. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol vn köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağıma dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

23. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için iş ve îşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenj an mikta
rının tesbitinde coğrafi durum il fi az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

24. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in. Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığıyıa dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicıoğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

27. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

28. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

29. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas Uinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

30. — Sivpis Milletvekili Gıvasettin Duman'-
ın, Sivas ile merkez Ve ilçe köylerine, 1966 Büt

çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

31. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Dumana 
m, Sivas'ın merkez ve kazalanna bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından sö^ 
lü sorusu (6/127) 

32. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
saha 3i içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de Öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek scdlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
sapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay 
ııaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/İ32) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'mn Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp- düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 



güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü. 
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Ain, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

42. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

43. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

45. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

46. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday' verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

47. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol-

fi — 
I madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru

şa. (6/143) 
48̂  •— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

49. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlü'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü Borusu (6/146) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanındaxı sözlü sorusu (6/147) 

51. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

52. — Konya Milletvekilli İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

53. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

54. — Sakarya Milletvekili Muıalihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa nm muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair ,Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığıma dair Güm-

I rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 
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56. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sar* 

yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

57. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

58. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köy erinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

60. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

61. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

62. — Nevşehir Miletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda, aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

63. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 

kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

64. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

65. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

#7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

68. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

69. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ye Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövîün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrükl ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 
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72. — İçel Milletvekili ismail Çataloğlu'nun, 

Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra voliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator-
yomu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

75. — içel Milletvekili ismail Çataloğlu'
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

76. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

77. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

78. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

79. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

81. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

82. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
İsrail ve Holanda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

83. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

84. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Bedri Eaykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

85. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortalan Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

87 — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

88. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

89. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazı miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 



90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınından söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

92. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatıöın tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

93. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

94. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

95. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele- | 
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
aorusu. (6/192) 

96. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, | 
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I Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve îskân ve Köy; 

İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 
99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,! 

Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya-| 
pılmasınm düşünülüp düşünülmediğine dair1 

Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

100. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat AkayV 
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der-| 
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum vel 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne! 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta-j 
mtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

101. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu; 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

102. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ınj 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım: 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

103. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yapı 
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticareti 

I Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

104. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, VanV 
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü« 
sünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 

105. •— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt't 
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulmas; 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun^ 
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

106. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm; 
Turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygUr 
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma fiakanlarmdaıi 
sözlü sorusu (6/203) 

107. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın| 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair| 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'd, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba-

I kanından sözlü sorusu (6/205) 
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109. — Sinop Milletvekili Niyazi, özgüç'ün, 

Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza, için, eski-ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun,; Ceyhan nehrinin »anakolu üe Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'ın 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

111. — Nevşehir Milletvekili Salâhattön Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne.oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

112. — Nevşehir MilletvekiliSalâhattin.Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize 'hangi yoldan ithal edilmekte ' olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer'ÖZdağ'm, eski" İstanbul SâVcr yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

114. — Trabzon, Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of, ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'* 
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine / Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup „ olmadığına dair Milli 
Eğitim Bakanmdan. sözlü sorusu ;<6/212r)ı., 

11&--*— Hatay Milletveldli - Hüsnü-Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakarandan sözlü sorusu (6/213) ı 

117. — Ugak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'm.bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Mfflî Savunma BaMmndan sözlü sorusu (6/214)*-

118. — Konya Milletvekili Vefa Tanur'uv 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara" veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte' olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç^in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nü-
saybin Savcısının nakline İstanbul A.P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin ' doğru olup olmadığına 
dair Adalet'Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu, (6/217) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
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Tabiî 'Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

124* — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van.ili içinden geçen Akköprü ve.Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair.Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü .sorusu. (6ı/221) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili. Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
KoçHöprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar. Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin .ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu, (6/223) 

127 f.Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10-12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su.. (6/224) 

128. —-" Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSÎ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

129, ~ - Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve tskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

. 130. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van 1 Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

131. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge TYTttdiirlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

182. —'Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
^öevaş ilçesine bağhMüküs nahiyesi yoliyle Er-
.ciş ^Diyadin yolunun yapımına, devam edilip 

edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

133. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Mİ11Î 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230) 

134. — Van -Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231) 

135. — Van Milletvekili Mehmet Erdinçjin, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında,, lise 
açılmasının . düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

• 136. — Van Milletvekili Mehmet» Erdinçfin, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vufcu-

" bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

137. — Kırşehir Milletvekili Memduh Eîide-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tebdi l 
den Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) 

138. — Sinop "Milletvekili Hilmi îşgüzaıj'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

139. — İstanbul Milletvekili Osman özerin, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardıincı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka-

. nından sözlü sorusu. (6/236) 

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

141. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın .Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
-EğitimeBakanından sözlü sorusu, (â/238) 
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142. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

143. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
ın, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

144. — Van Milletvekili M. Salih Yıdız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

145. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

146.'*— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van ilinin Çatak - Narll yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

147. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/244) 

148. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 

149. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasımn programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu, (6/246) 

150. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Barbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü

şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

152. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye-

\niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlan götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

155. — Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

157. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, içişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255) 

159. —^ Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy . Kırklareli, Pı. 
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narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

160. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257) 

161. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

162. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nuıi, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kac 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

164. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düsen veya düşürülen Amerikan uçağı 
nra, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmr 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

16b. — Mı nisa Milletvekili Sami Birndo& 
ln'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 toı* 
fındığın çürümeye terk edildiei hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

166. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm 
gerekli yatırımları garçeklestirmiş bulunan T.C 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

167. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

168. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 

ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

169. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyr 
sal'ın, Sapanca - Arifiye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalınma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

170. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

171. — Sakarya Milletvekili Hayrettin: Uy-
sal'm, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgiı gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü soruşa (6/269) 

173. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
/e yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü soruşa (6/270) 

174. — Samsun Milletvekili Ya^ar Akal'm, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanm-
lan sözlü sorusu (6/271) 

175. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun istasyon - Garajlar kısmının 
ıeden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

176. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakamından 
sözlü sorusu (6/273) 

177. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, merkez ve taşra teşkilâtında, kümlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 
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178. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-

lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

179. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

180. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden aynlınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/277) 

181. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

182. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) 

183. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
in, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri ara
sında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

184. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

185. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre da
ğıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından söz-

, lü sorusu (6/282) 
186. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-

nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayıları : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun, 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 .1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
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(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve is
tanbul Milletvekili tlhami 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 -T Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
899 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] 

8. — Eski 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] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar 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 raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137,1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14.2.1966] 

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141, 1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16 . 2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16. 2 .1966] 

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 .,2 . 1966] 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk; bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) (S. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. —. Devlet Su İsleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun-

(Millet Meclisi Birleşim : 69) 
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luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş- I 
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 
1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi ; 
26 . 2 .1966] 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır- I 
n Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri- I 
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapıdan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 3 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 .1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan- I 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın-
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1966] 

6. — Kaş ilçesinin islâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu, RuM-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17>< 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin isbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) S. Sayı-
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyüf 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akifoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobast 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba-



kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu, (s/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1966] 

15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğhı ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. —» Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter

kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarşnn 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. İSa-
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

18. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 19. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 i ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu i İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların iman, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 93) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 

X 20. — Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 3 .1966] 

X 21. — İş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (1/74) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi : 10.3 .1966] 




