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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, C. H. P. 
Grupu tarafından memur aylıklarının bayram
dan önce dağıtılmasını engelleyici bir soru öner
gesi verildiği yolundaki gazete yayınlarının yer
sizliğine 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz, 
Samsun'dan Rize'ye kadar olan iller halkının 
yiyecek tahıl, tohumluk ve kredi yetersizliği se
bebiyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulundu
ğuna ve 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç da Anamur il
çesine bağlı bir kısım köylerde kıtlık bulundu
ğuna dair birer konuşma yaptılar. 

Sunuşlarla ilgili bâzı hususların oylanması 
kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam 
ihsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne kadar, içiş
leri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına Başkan
lık tezkeresinde yazılı sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin aldı
ğı için Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
na, Genel Kurulun onayına bağlı bulunan, öde
neğinin verilmesi ve 

S. S. C. B. Birlik Sovyeti ve Milletler Sov-
yeti Başkanlarının çağrısı üzerine bir T.B.M.M. 
Kurulunun Sovyetler Birliğini ziyareti husus
ları oya sunularak kabul olundu. 

istanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın 
Anayasa Komisyonundan ve, 

Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm Millî 
Savunma ve Ulaştırma komisyonlarından çekil
diklerine dair önergeleri okunarak bilgiye su
nuldu. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve Kars 
Milletvekili Celâl Nuri Koç'un, 346 sayılı Tem
sil ödeneği Kanununun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri ve 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-
lın'm, savcı ve savcı yardımcılarının 18.1.1966 
tarihli Kararname ile atanmaları sebebiyle Ada
let Bakanından olan gensoru önergesini 

Geri istediklerine dair verdikleri önergeler 
üzerine bu teklif ve gensoru Önergesi geriveril-
di. 

Gecekondu "kanun tasarısı ve aynı konu ile 
ilgili kanun tekliflerinin öncelikle başlanılan gö
rüşülmesine bir süre devam olundu. 

25 Mart 1966 Cuma günü saat 15 te yapıla
cak olan T. B. M. M. toplantısından sonra top
lanılmak üzere Birleşime saat 19 da r.on verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
İsmail Arar Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 



BtRÎNCÎ OTURUM 
Akılma saati: 15.35 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 73 ncü Bir-
lemini açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Mil
let Partisi Grup Baskanvekili Seyit Faruk ön
der ve 6 arkadaşı tarafından verilen, Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle demeci 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan, gündem 
dışı söz istemişsiniz. Devamlı olarak okutulmak
ta bulunan 470 sayfalık önerge hakkında, buyu
runuz. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin günlerdir 
bir çalışma devresine girmesi, daha doğrusu bu-
n?„ zorlanması bunun reva görülmesi karşısında 
duyduğum ıstırap beni huzurunuza çıkmak mec
buriyetinde bırakmıştır. 

Maruzatım bu hissiyat içerisinde çok kısa 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, az sonra 470 sayfa
lık gensoru önergesinin okunmasına devam olu
nacaktır. Şeklî merasimin yerine getirilmiş ol
ması için büyük bir sabırla yürütülen bu işin 
kim ve ne gibi bir faydası olduğunu izah etmek 
çok güçtür. Muhalif, muvafık bütün partilerin 
bir dereceye kadar hoşgörürlükleri devam eder, 
bundan sonra protestolar başlar. İşte bu 470 say
falık M. P. önergesini M. P. de dâhil, bütün 
partiler Meclis içinde sessiz bir protestoyla kar
şılıyorlar, salonu hattâ partilerini terk ediyor
lar. Millet de aynı suretle reaksiyon içinde. O 
halde bu beğenilmiven hareketle kim memnun 
edilmek isteniyor? Bütün bu menfi ve soğuk te
zahürata karşı bir kanun hükmünün siperinde 
hem de mâna, ruh ve maksadı aşılarak İsrar et
menin zorla okutmanın, okutturmanın faydası 
millete ve partilere nedir? 

Millet Meclisi birleşimi için gerekli çoğun
luğumuz mevcuttur. Müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Değerli arkadaşlarım, demokratik Anayasa
mızın getirdiği hürriyet müesseselerini yaşat
mak ve geliştirmenin en büyük bir görev oldu
ğunu ve bu millî vazifenin başarılı tahakkuku 
için iktidar veya muhalefet olarak siyasi parti
lerin birbirlerini tamamlıyan görevleri bulundu
ğunu kabul etmekteyiz. 

Bu inanç ve düşüncenin sahibi olarak bugün 
gözlerimizin önünde geçen ve herkesin, her par
tinin seyirci kalmayı tercih edip bir hal çaresi 
düşünmedikleri bu gensoru oyunu meclislerin de
ğil, Milletin tahammülünü zorlamakta, onun gü
ven ve ümit dolu masum tertemiz dünyasını ka
rartmaktadır. Bu 470 sayfalık gensoru önerge
sinden sonra 500 sayfalık bir önerge daha ha
zırmış. 

Değerli arkadaşlarım; buna; milletin ümit ve 
hayat kaynağı en büyük mabedi olan Yüce Mec
lisi karmakarışık bir hale sokmaya kimsenin 
hakkı yoktur, nemelâzım adam sende diyemezsi
niz. Diyemediğim için huzurlarınızda bir kere 
daha hukukî ve teknik mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlar, hususiyle 
Anayasa normal vaziyetleri tanzim ve derpiş 
eder. Hiçbir kanun hükmü anormale göre dü
zenlenmemiştir. Bu sebeple Anayasamızın 89 ncu 
maddesi de normale göre hazırlanmıştır. Kanun
lar için normal nedir? Normal şudur; o kanunun 
varlığını, işlemesini, kabul ettiği hallerin, biri
nin değerini engelliyemiyecek şekilde yürütül
mesidir. 

Şimdi, 89 ncu madde, Meclisin murakabe va
zifesini derpiş ve tanzim ediyor. 64 ncü madde; 
ise, Meclisin ismine uygun olarak, yasama vazi
felini derpiş ve tanzim ediyor. Esasen bu Mecli-; 
sin ismi yasama meclisidir, bundan kimsenin itU 
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razı yoktur. Bunun yanında Hükümetini de mu
rakabe edebilir. Onun için yasama görevi daha 
mühim olarak ikincisine takaddüm eder. Bu se
beple hiçbir suretle murakabe işlemi yasama iş
lemini engelliyemez. 89 ncu maddeyi bu şekilde 
anlamak Anayasanın ruhuna ve maksadına uy
gundur. 89 ncu maddenin bu haliyle tanziminde 
kanun koyan bu kürsüde birkaç celse önce Sa
yın Feyyaz Koksal tarafından okunanı Kurucu 
Meclis zabıtlarında da görüldüğü gibi; anormali 
tanzim etmemiş ve hattâ bunu tasrih ve tavzih 
lüzumunu duyarak, zabıtta okunduğu gibi, gen
soru müessesesinin işletilmesi obstrüksiyon vası
tası olamaz, denmiştir. Kanun koyan 5 aylık bir 
Hükümet için bir haftada politik maksatlarla 
bir kanunu çıkartmamak maksadiyle 41 gensoru 
verileceğini düşünmemiştir. Hele 476 sayfalık 
bir kitap halinde gensoru önergesi geleceğini bu 
madde tanzim ve tedvin edilirken bir sayın üye 
hatırlatmış olsaydı ve bunu kanun koyan muhal 
ve hayal olarak telâkki etmeseydi, hakkın suiis
timalini yani anormali önlemeyi meclislere ve 
onu teşkil eden parti gruplarına bırakmayıp bir 
fıkra olarak madde metninde yasaklardı. — 

Aziz arkadaşlarım, bu sebeplerle temadi eden 
ve kitap halinde takdim olunan gensoru taleple
ri gayriciddidir ve gayrikanunidir. 

Yüce Meclisimizin reylerinin % 47 sini al
mış bulunan sayın muhalefet partilerinin böyle 
bir yola başvurmalarını halkımız da tasvibetmc-
mektedir. Çünkü bu, halka hizmet değil, bir nevi 
onun reylerini onun istemediği siyasi oyun ve 
hareketlere vasıta kılmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; Yüksek Meclisin nor
mal çalışma imkânına kavuşturulması lâzımdır. 

Başta Muhterem Meclis Başkanı olmak üze
re, Yüksek Eiyaset Divanının ve sayın parti tem
silcilerinin, geç de olsa, buna bir hal çaresi bul
maları ve siz sayın, üyelerin de buna destek olup 
teşvik etmeniz milletimize ve onun en yüce tem
sil yeri Yüksek Meclise en büyük hizmet olacak
tır. Saygılarımla. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Baş
kanlık Divanı bu konuda gerekli tetkikatı yapa
caktır. Daha önce de verilmiş bulunan önergeler 
üzerinde Başkanlık Divanı bugünlerde yapacağı 
toplantıda meesleyi tartışacak ve Yüce Meclisin 
huzuruna hazırlıklı bir şekilde gelecektir. An
cak bu, siyasi hayatımızda ilk defa vukubulmuş 

bir hâdise olması dolayısiyle Başkanlık olarak 
geçenki birleşimde de beyan etmiş olduğum ci
hetle, re'sen bir hareket yapmak imkânı bugün 
için bahis konusu olamıyacaktır. Bu sebeple ve
rilmiş bulunan önergenin okunmasına devam 
edilecektir. 

Sayın Yıldırım, zatıâlinizin vermiş olduğu 
önergeyi de Başkanlık Divanına göndereceğim. 
Başkanlık Divanında tâyin edilecek mukteza 
Yüce Meclise sunulur, o zaman görüşmelerinizi 
usulî muamele safhasında intikal ettirirsiniz. 

ÎSMAÎL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Kabul ediyorum, ama bunun okunmasının genso
ru önergelerinin mahiyetine, İçtüzüğe, hattâ 
Anayasaya bile uygun olmadığı kanaatindeyim. 
Bu hususta bir müzakere açılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
Başkanlık Divanında bu meseleyi inceliyeceğiz, 
enine boyuna tartışacağız ve Yüce Meclise bir 
sunuş halinde geleceğiz. O zaman sayın üyeler 
ve Yüce Meclis bu hususta lâzımgelen kanaatini 
izhar buyurur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, önergeyi 
okutmadan evvel yine bir şeklî muameleye ria
yet yönünden, Sayın Divan Kâtibi arkadaşımı
zın, önergeyi oturarak okuması hususunu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Sayın 
Başkanım, önergemin gayriciddî olduğu iddia 
olundu, müsaade ederseniz önergemin gayriciddî 
olmadığını izah edeyim, lütfen söz veriniz, «gay
riciddî» tâbirini kullandılar, sataşma vardır. 

BAŞKAN — Efendim, bu mesele Divan su
nuşu olarak Yüce Meclise intikal ettiğinde me
seleyi tartışacağız. Riyaset bu hususu bu şekil
de takdir etmedi, Sayın önder. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Lüt
fen söz veriniz. Sataşma vardır, cevap verece
ğim. Bu hususu Yüce Meclisin reyine sunun. 

BAŞKAN — Sayın Faruk önder kendisine 
sataşma vâki olduğu iddiasiyle söz talebinde di
renmektedir. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kendisine söz verilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Sayıl
madı efendim. 
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BAŞKAN — Bir daha oya arz edeyim. 
Sayın Faruk önder, kendisine sataşma oldu

ğunu iddia etmekte ve direnmektedir. Kendisine 
söz verilmesini kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — «gay-
riciddî» lâfı bir sataşma değilse.. 

BAŞKAN — Sayın önder, Yüce Meclisin ka
rarlarına itibar gösteriniz. Yüce Meclisin karar
larına saygı gösteriniz. Zatıâliniz hakkında sa
taşma olmadığını bu Yüce Meclis kabul etmiştir. 
İstirham ederim, Yüce Meclisin kararlarını bu 
şekilde istifhamla karşılamaya hakkınız yoktur. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) 
riciddî» lâfı eğer satışma değilse.. 

«gay-

BAŞKAN — Yüce Meclis öyle kabul etmiş
tir. Yüce Meclisin kararma uymakla mükellefiz. 

2. — 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) 

BAŞKAN — Geçen birleşim kaldığımız yer
den önergeyi okumaya devam ediyoruz efendim. 

«13.5.1959 tarihli yaprağında (... Bugün Mec
lis Divanını topladım. Zabıttan çıkacak kelime
ler üzerinde konuştuk. Agâh'tan başka arkadaş
larla çıkarılacak kelimeler üzerinde mutabık 
kaldık. Agâh'a sordum. Bugün ne. yapacaksın 1 
Cevap : Kanun, nizam ve namus ne emrederse 
onu... Bu sözleri arkadaşlar infialle karşıladı
lar. Zaten 11.5.1959 Pazartesi günü kendi mev
zuu ya bir takrir verilirse sözü ile karşılamıştı. 
«Agâh anlaşıldı. Günün ehemmiyetini bizler gi
bi görmüyorsun, vaziyet ciddîdir. C.H.P. mesele 
çıkarmak istiyor. O halde sen çıkma; ben çıka
cağım» dedim ve ayrıldık.) diye yazılıdır.» 

TAHİR YÜCEKÖK (Adana) — Başkanım, 
muhalefet partisine mensup milletvekilleri öner
geyi dinlememek için salonu terk ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın YücekÖk; rica ederim 
efendim, arkadaşların dışarı çıkması kimseyi alâ
kadar etmez. (Gürültüler) 

Rica ederim arkadaşlar, müdahale etmeyin. 
Riyaset lâzımgelen tanzim vazifesini yapmakta
dır. 

Buyurun efendim, devam edin. 

Sanık Refik Koraltan, sanık Fahri Ağaoğluf-
nun grupta 10.6.1958 tarihinde vâki konuşmacı 
üzerine Başkanlığındaki genei idare kurulurla 
çağırarak bu konuşmasının muhalefet partileri
nin tenkidlerinden de ileri gittiğini beyanla keık-
di milletvekilleri tarafından bile tenkid ve mu
rakabeye müsaade edilemiyeceği yolunu tutmuş
tur. Bundan başka Meclis murakabe vasıtaları 
olan önerge ve gensoruları uzun müddet gün
deme almamak suretiyle muhalefetin murakabe
sini önlemiştir. Kendi hâtıra defterinde olduğu 
gibi sanık Celâl Bayar bunların gündeme alın
mamasını istemiş olsa bile tarafsız olması lâ
zımgelen Meclis Başkanlığını Cumhurbaşkanlı
ğının arzusuna tabi tutması kabule şayan ola
maz. 

Hattâ sanık Agâh Erozan, önergelerin ve 
gensoruların gündeme alınmamasından dolayı 
muhalefetin, Reisvekillerini muahaze ettiğitıi 
bildirdiği halde, sanık Refik Koraltan'm yine 
bunları gündeme almamakta ısrar ettiğini Ye 
hattâ bu hususta Meclis Başkanlığına bir de ya
zı yazdığını beyan eylemiş ve sanık Refik Ko
raltan da bu hususu kabul etmiştir. 

Sanık Refik Koraltan; 19.6.1958 tarihli grup 
müzakereleri sırasında sayfa 12 de yazılı oldu
ğu üzere, oturduğu yerden ve muhalefetin ko
nuşmasına meydan vermemek için «Müzakeresiz 
reye konulur» demiştir. 

Sanık tarafsız olduğunu ve kanunlara, sıjıç 
kastı olmaksızın rey verdiğini bildirmekte ise dje, 
toplanan deliller ve umumi tutumu, müdafaası
nın vâridolmadığmı göstermektedir. 

Sanık, karısına sıhhi malzeme getirtmek için 
aldığı döviz müsaadesini, Almanya'dan getirtti
ği (Barbara) ismindeki kızın yol masrafına s&pî 
etmek suretiyle Türk parasının kıymetini korja-
ma Kanununa muhalefetten açılan ve Divanen 
960-18 numarasında kayıtlı dâva ile 961-7 sayılı 
Vatan cephesi dâvasında mahkûmiyeti cihetine 
gidilmiştir. (Tafsilât ve karar gerekçesi ikinjci 
bölüm 10 ve 16 ncı numaralardadır.) Kendisi 
Celâl Bayar ve Adnan Menderesle asıl iştirak 
halindedir. 
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19. — Sanık Agâh Erozan : 

1950 den beri Milletvekili ve Meclis Reisvc-
kilidir. Son yetki Kanunu hariç, İçtüzük de dâ
hil olmak üzere, Anayasayı ihlâl eden bütün 
kanunlara müspet oy vermiştir. 

9.1.1958 tarihli grup toplantısında : (... Mü
saade buyurursanız hasbelvazife Riyasette vazi
fe görürken hatibi saded hark-indc olup olma
dığım kontrol bakımından hatibin sözlerini iyi
ce dinlemiye mecbur kalıyorum. Muhalefetten 
konuşanların sözlerini beyanlarını mevzuu üze
rinde aşağı - yukarı bir nişan tahtası gibi izah 
edersem, 7-8-11 vuruyor. Bizden bir arkadaş ise 
3-4 vuruyor. Tam isabet yoktur. Halbuki onlar 
on mu vuruyor, bizim 11-12 vurmamız lâzımdır. 
Bunun için de evvelden hazırlanmak lâzımdır. 
Dikkat ederseniz muhalefetteki bâzı arkadaşlar 
biraz sağa sola müracaat ederler, etüt yaparlar, 
bendeniz do ara sıra gündemin vaziyetine göre 
vâki olabilecek sataşmalar için tetkikat yapa
rım. Faik Ahmet Barutçu meselâ bir şey söyle
di : înnemel ameli binniyat söylediğinin aslım, 
idgamını. ihfasını, iğrarmı alır cevabını veririm. 
Dayanabilirse aşkolsun. «Alkışlar, yasa Reis 
snsleri» Sebati Bey arkadaşımızın konuşmalarını 
dinlerim. Sebati B-y konuşurken yaptığı tesir
leri muhalefetin yüzünde takibeder, ona karşı 
gelebilecek aksülâmellerin cevabını hazırlarım. 
Yalnız bir hâdisenin üzerine eğilmek lâzım... Ha
tırlarsınız Sebati diyor ki ; siz bir partii mübe-
zilesiniz. Oradan Fethi Çelikbaş Riyasete dönü
yor; efendim hakaret etti diyor Diyorum ki ke
lâmı ihmal değil imal edin ? - Fethi Çelikbaş ke
lâmı imal edemez. - kelimenin selâsisi «azildir.» 
îftial babından «itizâl, o babın ismi faili «mute
ziledir.» İftial babı mutavaat ifade eder. Haka
ret mevzuubahsolamaz. Müzakereye devam 
ediyoruz altından kalkamaz.) demiştir. Bu söz
ler Meclis Başkanlığı tarafsızlığının nasıl ihlâl 
edildiğinin, onun için hattâ kelime oyunlarına 
î)ile müracaat olunduğunun bariz bir misalini 
teşkil etmektedir. 

11.5.19G0 tarihli grup konuşmasında da : 
(... Başbakanımızı dinlerken üzüntü duyduğumu 
ifade ederim. İfadelerinin arasında Halk Partisi 
ile el altından bir anlaşma mevzuu dedikodula
rının dolaştığı ve hattâ bu meyanda Başvekilin 
dahi çekilmesi lüzumunun ileri sürüldüğü beyan 
edildi. Bu tarzı hareket asla doğru olmaz. Halk 

Partisi ile bizim bu şekilde bir anlaşmaya git
memiz mevzuubahis değildir. Halk Partisinin 
suçlu olduğunu iddia ettiğimiz şu sırada bizim 
onlarla bir anlaşma yapmamızın nereden ve na
sıl bir maksatla çıkarıldığına hayret ediyorum. 
Başvekilimizin ne dün ve ne de bugün çekilmesi, 
kendi ifadeleriyle de sabit olduğu veçhile, asla 
mevzuubahsolamaz. Hattâ bu ahval ve şerait 
içinde Başvekilimizin değil, Kabine âzasından 
her hangi birinin dahi şu anda çekilmesi asla 
doğru değildir, kanaatindeyim. Zira hdiscle-
rin neticesine karar almak zorundayız. Bu iti-
barLa Hükümot bütün kadrosiyle vazifesine de
vam edecektir.) Halbuki sanık 1 6.19G1 tarihli 
duruşma oturumunda ve duruşma tutanağının 
12G8 nci sayfasında : (... Tahkikat Komisyonu 
salâhiyeti kabul edildikten sonra eminim ki, D.P. 
Meclis Grupunda birçok arkadaşlar bu hususta 
harekete geçmişlerdir. Hattâ bendeniz de ken
di çapımda Kabinedeki arkadaşlara, siz bu vazi-
vet karşısında artık vazife görmeyiniz. Derhal 
istifa ediniz. Meselâ o gün grup toplantısından 
evvel bunu Hadi Hüsman'a söyledim, Ethem 
Menderes'in evine giderek söyledim. Ethem 
B^y daha evvel hazırlamış olduğu istifasını 
gösterdi. Sebati'ye gittim. Hayrettin Erkmen 
ile beraber isti "a edeceğiz dedi) demiştir. Aynı 
oturumun 1289 ncu sayfasında yukarda geçen 
11.5.1060 tarihli sanığın grup konuşması okuna
rak, başkanlıkça : (11.5.19G0 tarihinde Başve
kil dursun, hattâ Kabineden kimsenin bu ahval 
ve şartlar içinde çekilmesi doğru değildir, di-
vorsunuz. Ondan sonra da biz Hükümeti devir
mek için teşebbüse geçtik diyorsunuz... Duru
munuza ve vaziyetinize başka bir istikamet 
vermek isteyişinize içinizden gülenler vardır) 
-l^nilmiş ve sanık sözlerini ve hareketlerini telif 
"dememesi karşısında söyliyememek durumuna 
düşmüştür. 

Sanık, müdafiinin hukukî noktalara müte
veccih müdafaaları yukarda hukukî kısımda ce
vaplandırılmış ve yerinde olmadığı belirtilmiş
tir. Meclis müzakerelerini Reisvekili sıfatiyle 
idare ederken tarafsız hareket ettiği yolundaki 
müdafaası da yukarıya geçirilen konuşması kar
şısında varit görülmemiştir. Uzun müddet idare 
"ttiği Meclis müzakereleri sırasında usulsüz söz 
istiyen ve konuşmak teşebbüsünde bulunan bir 
demokrat milletvekiline söz vermemiş olabilir. 



&. Meclisi B : 73 25 . 3 . 1966 O : 1 

Sanığın fiil ve hareketi asli iştirak mahiye-
tindedir. 

20. — Sanık ibrahim Kirazoğlu : 
Sanık, 1950 den beri Milletvekili ve Meclis 

Reisvekilidir. Halk Partisi malları hakkındaki 
kanunu teklif edenler arasındadır. Ve müspet 
rey vermiştir. İçtüzük dâhil diğer Anayasayı ih
lâl eden kanunlara da oy vermiştir. 

Sanık son 7468 sayılı Kanunun Mecliste mü
zakeresi sırasında Hüseyin Ortakçıoğlu konuş
maya başladığı sırada, Meclis zabıt ceride say
fa 293 te görüldüğü veçhile sanık Agâh Erozan'-
dan Başkan vekili iğini almış ve müzakereleri şu 
şekilde idare etmiştir. Agâh Erozan'ın Başkan
lığı sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi milletve
killerinden Turhan Feyzioğlu konuşmasını biti
rirken zabıt ceride 287 nci sayfada : (... tarihî 
reylerinizi verirken siyasi parti menfaatlerinin 
çok üstünde, küçük ve kısa ömürlü menfaatler 
yerine Türk Milletinin ebedî menfaatlerini, uzun 
vadeli millî menfaatleri düşünmenizi tekrar is
tirham ediyorum ve bu tarihî günde reylerinizin 
nasıl tecelli ettiğinin Türk Milleti tarafından 
bugün ve yarın bilinebilmesi için teklifin açık 
oya konmasını istiyen bir takrir veriyorum, tak
dir sizindir.) demiş ve bu takriri vermiştir. Bu 
takrir sanık Agâh E rozan tarafından oya konul
madığı gibi sanık İbrahim Kirazoğlu tarafından 
da oya konmamış ve binnetice 7468 sayılı Kanun 
işari oyla oylanmıştır. 

Sanık buna karşı böyle bir takrir verildiğin
den haberi olmadığını bildirmiş ise de 4 . 5 .1960 
tarihinde ve kendisinin idare ettiği Meclis mü
zakeresi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi mil
letvekillerinden Avni Doğan zaptı sabık hakkın
da söz istiyerek : 

(... Yüksek malûmunuzdur ki, bir lâyiha ve
ya bir teklifin kanuniyet kesbedebilmesi için İç
tüzük muayyen zavabıt ve kaideler koymuştur. 
Çıkan, çıktığı zapta dercedilen kanun bu zava-
bıta ve kavide riayet edilmeksizin çıkmıştır. Ev
velâ 15 ten fazla imza ile açık oya konulması tek
lif edildiği halde bu teklif, takdire muhavvel 
bulunmıyarak otomatikman mevkii tatbika ko
nulması icabettiği halde reddedilmiş, bundan 
başka ceza tatbikatı vesilesiyle Büyük Millet 
Meclisi tamamen samiinden ve basın erkânın
dan boşaltıldıktan ve tam bir celseyi hafiye ha
line getirildikten sonra bu kanunun müzakeresi

ne devam edilmiştir. Celseyi hafiye talebetmdden, 
daha önce karar vermeden Meclis aleniyeti ihlâl 
edilip teklifin bu şekilde müzakeresi mürıkün 
değildi. Bu itibarla bu kanun bir lâyiha ve 
teklifin kanuniyet kesbetmesi için İçtüzüğün 
koyduğu gerekli ahkâm dışında muallel olarak 
çıkmıştır.) demiştir. l 

Sanık aynı oturumda (... 29 Nisan celsesinde 
cereyan eden müessif hâdiseler hepimizin gözü 
önünde cereyan etmiştir. Nizamnameye şu veya 
bu şekilde riayet edemediğini söyliyen arkadaş
ların mütalâa ve fikirleri mesnetsizdir. Vaka 
herkesin gözü önünde cereyan etmiştir. Nizajmna-
menin dışında ona aykırı ve hattâ onun üstünde 
teessüfe şayan hâdiseler cereyan etmiştir; bunun 
dışında ne gizli celse kararı vardır. Ne gizli j celse 
yapılmıştır. Ve ne de zabıtların neşred İlmemesi 
meselesi yoktur. Samiinin girmesi ve çıkmasf ser
besttir. Aleniyet ihlâl edilmiş değildir. Kal<jlı ki, 
nizamnameye riayetsizlik suretiyle dışarı çıkmak 
istemiyen arkadaşların bu hallerinin - samimî 
olarak ifade edeyim ki - samiin tarafından görül
mesi bir mebus olarak hepimizi üzecek bir hâdi
se idi ve celse tatil edilmiş bulunuyordu.^. Şu 
noktayı ifade edeyim ki, açık oydan maksat I tâyi
ni esami olduğuna göre ifade edeyim ki, mevcu
dun ittifakı ile yani 337 kişinin ittifakiyle 1 tarar 
alınmış ve kanun kabul edilmiştir. Sizlerin de 
ferden ferda hiçbir şekilde o hareketlerinİ2İ bu
gün vicdanlarınızda tasvibetmedğinizden emin 
olmak istediğim o velveleniz arasında beklese idi
niz, ben belki o takriri reye koymamak gibi bir 
yola asla gitmezdim. Siz salonu terk ettikten son
ra kanun ittifakla kabul edilmiştir.) demiştir. 

Bu ifadeye göre sanığın kanunun açıl* oya 
konması hakkındaki 15 kişilik takririn verildiği
ni ve oya konmamış olduğunu bildiği açıkça an
laşılmaktadır. Halbuki kendisi «bu takrir benden 
evvel müzakereyi idare eden Başkanvekili [Agâh 
E rozan zamanında verilmiş, ben bu takririn mev
cudiyetinden haberdar değildim.» diye müdafa
aya başvurmaktadır. Riyaset Divanında çalışan 
kimselerin duruşmadaki beyanlarına göre di reye 
konmak üzere verilen takrirlerin Başkanın ^nün
de bulunduğunu ve Başkanın bu gibi takrirlerin 
verildiğinden haberdar olacağını bildirme^ su
retiyle ayrıca bu noktayı teyidetmişlerdir. j Bun
dan başka takriri verenin ve parti arkadaşlarının 
salonu terk etmiş olmaları takririn oya konjması-
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ııa asla mâni değildir, iktidar partisi mensupla
rından sanık Hüseyin Ortakçıoğlu konuştuktan 
sonra İsmet inönü söz aldığı zaman (zabıt ceri
desi sayfa 298) sanık Murat Âli Ülgen; «kürsü
den ihtilâl beyannamesi okuyorsun paşam.» de
miş. Sanık Enver Kaya'nm sataşması karşısında 
Reis bir ihtar vermiş, sanık Baha Akşit : «Büyük 
Millet Meclisinin kararı hicap verici olur mu?» 
demiş, inönü'nün konuşması sırasında soldan «ne 
isnatlar yapıyor Reis Bey» diye bağırmalar ve 
gürültüler olmuş, sanık ibrahim Kirazoğlu «za
bıt ceridesi sayfa 300 de : rica ederim gürültü
lerden söylenenler duyulmuyor, yerlerinize otu
runuz» şeklinde ihtarda bulunmuş, inönü'nün 
konuşması bitince sanık İbrahim Kirazoğlu : 
«Beyler müsaade buyurun, sükûneti muhafaza 
edin, İsmet İnönü'nün memuru, emniyeti, zabı
tayı, politikaya karıştıran beyanlarının zabıttan 
çıkarılması hususunu reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... demiş» Hüseyin Fırat : «Zaptı 
okuyalım» demesine karşı sanık tekrar reye koy
muş, kabul edilmemesi üzerine «soldan, şiddetli 
gürültüler ve masalara vurmalar arasında zabıt 
okunsun denilmiş, bunun üzerine sanık sayfa 
301 de : (Hatibin konuşmasını Riyaset duyamı
yor. Lütfen sükûneti muhafaza edin, «soldan 
şiddetli gürültüler» konuşmaları takibedemiyo-
rum. Zabıtları tetkik etmek üzere inikada 15 da
kika ara veriyorum, demiş ve bu anda saat 18,45 
tir. 

19,05 te oturum açılmış. Sanık : (Celseyi açı
yorum. Riyaset bundan evvelki celsenin sonunda 
beyan ve ifade eylediği gibi, zabıtları tetkik etti. 
Dahilî Nizamnamenin 188 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası uyarınca İsmet İnönü'nün beyanları, ken
disinin Meclisten çıkarılmasını icabettirmektedir. 
Bu ise reylerinize vabestedir. «Sağdan, şiddetli 
gürültüler, devamlı bağırmalar.» Kendisinin 12 
inikat Meclisten çıkarılmasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... «sağdan şiddetli gürül
tüler, yuh sesleri» kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. «Sağdan, devamlı gürültüler, ayağa kalk
malar, bağırmalar, müdafaa hakkı tanı, müdafaa 
hakkı tanımazsan yapamazsın sesleri.» İnönü sa
londan çıktı. Müdafaa talebedilmemiştir. Bu ko
nuşmaların zabıttan da çıkarılması icabetmekte-
dir. «Sağdan, gürültüler, yuh sesleri» zabıttan 
çıkarılmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. «Soldan, alkışlar» «sağdan sü

rekli gürültüler.» Beyefendiler bu nizamname 
icabıdır, bu nizamnameye herkes uymaya mec
burdur. «Şiddetli gürültüler, karşılıklı yuh ses
leri» Beyler bu Dahilî Nizamnamedir. Buna her
kes uyar. Bundan ne Kirazoğlu, ne de İsmet İnö
nü müstesna ve muarra değildir. «Soldan, alkış
lar, karşılıklı yuh sesleri, gürültüler.» Lütfen 
oturunuz beyler, müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Adliye Vekilinin buyurun : «Sağdan, çok 
şiddetli gürültüler sıra kapaklarını vurmalar» 
«şiddetli gürültüler arasında» beyler bu şekilde 
harekete asla hakkınız yoktur. Mebusluk sıfatına 
yakışır hareket değildir. Bu vaziyette müzakere
nin devamı mümkün değildir. İnikada 10 dakika 
ara veriyorum.) demiş. Bu anda saat 19,12 dir. 

Bu suretle gürültü sebebiyle ilk defa oturu
ma 10 dakika ara vermek suretiyle talik edilmiş
tir. Bundan evvelki talik zabıtları tetkik sebebiy
le idi. 

19,15 te sanı'k celseyi açıyorum: Söz Ad
liye Vekilinin «Sağdan şiddetli gürültüler ve 
sıra kapaklarının vurulması» Adliye Vekili Celâl 
Yardımcı Ağrı : 

— Ne yapsanız konuşacağım «sağdan şiddet
li gürültüler ve sıra kapakları vurmalar». 

Sanık : (Beyefendiler bu yaptığınız hareket
ler asla Meclise lâyık hareketler değildir. «Sağ
dan şiddetli ve fasılasız gürültüler ve sıra ka
pakları vurmalar.» 

Adliye Vekili Celâl Yardımcı : 
— Yani Hükümeti konuşturmıyacaksınız. 

Konuşacağım. Vuracaksınız, vuracaksınız, susa
caksınız ve konuşacağım. «Sağdan şiddetli ve 
fasılasız gürültüler.» 

Sanık: (Suphi Baykam, Yaşar Alhas, Ni
hat Sargmalp mütaaddit ihtarlara rağmen sü
kûneti ihlâl etmektedirler. Bu arkadaşların üç 
inikat Meclisten çıkarılmaları hususunu reyle
rinize arz ediyorum. Kaıbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Suphi Baykam, Yaşar Al
has, Nihat Sargmalp buyrun dışarı. «Sağdan 
şiddetli ve celse müddetince devaım eden gürül
tüler, müdafaa haıkkı istiyoruz sesleri» buyurun 
idare âmirleri vazifenizi yapın; Ekrem Bey 
icabeden muameleyi yapın; İbrahim İmirzalıoğ-
lu sükûneti ihlâl ediyorsun. Bu şekilde gürültü
ler devam ederse ben de ceza vermekte devanı 
edeceğim. «Sağdan çok şiddetli ve mütemadi gü
rültüler, sıra kapaklarını vurmalar.» Nihat Sar-
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gınalp, Suphi Baykam, Yaşar Alhas salonu ter-
kedin; «Sağdan çok şiddetli gürültüler, sıra ka
paklarına devamlı ve ısrarlı vurmalar.» Beye
fendiler, burası Büyük Millet Meclisi, yaptığınız 
hareket asla doğru değildir. Nurettin Akyurt, 
Reşit Önder gürültüye sebebiyet veriyorsunuz, 
hakkınızda ceza tatbik edeceğim. Bu arkadaşla
rımız gürültüye sebebiyet verdiklerinden 6 şar 
inikat Meclisten çıkarılmalarını reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. «Sağdan sıra kapaklarını devamlı 
olarak vurmalar.» 

Beyler bu hareket yakışmaz): 
Nihat Sargmalp (Gümüşhane) : (Hakkınız 

yok böyle hareket etmeye mesul olacaksınız 
«Sağdan devamlı olarak sıra kapakları, sesler»). 

Sanık : (Konuşmaya dahi hakkınız yoktur. 
Vekil beyefendi rica etsem devam buyurabi-
lirmisiniz? «Sağdan devamlı sıra kapakları ses
leri.» Beyler riyaset bu hareketleri hiç biri
nize yakıştırmıyor. «Sağdan devamlı olarak sıra 
kapakları sesleri» Mehmet Delikaya Osman 
Eroğlu, Ahmet Üstün, Hasan Tez devamlı ola
rak gürültüye sebebiyet veriyorlar. Kendileri
nin 6 şar inikat Meclisten çıkarılmaları husu
sunu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. «Sağdan yuh ses
leri devamlı olarak sıra kapaklarına vurmalar» 
«Sağdan nasılsın Vekil Bey sesleri). 

Adliye Vekili Celâl Yardımcı : 
— Fevkalâde iyiyim. Siz kendi halinize ba

kınız. Bana göre birşey yok. «Sağdan şiddetli 
ve sürekli gürültüler, kesilmeden devam eden 
şiddetli kapak sesleri». 

Sanık : (Gürültüye devam öden Ali Rıza Ak-
bıyıkoğlu, Âdil Sağıroğlu, Tevfik Ünsalan'm 
6 şar inikat Meclisten çıkarılmalarını reylerini
ze arz ediyorum. Efabul edenler... Etmiyenler.. 
KaJbul edilmiştir. «Sağdan şiddetli gürültüler, 
çıkmazlar sesleri, aralıksız kapak vurmalar». 
Haklarında çıkarma cezası verilen Mebusların 
dışarı çıkmamaları dolayısiyle celseye 5 daki
ka ara veriyorum.) demiştir. Bu anda saat 19,35 
dir. 

Saat 20,40, yine sanığın başkanlığında celse 
açılmıştır. 

Avni Doğan : 
— Samiin tahliye edilmiştir. Müzakere bir 

gizli celse mahiyetindedir. Karar alınmadıkça 
gizli celse açılamaz. 

Sanık : «Samimin bulunup bulunmaması mü
zakereye mâni değildir. Devam ediyoruz efe|n-
dim, gizli cebe değildir. «Sağdan sıra kapakla
rına vurmalar, gürültüler.» Kapılar açıktır, şa-
tmiin isterse gelebilir. 

Demokrat Milletvekili Osman Kavrakoğjlu 
söz almış bunun konuşması sırasında da gürül
tüler devam ediyor. Halle Partili Milletvekili 
Nüvit Yetkin : 

— Usul hakkında söz istiyorum. 
Sanık söz veremem efendim, dedikten sonra 

Demokrat Parti Milletvekili Selâmi Dinçer ta
rafından : 

— Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye 
vaz'ını arz ve rica ederim. Şeklinde takrir ve
rilmiş, bunun üzerine sanık : 

— Kifayeti müzakere takririni reylerinize ajrz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. «Sağdan devamlı gürültüler ve sıra 
kapaklarına vurmalar.» Maddelere geçiLmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. «Sağdan devamlı gü
rültüler» müstaceliyet talebini reylerinize airz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabiul 
edilmiştir. «Sağdan devamlı gürültüler ve sıpa 
kapaklarını vurmalar.» 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim. «Sağdan 
takrir var sesleri». 

Nüvit Yetkin : 
— .Takrir var efendim, okutsanız ya.. Reis: 

Takriri okuyoruz: «Yüksek Reisliğe: Çorum 
Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu, Bolu Mebusu Ajk-
şemsettinoğlu, Yozgat Mebusu Sefer Eronjat 
ve Rize Mebusu Muzaffer Önal'm Türkiye Bjü-
yük Millet Meclisi dâhili nizamnamesinde yazjılı 
tahkikat encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri 
hakkında kanunun teklifine ait 26 . 4 . 19)60 
günlü muvakkat encümen mazbatasının Anaya
sa encümenine tevdii hususunun açık oya ko
nulmasını arz ve teklif ederiz.» Şeklindeki tak
rir üzerine sanık : 

— Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler takrir reddedilmiştir. 
«Sağdan gürültüler, tüzüğe aykırı hareket edi
yorsunuz sesleri.» Maddeleri okutuyorum. 

Nüvit Yetkin : 
— Reis Bey takririmiz vardı. Açık oya kay

manız lâzım. 
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Sanık : Encümene havale açık oyla olmaz 
efendim.» demiştir. Sanık birinci maddeyi oku
tup reye koyduğu sırada saat 20,50 de Halk 
Partili milletvekilleri salonu terk etmişlerdir. 

En nihayet sanık : «Kanunun Heyeti Umumi-
yesini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İttifakla kabul edilmijtir. Bu 
anda saat 21,10 dur. 

Meclis müzakeresi sırasında gürültü çıkıp 
Başkan bunu yatıştırmaya muvaffak olamazsa 
ne suretle muamele yapılacağını İçtüzüğün 
94 ncü maddesi tesbit etmektedir. C4 ncü mad
de aynen şöyledir : 

(Heyeti Umumiye müzakereleri gürültüyü 
musibolup da Reis bunu yatıştırmaya muvaffak 
olamazsa ayağa kalkar. 

«Eğer gürültü yine devam ederse celseyi ta
til edeceğini söyler. 

Yine intizamın iadesi kabil olamazsa bir 
?aat müddetle umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celseyi açar. 

Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi
tam ver!p inikadı başka bir güne bırakır). 

Halbuki bu kanunun Mecliste müzakeresi 
başlar başlamaz gürültü de başlamış ve 4 ncü 
oturumda saat 20;00 zabıt 303 da görüleceği 
veçhile Halk Part'li milletvck'lleri çıkıncaya 
kadar gürültü devam etmiş, gürültü sebebiyle 
oturumları sanık kısa müddetlerle talik etmiş ve 
İçtüzüğün yukarıya getirilen T4 n-üi madies'nin 
pek açık hükmüne riayet etmeksizin ve yine yu
karda geçtiği veçhile açık oya konulmasına dair 
takriri de nazara almıyarak ve oy koymıyarak 
kanunu çıkarmıştır. 

Halbuki gürültü sebebiyle oturumu 94 ncü 
maddenin son fıkrası hükmünce başka bir güne 
bırakacak ve o gün kanunu çıkarmıyacaktır. Ve 
Bu takdirde muhtelif inikatlar müzakereden çı
karılmalarına Meclisten karar aklığı yukarda ad
ları geçen Halk Partili milletvekillerinin de müte
addit oturumlarda Meclis müzakerelerine iştirak 
etmemelerine haklı bir sebep bulunmıyacaktır. 
Gürültü sebebiyle müzakereye devam edilmiyerek 
başka bir güne bırakılması lâzımgeldiğini aynı 
vazifeyi yapan Agâh Erozan, 16 . 5 . 1961 ta
rihli duruşma ve duruşma zaptının 428, Refik 
Koraltan 429, Hakkı Kurmel 430 ve Mehmet Ali 
Ceylân 431 nci sayfalarında sanığın gürültüler 

sebebiyle İçtüzüğün 94 ncü maddesi hükmünce 
müzakereye devam etmiyerek başka bir güne bıra
kılması lâzımgeldiği yâni o gün kanunun çıkmı-
yacağmı bildirmişlerdir. Bundan başka sanık ka
nunun ittifakla kabul edilmiş olduğunu Meclis 
Zabıt Ceridesi 309 da bildirilmiştir. Halbuki du
ruşmada miktarı 51 olan milletvekili sanıklar ka
nuna oy vermediklerini ve bunlardan bir kısmı 
açık oya konacağını beklediklerini, yine sanık
lardan Kemal özçoban, duruşma zaptının 
18 .5 .1961 tarihli celsede «15 kişilik açık oya 
konulmasına mütedair takriri nazarı itibara al
mıyarak işari oyla kanun kabul edildi. Hattâ 
ben ayağa kalkıp açık oy diye bağırdım.», Sabri 
Dilek aynı tarihli celsede «Reis vekili salâhiyet 
kanunun maddelerinin okunmasından sonra ara
ya bir fasıla vermeden kabul edenler... Etmiyen
ler... dedikten sonra kabul edilmiştir, deyip ka
nunun kabulünü aceleye getirdi.» Sanık Esat Bu-
dakoğlu aynı tarihli duruşma oturumunda «Ka
nun maddelerinin okunmasından sonra açık oya 
konulma^ nı beklerken süratle işarı reye kondu 
birden bire işin bitirilerek kapatıldığını gördük.» 
Sanık Mehmet Goloğlu da aynı dunrma oturu
munda «Rch Vekili Kirazoğlu aralık vermeksi
zin kabul edenler... Etmiyenler... diyerek oyla-
lamavı bitirdi. O kadar âni oldu ki, muhalefette 
olanların değil lehte olanların dahi parmak kal-
dr^amıyacağı kadar bir zaman geçti. Müşteba 
arkadaşım da bu yüzden istifasını verdi.» de
miştir. 

Sanık İbrahim Kirazoğlu'nun kanunun itti
fakla kabul edildiğini bildirmiş olmasının bu ifa
deler ve adetferi 51 e bâlig olan sanıkların beyan
ları karşısında hakikat hilafı olduğu kanunun bu 
yönden de usulsüz bulunduğu görülmektedir. 

Sanığın İçtüzüğün 94 ncü maddesinin tatbiki
ni muktazi olacak şekilde gürültü olmadığına ve 
oturumlarının bu sebeple bırakılmamış olduğuna 
ve müzakerenin aceleye getirilmemiş bulunduğu
na mütaallik müdafaaları yukarda kanunun ne 
şekilde müzakereye tabi tutulmuş olduğunu açık
ça tesbit edilmiş bulunması ve gösterilen diğer 
deliller karşısında kabule değer bir mahiyet ta
şımamaktadır. Hareketinin kanunun çıkmasm-
daki tesiri derecesi ve binnetice bu kanunun Mec
listen çıkması üzerine memlekette husule gelen 
haklı reaksiyon navara alınarak asli iştirak halin
de bulunduğu kabul edilmiştir. 
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21. — Sanık İlhan Sipahioğlu : 
1954 ten beri Milletvekili ve Kasım 1959 

dan 27 Mayıs 1960 tarihine kadar Reisvekilidir. 
Yaln:z 39 ncu madde tadiline müspet oy ver
miş. Kırşehir Kanunu ile Seçim Kanununa 
aleyhte oy vermiş, yetki kanuna da oy vermedi
ğini bildirmiştir. 

10 . 5 . 1955 tarihli grup konuşmasında : 
(.. Şimdi arkadaşlar üçüncü defa tehir et

mek istiyor. Belediye ve gsnel meclis seçimle
ri... Fakat arkadaşlar bu menfi puvanlara rağ
men üçüncü dafa seçimi tehir etmemek lâzım
dır. Bu defa seçimi yapmak iyi olur, doğru olur, 
demokratik olur. Acaba bundan bir ay sonra 
bir daha kanun yapıp bir sene sonraya bırak-
mıyacağımıza halk nasıl kanaat gstirir. Bunun 
neticesi evvelemirde kanunlara ve Büyük Mil
let Meclisine karşı halkın itimadının ve hürme
tinin sarsılmasıdır... Halkta yaygın olarak ka
naat şu olacaktır ki, iktidarın keyfine bağlı 
kalmaktadır seçimlerin yapılması zamanı. Bu 
kanaat demokrasinin en kötü, en amansız düş
manlarından biridir ki, halkın inanmadığı, şüp
he ettiği bir memlekette demokrasinin bütün 
şartlariyle tahakkuku elbette müşkül ve hattâ. 
imkânsız olur... Seçimlerin zamanında yapılma
sı hiç değilse kötü mücadelelere, arkadan çar
pışmalara, arkadan vurmalara mâni olur.) 

Ve yine 29 . 11 . 1955 tarihli grupta : 
(.. Asıl mesele iktisadi darlıklar ve bunla

rın giderilmesi meselesi idi. Bu iti'barla mesele
yi muayyen bir Hükümetin meselesi değil top
tan Hükümet meselesi mütalâa ediyorum... Bü
tün bu darlığın sebebi plansızlık, programsız-
lık, koordinasyonsuzluk ve bilhassa arkadaşlar 
hakikatleri ifşa edilmesinden kaçınmaktır. Da
ima hakikatler ret ve inkâr edilmiş olduğu için
dir ki, çaresi bulunamamıştır. 

(... Memlekette sıkıntı vardır. Pahalılık var
dır. Pahalılığı, sıkıntıyı kabul etmiyen, inkâr 
eden Hükümet artık bunlara çare bulamaz... 
Bu itibarla Hükümetin vazifesine devam edip 
etmemesi için, itimat oyuna gidilmesi için bit 
takrir takdim ediyorum. Aynı zamanda...) 

Ve yine 14 . 11 . 1957 tarihli grupta : 
(... Geçen gün Sayın Başvekil konuşurken 

bir sürcü lisan olmasını temenni ettiğim ve be
nim gibi birçok arkadaşlarda endişeler yara
tan istisnai mahkemeler ve geçmiş tarihe göre? 
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istiklâl mahkemeleri kurmak gibi bir yolla as
la ve kat'a gidilmemelidir... Cumhuriyetimi 35 
nci yılında bu memlekete o günlere döjımek 
yalnız Demokrat Parti için değil, bütün |nem-
leket için bir felâket olacaktır. Zira şiddetji ha
reket daima mukabil bir şiddeti davet edecek
tir ve bundan memleket büyük bir zarar (göre
cektir.) 

Ve yine 10 . 4 . 1958 tarihli grupta : 
(... Hüseyin Naili Kubalı'nın kürsüsüne ia

desi Demokrat Partinin lehine olmuştur.,. Sa
yın Başvekilin bir fikrine iştirak etmiyorum. 
Diyor ki, üniversitelerde pek ufak bir jkısmı 
müstesna ekseriyet bizimdir. Yanlıştır. Ekseri
yet bize karşıdır ve ekseriyetin bize kargı ol
ması için mâkul sebepler de vardır... Üniversi
te meselesini biz ne zaman doğrudan doğruya 
ele aldık. Dostça, ahbapça ele aldık velhallo 
çalıştık da onun neticesini bekliyoruz? Hiçbir 
zaman ele almadık... Propagandamızın da çok 
tuhaflığı var. Ben radyoyu dinlemez ojdum. 
Bunu halk hiç dinlemez. Her aklı başında in
san bunları dinlemez.) 

Ve yine 10 . 6 . 1958 tarihli grupta : | 
( İnönü'yü kötü bir akıbetten vikaye 

maksadı ile söz söylemekten men etmeniıi mü
dafaa edilen tarafını ben göremedim... Hükü
metin elinde kanunlar varken ve Hükümet ye
ni kanunlara lüzum görmüyorum ifadesinj kul
landıktan sonra Hükümetin esasen tatbik] mev
kiine aldığı tedbirleri getirebilir yolunda bir 
teklif yersizdir. Bu aynı zamanda Hükümeti 
mevcut kanunlar dışına çıkmak gibi bir tazyı-
ka da mâruz bırakabilir.) 

Ve yine 24 . 7 . 1958 tarihli grupta : 
(... Muhalefet şu veya bu noktada teferrua

ta mütaallik noktalarda itirazda bulunsa] dahî 
esasında Demokrat Partinin dış politikasını 
tasvibetmek mecburiyetindedir... Suiistimal 
edemezler mi? İstismar edemezler mi? Edemez 
arkadaşlar. Onlar da halk efkârının tazyiki al
tındadırlar. Onların Hükümetten bu mevzuda 
mütemmim malûmat istemeleri, bir vatandaş 
olarak onların da hakkıdır.) 

Ve yine 8 . 12 . 1958 tarihli grupta q 
(... Bsn hatalı bâzı hareketlerimde mjıhale-

fetin bu taarruzlarına zaman zaman uğramış 
isem veyahut hatalı hareketlerime netic^ ola
rak muhalefetin haksız hücumlarını halkinaza-

i 
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rmda haklı gibi göstermeye imkân vermiş isem 
onlara yeniden hücum emrini vermezden evvel, 
emirde kendi hatamı tashih etmem lâzımıgelir1... 
Muhalefet liderinin gittiği yerlerde tezahürat 
görmesinin en mühim sebeplerinden birisinin 
ibence şu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununun adaletsiz tatbikidir.) 

Ve yine bunlardan başka 3 . 5 . 1960 tari
hinde grupta : 

(... Burada bâzı fevri kararlar veriliyor. 
Teklifler yapıyoruz. C. H. P. yi kapatalım, İs
met Paşayı asalım, keselim diyoruz. Fakat bu
nun sonunda dâvayı kökünden halletmiş olacak 
mıyız? Tekrar Teenninin, derin düşünmenin fa
ziletini ifade edeyim...) 

Sanık gerçi, 27 . 5 . 1960 tarihinde Meclis 
Başkanvekili ise de 1964 seçimleriyle Meclise 
girdikten sonra 10 . 5 . 1955 tarihinden 8.12.1958 
tarihine kadar grupta yaptığı muhtelif konuş
malarla seçim, iktisadi meselenin Hükümet me
selesi olarak ele alınması, Üniversite muhalefe
tin soru sorma hakkı, muhalefete, muhalefet 
lideri ismet İnönü'ye yapılan haksız muamele
leri ele alarak haklı bir şekilde Demokrat ikti
darı ve buna hâkim 'olan zihniyeti tenkid etmiş 
ve Başkanvekili olduktan sonra da 3 . 5 . 1960 
tarihinde yine muhalefete ve ve lideri İnönü'ye 
yapılan haksızlıkları ve bunun demokrasi usul
lerine uymadığını belirtmiştir. Oy verdiği üç 
kanundan ikisine aleyhte rey vermiştir. Kastı
nı ve tutumunu belirten bu açık faaliyeti ve 
mücadelesi meydanda iken, sırf Başkanvekili 
olması keyfiyetine istinatla mahkûmiyeti cihe
tine gidilmesinde isalbet hulunmıyacağı kanaa
tine varılmıştır. 

Tahkikat Encümeni : 
Meclis Tahkikat Encümeni hakkındaki ka

rar, ona yetki veren kanun ve Encümenin tat
bikatı ile bütün hürriyetlerin akıbeti, tamamen 
demokrat grupu içinden seçilmiş 15 kişinin key
fine bırakılmış ve büyük ölçüde bu hürriyetler 
yok edilmiştir. 

22. — Sanık Ahmet Hamdi Sancar : 

1954 ten beri Milletvekilidir ve Meclis Tah
kikat Encümeni Başkanıdır. Dâva mevzuu bü
tün kanunlara müspet oy vermiş, son salâhiyet 
kanununa oy verdiğini de kendisi kabul etmek
tedir. 

21 . 4 . 1960 tarihli grup toplantısında : 
(... Kanunlara ve Anayasaya karşı gelmiş 

bulunan bir harekete karşı evvelâ Büyük Mil
let Meclisinde ve ondan sonra onun namına ha
reket eden encümenimizin faaliyet gösterebil
mesi asgari derecede hir Devlet otoritesi tesis 
edebilmesi için bâzı lüzumlu tedbirlerin alın
masını Encümenimiz karar altına aldı. Seçmiş 
olduğunuz Encümenimiz sîzlerin şimdiye kadar 
mühim zamanlarda göstermiş olduğunuz büyük 
salâbeti, büyük vatanperverliği arkasında bul
duğu için ve size güvenerek (bu kararları almış 
'bulunmaktadır... Salâhiyetlerinin daha esaslı 
temellere dayanması lüzumunu görmüş vo 
16 ncı bapta kendisine tanınmış olan salâhi
yetleri bir kanun teklifi ile sağlam esaslara da
yamak yoluna gitmiştir... Grupun ekseriyet ol
ması itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hüviyetinde olduğunu ve Türkiye'nin ve Mille
tin bütün mukadderatına hâkim bulunduğunu 
ifade ve ilân etmek ve kabul ettirmek lâzımge-
lir.) 

Ve yine 2 . 5 . 1960 tarihli grup toplantısın
da : 

(... Encümenimizi kudretli salâhiyetlerle teç
hiz etmek için burada müzakereler devam etti. Bir
den bire karşımıza suçlu fırlayarak «suçu ben 
işledim, ıben işliyeceğim» dedi. Suçlu meydan
dadır... Şimdi artık tahkikat yapmak değil 
meydanda gezen suçluyu muhakeme etmek, 
mahkeme kuracaksınız. Yapılacak iş budur... 
Encümenin size getireceği şeyler fiilen ortada, 
Artık hugün yapılacak iş tahkikat değil taki
bat ve tecziyedir. Vakit geçirecek zamanımız 
yoktur.) 

Tahkikat Encümeni 18 . 4 . 1960 tarihinde 
kurulmuş, buna yetki veren kanun da 27.4.1960 
tarihinde Meclisten çıkmıştır. Buna göre Tah
kikat Encümeni kurulalı henüz 14 gün kadar 
olmuştur. Sanık yukarıya aynen geçirilen grup 
konuşması ile haklarında tahkikat yapcağı 
C. H. P. si ile bir kısım basın haklarında tah
kikat yapmaya lüzum görmeden peşin bir hü
kümle «Meydanda gezen suçlu» olarak kabul 
etmekte ve Encümenin getireceği şeylerin «Fii
len ortada bulunduğunu» beyandan çekinme
mekte ve «yapılacak iş tahkikat değil takibat 
ve tecziyedir.» demek suretiyle kanaatini açığa 
vurmakta ve hükmünü vermiş bulunmaktadır. 
Tahkikat yapılmadan açığa vurulan kanaat ve 
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peşin hükmün Encümenin hangi maksatlarla ku
rulduğunu belirten sözlerdir. 

Tahkikat Encümeninin kurulduğu günü ge
cesi Cumhurbaşkanlığı köşkünde bir toplantı 
yapılmıştır. Sanık Ankara eski valisi Dilâver 
Argun o gece İçişleri Bakanlığına çağırılarak 
kendisine sanık Ahmet Hamdi Sancar imzalı bir 
kâğıt göstererek C. H. P. si Genel Merkezi ile 
bâzı il merkezlerinin derhal basılarak evrakının 
mühürlenmesi ve zaptedilmesi ve parti merkez
lerinin kapatılması bildirilmiştir. Dilâver Ar
gun bunun ehemmiyetini ve neticesindeki veha-
meti göz önünde bulundurarak gece vakti bina
ya girip arama yapılamıyacağını ileri sürmüş ve 
bunda İsrar etmesi üzerine keyfiyet köşkteki] ere 
bildirilince böyle bir maceradan vazgeçilmiştir. 
Gelen bu kâğıtta bu merkezlerin kapatılması 
kaydının da bulunduğunu şahit adı geçen Dilâ
ver Argun, Dâver Hacışabanoğlu, Ahmet Paf-
talı bildirmektedirler. Diğer şahit Recaî Tü
reli, Niyazi Bicioğlu yalnız bu noktada adı ge
çen üç şahitten ayrılmaktadırlar. Buna dair 
şahadette, gelen resmî kâğıdın - şekli ve saire 
hakkında bâzı mübayenetler esasa müessir ola
cak mahiyette değildir. Çünkü adı geçen şahit
lerin hepsi bu mahiyette bir kâğıdın ve yazılı 
emrin gelmiş olduğunu bildirmişlerdir. Sanık 
Ahmet Hamdi Sancar ve diğer sanıklar böyle 
bir kapatma kararı olsa diğer kararlar gibi ya
zılı olarak dosyada bulunması icabedeceğini mü
dafaa etmişlerse de karar gereğinin yerine ge
tirilebileceği, her halde ortada buna dair yazılı 
bir kararın bulunmasından vazgeçmiş ve böyle 
bir yazılı karar almaya lüzum duymamış olacak
lardır. Aksi takdirde izahına imkân yoktur. 
Çünkü şahitlerin hepsi bu yolda yazılı bir emrin 
gelmiş olduğunda oy birliği halindedirler. 

Sanık Ahmet Hamdi Sancar'm, Tahkikat En
cümeninin kuruluşunun ve buna yetki veren 
Kanunun Anayasayı ihlâl etmediği yolundaki 
savunması kararın yukarısında bu mevzular ele 
alındığı zaman umumi olarak cevaplandırılmış
tı. 

Aldıkları kararların Anayasaya aykırılığı da 
tesbit edilmiştir. Postahanedeki evrakın dur
durulması hakkında bir karar ve emirleri ol
madığını da savunmakta ise de böyle bir iş'ar 
olmasa posta idaresinin durduramıyacağı bedi-
hidir. Bu Tahkikat Encümeninin çalışmaları
nın ciddiyetten âri, şekle ve esasen riayetsiz 

olduğu bizzat ferdin ve cemiyetlerin hak ve hür
riyetleriyle alâkalı olarak aldıkları kararları bu 
karara iştirak eden başkan ve üyeler tarafın
dan tamamen imza edilip tekemmül ettirilmeden 
karar gereğinin yerine getirilmesi cihetine gidil
diği imzası okunan kararlardan açıkça anlaşıl
maktadır. Kimlerin imzasının noksan olduğu 
duruşmada okunup kendilerine gösterilmek su
retiyle tesbit edilmiştir. 

Sanık Celâl Bayar ve Adnan Menderes'le 
aslî iştirak halindedir. 

23. — Sanık Nusret Kirişçioğlu : 

1950 den beri Milletvekili ve Tahkikat En
cümeni mazbata muharriridir. Dâva konusu 
bütün kanunlara oy vermiş ve son Yetki Ka
nununa da oy verdiğini kabul etmektedir. 

Sanık 5 . 12 . 1957 tarihli grup konuşma
sında : 

( . . . arkadaşların konuşmaları bizi alına
cak kati tedbirlere tam bir vuzuhla götürmezse, 
icabederse Nizamnamenin hangi maddesinde 
hattâ Anayasanın hangi maddesinde ne i gibi 
tedbirler lâzım geleceğini tesbit ederler. Anla
malıdırlar ki, biz gürültüye pabuç bırakacak in
sanlar değiliz.) 

Ve yine 12 . 4 . 1960 tarihli grupta : 
( . . . bu kararla ne istiyoruz. Huzurun ida-

desini : İftirasız ve yalansız bir seçim zemini te
min etmek için neler lâzımdır. Sadece bunun 
için tahkikat kararı verilecektir... Bir meşru ik
tidara karşı gayrimeşru bir mücadele açılırsa 
bunun nasıl işlediğini tahkik etmek için bir ko
misyon teşkil edilirse bunda hata mı vardır. Za
rar mı gelir, asla!) demiştir. 

Halbuki Tahkikat Encümeninin kurulması
na dair grup başkanvekiUeri , tarafından 
verilen önerge ve sanık Ahmet Hamdi Sancar'-
m 2 . 5 . 1960 tarihli gruptaki peşin kanaat ve 
peşin hükmü izhar eden sözleriyle sanık Nusrct 
Kirişcioğlu'nun Tahkikat Encümeninin kurulma
sının iftirasız ve yalansız bir seçim zemini temin 
etmek için ne gibi tedbirler lâzımdır? Bunun 
için tahkikat kararı verilecektir, şeklindeki ko
nuşması biribirini tutmamaktadır. 

Sanık yine 2 . 5 . 1960 tarihli grupta : 
(. . . Encümenimiz kurulduğu zaman hepi

miz mebus olarak her şeyi zaten biliyorduk. En
cümenimiz kurulduğu gün yüksek heyetinize 
getireceği raporu kaleme almaya başlıyabilirdi; 
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her şey meydanda idi... Bir encümen kurulur, 
üç gün sonra, bir gün sonra raporunu hazırla
mış olarak Büyük Millet Meclisi huzuruna çıkar 
ve Türk Milletinin huzuruna çıkarsa umumi ef
kâr, millet ve bütün tarihler evvelden hazırlan
mış bir fiili, bir hareketi tertibetmek için kurul
muş bir encümen olarak encümenimize bakabi
lirdi Bu itibarla bu geçen zaman israf edilmiş 
değildir. Bendeniz 2 Mayıstan beri bu hâdise
nin raporunu yazmaya başlamış bulunuyorum, 
tahkikat devam etmekle beraber... İsterseniz ge
ce yarılarına kadar çalışarak, adlî mahkemele
rin bütün faaliyetlerini göstermek suretiyle ça
lışarak, idarci örfiye mahkemelerinin bütün 
imkânları ile memleketin hizmetine koşarak, ça
lışarak ve hattâ katî neticenin alınması, ne bi
zim hareketlerimiz, ne de umumi mahkemelerle 
ve idarei örf iyeleri e mümkün olmıyacaktır. 
ilk günden beri lüzumunu hissettiğimiz husus 
şudur: Biran evvel, nasıl vazife ve salâhiyet 
kanununu çıkarıp bizleri işler hale getirmişseniz, 
sizin verdiğiniz bu salâhiyetle daha iyi neticeler 
almak imkânına kavuşmuş isek, memlekette 
hakikî sükûnun kurulması için biran evvel bir 
hususi mahkemenin kurulması da zaruridir... Bu 
encümen mevcut salâhiyetlere rağmen dahi maz
nun olarak bir mebusu isticvabetmek yetkisini 
haiz değildir... Talî encümenin raporunun biran 
evvel tetkiki suretiyle bu şahısların teşriî masu
niyetleri kalkarsa, yahut hususi mahkemeler ku
rulduktan sonra fevkalâde neticeler alınır. (Al
kışlar» demiştir. 

Bu konuşmalarla sanığın zihniyeti açık ola
rak meydandadır. 

Sanık Ethem Menderes hâtıra defterinin 
21 . 11 . 1957 tarihli yaprağında, Sanık Adnan 
Menderes'ten bahsederken : 

( . . . Bütün grup aleyhinde. 15 kişi kadar 
grupu var. Meselâ Nusret Kirişçioğlu gibi...) 
yazılıdır. 

Bu not, Sanık Adnan Menderesin en yakını 
bulunan Ethem Menderes tarafından yazılmak
tadır ve sanık Nusret Kirhçioğlu'nun Demokrat 
iktidara hâkim olan zihniyetinin baş temsilcile
rinden olduğunu göstermektedir. 

Sanığın evinin aranmasında bulunan notları 
arasında ve duruşmada 11 kişilik heyette tara
fından tutulan notlar olduğu kabul ettiği bu 
notlarda : 
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(. . . Millî menfaatlerimiz öylesine tehlikede
dir ki, Meclisin işe el koymasından başka çare 
kalmamıştır. Katî tedbirler bulmak ve her hal
de tatbik etmek mevkiindeyiz... Meclis heyeti 
her türlü salâhiyeti haiz olmalıdır. Ve böyle 
olacaktır... Bu heyet Mecliste müzakereler baş
lamadan grupça belli olmadan ve toplanıp vazi
fe taksimi yapmalıdır... Heyet evvelinden ça
lışarak neşredeceği kararlarını evvelden hazır
lamalıdır.) denilmektedir. 

Bu notlarına göre sanık Meclis müzakereleri 
,ve kararlarına hiç. ehemmiyet vermediğini, he
nüz Meclisçe seçilmemiş bulunan bir heyetin ka
rara varmasında hiçbir mahzur görmediğini gös
terecek kadar müfrit olduğunu açığa vurmakta
dır. 

Sanık Nusret Kirişçioğlu'nun Tahkikat En
cümenine dair tanzim ettiği eski harflerle yazıp 
yeni Türk harfleriyle 180 sayfa tutan raporun
da, bir suç tesbit etmemiştir. Halbuki gerek 
grupun iki başkanvekili tarafından verilen öner
gede, gerek Ahmet Hamdi Sancar'm ve kendi
sinin konuşmalarından peşin olarak izhar ettik
leri kanaat ve hükümlerde suçluların meydan
larda gezdiği, yapılacak işin tahkikat olmayıp 
takibat ve tecziye bulunduğu ve bu hususu tah
kikata başlarken kararının da kaleme alınıp ilân 
edilecek kadar vazıh ise de âmme efkârının bu 
takdirde tahkikat yapmadan karara varıyorlar 
diye kendilerini suizan altında bulunduracakla
rından bu raporu konuşmayı yaptığı 2 . 5 . 1960 
tarihinden itibaren kaleme almaya başladığını 
söylemiş olmasına göre gerek haklarında tahki
kata giriştikleri Cumhuriyet Halk Partisi, gerek 
bir kısım basını suçlu görecekleri muhakkak ise 
do bu raporda her ikisine bir suç izafe edememiş 
olmaları âmme efkârının baskısından ileri gel
diği sezilmektedir. Bununla beraber raporun ted
birler kısmında, yine bâzı tedbirler alınması 
teklifinden kendisini alıkoyamamıştır. 

Sanığın müdafaaları daha ziyade hukukî cep
heye taallûk edip bu kısımda varit görülmemesi 
sebeplerine dâhildir. 

Tahkikat Encümeni raporunu, raporun bir 
çatısı olarak kaleme aldığını ve tâli komisyon
lardan malûmat alınca kesin şeklini alacağı bil
dirmektedir. Halbuki yukarıya geçirilen konuş
masına peşin kanaat ve hükme sahibolup tahki
kat yapmadan rapor yazmayı tecviz ettiği anla
şılmaktadır, 
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Kendisinin sanık Celâl Bayar ve Adnan Men
deres'le aslî iştirak halinde bulunduğunda şüp
he yoktur. 

24. — Nüzhet Ulusoy : 

Sanık, 1957 de mebus olmuştur, îçtüzük ta
dillerine ve Salâhiyet Kanununa oy vermiştir ve 
Tahkikat Komisyonu Kâtibidir. 

Sanık, 9 . 12 . 1958 tarihli grup konuşma
sında : 

(... Arkadaşlar, seçimlerden sonra buraya 
geldik. Grup toplantıları yapıldı. Birçok ileri 
geri konuşan arkadaşlar oldu... îsmct inönü'
nün her ne pahasına olursa olsun yapmayacağı 
şey olmadığı, bu şahsın UOmebmla Meclis çalış
malarını sabote edeceği ve Demokrat Partinin 
4 senelik iktidar devresini kısaltacağı yolunda 
endişeler ileri sürüldü. Evvelemirde hepimiz 
kalktık, Meclis tahkikatını istedik. Fakat hâlâ 
Meclis tahkikatı açılmadı. Karşımızdaki muha
lifler bize baskı yaptı, bizi diktatör olarak gös
terdiği halde biz aldığımız tedbirleri dahi tat
bik etmiyoruz... Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanunu, var. Bu karnın ya doğrudur veya de
ğildir. Mademki mevcuttur ve değiştirilmesi ci
hetine gidilmemektedir. Neden tatbikatı ayrı 
ayrı şekillerde olsun, tatbikatta bir istikrar 
saclar isek varsınlar bizi istedikleri kadar töh
met altında bıraksınlar, iliç ehemmiyeti yok
tur. Biz bu kanunu demokrasiyi bu memlekette 
kökleştirmek için meydana setirdik. Bir taraf
tan da tatbikatını türlü türlü yaparız. İşte bu 
doğru değil arkadaşlar. Biz tedbirlerimizi ye
niden gözden geçirelim, yahut her şeyden evvel 
alınmış olan tedbirleri tatbik edelim.) demiştir. 

Bu konuşmanın siyak ve sibakından duruş
mada müdafaa, edildiği gibi. Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri Kanunu muhalefete tatbik edildiği 
halde iktidara tatbik edilmemiş olmasından şi
kâyete dair olmayıp bâzı mahalde muhalefete 
bu kanunun tatbik edildiği halde, bâzı yerde 
tatbik edilmemiş olmasına işaret edilmektedir. 

Sınığın 25 . 5 . 19G0 tarihinde grupta gö
rüşülmesi aralarında takarrür etmiş bulunan 
90 lık takrirde imzası vardır. Ancak, yukarı vp. 
geçirilmiş olan konuşmasında açığa vurduğu 
maksadına ve tahkikat encümeninde alıp 
üstelik kâtipliğe de seçilmiş bulunmasına göre 
bu takrirde imzası bulunması ancak lehine 

cezayı azaltıcı takdirî bir sebep fiil ve ha* 
roketi de çoğunlukla fer'i iştirak mahiyetinde 
kabul edilmiştir. 

Sanık Nüzhet Ulusoy'un Tahkikat Encü
meninde peşin hükümle hareket etmediğine, 
Salâhiyet Kanununa oy vermenin kâfi bir se-
bebolmıyacağma dair müdafaası yukarıda gös<-
terilen sebepler karşısında vâridolamaz. 

2. — Vaoid Ascna : 

1950 d"n beri milletvekili ve Tahkikat Ko
misyonu Üyesidir. Son Yetki Kanrnu hariç, 
bütün kanunlara ov vermiş, ayrıca Halk Partisi 
mallan hakkındaki Kanunun teklif çileri ara
sında bulunmuştur. 

Sı r ık . 25 . 5 . 1900 tarihli ve 90 lık takri
rin konuşulması için yarulan olağanüstü grup 
toVantısmda Adnan Menderes'in konuşma
ların rl an sonra söz istiyorler bulunduğu hal
cia Arlnnn Mnn'Teres. sanık Gm-n Baskanve-
kili Baha Aksit'in birlikte hareket etmeleri 
neticesi, söz verilmemesi üzerine : 

(... R a v a m n vak^sması münasebetiyle 
b " V ' m W it !bar-n 20 Haz'ran 1900 Pazartesi 
.Tününe kadar B"'yük Millet Meclisinin ta
til yapmasına karar verilmesini arz ve teklif 
ederim.) Tarzındaki t a k r H verm's ve bu tak
rir Grupta, kaVd edilerek Meclis tatile 
girmiştir. Halbuki memleket o tarihte en kri
tik anlarını yaşıyordu. Bir taraftan genç
lerin hürrivet için çırpınmaları devam edi
yor, memleket umumi efkârı gözlerini Mec
lise dikmiş, ondan kurtuluş çareleri bekli
yordu. En hayatî anda grupta karar alarak 
Meclisin tatile girmek zorunda bırakılma
sına sanık Vacid Asena verdiği takrirle va
sıta olmuştur. Meclisin tatile girmesi, grupta 
sanığın takriri üzerine kararlaştırılınca bu 
karara istinaden sanık Ali Lâtifoğlu ve Şükrü 
Esen aynı teklifi verdikleri takrirle Mecliste 
tekrarlamışlardır. Bu takrir üzerine Meclisin 
25 . 5 . 1960 tarihli oturumunda söz alan Esat 
Mahmut Karakurt : 

(... Arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz?) (Sol
dan gürültüler.) Bu vatanın hürriyeti için 
hayatını feda eden gençlerin cesetleri üzerine 
basarak bayram şenlikleri mi yapacaksınız? 
(Soldan şiddetli gürültüler.) Ayıptır arka
daşlar...) 
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Emin Soysal : (... Muhterine arkadaşlar, 
bir günlük 19 Mayıs Bayramı için 15 gün ta
til yaptık, geldik. 13 gün tatilden sonra bir 
giden Pazartesi günü toplandık bir de bugün. 
Hemen iki toplantıdan sonra tekrar bayram 
tatiline gidecekmişiz. Tasavvur ediniz ki, bay
rama daha 11 gün var, 4 gün de bayram eder 
15 gün, ondan sonrası da var. Bu suretle 
memleketi 25 gün Meclissiz murakabe tanı-
mıyan bir Hükümetin eline teslim edeceğiz. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar, soldan gü
rültüler.) ... Meclis toplantısı olmadan mem
leketi bu Hükümetin elinde bırakmak som de
rece mahzurludur.) 

Osman Bölükbaşı, (... Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi Kırşehir) : (... Şimdi memle
ketin içinde bulunduğu şartları bir kere dü-
şününz. Bu memleket 15 kişilik bir komite, 
bir Hükümet ve bir de îdarei örfiye ile 
idare ediliyor. Üç başlı bir idare. Tarihte 
misli görülmemiş bir idare. Meşrutiyet içinde 
bunun yeri yoktur... Komiteciliğin kimde ol
duğunu zaman gösterecek... Bir taraftan tu
tar Hükümet; «Ağzı süt kokan iğfal edilmiş 
bir avuç çocuğa nümayişler yaptırıyor der.» 
Diğer taraftan vicdanı sızlamadan bu yavru
lara polis kurşunları sıktırır. Böyle bir Hükü
met nasıl işbaşında bırakılır?) 

Vahap Dizdaroğlu (Mardin) : (... Bu Hü
kümet ilim müesseselerini susturur, bu Hükü
met üniversiteyi kapatır, bu Hükümet memle
kette bir örfi idare kurar, bu Hükümet Hamdi 
Sancar'ın başkanlığında bir komisyon teşkil 
eder, işkence yaptırır. Böyle bdr Hükümetin 
arzusu ile murakabe yaptırmamak ve sizlerin 
ağızlarınızı, vicdanlarınızı susturmak için, se
bep yok iken, kendi ifadeleri ile sabit olduğu 
veçhile, memlekette mühim hâdiselerin cere
yan etmiş olmasına rağmen bir tatille karşı
nıza çıkar. Bu nasıl şeydir?) demişlerdir. 

Bu haklı sözlere rağmen, sanık Süleyman 
Kuranel (Gaziantep) tarafından verilen kifa
yet takririnin kabulünden sonra Meclisin ta
tile girmesi 117 redde mukabil 226 oyla kabul 
edilmiştir ve sanık Vacit Asena en hayati an
da grupta karar alarak Meclisin tatile girmek 
zorunda bırakılmasına grupta verdiği takrirle 
vasıta olmuştur. 

Sanık Vacit Asena'nm müdafaasının huku
kî kısmı alâkadar bölümde cevaplandırılmış

tır. Selâmi Dinçer getirmiş olsa dahi takriri 
okuyarak imza etmiş olduğuna göre ehemmi
yetini göz önünde bulundurması icabeder. Os
man Dağlı'nm muhaberatının durdurulup açıl
ması yolundaki hareket müstakillen ele alına
maz. Kül halinde mütalâa edilince de Türk 
Ceza Kanununun 195 ve 199 ncu maddelerine 
giremiyeceği kendiliğinden anlaşılır. 

Asli iştirak halindedir. 

26. — Sanık Kemal Biberoğlu : 

1954 te Milletvekili olmuştur. Tahkikat En
cümeninde üyedir. Devresindeki bütün kanun
lara müspet oy vermiştir. Ayrıca İçtüzük tadi
linin teklif çileri arasındadır. 

9 . 12 . 1958 tarihli grup konuşmasında : 
(... İcabederse, demek istiyorum ki, de

mokratik rejimi himaye edeceğiz, hürriyetleri 
himaye edeceğiz endişesi ile, demokrasi ve hür
riyet rejimlerini asla tatbik etmemiş ve tatbik 
etmeyi aklından geçirmemiş ve tatbik etmiye-
ccği de yüzde yüz muhakkak olan bir parti şe
fine meydanı boş bırakmak gafletini göstere
meyiz... Matbuat mensubu bütün insanların 
aynı düşük idrak seviyesinde olduklarını iddia 
etmiyorum. Bizim meşgul olduğumuz matbuat 
hakikaten madde olmaksızın, muhalefet lehi
ne, ne varsa on defa daha kötüliyerek vatan
daşlara aksettiren ve vatandaş şeref ve haysi
yetlerine leke sürmek istiyenlerin topluluğu
dur. ) 

Sanık, bu konuşmalariyle muhalefete ve 
basma karşı zihniyetini açığa vurmuştur. Sa
nığın, sanık Adnan Menderes'in Eskişehir'de, 
Tahkikat Komisyonunun Meclis dışındaki va
zifesinin bitmiş olduğuna dair konuşması üze
rine sanık Hilmi Dura ile birlikte Tahkikat 
Encümeninin Meclis dışındaki vazifesinin bit
mesinin tabiî bir neticesi olan tedbirlerin kaldı
rılmasını teklif etmesi lehte veya aleyhte mü
talâa edilecek bir durum değildir. 

Sanığın yukardaki konuşmasının mahiyeti
ne mütaallik savunması yerinde değildir. 

Asli iştirak halindedir. 

27. — Turan Bahadır : 

Son devrede Milletvekili olmuştur. Tahki
kat Komisyonu üyesidir. İçtüzüğe oy vermiş-
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tir.' Son Salâhiyet Kanununa oy verdiğini ka
bul etmiştir. 

90 lık takrire rey vermiş olması da nazara 
alınarak fer'i iştirak halinde olduğu kabul 
edilmiştir. Belediye reisliğindeki hareketleri 
dâvanın konusu dışındadır. 

28. — Bahadır Dülger : 

1950 den beri Milletvekilidir. Tahkikat Ko
misyonu üyesi ve bu encümenin Basın Tâli Ko
misyonu Başkanı bulunmaktadır. 

Dâva mevzuu bütün kanunlara oy vermiştir. 
21 . 11 . 1957 tarihli grup konuşmasında : 
(... Bu yapıldıktan sonra tedbire başvuru

lur. Ben illâ namuslu seçim yapacağım diye 
her türlü şeye katlanayım, böyle şey olmaz ar
kadaşlar...) 

6 . 5 . 1959 tarihli grup konuşmasında: 
(... Hâdiseler bu şekilde cereyan ettiği müd

detçe Türkiye'de seçim yapılması ihtimali mev
cut değildir.) 

7 . 4 . 1960 taniıhli grup kanuşmasında: 
(... Vatandaşı ezmekte olan asabi havayı 

bertaraf etmek için şunu söylemiye mecburuz. 
Seçim yoktur. Seçim vakti merhununda Büyük 
Millet Meclisi karar verdiği takdirde yapıla
caktır. Seçim parti grupu ve Meclis karar ver
diği takdirde yapılacaktır... İkinci tedbirin ba
sın hakkında bir tedbir almaya mecburuz arka
daşlar. Kendi ilânlarımızla, müessese ilânları 
ile bunları beslemiye devam ettiğimiz müddet
çe, kanuni tedbirlere başvurmaktan çekindiği
miz müddetçe hiçbir tedbirin bu memlekette 
sö'kmiyeceğini Muhterem Heyetinize tebşir ede
rim. İsmet Paşa ölür, ama.leşi kalır ortada. Te
fessüh etmiş leşi, zihniyeti kalır. Onu da ber
taraf etmeye mecbursunuz. O halde tahkikat 
açalım... Fakat daha âcil bir tedbir ne olur? 
Benim aklıma gelen şu: ....hâdise merkezde biz 
Halk Partisinin merkez muamelâtını ve merkez 
faaliyetini bir tahkikat mevzuu yapabilir mi
yiz? Yılanı başından kavrıyoruz demektir... 
Başvekilimiz, başımız ve büyüğümüz olarak 
'mahkemelere intikal edecök dâvalar yolu ile 
bu işin halledilemiyeceğini söyledi. Doğru.. Ga
ziantep ne oldu ? Beraat ettiler. Ellerini, kol
larını sallıyarak dolaşıyorlar. Yeşilhisar'da da 
öyle olacak. Avukatlar üşüşecek, medrese med
rese üşüşecek, hukukiyuım üşüşecek, yok olup 

gideceğiz. Biz Demdkrat Parti Meclis Grupu ve 
camiası olarak mesuliyetimizi alalım ve vazife
miz ne ise başaralım. «Bravo sesleri ve alkış
lar.») 

Sanık, yukarıdan beri nakledilen sözlerij ile 
kendi çıkarlarını tahakkuk ettirmek için geçi
min namuslu yapılmasını istememektedir, ha l 
buki seçimin dürüst ve samimî yapılması şart
tır. Hattâ sanık, memlekette seçimin yapılama
sına engel olacak bir sebep mevcut değil ilfen, 
«Hâdiseler bu şekilde cereyan ettiği müddetçe 
Türkiye'de seçim yapılması ihtimali mevcut;de
ğildir.» denmektedir. Basın, tehlikeleri de göze 
alarak vatanseverce haklı tenkidlerinJi yaptığı 
halde, «İkinci tedbirin, basın hakkında bir ted
bir almaya mecburuz.» demektedir. İnönü hak
kındaki sözleri, insanlık duyguları ile telifi (ka
bil olmadığı gibi onun şahsında muhalefete ^ar
şı tutumunu açığa vurmaktadır. Adalete iitıti-
kal etmiş dâvalar halkkındaki sözleri de mahke
me istiklâline ne derece riayetsiz olduğunu! ve 
mahkeme istiklâlini bertaraf etmek için ne jka-
dar azimli bulunduğunu göstermektedir, i 

21 . 4 . 1960 tarihli grup konuşmasında^ 
(... Ben mâruzâtımı kısa bir şekilde komis

yonun muhakkak kanuni salâhiyetlerle teçhiz 
edilmesi noktasında teksif etmek istiyorum... 
Yasak kararı kendilerine tebliğ edildiği halde 
yayıyorlar. Esbabı mucibe, komisyonun yasak
larını dinlemiyenler hakkında Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinden başka tatbik edilecek bir 
madde yoktur. Ceza: Bir - iki gün hapis, 25(| li
ra para cezası... Mer'i mevzuatımıza göre top
latma kararını hâkim verir. Onun için gece ya
rısı bir hâkim aranmıştır. Yani bizim kararıtfıız, 
Büyük Millet Meclisi adına toplanmış olan [ko
misyonun Meclise izafeten vermiş olduğu kara
rının bir Devlet memuruna tasdik ettirürajıesi 
gibi gülünç bir muamele cereyanı icabetmiştir... 
Anayasaya muhalefet var, yok, teknik koıfris-
yon onu tetkik etsin. Fakat şu kurduğunuz ko
misyona âcil ve müessir müeyyidelerle salâhi
yetlerin verilmesi zaruridir... Ne kadar süratle 
verirseniz komisyonun müessiriyeti cesaret ve 
kuvvetine bağlıdır. Cesareti dedim. Şahsi cesa
ret demek istemiyorum. Kanuni cesaretini kas
tettim. Yoksa komisyon her türlü şahsi cesaret
lerle mücehhez olan ve hâdiseler üzerine gözü
nü kırpmadan gidebilecek vasıfta olan arkadaş
lardan müteşekkilidir..) demiştir, 
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Sanık, bu konuşmaları ile de cezayı hafif 
görmekte ve ne derece şiddet taraftarı olduğu
nu göstermektedir. Anayasaya uygun olup ol
madığına da ehemmiyet vermemektedir. Yeter 
ki, mevkilerinde kalsınlar. 

2 . 5 . 1960 tarihli grup konuşmasında : 
(.... Mülkiyede bir hâdise oldu. istanbul 

Üniversitesinde birtakım hâdiseler oldu, kanlı 
kavga hâdiseleri. Bunların mahiyeti isyandır, 
ihtilâl değildir Nümayiş değildir, isyandır. 
Ben, masum talebelerimiz, aldatılmış talebeleri
miz, bilmem ne gibi yumuşak tabirlerle iş ka
bul eden bir arkadaşınız değilim. Silâhlı Kuv
vetlere karşı 20 yaşını aşkın, cezai şartlan haiz 
olan bir adamın Hükümetin şefkatine hedef ol
ması benim bakul edeceğim bir zihniyet değil
dir. Profesörü nasıl tecziye edecek isek, polise 
taşı fırlatan 20 yaşındaki adamı da öylesine 
teaz;ye etmek lâzımgelir. Çocuk diye bir şey 
yoktur... İstanbul'dan öğrendiğimize göre, otur
duğu odanın camının ark>Tindan talebelerin 
hareketine alkış tutmuştur. Naili tahrikçi, bâzı 
psofesörler tahrikçi, ne oldu bunlara? Bunlar 
hâlâ ellerini kollarını sallıyarak dolaşmıyorlar 
mı? Hadi mebusların teşri masuniyetleri var. 
Bunların da var mı?... Bugünkü isyan hareke
tini de 6/7 Eylül hâdiseleri gibi örfi idare Mah
kemesine tevdi edecek olursak bu hâdiseyi de 
korkarım ki elimizden kaçırmak gibi bir vazi
yete geliriz... O halde hususi salâhiyetleri haiz 
olmak üzere ve bu isyan hareketini ve buna 
müşabih hareketleri takip ve tahkik edecek ve 
hükme bağlıyacak hususi salahiyetli mahkeme
lerin kurulması bugün bir mecburiyet halinde
dir.) 

Atatürk'ün gençliğe hıtabesiyle yapılan 
emaneti korumasını bilen gençliğin masum ve 
asil hareketini, sanığın ne derece korkunç zih
niyetle karşıladığını belirtmeye kendi ifadesi
nin vuzuh ve kesinliği karşısında başka bir şey 
ilâve etmeye lüzum görülmemiştir, 

Sanık, aslî iştirak halindedir. 

29. — Sanık Sait Bilgiç : 

Sanık 1950 den beri milletvekilidir. Tahki
kat Encümeni üyesidir. Seçim Kanununun 
1957 deki tadiline müspet oy vermiş bu kanu
nun 1954 tadiline ve Kırşehir Kanununa aleyh
te oy kullanmış. Halk Partisi malları hakkında

ki Kanunun müzakeresi sırasında hukukun şek
line ve zamanına muarız olduğunu söyliyerek 
oylamaya katılmamıştır. Salâhiyet Kanununa 
oy verdiğini kendisi kabul etmektedir. 

7 . 4 . 1960 tarihli grup konuşmasında : 
(... Ağır mesuliyetler deruitde etmiş bir par

ti ve iktidar olarak cemiyet huzuru, cemiyet 
nizamı mcvzulannda köklü ve kesin kararlar 
almaya mecburuz, ölçü bu olunca D. P. mülâ-
yemeti mi yoksa sertliği mi rhtiyar edecektir 
tarzındaki bir sualin mânası kalmaz. Hâdise 
vâkıdır. Failleri adaletin pençesine tevdi edil
miş demekle iktifa edilemez... Çok partili hayat 
her kafadan bir ses ve bir kör döğüşü manzara
sını nazarı müsamaha ile karşılamak mânasına 
gelmez.. Her zamandan daha müttehit olmak 
zarureti aşikârdır... Millet Partisi irticaa taviz 
verdiği için kapatılmıştı. C. H. P. şirretlere 
ve şirretliğe taviz veriyor... Gaziantep, Zile, is
tanbul., Kayseri ve Yeşilhisar hâdiseleri mün
ferit hâdiseler değildir. Bir merkezden idare 
edilen muazzam tahrik hareketleridir.. Siyasi 
hâdiseleri normal mahkemeler den bu prosedür
le ispat ve izaha imkân yoktur. Hususi mahke
melere ihtiyaç vardır.) demiştir. 

Sanık bu konuşması hakkında iktidarı tu
tan ilk ve son konuşması olduğunu bildirmiş ve 
bundan başka diğer konuşmalarda haksız bul
duğu noktalan tenkid ettiğini ifade etmektedir. 
5 . 6 . 1958 tarihli grup konuşmasında (... Muh
terem Adnan Menderes'in meseleleri şimdi ol
duğundan çok daha başka bir tarzda sükûnetle 
ele almasını istirham etmek istiyorum... Feve
ran halinde bulunan ve hakikaten tedbir almak 
ihtiyacında bulunan grupumuzun karşısında, 
Muhterem Başvekilimizin meseleleri ceffel ka
lem öne almak iddiasiyle ortaya çıkması benim 
nâçiz görüşüme göre isabetli değildir... Bu 
memlekette münhasıran Halk Partililer veya 
Demokrat Partililer yoktur. Bir de muazzam 
bitaraflar kütlesi vardır. Tedbirlerimizi vicdan
larda husule getireceği akisleri ciddî şekilde 
tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Sertliğin ve 
lüzumsuz müsamahanın zaman: geçmiştir... Aca
ba biz muhalefette olsaydık bizim liderimize 
iktidar partisi Hükümeti tarafından şu tarzda
ki bâzı muameleler müstahak görülseydi ve 
tedbir diye ittihaz edilen bu hareketler benim 
içimde nasıl bir ukteye sebebolurdu. Ben bu
nu hesabetmiye mecburum.) 
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24 . 7 . 1958 tarihli grup konuşmasında : 
(... Halk Partisinin bugünkü kadrosuna is

tinaden icaplı icapsız bu Meclis zaman zaman 
fevkalâde toplantıya çağırmam ihtimali *.jiol-
huz olabilir. Fakat dcğii mi ki; Anayasa bu
günkü haliyle böyledir. Anayasanın bu hük
müne bizde bugün bunu tadil edinceye kadar 
ıttıba etmiye mecburuz... Görülüyor ki, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi, hiç
bir sebep ve bahane ile ihnr.,'1 olunamaz. Ar
kadaşlar biz burada bu yola gittiğimiz takdir
de 19 ncu maddeyi ihmal etmiş bir duruma dü
şeceğiz.) 

8 . 12 . 1958 tarihli grup konuşmasında : 
(... Yalnız biz Demokrat Parti olarak müş

kül durumdayız. Matbuat dâvasında muhale
fette iken başka fikirleri, iktidarda başka fi
kirleri müdafa etmiş insanlar vaziyefindeyiz... 
Bizim halkımız gayrimüsavi muameleyi hoş gör
mez. Hattâ kendisi imtiyazlı muameleye maz-
har olsa da bunu boş görmez. Binaenaleyh bu 
kanunun tatbikatında müsavatı temin ve tesis 
bir emri zaruri haline gelmiştir... Adnan Beyin 
izah tarzı, Dahiliye Vekilinin izah tarzı tat
minkâr izah tarzı vaziyetinde değildir... Ama 
bu imkânın iktidar için de muhalefet için dahi 
müsavi vaziyette anlaşılması ve düşünülmesi 
icabediyor.) demiştir. Filhakika, sanığın 7.4.1960 
tarihli konuşması ile diğer konuşmalarının ma
hiyet ve istikâmeti başkadır ve diğer konuş
malarında muhtelif meseleleri ele alarak tenkid 
etmiştir. Ancak Tahkikat Encümeni fikri grup
ta 7 . 4 . 1960 tarihinde ortaya atılınca kendi
si de aynı tarihli grupta yukarıya geçirilen ko
nuşmasını yapmış ve Tahkikat Encümenine üye 
seçilmiştir. Bu encümenin bâzı kararlarında 
imzası yok ise de imzası olanları da vardır. Mü
dafaa edildiği gibi Tahkikat Encümenini ka
rarlarına mutlak olarak iştirak etmemiş değil
dir. Sanığın Tahkikat Encümeni kararlarına 
müteveccih müdafaaları yukarıda incelenirken 
umumi olarak nazara alınmıştır. 

Sanık fer'î iştirak halindedir. 

30. — Sanık Hilmi Dura : 

1954 den beri milletvekili ve Tahkikat En
cümeni üyesi ve grup idare heyeti üyesidir. 

Kırşehir ve Seçim Kanununun tadiline ve 

25 . 3 . 1966 O : 1 

İçtüzüğe oy vermiştir. Sanık Nusret Kirişçioğj 
lu tarafından tutulan nottaki konuşmasında : i 

(... Hedefimiz muayyendir. «Kapatma ve; 
hususi mahkeme»' Çünkü artık dönülemez. Va-f 
kit kaybetmek beyhudedir. Meclis ve Hükü
met bizden yeni birşey öğrenecek değildir. Bü
tün hâdiseler malûm. Biz hedefin mucip sebebi-j 
ni hazırlıyoruz.) 

Sanığın Tahkikat Encümeninin kararlarmaj 
matuf müdafaası bu kararlar yukarıda ele ahi 
nıp incelendiğinde nazara alınmıştır. Sanıkj 
Tahkikat Encümeninde vazife aldığı gibi, Tah
kikat Encümeninin kuruluşuna ait grup başJ 
kanvekilleri tarafından verilen önergenin esasn 
larmı hazırlamak üzere kurulan 11 kişilik he-j 
yette de yer almış ve Nusret Kirişçioğlu tara
fından ve yukarıya geçirilen notdaki konuşma-j 
sında mahkûmiyeti cihetine gidilen zihniyetin 
temsilcileri ile aslî iştirak halinde bulunduğu-; 
nu göstermiştir. 

31. — Sanık Osman Kavuncu : 

Son devre milletvekillerinden İçtüzüğe oy; 
vermiş Yetki Kanununa oy verdiğini kabul et-i 
mistir. Tahkikat Encümeninde üyedir. Nusret! 
Kirişçioğlu tarafından tutulan nottaki konuş-; 
masında aynen : ( . . . Vaziyet ciddî, hedefi
miz malûm. Bu çalıları zararsız hale getirece-i 
ğiz. Biz hâdiseleri tesbit edip bunları irtibat-i 
landıracağız ve olgunlaştıracağız. Soğukkanlı! 
olmak lâzım. Yasak kararı var. Zabıtayı mâ-; 
nia olarak tatbikini istiyorum.) demiştir. 

Birde 2 . 5 . 1960 tarihli grup konuşmasın-; 
da ; 

( . . . Memleketimizin içinde bulunduğu vâ-: 
hîm durumun büyük âmili olan matbaatm tah
ribatını süratle önlemek üzere Hükümete, ga-; 
zete kapatmak salâhiyetini vermek üzere mev-l 
zuatta tadilât yapılmasına karar verilmesini arz j 
ve teklif ederim) şeklinde bir önerge vermiştir, j 
Sanığın 8 . 8 . 1958 tarihinde gruptaki konuş-; 
ması Anayasa nizamı ile alâkalı değildir. Mil
letvekili olmadan evvelki Kayseri Belediye Re-
isliğindeki faaliyetleri, haddizatında dâva konu-; 
su dışındadır. Mazlum Kayalar ve Baha Akşit 
tarafından verilen önergenin esaslarını hazırlı- j 
yan 11 kişilik heyet içinde bulunduğu gibi gerek | 
bu heyette çalışırken Nusret Kirişçioğlu'nun no- j 
tunda yazılı olduğu şekildeki konuşması ge- ; 
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rek bizzat vermiş olup yukarıya geçirilen öner
gesi ile tutumunu açığa durmuştur. Fer'i işti
rak halindedir. 

32. — Sanık Himmet Ölçmen : 

1950 den beri milletvekilidir. Grup İdare 
Heyetinde ve Tahkikat Encümeninde üyedir. 
Dâva konusu bütün kanunlara ve İçtüzüğe oy 
vermiş Salâhiyet Kanununa oy verdiğini kendi
side kabul etmiştir. Sanık 27 . 3 . 1958 tarihin
de grupta : D. P. Grup Reisliğine, Ankara Me
busu Faik Ahmet Barutçu, Malatya Mebusu 
Nüvit Yetkin'in son seçimler sebebi ile Dahiliye, 
Adliye ve Devlet vekilleri hakkında tahkikat 
açılmasını talebeden takririn reddini arz ve ta-
lebederiz). Baha Akşit ve Mashar Şener ile 
bir takrir vermiştirki murakabeyi önliyen bir 
mahiyet taşımaktadır. Halk Partisinin Meclisi 
olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle 
24 . 7 . 1958 tarihli grup konuşmasında : 
( . . . Bizler davete icabete mecbur değiliz ar
kadaşlar. Kim ne yapabilir?... Hülâsa arka
daşlarım ben şahsan Başvekil burada değilken 
böyle bir müzakerenin açılmasını partimiz he
sabına tehlikeli bulurum. Hiç kimse üzerine 
alınmasın. Her birimiz vazifemizi müdrikiz 
ama hepimizi derleyip toplamak için genel baş
kanımıza da ihtiyacımız vardır.) 

Muhalefet lideri İsmet İnönü Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun müzakeresi sı
rasında. Meclis zabıt ceridesi cilt 12, 27.6.1956 
tarihinde, Mecliste ( , . . Düşünmeye taham
mül edemezler, onun için artık bütün zincirle
me tedbirler, serbest ve eşit seçimi tahrip he
define müteveccih olacaktır. Ama çaresiz ola
rak seçimi gene kaybedeceklerdir. «Sağdan 
bravo sesleri ve alkışlar» «Soldan gülüşme
ler» . . . ) demesi üzerine sanık Himmet Ölçmen 
(ömrünün sonuna kadar avucunu yalıyaeaksın) 
demiştir. 

Sanık Himmet Ölçmen 30 . 5 . 1960 tarihli 
duruşma sırasında ( . . . Ben-şahsan 1946 dan 
beri demokrasi dâvasında yapmadığım mücade
le kalmamıştır. Bu yüzden sırtımda hâlâ kam
çı izleri vardır. Ben nasıl olurda Adnan Men
deres, Celâl Bayar veya her hangi şahsa bu 
mücadeleleri bir tarafa bırakarak «Şeker gibi» 
bir insanı diktatör yapmak suretiyle . . . ) de
mek suretiyle sanık Celâl Bayar ve Adnan Men- . 

deres'le aslî iştirak halinde bulunduğunu gös
termiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kânunu ve geniş olarak. 
Anayasa nizamı ile alâkalı bulunmıyan husus
lar, konuşmalar dâva konusu dışındadır. Sanı
ğın dâva mevzuu kanunlara, Anayasayı ihlâl 
curmü maksadiyle oy vermiş olduğu umumi tu
tumundan ve Adnan Menderes'e bağlılığından 
anlaşılmaktadır. Kendisi aslî iştirak halindedir. 

33. — Sanık Kemal Özer : 

Son devre milletvekillerindendir. Tahkikat. 
Encümeni üyesidir. İçtüzüğe oy vermiştir. Yet
ki Kanununa oy verdiğini kendisi de kabul et
miştir. Yukarıda Tahkikat Encümeninin diğer 
üyelerinde bahsi geçen sanık Nüsret Kirişçioğlu 
tarafından tutulan nottaki konuşmasında : 
(Bu memlekette isyan çıkmaz. Bütün millet 
C. II. P. nin zararlı çalıştığını biliyor. Biz neyi 
tahkik edeceğiz tahkikat evrakını celbedeceğiz 
de ne olacak? Karar «Takdir») demiştir. 

Sanığın hukuku mahiyetteki müdafaaları bu 
mevzuların münakaşa ve tahlili sırasında diğer 
sanıklar gibi ele alınmıştır. 

Tahkikat Encümeninde üye bulunması ve 
Tahkikat Encümeninin kurulmasına dair öner
genin esaslarını hazırlıyan kurulda da üye ol
ması ve Nüsret Kirişçioğlu tarafından tutulan 
nottaki konuşması nazarı itibara alınarak aslî 
iştirak halinde olduğu kabul edilmiştir. 

34. — Sanık Necmettin önder : 

. Son devre milletvekillerindendir.. Tahkikat 
Encümeni Üyesidir. İçtüzük tadiline oy ver
miştir. Sanık 6 . 5 . 1959 tarihli grup konuşma
sında (. . . Kanaatime göre biz bu kanunu ister 
tahkim, ister takviye edelim bunlar tuttukları bu 
yolda mutlaka devam edeceklerdir. Şu halde bu 
böyle yürümez. Bunun bir hal çaresini bulmak 
lâzımdır. Naçiz kanaatime göre bu hal çaresi 
de bu tedbirler komisyonunun ışığı altında ken
dilerini bir defa daha doğru yolda yürümeye 
meşru yollardan ayrılmamaları hususunu tebliğ 
ve son bir şans tanımak ve uygun hareket ettik
leri takdirde de bu partiyi memlekette muzir bir 
müessese telâkki ederek kapatmak yoluna gitmek
tedir. Bundan başka çaresi yoktur. ( . . . Hükü
meti bu salâhiyetle teçhiz ettiğimiz takdirde en 
müessir neticeleri istihsal etmek mümkün olacak-

— 620 — 



M. Meclisi B : 73 25 . 3 , 1966 0 : 1 

tır.) Ve gene 14 . 5 . 1959 tarihli gruptaki konuş
masında : ( . . . Bunun için ieabederse vazife tak
simi dahi yapmak, her arkadaşın önceden nerede 
ve ne şekilde hareket edeceğini tesbit eylemek 
mümkündür. Hattâ bu hususta bendeniz bir tek
lif olarak böyle günlerde ve bu hâdiselerin deva
mını artık mümkün ve muhtemel bulunduğu 
bir devre içinde dinleyici locasına idare âmiri 
arkadaşlarımızın yalnız partililerimizi alması lâ
zımdır.) demiştir. Sanık bu konuşmaları ile 
muhalefet murakabesinden azade kalmak ve Mec
lis müzakerelerinde sözde alenilik gibi bir tu
tumla aleniyet prensibinin ruhunu ihlâl edilme
sinde bir beis görmediğini açıklamak suretiyle de
mokrat idarede hâkim olan zihniyetin yolunda 
olduğunu göstermiştir. Sanık Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin okul haline getirilmesine dair 
8 . 2 . 1960 tarihli önergeyi de imza edenler ara
sındadır. Bu önerge Fakülteyi üniversite muh
tariyetinden mahrum etmek hedefini gütmekte
dir. Memleketimizde Atatürk inkılâplarını ko
ruma yolundaki gençlik hareketlerine önderlik 
edenlerin buradan da çıktığın? göz önünde bu
lundurarak bir müdürün idaresinde baskı altında 
tutmak imkânını sağlamak için okul haline geti
rilmek istendiği açık olarak meydandadır. Bu 
noktaya ve Halk Partisinin kapatılmasını istemek 
kanunların hâkimiyetini temin /maksadından ile
ri geldiğine matuf müdafaa yersizdir. 

Sanık asli iştirak halindedir. 

35. — Sanık Selâmi Dinçer : 

1954 den beri Milletvekilidir. Tahkikat En
cümeni Üyesidir. Devresindeki bütün kanunla
ra oy vermiştir. Salâhiyet Kanununa oy verdi
ğini de kabul etmiştir. Sanık müstemirren Ada
let Komisyonunda çalıştığı sırada Grupta 
ve Meclis konuşmaları olmamıştır. Ancak 
29 . 6 . 1961 tarihli oturumda dinlenmiş bulu
nan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
Anayasa Profesürü Bülend Nuri Esen ifadesin
de : (. . . O gün Maarif Vekili ile birlikte Baş
vekilin yanma gittik... O sırada Selâmi Dinçer 
içeri girdi bana elini uzatarak şiddetle (Sizi teb
rik edeceğiz beyefendi) dedi. Bu benim için şe
ref idi fakat o anda Namık Gedik «Şimdilik bü
yük mahdumları misafirimizdir» deyince hara-
boldum demiştir. Bundan başka Meclisin tatile 
girmesine dair sanık Vacit Asena'nm imza edip 
Grupa verdiği önergeyi sanık Selâmi Dinçer'in 

hazırlayıp ve ben Grup İdare Heyetinde bulu-: 
nuyorum. Sen imza et diye Vacit Asena'ya ver-; 
miş olduğunu adı geçen duruşmadaki ifadesinde* 
bildirmiş, kendisi de kabul etmiştir. 1955 ile; 
1960 arasında çok zaman geçmiş olduğundan 1955 
te Hükümeti düşürenler arasında bulunduğuna; 
dair müdafaasının bir kıymeti olmadığı gibi, şahitj 
Bülend Nuri E sen'in şahadetine matuf müda-! 
faası da varit değildir. Sanık tam iştirak ha
lindedir. i 

36. — Sanık Ekrem Anıt : 

1954 den beri Milletvekilidir. Meclis İdare; 
Âmiri ve Tahkikat Encümeni Üyesidir. Kırşehir] 
Kanununa, Seçim Kanunu ve İçtüzük tadillerine) 
oy vermiş ve Yetki Kanununa da oy verdiğinij 
kabul etmiştir. Salâhiyet Kanununun Mecliste? 
müzakeresi sırasında Halk Partili milletvekille-; 
rine mütaaddit oturumdan çıkma cezası verildiği 
esnada İdare Âmiri olup bu cezayı alan millet-, 
vekillerinin çıkarılması sırasında fena muameleye 
mâruz kaldığı anlaşılmaktadır. Sanık mahkûmi
yeti cihetine gidilen zihniyete sadakatle bağlılığı 
ile tanınmış tam iştirak halindedir. 

37. — Sanık Hüseyin Ortakçıoğlu : 

1950 den beri Milletvekilidir. Seçim Kanu
nunun tadiline, Halk Partisi malları hakkındaki 
bir kanun yapılmasına dair önergeyi kendisi ver
miştir. Salâhiyet Kanunu teklifçileri arasında 
ve bilhassa Meclisten çıkmasına başlıca âmil olan-i 
lar arasındadır. Salâhiyet Kanununun tadil ve 
münakaşası sırasında müdafaaların hukukî cep-i 
hesi nazara alınmıştır. 

21 . 4 .1960 tarihli grup kanuşmasmda: (.. Bu 
komisyonu çalıştırmak, muvaffak etmek, evvel
ce konuştuğumuz, koyduğumuz esbabımucibe 
ile yahut bu Meclisi terkedip gitmekten başka 
çare yok.) ve yine 26 . 4 . 1960 tarihinde Mu
vakkat Encümendeki konuşmasında: (. . . Tah
kikat Komisyonunun üzerine aldığı vazifesini 
hakkiyle yapabilmesi ve tahkikatın selâmeti için 
bu heyete gazete kapatmak ve hattâ başka mat
baalarda broşür şeklinde neşriyata tevessül edil
diğinde matbaayı da kapatma yetkisini vermek 
mecburiyetindesiniz. Zira Komisyon kendi na
mına çalışamıyor.) Yine 2 . 5 . 1960 tarihli grup-j 
taki konuşmasında (. . . Bu gibi ihtilâllerde ilk; 
partide 500 - 1000 kişi tevkif edilir. Çünki} 
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görüyoruz Üniversitede hocalar talebeleri tahrik 
etmiştir. Mebuslar talebeleri tahrik etmiştir. 
Bunlar uzun müddetten beri hazırlanmıştır. Fa
kat bunlar hakkında Örfi idare Kumandanlığı 
uyumaktadır... Profesörlüğü cehennemin dibine 
girsin. Idarei Örfiye tevkif etmedikçe bunların 
cesaretleri devam edecektir. İşi membamdan 
tutmak lâzım arkadaşlar. Üç, dört gün evvel 
§u altı mebusun tevkifi yapılmış olsaydı mem
lekette sükûn hâsıl olurdu.) Ve yine 3 . 5 . 1960 
grup konuşmasında (Şimdi iş tam kıvamına ge
liyor yedi günden beri memleketin altı üstüne 
geldi üç, beş çapulcuyu zaptedemediğimiz bir 
hakikat olarak ortada duruyor. Hâdiseler in
kişaf etmiştir. Bir ihtilâl, bir isyandır. Hepi
mizin gırtlağını sıkmaya kararlı olan bu insan
ların karşısında bizim biraz daha hâdiseleri bek
liydim dememiz doğru olur mu... Kavga ola
caksa kavga, meydan muharebesi olacaksa mey
dan muharebesini vereceksiniz. Kaçacak tara
fımız kalmamıştır. Bir kısım arkadaşlarımız 
hangi düşünce ile hareket eder bilmem ne için 
hepimiz kuvvetimizi göstermek istemiyoruz. Bu
raya gelip de... Bunun çaresi nizamla halledi
lemez... Hükümet tarafından hususi mahkeme
lerin kurulması için muayyen bir zamanın geç
mesine lüzum hissediliyorsa bu işlere derhal baş
lamak üzere Örfi İdare mahkemelerinden birisi 
tavzif edilebilir... Şimdi biz istiyoruz ki, grup 
kararı biran evvel yürüsün. Aknoz Paşanın ifa
de ettiği gibi lâf değil tatbikat istiyoruz ve bu
nu Hükümetten istiyoruz.) Yine 11 . 5 . 1960 
tarihli gruptaki konuşmasında: (Kanunların 
hükmü istisnasız olarak tatbik edilsin, tatbikatı 
yalnız mahkemeden beklemek olmaz... Bu gibi 
haller zuhur ettiği zaman normal nizamın ku
rulması lâzımdır. Alınacak idari tedbirler var
dır.... Tertibeden insanları bilhassa bunların mü
şevviklerini yakalayıp ibret olsun diye ceza
landı rmadıkça bu memleketin istikbali için da
ha iyi hareket etmiş olamayız.) demiştir. Sanık, 
bu suretle son salâhiyet Kanununun çıkmasını 
hararetle müdafaa etmiş ve hattâ sanık Sefer 
Eronat ve Muzaffer Önal yanında olduğu halde 
Adalet Bakanlığına giderek ceza işlerinde çalı
şan ve lisan bilen hâkimlerle görüşmüş ve on
lardan çıkarılması istenen kanunun Anayasaya 
aykırı olduğu yolunda mütalâa ileri sürülünce 
elini pantalonunun cebine sokup otoriter bir eda 
ile böyle şeylere siz karışmayın biz onları düşü

nürüz, demiştir. Teşriî masuniyetin encümen
de görüşülmeden Meclis Umumi Heyetinde işari 
reyle çıkarılmasını tezekkür eden 9 kişilik he
yete dâhil olup bundan beşi işari reyle teşriî ma
suniyetin kaldırılmasına taraftar bulunmadık
larından sanığın dâhil bulunduğu ve işari oyla 
kaldırılması reyinde bulunan dört üye ekalli
yette kalmıştır. Sanık asli iştirak halindedir. 

38. — Sanık Reşat Akşemsettinoğlu : 

1954 ten beri milletvekilidir. Tahkikat En
cümeni Üyesidir. Seçim Kanunu tadiline oy 
vermiştir. Son Salâhiyet Kanunu teklifçileri 
arasındadır. Oy verdiğini kabul etmiştir. 

Tahkikat Encümeni fikrinin ne suretle orta
ya atılıp kurulduğu yukarıda bahis konusu edi
lirken sanığın ilk konuşanlardan olduğu görül
müş ve grup konuşması yukarıya geçirilmişti. 

12 •. 4 . 1960 tarihli gruptaki konuşmasında: 
(. . . Millî irade ile vazife başına getirilen bir 
kuvvet olarak, bir parti olarak, memleketi, ma
zideki fiil ve hareketleriyle tanınmış olan bir 
partiye teslim etmemiz en azından vazifemizi 
suiistimal olur ve tarih bizi affetmez arkadaş
lar.) demiştir. Salâhiyet Kanununun çıkarılma
sına tekaddüm eden 21 . 4 . 1960 tarihli grup 
konuşmasında; (. . . Encümen bu karara müste
nit salâhiyetlerini kullanırken Hamdi Beyin ifa
de ettikleri gibi teklif edilen kanunla kendi ta
sarruflarını daha kuvvetlendirmiş olacaklardır. 
Bu hususun biran evvel karara bağlanmasını is
tirham edeceğim.) 5 . 2 . 1960 tarihli grup ko
nuşmasında da: (. . . Bu mahkeme âzalığı, Mec
lis azaları olabilir, dışardan olabilir.) demek 
suretiyle Tahkikat Encümeninin kurulmasını ve 
buna yetki veren Kanunun çıkmasında ve özel 
mahkemeler kurmak gibi şiddetli tedbirlerin 
alınmasında birinci derecede âmil olanlar ara
sındadır. Sanık asli iştirak halindedir. 

Sanığın müdafaası hukuki kısımda nazarı 
itibara alınmış ve başkaca redde değer ve vakı
alara taallûk eder bir savunması mevcut bulun
mamıştır. 

39. — Sanık Sefer Eronat: 

Son devre milletvekilidir. İçtüzüğe oy ver
miştir. Salâhiyet Kanununun teklifçileri arasın
dadır ve müspet oy vermiştir. 9 . 12 . 1958 ta
rihli grup konuşmasında: (. . . Binaenaleyh ev-
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velâ prensibi kabul edelim. Bugün evvelâ şah
sın hürriyeti üstünde bir hürriyet tanıyoruz. Ya
ni matbuat hürriyeti, ferdin hürriyeti üstünde 
asla ve kafa olamaz. Meclis Tahkikatı açılma
sı için yüksek heyetiniz karar verdi. O za man 
adamların bacakları tirtir titredi. Tahkikata 
başlayıp bütün hüviyeti ile meydana çıktıktan 
sonra Ceza Kanunu harekete geçer. Demokrasi
ye bir şey olmaz ama memleketin dört bucağın
da fesat yaratmaya çalışanların elleri kesilir. 
Şiddet yoluna gitmiyelim, peki ne yapalım, 
Matbuat Kanununu mu lâğvedelim?) Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunundan bahseder
ken aynı konuşmasında : (. . . Madem ki, sen 
siyaset yapıyorsun, ben de yapacağım. Kanu
nu ister tatbik eder, ister etmem.) ve yine 
11 . 6 . 1959 tarihli gruptaki konuşmasında : 
(. . . Bendeniz bu yedi Meclis tahkikatı takrir
leri üzerinde durdum ve Kâtibi Umumiliğe mü
racaat ederek suretlerini aldım. Muhalefetin 
vâki müracaatında delil namına bir şey yok, 
imlâ yanlış, cümle tanzimi yanlış. Istinadolu-
nan kanun maddesi yanlış, delil gösterilmemiş. 
Bu kadar perişan ve bir hakkın suiistimalinde 
Makamı Riyasetin takdir hakkı vardır.) Ve yi
ne 2 . 5 . 1960 tarihli gruptaki konuşmasında : 
(. . . Muhterem Adliye Vekilinden soruyorum. 
Vukubulan hâdise ihtilâl olarak vasıflandırıldı. 
«İsyan sesleri.» kabul. Şimdi mahalli Cumhu
riyet Müddeiumumilerinin büyük salâhiyet ve 
vazifeleri var. Mahalli müddeiumumilerin faali
yeti hakkında bize kısaca malûmat lütfetsin
ler.) 

Sanık, yukarıda bahsi geçen teşriî masuni
yetin işari reyle kaldırılmasına taraftar olan 
9 kişilik heyetten ekalliyette kalanlar arasında
dır. Siyasal Bilgilerin okul haline getirilmesine 
dair takriri de imza etmiştir. Sanık son devre 
milletvekilidir. Asli iştirak halinde olduğuna 
kanaat getirilememiş, fer'i mahiyette görülmüş
tür. 

40. — Sanık Muzaffer Önal: 

1954 ten beri milletvekilidir. Salâhiyet Ka
nununun teklifçileri arasındadır. Kırşehir, Se
çim Kanunu ile içtüzük tadiline oy vermiştir. 

Sanık Hüseyin Ortakçı ile Salâhiyet Kanu
nunun hazırlığı sırasında Adalet Bakanlığına 
gittiğinde o sırada Ceza İşlerinde Tetkik Hâki
mi bulunan ve yukarıda adları geçen şahitlerin 

ifadelerine göre sanık Hüseyin Ortakçıoğlu'ıjıun 
kanunu hazırlamak ve çıkarmak hususundaki 
sert gidişini tasvibetmediği bunların şahadetin
den anlaşılmıştır. 

Yine Salâhiyet Kanununu teklif etmekle jbe-
raber, Mecliste ve grupta bir konuşması geç
memiş ve sanık Hüseyin Ortakçıoğlu ve Re|şat 
Akşemsettinoğlu gibi mutlaka çıkarılması husu
sunda bir faaliyete geçmemiş ve iştiraki fer'i 
mahiyette görülmüştür. 

Suçun teşekkülü için, Anayasayı ihlâl eden 
kanunlara oy vermenin sübutundan ziyade,: ic-
rai murakabe edip etmemenin ehemmiyeti ljıaiz 
olması icabeder. Binaenaleyh Anayasayı ihlâl 
eden kanunlara ve bu meyanda Tahkikat Encü
meninin kurulması kararma ve buna yetki ve
ren 7468 sayılı Kanuna gerek yurt içinde bulu
nup muhtelif sebeplerle, gerek yurt dışında bu
lunması dolayısiyle oy vermemiş olma keyfiye
tinin, suçun teşekkülünde tesiri görülmemiştir. 
Buna göre : 

41. — Sanık Sait Ağar : 
Son devre milletvekilidir. Gerçi kendisi 

3 . 3 . 1960 tarihinde seçim bölgesi olan Adıya
man'a gittiğini ve 26 . 4 . 1960 akşamı Ankara'
ya döndüğünü, suç mevzuu kanunlara oy ver
mediğini, bu sebeple sorumlu tutulmıyacağını 
ileri sürmüş ise de, Tahkikat Encümeninin jku-
rulmasına dair karar 18 . 4 . 1960 tarihijnde 
kabul edilmiş, bu Encümene yetki veren kajıun 
da 27 . 4 . 1960 tarihinde çıkmış olup, buj ta
rihlerden önce yukarıda geçtiği veçhile cere
yan eden olaylarla Demokrat iktidarın tutumu 
ile Anayasanın esaslı hükümlerinden bâzılarım 
ihlâl eylemiştir. Buna karşı sanığın murakabe 
yolunda bir faaliyeti geçmemiştir. Suçla yuka
rıda bahsedildiği veçhile murakabe görevinin 
yapılmamış olması neticesi teşekkül ettiğine 
göre savunmasının kıymeti olmaması gerektir. 
Durumu fer'i iştirak mahiyetindedir. 

42. — Sanık Gani Gürsoy : ! 

Son devre milletvekilidir. 41 numaradaki 
Sait Ağar durumundadır. Ancak bu sanık. 
28 . 4 . 1960 tarihinde Ankara'ya döndüğiünii 
ve Yetki Kanununun müzakeresinde bulunma
dığını ve oy vermediğini beyan etmiştir, ^e r l 
iştirak halinde olduğu kabul edilmiştir.» 
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43. — Sanık Şefik San : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük değişikli
ğine oy vermiştir. 3 . 4 . 1960 tarihinde seçim 
'bölgesi olan Adıyaman'a gittiğini ve 30.4.1960 
tarihinde Ankara'ya döndüğünü, bu sebeple 
Tahkikat Encümeninin kurulması kararına ve 
Yetki Kanununa rey vermediğini söylemiş ise 
de; yukarıdaki umumi gerekçeye göre bu sa
vunma varit değildir. Üstelik Anayasayı muhil 
'bulunan İçtüzüğe de oy vermiş durumdadır. 
Gerçi sanık Behçet Kayaalp tarafından yazılıp 
dosyada bulunan listede 97 sanığın ismi nıeya-
nmda adı var ise de ; resmen grup a verilmemiş, 
listenin mahiyeti açıklanmamış olduğundan Ibu 
hal sanığın hukuk durumuna müessir görülme-
ımiştir. 

Dosyada 90 lık takrir adiyle anılan 24.5.1960 
tarihli ve 13 kayıt numaralı bir önerge vardır. 
Bu önerge. Demokrat Parti Grup Başkanına 
verilmiştir. Bu önergede şöyle denmektedir: 
(Son hâdiselerin Hükümetçe izah ve müzakere
si için Grup Umumi Heyetinin derhal toplan
tıya çağırılmasını...) Giresun Milletvekili Naci 
Duyduk'tan başlıyarak adedi 90 a varan birçok 
milletvekilleri imza etmiştir. Gerek Yüksek So
ruşturmada ve gerek duruşmadaki incelemeler 
sonunda bu önergenin Tahkikat Komisyonu
nun kurulması ve buna yetki veren kanunun 
Meclisten çıkması üzerine İstanbul ve Ankara 
Üniversitesi gençliğinin protestosuna mânı;'. 
kalmış ve memleket umumi efkârında tepkiler 
yaratmıştır. Bunun üzerine zaten öteden beri 
mutedil oluşu ile tanınan bir kısım milletvekille
ri evlerde toplanarak ve bir 'başkanın idare et
tiği müzakerelerle son olayları gözden geçirip 
Hükümeti düşürerek vaziyete bir son vermeyi 
görüştükleri ve bu cereyan olgunlaşınca bu tak
rir hazırlanıp Grupun derhal toplantıya çağı
rıldığı anlaşılmaktadır. Bu hususu bir kısım 
sanıkların samimî ifadeleri, Behçet Kayaalp ta
rafından tutulduğu anlaşılan.liste ve sanık Sa
di Pekin tarafından kendisine anlatılıp duruş
ma zaptı: 22 . 5 . 1961 tarihli 7 nci oturum say
fa 736) Mithat Perin tarafından da «İstanbul 
Ekspres» Gazetesinde yayınlanmak üzere eski 
harflerle tutulmuş ve yeni harflerle çevrilmiş, 
«90 larm takriri» başlıklı yazıdan ve grup zap
tının tetkikinden anlaşılmaktadır. Bu takrir 
üzerine toplantıya çağırılan grupta söz alan sa-

„nık Adnan Menderes, son olayların konuşulma
sının mahzurlu olduğunu, kendisinin hemen se
yahate çıkacağını ve söz alan diğer milletvekil
lerine söz verilmesi lâzımgeldiğini bildirmiş, 
grup müzakeresini idare eden Balha Akşit ile 
birlikte bu müzakerede söz aldığı grup zaptın
da yazılı bulunan diğer 8 milletvekiline ve baş
ka söz almak istiyen milletvekillerine söz veril
memiş ve Meclisin tatile girmesi yolunda tan
zim edilen ve sanık Vacit Asena tarafından 
imza edilen (bir takririn katoulü ile oldu bitti-
ye getirilerek toplantıya son verilmiştir. «28 lik 
takrir diye anılan ve 25 . 5 . 1960 tarihli 5 mad
delik önerge» de bittabi hiç müzakereye kon
mamıştır. 

Bilindiği gibi sanık Adnan Menderes parti 
Genelbaşkanıdır ve Başbakandır. Bir kısım mu
kavemetçi sanıklar, Adnan Menderes'i 'bertaraf 
etmek için evvelâ Meclis Başkanı Refik Koral-
tan'ın bertaraf edilmesini ve bu suretle Meclise 
hâkim duruma geçtikten sonra sıranın Adnan 
Menderes'e geleceğini ileri sürmektedirler. Fil
hakika sanık Refik Koraltan'ı Meclis Başkan
lığından uzaklaştırmak için adedi oldukça kalba-
rık bir mukavemet gurupunun mücadeleye geç
tiği bilinmektedir. Bu itübarla gerek 90 lık, ge
rek 28 lik önergelerle Hükümetin düşürülmesi
nin hedef tutulduğu ve 28 lik takrirde bu niyet 
ve maksadın maskelenmesi için yine kurulacak 
Hükümetin Menderes'in Başkanlığında kurula
cağının kaydedildiği müdafaa edilmiştir. Hür
riyetleri kısıcı hareketler ve istibdat Celâl Ba-
yar ve Adnan Menderes'ten geldiğine göre 
önergede böyle bir maksadı maskeleme niyeti 
olmasa Hükümeti değiştirmenin bir mânası ol-
mıyacağı aşikârdır. 28 lik takrirde (bu sebeple 
yukarıda işaret edilen kaydın bulunmasının hu
susi bir maksatla yazılmış 'Olduğunu kabul et
mek icalbeder. Binnetiee gerçi her sanığın hu
kukî durumu tâyin edilirken kül halinde bü
tün faaliyetlerinin birlikte mütalâası ve bun 
lardan bir tekinin alınarak sanığın maksat ve 
niyetinin tâyininin mümkün olamıyacağı aşi
kâr olmakla beraber her iki takrir mahiyetleri. 
hedef ve istikametleri itibariyle suçun mânevi 
unsuruna dokunan bir mahiyet arz etmektedir. 
Sanığın durumu fer'i iştirak mahiyetindedir.» 

BAŞKAN — Sayın Balan bu önergede sizin 
imzanız var mı efendim? 
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HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Kayır yok 
efendim. 

BAŞKAN — Gensoru gibi mühim bir öner
genin okunuşunda önergeyi imzalamış arkadaş
lardan hiç olmazsa bir tanesinin Umumi Heyette 
bulumu ası gerekmektedir. 

Bu sebeple önerge sahiplerinden birisinin 
Meclise teşrifini bekliyeccğiz. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 17,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Ara verdiğimiz Birleşime de
vam ediyoruz. 

önergenin okunmasına devam ediyoruz : 

44. — Sanık Sırrı Turnalı : 

1957 de milletvekili olmuştur. 3 . 4 . 1960 
da seçim 'bölgesine gitmiş ve 21 .5. 1960 a ka
dar İstanbul'da kalmıştır. 

Yukarıda bahsedilen 90 lik takrirde imzası 
bulunduğu gibi Behçet Kayaalp tarafından 
tutulan listede de adı mevcuttur. Bilhassa son 
devre Milletvekili oluşu da nazara alınırsa su
çun mânevi unsuru olan kastın bulunmadığı 
anlaşılır, kendisi sorumlu görülememiştir. 

45. — Sanık Ali Yaşar : 

Son devre Milletvekilidir. Arkadaşları Mil
letvekilleri gibi 3 . 3 . 1960 tarihinde seçim böl
gesi olan Adıyaman'a gitmiş, 25 . 4 . 1960 akşa
mı Ankara'ya dönmüş ve birkaç gün de hasta
lanması sebebiyle suç mevzuu kanunlara oy ver
mediğini ve bu sebeple sorumlu olmıyacağmı sa
vunmuştur. Halbuki yukarıda gösterilen gerek
çeler karşısında savunması kabule şayan olamaz. 
Kaldı ki, İçtüzüğe de oy vermiştir. Fer'i iştirak. 
(halinde olduğu kalbul edilmiştir. 

46. — Sanık Arif Demirer : 

1954 - 1957 devreleri Milletvekilidir. 39 ncu 
madde ile Seçim Kanununun 1957 yılındaki ta

diline oy vermiştir. Ancak sanık Adnan Mende
res Hükümeti 1955 Kasımında kendi grupu ta
rafından tutumu dolayısiyle düşürülmüştür. De
mokrat Partinin kaderi Adnan Menderes'e bağlı 
imiş gibi bir hava yaratıldığından Hükümetin 
diğer üyeleri düştüğü halde kendisi ayakta 
kalmak marifetini göstermiş, 9 . 12 . 1955 tari
hinde mutedil kimselerden kurulan bu Hükü
mete bir itidal unsuru olarak Ulaştırma Bakanı 
olarak girmiştir. Sanığın 90 lık ve 28 lik tak
rirlerde imzası vardır. Behçet Kayaalp tara
fından tutulan listede de adı mevcuttur. Duruş
mada 7468 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı 
olduğunu ve bu sebeple oy vermediğini bildir
miştir. Hedef ve istikametleri yukarıda umunu 
olarak gösterilen 90 lık ve 28 lik önergeler se
lbe'biyle bilhassa suç kastının (bulunmadığı tak
dir kılınmış ve sorumluluğu cihetine gidileme
miştir. 

47. — Sanık Orhan Kökten : 

'Son devre Milletvekilidir. İçtüzüğe oy ver
miştir. Anayasa nizamı ile alâkalı bir muraka
besi mevcut değildir. Yukarıda gösterilen se
beplere göre Tahkikat Encümeninin kurulma
sına ve yetki kanununun kabulüne oy verme
miş olmasının neticeye bir tesiri görülememiş
tir. 

Ancak Milletvekilliğinden, istifa etmek iste
ğine karısının mâni olduğuna dair sözlerinin 
samimiliği ve hasta bulunması, duruşmada bı-

— 625 — 



M. Meclisi B : 73 25 . 3 . 1966 O : 2 

raktığı intiba 59 ncu maddenin uygulanmasına 
yol açmıştır. 

48. — Sanık Kemal Özçoban : 

1950 den itibaren Milletvekilidir. Halk Par-
tsi malları, Seçim Kanununun 1957 deki tadili
ne oy vermiştir. Ancak suç kastını bertaraf 
eden, murakabe vazifesini muhtelif yönlerden 
yapıldığını gösteren grupta ve Mecliste konuş
maları ve faaliyetleri vardır. Bu cümleden ol
mak üzere 5 . 7 . 1954 te Meclis Zabıt Ceridesi 
sayfa 462 de: (... Hâkimler lehine konuşan biz
ler adaletin tezelzüle uğramasını istemeyiz. Bil
hassa bütün telâş ve endişemiz adaletin tam ve 
kâmil mânasiyle tecelli etmesi kaygusuna da
yanıyor. Anayasaya uygun olsun diyoruz... Me
mur ve Hâkimleri bir kanunda birleştirmek 
Anayasaya aykırıdır... Arkadaşlar, hisleri bir 
tarafa bırakarak Anayasanın ruhuna uygun ka
rar vermemiz lâzımdır.) demiştir. 

Bu konuşmasında sanık, çıkacak kanunla
rın Anayasaya uygunluğunun göz önünde bu
lundurulmasını istediği görülmektedir. 

20 . 11 . 1958 tarihinde Grup tutanağı say
fa 127 de: (... Türk Milletini kalkındıracağını 
derken, onu medeni seviyeye getireceğim der
ken herşeyden evvel şunu düşünmek lâzımdır 
ki, iktidarı ele aldığımız zamandan çok daha 
fecî durumlara, ıstıraplara milleti gargetmeye 
de asla hakkımız yoktur... Hükümet programı 
1946 - 1950 arasındaki vaitleri ile, beyanları 
ile doludur. Bu program dâhilinde icraatını 
tam ve lâyıkiyle yapmamıştır. Muvaffak ola
madığı da bunun burhanını teşkil eder.). 
8 . 12 . 1958 tarihli grup tutanağı sayfa 2 -5 de • 
(... Bugün Başvekilin iddiaları hilâfına Demir
perde gerisi hariç, birçok demokrat memleket
lerde bizimki kadar basına ve muhalefete kar
şı alınmış tedbirlere çok az tesadüf edilir. Ma
alesef Başvekilin ve arkadaşların tasvir ettik
leri gibi, onlar yüzde yüz kanunlar içinde ha
reket etmiyorlar... Biz de her hareketi sinirle 
mütalâa etmek suretiyle yeni bir kanunla sus
turma yoluna gidiyoruz... 1946 - 1950 arasında 
anti - demokratik kanunların kaldırılmasını 
Halk Partililerden istemiştik. Kaldırmadılar, 
şimdi pişman oldular. Bize kaldırın diyorlar. 
Kendi hatalarıdır ama bu 'bir dersi ibrettir. 
Bugün mademki pişman olmuşlardır. Hiçbir 

zaman Mahkeme Kadı'nm mülkü değildir. El
bette ki, bir gün düşebiliriz. Biz de pişman 
oluruz arkadaşlar. Bu kanunların yükü altında 
ezilebiliriz...) Aynı toplantıda grup tutanağı 
sayfa 2 - 13 te: (... Benim arz etmek istediğim 
noktalar bunlardır. Kanunlar bugün Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Sayın Men
deres'in buyurduklarının hilâfına iddia edece
ğim ki, arkadaşlar medeni ve hakiki demokrasi 
olan memleketlerin hiçbirinde yoktur, öyle tat
bikat gördük ki arkadaşlar; burada Karpiçte 
yemek yiyen birkaç muhalifi dağıtacak kadar 
ileri götürülmüştür. Beri tarafta valiler aynı 
emri aynı şekilde tatbik etmediler. Bakıyorsu
nuz Burdur Valisi emniyetle beraber harekete 
geçmiştir. Hakkı var, kanun emri. Bakıyorsu
nuz Antalya Valisi daha başka hareket etmiş..) 
6/7 Eylül olayları hakkında grupta: (Vicdanı
mın sesi olarak haykırıyorum Hükümet suçlu
dur, Hükümet bal gibi suçludur. Mahkemeye 
şevki icabeder.) demiştir. 

Basın suçlarından mahkûm olanların affını 
Aralık 1958 tarihinde teklif etmiştir. Bu ve bu
nun gibi devamlı mücadeleden sonra 21.4.1960 
tarihinde gruptaki son yetki kanunu hakkın
daki konuşmasında, sayfa 172: (... Arkadaşlar, 
elimizde bir Anayasa var... Bu kanunu kabul 
ettiğimiz takdirde haklı ve haksız feryatlara 
fırsat vereceğiz. Ben şahsan söylüyorum birkaç 
nokta da serd edeceğim. Kanun teklifi Anayasa
ya muhaliftir.) demiştir. 

Gerek gruptaki, gerek Meclisteki konuşma
ları ve davranışları ile devamlı şekilde Anaya
sayı ihlâl eden gidişe mukavemet ettiği ve mu
rakabe vazifesini yapageldiği görülmektedir. 
Bu itibarla sorumluluğu cihetine gidilememiş
tir. 

49. — Sanık Mustafa öztürk: 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük, Tahki
kat Encümeninin kurulması Kararına ve Yetki 
Kanununa oy vermiştir. Murakabe görevini yap
tığına dair her hangi bir faaliyeti geçmemiş ve 
buna dair bir şey gösterememiştir. 

Durumu fer'i iştirak halindedir. 

50. — Sanık Osman Talü: 

Kırşehir Kanununa, İçtüzüğün tadiline, Tah
kikat Encümeninin kurulmasına ve Yetki Ka
nununa oy vermiştir. Behçet Kayaalp listesin-
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de de adı vardır. Sorumluluğunu kaldıracak 
mahiyette murakabe vazifesini yaptığı hakkın
da bir faaliyeti görülememiştir. 

Fer'i iştirak halindedir. 
Ancak müdafaa ettiği gibi Meclis Zabıt Ce

ridesi 23 . 2 . 1959 tarih ve sayfa 511 de Cum
huriyet Halk Partisi milletvekillerinden Ferid 
Melen (Van) tutumu ve Mecliste yaptığı bir 
konuşması dolayısiylc: (... Özlediğim olgun bir 
konuşma dinledim. Bir iktidar partisi sözcüsü
ne yaraşan bir konuşma idi bu.. Bundan dola
yı sözcünüzü tebrik etmeyi vazife sayıyorum. 
Temenni edilir ki, iktidar partisinin bunda 
sözcüleri bu arkadaşımızı örnek alsınlar ve 
bundan sonra meselelerimizi karşılıklı ve böy
le bir objektivite içinde huzurunuza getirsin
ler.) demiştir. Bu hal sanık lehine cezayı azal
tıcı takdirî bir sebep sayılmıştır. 

51. — Sanık Necati Topçuoğlu: 

Son devre milletvekilidir. İçtüzüğün tadili
ne, Tahkikat Encümeni kurulmasına ve Salâ
hiyet Kanununa oy vermiştir. Hastalığı sebe
biyle murakabe vazifesini yapamadığını müda
faa etmekte ise de asıl Anayasayı ihlâl eden 
yukarıda yazılı karar ve kanunları oyları ile 
desteklemiştir. Buna nazaran hastalığını bir sa
vunma sebebi olarak ileri sürmemek icabeder. 
İstifasına sanık İzzet Akçal'm mâni olduğu yo
lundaki müdafaasının da bir kıymeti olamaz. 

Durumu fer'i iştirak halindedir. 

52. — Sanık Orhan Uygun: 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
oy vermiştir. Behçet Kayaalp listesinde adı var. 
Milletvekillik vazifesi Anayasayı ihlâl edici ka
nunlara ve Hükümetin bu yoldaki tutum ve 
davranışı karşısında mücadele etmekten ibaret
tir. Alelade konulardaki faaliyeti sorumluluğu 
bertaraf edecek mahiyeti haiz olamaz. Bunun 
gibi Elektrik Kurumu Kanunu ve Afyon ko
nusunda sanığın gösterdiğini bildirdiği çalış
malarının Anayasa ve Anayasa nizamı ile bir 
alâkası yoktur. 

Fer'i fail olarak kabul edilmiştir. 

53. — Sanık Murat Âli ülgen: 
1950 den beri milletvekilidir. Anayasayı ih

lâl eden kanunların hepsine oy vermiştir. Bun

lardan bâzılarının tekliflerinde de imzası (var
dır. Sanık Meclis müzakereleri sırasındaki! sa
taşmaları ile Menderes zihniyetine mensujbol-
duğunu ve Celâl Bayar ve Adnan Menderes'le 
asli iştirak halinde bulunduğunu bariz bir; şe
kilde göstermiştir. Sanık 21 . 6 . 1954 Erkekli 
Sandığı Kanununun tadili müzakereleri Sıra
sında Zabıt Ceridesi sayfa 226 da Sırrı Atalay'a 
karşı: (... Bu maddeyi iyi anlıyamamışsın.)j Di
ğer bir yerinde, (Geri al sözünü.) demek sure
tiyle sataşmıştır. 

Bundan başka Milletvekili Seçimi Kanonu
nun tadilinin müzakeresi sırasında Zabıt Ceri
desi 30 . 6 . 1954 sayfa 311 de Sırrı Atalay'a 
karşı, (... Başından büyük lâflar ediyorsun.), 
1955 bütçe müzakeresi sırasında Zabıt Ceridesi 
233, Nüvit Yetkin'e karşı: (Hep eski sözlör.), 
aynı yıl bütçe müzakereleri sırasında J^abıt 
Ceridesi 488 de Tahir Taşer'e karşı: (Çoty da 
mahkeme kuruldu.), 23 . 11 . 1955 te Zabiti Ce
ridesi 119 da Nüvit Yetkin'in verdiği bir jsual 
takririnin müzakeresi sırasında Nüvit Yetkin'e 
karşı, (Sizin zamanınızda da Konya'da Emniyet 
Müdürü idi.), 28 . 11 . 1955 tarihli Meclis jzap-
tı sayfa 164 te Zeki Tolonay'a karşı, (Gayesini 
anlamadık, siz izah ediverin.), 16 . 12 . 195$ ta
rih ve Meclis zaptı sayfa 271 de İnönü'ye [kar
şı, (Siz kimsiniz de size müracaat ediyorlar?), 
23 . 12 . 1955 tarihli Meclis zaptı sayfa 41JL de 
Kâmil Kırıkoğlu'na karşı, (Senin şahidiıi mi 
var?), 1 . 6- . 1956 da Meclis zaptı sayfa 4 te 
Hasan Erdoğan'a karşı, (Teşrinlere kadaıj ça
lışacağız.), 6 . 6 . 1956 tarihli Meclis zaptı (say
fa 216 da Fethi Çelikbaş'a karşı, (İtibarı bfc bi
liriz.), (Burası Meclis, tabanca ile gelinm|ıez.) 
tarzındaki sataşması üzerine Reisin, (Murat Âli 
Bey, oturduğunuz yeri hitabet kürsüsü mty sa
nıyorsunuz? Oradan konuşulmaz.) tarzındaki 
ihtarına mâruz kalmıştır. 27 . 6 . 1956 tarihli 
Zabıt Ceridesi sayfa 528 de İsmet İnönü'den sa
yın diye bahseden Ahmet Hamdi Sancar'a jkar-
şı (Büyük Millet Meclisine karşı hakarette| bu
lunan bir insan sayın değildir.), 11 . 7 . [1956 
tarihli Zabıt Ceridesi sayfa 207 de Fethi qelik-
baş'a karşı, (Senin gibi ahlâki ve siyasi karak
teri zayıf bir adam değilim.), yine Fethij Çe
likbaş'a karşı sayfa 209 da, (Elinizdeki neşri
yat nedir?), sayfa 217 de Osman Bölükbajşı'ya 
karşı, (Reis Bey, Meclise hakaret ediyor, spzle-
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rini gerd alsın.), sayfa 219 da İnönü'ye karşı, 
(Sen milleti ihtilâle sevk etmek istiyorsun.), 
24 . 5 . 1957 tarihimde Zabıt Ceridesi sayfa 
311 de Feridun Ergin'e karşı, (Haydi buna ce
vap ver bakalım.), 14 . 6 . 1957 de Zabıt Ceri
desi sayfa 235 te Sırrı Atalay'a karşı, (Bura
da anlamıyan hiçbir kimse yoktur.), 24 . 6 . 1957 
de Zabıt Ceridesi sayfa 455 te Ahmet Bilgin'e 
karşı, (Ama sövmek, küfretmek 'değil.), 
20 . 11 . 1959 da Zabıt Ceridesi 321 de İsmail 
Rüştü Aksal'a karşı, (Allah'ın kudreti.) demiş 
son Yetki Kanunu Mecliste görüşülürken yine 
oturduğu yerden kanunu destekler mahiyette 
27 . 4 . 1960 tarihinde sayfa 286 da Turhan 
Feyzioğlu, Hüseyin Naili Kubalı'nm eserinden 
naklederken: (Balkınız bu gerçek vatansever 
fikrini nasıl ifade ediyor): «Batı demokrasile
rinin dayandığı siyasi ahlâk kaidelerine aykı
rı bulunan ve iktidar partisinin bir kuvvet dar
besinden başka bir şey olmıyan bu karar ve 
onun tatbik tarzı demokrasimizi bir çıkmaza 
sokmuştur.» demesi üzerine sanılk, (O da senin 
yazın.) ve 299 ncu sayfada da İnönü'ye karşı, 
(Kürsüden ihtilâl beyannamesi okudun Paşam.) 
demiştir. Sanık oturduğu yerden bu devamlı 
müdahaleleri ile Menderesçi zihniyete bağlılığı
nı göstermektedir. Filhakika müdafaa ettiği gi
bi parlâmentolarda milletvekilleri bir - iki ke
limelik müdahalelerini oturdukları yerden yap
tıkları görülmektedir. Ancak bu müdahaleler 
müdahaleyi yapanın maksadını da ifadeden hâ
li değildir. Sanık ise Büyük Millet Meclisinde 
bulunduğu müddetçe bu müdahaleleri ile De
mokrat iktidarın tutumunu ona sıkı sıkıya bağ
lı bir şekilde desteklemiş, muhalefete karşı 
davranışını göstermiştir. Müdahalelerin devam
lı ve ısrarlı oluşu hedef ve istikameti asli işti
rak halinde olduğunu göstermektedir. 

54. — Sanık Kasım Küfrevi: 

1950 den beri milletvekilidir. • Anayasayı ih
lâl eden kanunların hiçbirisine oy vermemiştir. 

4 ncü Menderes Kabinesinin programı okun
duğunda söz alan sanık hâkim teminatından 
bahsederken, 16 . 12 . 1955 tarihinde Meclis Za
bıt Ceridesi sayfa 296 da: (... Muhterem arka
daşlarım, bu çalışmaların neticesinde şu veci
zeye varılıyor; hâkimin teminatı sadece vic

danında mütecellidir. (Sağdan «bravo» sesleri, 
gülüşmeler.) Aziz arkadaşlarım; Hükümet prog
ramı bu babta; sadece bu vecizenin kailinin ba
kanlar safı haricinde kalması ile hâkimlerin kâ
fi bir teminata nail olduklarını hatırlatan bir 
sükûta müstağraıktır. «Sağdan gülüşmeler.») 
Sanık bu sözleri ile Demokrat Partinin hâkim 
teminatına ancak «hâkimin teminatı vicdanm-
dadır» gibi sade ve basit sözle kıymet verdiği
ni, fiilî bir teminata yanaşmadığını belirtmiş 
ve tenkid etmiştir. Aynı konuşmanın devamın
da şöyle demektedir: (... Birinci Menderes 
Hükümetinin programında matbuat hürriyeti 
müspet ifadelerle yer almıştır. Bilâhara Basın 
Kanununun bâzı hükümleri çıkarılmış, fakat 
bu hükümler hemen aynen Ceza Kanununun 
hükümleri arasına serpiştirilmiştir. Aziz arka
daşlarım, neşren hakaret dâvalarında hakikat 
maddenin isbatma hizmet eyleyen bir teklife 
imza koymuş ve bu teklifi Büyük Millet Mec
lisine tevdi eylemiş arkadaşlarınızdan biriyim.) 
demiştir. 

Adnan Menderes 25 . 5 • . 1960 tarihinde 
grupta son konuşmasını yaparken ve bu sıra
da sual sorulmasının hatalı olacağı hakkındaki 
sözlerine karşı, «hiçbir zararı olmaz» diye cevap 
vermiştir. 

İspat hakkını isıtiyenlerle birlikte Demokrat 
Partiden, bir müddet müstakil kalmış ve ken
disinin ve ailesinin mâruz kaldığı türlü tazyik
ler sonunda tekrar D. P. ye dönmüş, fakat hiç
bir zaman Adnan Menderes zihniyetini tervicet-
memiştir. Nitekim biraz evvel yukarıya geçiril
diği veçhile memleket meselelerini grupta ko
nuşmanın hiçbir zararı olmıyacağmı bildirmiş
tir. Murakabe vazifesini yapmış olduğundan so
rumlu görülmemiştir. 

55. — Samk Halis öztürk: 

1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 
malları, Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi, 
39 ncu maddenin ve Seçim Kanununun tadil
lerine ve İçtüzüğe oy vermiştir. İstanbul, Anka
ra olaylarına dair 29 . 4 , 1960 tarihinde grup
ta konuşurken, Tutanak sayfa 40 ta protesto 
yapan üniversite gençleri hakkında: (... Hükü
met bu itlerin dişini söksün, itoğlu itlerin ceza-
Suii versin.) demiştir. Ancak bu sözJer asli iş
tirakin kabulüne kâfi görülmemiş, fer'i iştirak-
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te şiddet sebebi sayılmıştır. Teşriî murakabe- I geçirmek, gayesine ulaşmaktır. Böyle bir! şey 
sini yapmadığı gibi üstelik yukarıdaki sözler
le de Hükümeti desteklemiştir. 

56. — Sanık Şeref Saraçoğlu: 

Son devre milletvekilidir. İçtüzüğe oy ver
miştir. Yukarıda umumi mülâhazalarda bil
dirildiği veçhile Anayasayı ihlâl eden kanunla
ra rey verip vermemek değil asıl suç murakabe 
vazifesini yapmamış olmakla teşekkül etmek
tedir. Hesabatı tekik görevi ile İzmit ve İstan
bul'da bulunmak bu esaslı vazifenin ifasına ma
ni teşkil edemez. 15 . 5 . 1960 tan sonra yurt 
dışına çıkmış olmasının ise olaylar ve netice 
ile hiçbir alâkası yoktur. 

Durumu fer'î iştirak halindedir. 

57. — Sanık Selim Yatağan : 

Sanık son devre milletvekilidir. İçtüzüğe 
.oy vermiştir. Ancak konuşmaları ve davranış
ları ile Menderesçi zihniyetin mensuplarından 
olduğunu açık olarak göstermektedir. 

5 . 6 . 1958 tarihinde grupta sayfa 185 te : 
(... Biz bir tarafa yumruk vurduğumuz müd
detçe, şu kubbeden içeri girdikten sonra ikti
darı muhalefet bu şekilde felce uğratabilir diye 
biz içtüzükte tadilât yapmak suretiyle muhale
fet horozunun iki kanadını yolduk. «Horoz de
ğil tavuk sesleri.» Şimdi bu adamlar hücuma 
kalksalar da, sert mücadeleler yapmaya çalışsa
lar da...) 

9 . 8 . 1958 tarihinde yine grupta sayfa 46 
ve devamında: (... Arkadaşlar biz iktidar ola
rak vereceğiniz cesurane kararlar bu iktidarı
mızın şahlanması karşısında bu muhalefet apı-
şacaktır. Yalmz bu toplantıda hemen karşıla
rına çıkıp da onlar nasıl şiddet gösteriyorlarsa 
biz bir misli şiddet göstermek suretiyle, 12 ye 
çeyrek kaldı. İsterseniz bendeniz grupum namı
na bu işi halletmeye fedaiyim. Mebusluktan is
tifa edeyim, tek başıma dışarıda bunlarla mü
cadele edeyim. Ne korkacağım, Demokrat Par
ti iktidarı arkamda olduktan sonra kaçacak 
delik aratırım. «Gülüşmeler.») 

11 . 6 . 1959 tarihinde gruptaki konuşma
sında sayfa 40 t a : (... Bu Halk Partisinin ye
gâne arzusu bizi her ne pahasına olursa olsun 
huzursuz bırakmak ve iktidarı kolaylıkla ele 

olmaz, avuçlarını yalasınlar...) Yine aynı ko
nuşmasında sayfa 45 te Menderes hakkıhda: 
(... Talâkatı lisaniyesi, belagatı cazibesi, mantı
ğı sayesinde bizim dertlerimizi geride bırakı
yor...) dedikten sonra, bir avuç muhalefetin 
hakkından gelmek için ne yapmak lâzımğelir-
se siz karar verin..) diye de ilâve etmişti}*. 

14 . 5 . 1959 da grupta konuşmasında sjayfa 
38 de: (... Muhalefeti matbuat destekliyor, i Onu 
yıkmak lâzıımdır. Bu da kanunla olur. Bıjı su
retle köpekliyeceklerdir. Matbuat kalesi yaj, fet
hedilir, ya yıkılır. Onu fethetmek için matbu
ata namütenahi müsamaha gösterdik, kasaları
nı doldurduk, yine fethedemedik, şimdi fethet
mek için yıkmak lâzımdır...) demiştir. Yinj? ay
nı konuşmasının devamında ve Meclisteki hâdi
seler dolayısiyle: (... Kuru gürültüye bajkma-
yın, bunlara yakışan kendilerine bir temip da
yak çekip tenkil etmektir. Fakat bir güze|l da
yak yerlerse bir daha bunu yapamazlar.) 

Grupta 3 . 5. 1960 tarihinde Tutanakj say
fa 16 da: (... Evvelemirde muhalif haNket 
edenlerden cana can diyenlerin canlarını cjehen-
neme yollamak ve dişe diş diyenlerin de fişle
rini sökmek zamanı gelmiştir... Pilâvdan jdöne-
nin kaşığı kırılsın arkadaşlar...) demiştir.i 

Sanık bu konuşmaları ile menfi zihniyetini 
gösterdiği gibi iktidarda kalmak için ]\|leclis 
içinde ve dışında dayak gibi kaba kuvvete de 
başvurabileceğini açığa vurmuş bulunmaksjtadır. 
Bu sözlerin tenkid ve murakabe ile hiçbii* alâ
kası yoktur ve aynen grup zabıtlarından j çıka
rılmıştır. 

Milletvekili olmadan evvelki hizmejtlerin 
hâdise ile bir alâkası olmadığı gibi sözlerinin 
sarahat ve hedefi karşısında da bir kıjymeti 
olmamak icabeder ve sanık asli iştirak halin
dedir. 

58. — Sanık Faruk Çöl : 
1954 ten beri Milletvekilidir. Seçim Kanunu 

tadiline, İçtüzüğün değişmesine ve Tahkikat Ko
misyonu kurulmasına rey vermiştir. Muıjakabe 
vazifesini yaptığı hakkında hiçbir faaliyeti görül
memiştir. Kendi kazancının fazla olması ve! Salâ
hiyet Kanununa oy vermemiş bulunması neticeye 
müessir değildir. Fer'î iştirak halindedij*. 
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59. — Sanık Kemal Eren : 

Dâva mevzuu olan kanunlardan yalnız 
Kırşehir Kanununa oy vermemiştir. Bu ka
nunların Anayasayı ihlâl ettikleri izah edil
miştir. Gerçi sanığın Aralık 1958 de ver
miş olduğu ve 10 kişilik bir heyet kurul
ması hakkındaki önergesi sebebiyle 146/1 
maddenin uygulanması iddia makamınca isten
miş ise de önergenin verildiği tarihe ve mahi
yetine göre asli iştiraki kabule müsait değildir. 
Feri iştirak halinde olduğu kanaatine varılmış
tır. 

60. — Sanık Hâmit Koray : 

1950 den beri Milletvekilidir. Halk Par
tisi malları hakkındaki Kanunla, 39 ncu 
maddenin tadiline, Basın Kanununa ve İç
tüzüğün tadiline oy vermiştir. 39 ncu mad
denin encümende müzakeresi sırasında mu
halif kaldığını bildiriyorsa da bilâhara 
Mecliste kabulü reyinde bulunduğundan do
layı bu muhalefeti neticeye müessir gö
rülmemiştir. İçtüzük tadiline oy verdiğine gö
re hastalığının teşrii murakabesini yapmaya 
ciddî bir şekilde mâni olmadığı anlaşılmakta
dır. Fer'î iştirak durumundadır. 

61. — Sanık Nazifi Şerif Nabel : 

1950 den beri Milletvekilidir. Tahkikat Encü
meni kurulması ve Salâhiyet Kanunundan maada 
diğer kanunlara oy vermiştir. Diktaya müteveccih 
müdafaası yukarda cevaplandırılmıştır. Millet
vekilinin murakabe görevini her halde yapması 
icabeder. Fer'î iştirak durumundadır. 

62. — Sanık İsmet Olgaç : 

1950 den beri Milletvekilidir. Halk Par
tisi mallarının müsaderesi. 39 ncu madde
nin tadili, Seçim Kanununun tadili ile 
Basın Kanununa ve İçtüzüğün tadiline oy 
vermiştir. Hukukî cihetler hariç sanığın 
şahsına taallûk eden esaslı bir müdafaası 
mevcut değildir. 39 ncu maddeye göre 
emekliye sevk edilenlerin Devlet Şûrasına baş
vurması hakkında bir hak tanınması hakkın
daki konuşması lehinde cezayı azaltıcı bir so-
bebolarak kabul edilmiştir. Fer'î iştirak duru
mundadır. 

63. — Sanık Hüseyin özbay : 

Son devre Milletvekilidir. İçtüzüğe oy ver
miştir. Gerçi hastalığı murakabe vazifesinin 
ifasına mâni değilse de 59 ncu maddenin tat
bikine sebep sayılmıştır. Fer'î iştirak halinde
dir. 

64. — Sanık Mehmet Ak : 

Sanık son devre Milletvekilidir. Devresin
de çıkan ve Anayasayı ihlâl eden karar ve ka
nunlara oy vermemiştir. Sanık Rıfik Koraltan'-
m Meclis Başkanlığından uzaklaştırılması hak
kındaki cereyana katılmıştır. Bundan başka 
mahiyetleri yukarda açıklanan 90 lık ve 28 lik 
takrirleri imza etmiştir. Sorumluluğunu mucip 
bir sebep mevcut değildir. 

65. — Sanık Kenan Akmanlar : 

1950 den beri Milletvekilidir. Tahkikat En
cümeninin kurulması ve Salâhiyet Kanunu ha
riç dâva mevzuunu teşkil eden diğer kanun
lara oy vermiştir. Sanığın 2 . 5 . 1960 tari
hinde Demokrat Parti Meclis Grupuna verdi
ği bir önerge ile Ankara olaylarına ismi ka
rışan mebusların teşriî masuniyetlerinin kaldı
rılmasını istemiş olması ve 9 . 12 . 1958 de ver
miş olduğu önerge ile de 10 kişilik bir heyetin 
kurulmasını talebeylemesi iddia makamınca 
hakkında 146/1 maddenin uygulanmasına esas 
ittihaz edilmiştir. Müdafaasında ileri sürdüğü 
Tahkikat Komisyonu teşkili hakkındaki kara
ra ve Salâhiyet Kanununa rey vermemiş bulun
ması ve müdafaasında ileri sürdüğü diğer hu
suslar murakabe vazifesini yapmaya mâni bu
lunmadığı cihetle fer'î fail sıfatını bertaraf 
edecek mahiyette görülmemiştir. 

66. — Sanık Sadık Erdem : 

Sanık son devre Milletvekilidir. Devresin
de çıkan Tahkikat Komisyonu teşkili kararma 
ve Salâhiyet Kanununa oy vermiştir. Sanık 
9 . 12 . 1958 tarihinde tedbirler için 10 kişilik 
bir heyetin kurulmasını teklif etmiştir. Bun
dan başka 2.5.1960 tarihinde grupta 134 ncü 
sayfadan itibaren : (... Ben talebe başkam ile 
konuşuyordum. Kısa keserek bahsedeceğim. 
Cemiyet başkanı ve birlik başkam, evet dedi. 
Benim tuttuğum taraf kazanabilir. Hükümeti 
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dahi sarsabilirim. Bu lâf talebeye işlenmek is
tenen bir zihniyetin ifadesidir. Federasyon se
çimlerini takibediyorum; arkadaşlar yüzde yüz 
anarşist bir zihniyetle yetiştirilmek isteniliyor. 
Bizim talebeler, demokrat olan talebeler kara
kucak güreşmek istiyorlar. Fakat bunların 
karşılarındaki Halk Partili gençlerin muazzam 
şekilde komiteci olduklarını görüyoruz. Yani 
bunlar tesadüfi değil, hazırlanmış gençler ol
duğunu gördük. Mülkiyenin durumundan bah
sedecek değilim. Bütün hâdisenin başı Mülki
yedir... Bu üniversite muhtariyeti iki şeye ya
ramaktadır. Birincisi; profesörlerin tek ta
raflı olarak talebe üzerinde hâkimiyetine; çün
kü ikinci bir merci olmadığı için, yarıyor. 
İkincisi de Hükümet kuvvetleri üniversiteye 
giremediği için Halk Partisinin yer altı faali
yetine mesnet, merkez teşkil etmesine yarıyor.) 
demektedir. Bu suretle hem üniversiteye, hem 
muhalefete çatmakta, iktidar partisinde hâkim 
olan zihniyetini ve üniversite gençleri üzerin
di nasıl ayırıcı faaliyette bulunduğunu açığa 
vurmaktadır. 

Gerek basın ve gerek muhalefeti memnun 
edecek şekilde bir konuşması ve müdafaasında 
bildirdiği diğer hususlar grup zabıtlarında 
mevcut değildir. 2 . 5 . 1960 tarihli konuşma
sının metni yukarıya geçirilmiştir. Salâhiyet 
Kanununa rey verip İçtüzüğe vermemiş olma
sından müdafaa edildiği gibi lehine bir mâna 
çıkarmaya mahal yoktur. Sanık tesbit edilen 
durumuna göre asli iştirak halindedir. 

67. — Sanık Atillâ Konuk : 

Sanık 1954 - 1957 devrelerinde Milletvekilli
ği yapmıştır. Refik Koraltan'm Meclis Başkan
lığından uzaklaştırılması maksadiyle yapılan 
teşebbüse dâhildir. Şirketlerde çalışan Halk 
Partililer hakkındaki konuşması Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile alâkalı sayılamaz. 90 lık 
takrirde imzası vardır. Behçet Kayaaalp'm 
emrinde bulunan listede ismi görülmektedir. 
Bunlar sanığın murakabesini yaptığına ve suç 
kasdı bulunnmadığma yeter derecededir. 

68. — Sanık Burhanettin Onat : 

Sanık 1950 den beri Milletvekilidir. İçtü
züğün tadiline, Tahkikat Komisyonunun kurul
masına ve Salâhiyet Kanununun kabulüne oy 

vermiştir. Muhalefetin 1957 seçimleri hakkın-
da verdiği önergeler üzerine 27 . 3 . 1958 &p 
gruptaki konuşmasında: (... 1957 seçimlerinden 
sonra bu çatının içine ayak bastığımız andaıjı 
itibaren taarruzlara, yaylım ateşlere mâruzu^. 
Aynı tempo, aynı iddia, aynı renk, aynı ton.j. 
Hükümet tazyik yaptı, kütükler tahrif edildi, 
noksan çıktı... Sonra sözlü sorular başladı.]. 
Bence bunun ifade ettiği tek mâna var, muhale
fet kararlıdır. Ateşe devam ediyorlar. Şimcji 
ne yapacağız? Mesele orada. Gelmiş takrirle
rini reddettik deriz, geçer gider, fakat efkâi-
rı umumiyeyi tatmin eder mi? Bence hayıır. 
Sebati Ataman arkadaşımızın çok iyi buyur
dukları gibi bu kürsüden bize atılmak istenen 
çamurları kendi yüzlerine sıvamak mevkiinde
yiz... Binaenaleyh Meclis tahkikatı açılması ve
ya falan falan şahıslar hakkında tahkikat ya
pılması hakkındaki teklif reddedilmiş diyece
ğinize, bunlara desek ki; efendiler, siz hcıjrı 
suçlu, hem güçlü mevkiindesiniz.) 11 . 6 . 1939 
tarihinde : (... Biz darbei Hükümetle iktidarja 
gelmiş bir parti değiliz. Ananızın ak sütü gibi 
helâl reyle iktidara gelmiş ve tarihte çok az 
bir siyasi partiye nasibolmuş bir meşruiyet ile 
bu mevkide oturan insinlarsmız. Elbette bi
zim de etimiz, kemiğimiz, hassas ruhumuz var
dır... Bu vaziyette yedi tane değil yetmiş ty-
ne Meclis tahkikatı önergesini konuşmaya ha
zırız... Bu Anayasayı ittıba etmek, harfi har
fine ittıba etmek yoluna gitmek muhalefetin 
oyununa gelmek akıllıca bir hareket olmaz. 
Siz bilirsiniz, takdir sizlerindir.) demiştir. Bu 
sözler muhalefet önergelerinin nasıl bir müza
kereye tabi tutulacağını gösteriyor. Santk 
2 . 5 . 1960 tarihinde grupta ; (... Birkaç gün
den beri memleket siyasi tarihinin çok vahîm 
günlerini yaşamaktadır. Üniversite hâdisesi ijle 
üniversite talebesinin müessif hareketleri ille 
karşılaştık... Bugün iktidarın beliren ilk ârajz-
ları karşısında basit bir talebe nümayişi ola
rak gösterilen şekil karşısında gösterdiğimiz 
hassasiyet ve aldığımız karar zatürreeye karşı 
vaktiyle müdebbir bir hekimin verdiği Dijina-
lit tedavisine benzer... Bastırılmış gibi görünen 
bu hâdiseleri, basit, masum bir talebe hare
keti diye kabul etmeye imkân var mı?.. Bju-
rada teşriî masuniyetin zırhına bürünerek ala
bildiğine zehrini saçıyor, dışarda da, yer al-
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tında köstebek gibi dolaşarak zehrini saçıyor.. 
Bu hassasiyet sebebiyle 50 - 100 kişi öldürül
sün ve ondan sonra dönüp efkârı umumiyeye, 
görüyor musunuz masum çocuklarınıza nasıl 
kıyıyorlar densin... Efendim fevkalâde tedbir
ler mevzuunda... Alacağız arkadaşlar aldığımız, 
koyduğumuz bu komisyon Anayasaya muvafık 
mı muhalif mi arkadaşlar? Gün gelmiş bu Meclis 
bir şahsa Anayasanın bütün haklarını, Meclisin 
bütün salâhiyetlerini vermiştir. Fevkalâde anlarda 
meselâ İstiklâl Harbinde. İstirham ederim ar
kadaşlar bu iç harbi düşünün, Mükerrem Bey 
Kübalı'dan beraber bahsedelim.) demiş, Mü
kerrem Sarol da : (Ama kafasını kıralım bu 
mendeburun) diye cevaplandırmıştır. Gerçi sa
nığın ilk seneler Hükümeti tenkid edici konuş
maları vardır. Fakat sonra bu konuşmalarda 
olduğu gibi tutumunu ve zihniyetini değiştir
miş, âdeta kurulan komisyon Anayasaya mu
vafık mı, muhalif mi bunu dahi düşünmeden 
ve iş işten geçmeden Hükümete gidişinde de
vam etmesini en müfrit bir dil ile telkin et
miştir. 

Bu itibarla ilk senelerdeki tutumunun ve 90 
lık takrire imza koymuş olmasının suçluluğunu 
kaldırır ve iştirakin derecesine müessir bir ma
hiyeti bulunmamıştır. Fer'î iştirak halindedir. 
Ancak, yukarda bahsedilen tutumu hakkında 
59 ncu maddenin tatbikini icabottirmiştir. 

69. — Sanık Adnan Selekler : 

1957 devre mebusudur. Anayasayı ihlâl eden 
kanunlardan hiçbirine oy . vermemiştir. Behçet 
Kayaalp'm mukavemetçiler grupunu gösteren 
listede adı vardır. Bu sanık 5 . 6 . 1958 tarihli 
grup zaptı sayfa 170 - 178 de Hükümetin mu
halefet partilerine karşı tedbir almaya sevk eden: 
(... Ben tecrübesiz olmama rağmen bu kısa devre
deki müşahedelerimden çıkardığım bir neticeyi 
ifade etmek isterim. Ne millette ne de Demokrat 
Parti Grupunda İsmet Paşaya vo onun temsil 
ettiği partiye karşı bi'r korku ve çekingenlik 
haleti ruhiyesi yoktur. Bu çekingenlik psikozu 
zaman zaman daha ziyade Hükümete hâkim ol
maktadır.... Muhalefetin normal ve iktisadi j'-ol-
larla başarılı hareketi gölgelemediği hakikati 
ifade edilmeye değer. Bugün memleket içinde 
bir şûriş çıkarmak istemek ve komşu memleket
lerdeki kötü gidişten ilham alarak emrivakiler 

hazırlamak ihtimali, durendiş bir hükümet için 
daima hatırda tutulması lâzımgelen bir hakikat
tir. Bu hakikatin ölçüsü olan Hükümetin şimdi
ki icraatı, kadife eldiven içinde demir bilekli bir 
iktidar olarak göstermek için asayiş ve inzibatla 
ilgili her türlü tedbiri almasını Hükümetten bek
lemek bizim, için hem bir hak, hem de bir vazi
fedir.... Arkadaşlar, seçmen oyunun iktidarların 
mukadderatını tâyin ettiği memleketlerde bir sı
nıfın reyinden istinkâf edilemez. O da memur
lardır... Bilhassa bizde memur aynı zamanda 
memleketin yegâne münevver zümresidir. Sayın 
Başvekilimizin bir konuşmasında işaret ettiği 
gibi, Hükümet memurlara karşı tedbir alırken, 
memleketin nâzım sınıfı olduğunu da nazarı iti
bara alacak ve bu husustaki tedbirleri yumuşa
tacaktır... Kanuni vazifelerini suiistimal ederek 
karşımıza çıkan memurlar hakkında kanuni mü
eyyideleri müsamahasız olarak tatbik eden bir 
iktidar olarak bulunduğumuz müddetçe bu mem
lekette muhalefetin çığırdan çıkardığı hâdiselere 
karşı alman tedbirlerde Demokrat Parti muvaf
fak olacaktır...) tarzındaki konuşması ile İçtüzük 
tadilâtı ve Tahkikat Encümeni kurulması hak
kındaki karara oy vermiş olması keyfiyeti iddia 
makamınca hâdisenin aslî faili olarak tecrimine 
mesnet gösterilmiş ise de, yukardaki zabıttan ay
nen alman konuşmasında aslî iştirak halinde suç-
landırılmasmı icabettiren bir mahiyet görülme
miştir. 

Sanık Adnan Selekler'in; müdafaasında mev-
zuubahsettiği 1 . 6 . 1959 tarihli Meclis oturu
munda yaptığı konuşmasında (Zabıt Ceridesi 
sayfa : 416) «Bütün memleket meselelerinin Bü
yük Mecliste halledilmesi, bütün memleket me
selelerinin Büyük Meclise getirilmesi Anayasa
nın ruhuna uygun olarak teşriin icrayı kontrolü 
gibi D. P. programına tamamen uygun bir meso.-
lcde D. P. mebuslarının her hangi bir teşebbüse 
yardımcı olmıyacağmı düşünmek muhal bir id
diadır.» dediği görülmüş ise de; bu oturumda 
ruzname hakkında söz istiyen muhalefet Mebu
su Avni Doğan; İçtüzüğün 89 ncu maddesine 
muhalefet edildiğini, Riyaset Makamının C.H.P. 
nin Hükümet ricalini itham eden 7 tahkikat ev
rakını gündeme almadığını, Anayasanın 22 nci 
vo İçtüzüğün 169 ncu maddesinin zedelendiğini 
boyan etmesi üzerine söz aldığı ve yukardaki ko
nuşmayı yaptıktan sonra Hükümete karşı saygı 
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ananesinin mevcudiyetinden bahsile (bu saygı 
ananesinin, 27 yıl iktidarda kalmış ve tecrübeli 
bir muhalefet partisi tarafından kökünden tah-
ribedilmek istendiği bir devirde yaşıyoruz. Bir 
vatanperver olarak buna göz yummaya imkân 
yoktur. Muhalefetin, tarihî simalarının her şey
den evvel Hükümet nosyonuna, Türk Milletinin 
kaderini yazmış olan insanlara saygı gösterme
leri lâzımdır, iptidai denilebilecek gösterilerden 
vazgeçerek, illâ bir tarafın haksız olacağı yolun
daki inanışlardan sıyrılarak bir anlayış farkı ile 
hareket edildiği takdirde Türk Milletinin en mü
nevver mecmuasını teşkil eden gruplarımız el
birliği ile vatana ait bütün meseleleri tarihe şan 
verecek bir olgunluk içinde halledecektir, arz 
ederim.) demek suretiyle talebin sürüncemede 
kalmasını ve bu suretle önergelerin ve tahkikat 
isteklerinin gündeme alınmamasını telkine mü
sait bir konuşma yapmıştır. Nitekim; aynı otu
rumda muhalefet mebuslarından Nüvit Yetkin; 
(Riyasetten kaç defa vait aldık. Bunu tesbit ede
lim. Ne vakit?) sualini sormuş, Reis İbrahim Ki-
razoğlu da; (Riyaset Divanı olarak hangi gün 
gündeme alınacağını beyan ve ifade edemem) 
demesi üzerine C. H. P. mebusları salonu terk 
etmişlerdir. 

18 . 4 .1960 günlü Meclis oturumunda Tah
kikat Komisyonunun teşkiline dair teklifin gö
rüşülmesi sırasında, yaptığı konuşmada; (Zabıt 
Ceridesi sayfa : 211, 212) (... işte arkadaşlar 
hâdisenin vahametini ve mesuliyet mevkiinde 
bulunmanın bütün icaplarını nazarı itibara alan 
D. P. Grupu; millî hâkimiyetin yegâne mümes
sili ve bütün hükümranlık haklarının sahibi bu
lunan Büyük Millet Meclisinin işlere el koyma
sını teklif etmektedir. Bu suretle B. M. M. si en
cümeni vasıtasiyle hakikat ışığını karanlıklara 
tevcih edecek ve hâdiselerin manevralarında ne
lerin bulunduğunu birer birer meydana çıkara
caktır. Suçlu olmıyanların böyle bir tahkikat
tan telâş etmelerine hiç lüzum yoktur. Ama; suç
luların yakasına adaletin kahredici eli yapışa
caktır.) demek suretiyle Tahkikat Encümeni ku
rulmasına dair teklifi desteklediği anlaşılan bu 
sanığın fer'i fail bulunduğu neticesine varılmış 
ve Anayasayı tamamen ihlâl edici mahiyette olan 
Salâhiyet Kanununa oy vermemiş olması da 
hafifletici sebep telâkki edilmiştir. 1950 - 1957 
devrelerinde mebus olmuştur, 

70. — İbrahim Subaşı : 

C. H. P. mallarının müsaderesine ilişkin -
kanun ile içtüzük tadilâtına ve Tahkikat 
Encümeni teşkiline dair olan karara oy ver
diği tesbit edilmiştir. Bununla beraber; ma
hiyetleri ve gayeleri yukarda açıklanan 90 Ijık 
ve 28 lik takrirlerde imzası ve Behçet Kaya-
Mp tarafından düzenlenen listede adı vardır. 
Ayrıca basın suçlularının affı hakkında ka
nunu teklif edenler arasındadır. Meclis Riyaseti 
seçiminde Semi Ergin'i destekliyenler arasına 
da katılmıştır. Vazifesini yaptığı anlaşılan 
bu sanığın sorumluluğunu icabettiren bir cihet 
görülmemiştir. 

71. — Ahmet Tokuş : 

1950, 1954, 1957 devrelerimde mebus olmuş 
ve C. H. P. mallarının gerialmmasma, Emekli 
Sandığı Kanununun tadiline ve Seçim Kanu
nunun 1957 yılında değiştirilmesine ilişkin ka
nunlarla içtüzük tadili ve tahkikat komisyonu 
teşkili hakkındaki kararlara oy vermiştir. 
Sanığın, Behçet Kayaalp'in mukavemetçi grupu 
ihtiva eden listesinde adı vardır 13 . 12 . 1955 
günü D. P. Meclis Grupu toplantısında yap
tığı konuşmada; Hükümet programını tenkid 
ederek (Hükümeti ifadelerinde biraz fazla nik
bin görmekteyim. Programda muazzam kalkın
ma hamlesi) teminat altındadır deniliyor. Bu
günkü sıkıntılara göre bizlerin bu teminatın 
yerine getirileceğinden şüphe etmemiz yerinde 
olur. Halkın birçok maddelerdeki sıkıntısı
nın ıstırap haline geldiği birçok arkadaşlar 
tarafından görülen bir vakıadır.... Vergilerde 
bâzı tenzilâtlar yapıldı bunu kabul etmek lâ
zım. Fakat sıkışık durum hâsıl olduğu zaman 
trenlere, telefonlara, vapurlara zam yapıldı ve 
hattâ bâzı vergilerin de zamlı geldiği ma
lûmudur. Toprak Vergisi de bunun bir misa
lidir. Şimdi, bütün bu hakikatler ve daha bir
çokları meydanda iken hiçbir plâna istinadet-
meden daha ileri hamleler yapmaktayız, in
sanı şüpheye düşürmektedir, gayritihyari «yel-
değirmeni, ama suyu nerede?» delirtmektedir.) 

Ve 12 . 7 . 1956 günlü Grup tonplantısmda; 
Kıbrıs meselesinin müzakeresi sırasında (.... mu
halefetle işbirliği yapmanın doğru olacağıma 
kaani bulunuyorum. Bu mevzuda Yunanistan 
kilise ile şu ve bu teşkilât ile birlikte çalışır-
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larsa; bizim de muhalefetle işbirliği vyapma-
mız lâzım....) demek suretiyle Hükümet icraa
tını tenkid eylediği görülmüş fer'î fail olarak 
kabul edilen sanığın bu konuşmaları da hafif
letici sebep sayılmıştır. 

72. — Yaşar Yazıcı : 

1957 devresi milletvekili plan bu sanık tah
kikat encümeni kurulması kararına, Salâhiyet 
Kanununa ve İçtüzük tadilâtına oy vermiştir. 
Bu suretle fer'î fail olduğu anlaşılan sanığın 
90 lık takrirde ve Kemal özçoban tarafından 
hazırlanan basın suçlularının affı hakkındaki 
kanun teklifinde de imzasının bulunması hak
kında hafifletici sebep telâkki edilmiştir. 

73. — Mecit Bumin : 
1950 yılından beri. mebus bulunan bu sanık 

Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi hakkındaki 
Kanundan başka Anayasayı ihlâl edici mâhi
yette olan bütün kanunlara oy vermiştir. Mec
liste her hangi bir konuşması bulunmıyan 
bu sanığın durumu fer'î fail mahiyetinde ölüp 
90 lık takrir ile ve Behçet Kayaalp'ın liste
sinde yer almış olması hakkında hafifletici se-
bebolarak kabul edilmiştir. 

74. — Hilmi Çeltikçioğlu : 

1954 ve 1957 devrelerinde milletvekili olan 
bu sanık Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi ve 

Emekli Sandığı Kanunu ile Seçim Kamunu ta
dilleri; İçtüzük ve Basın Kanunu değişiklikleri
ne ve tahkikat encümeni kurulması kararma oy 
vermiştir. Bu suretle ferlî fail durumunda bu
lunan sanığın 90 lık takriri imzalamış ve Beh
çet Kayaalp'ın listesinde yer almış olması ha
fifletici sebep sayılmıştır. 

75. — Eyüp Ööğan : 

1957 devresi milletvekili bulunan bu sanık 
yalnız İçtüzük tadilâtı ile Tahkikat Encümeni 
kurulması hakkındaki karara oy vermiştir. Bu 
hareketle fer'î fail durumunda bulunan sanığın 
90 lık takrire imza koymuş olması hakkında tah
fif sebebi kabul edilmiştir. 

76. —- Yaşar Gümüşel : 

1954 - 1957 devreleri Mebusu bulunan bu 
sanık; Emekli Sandığı Kanunu ile Seçim kanu

nunun 1957 yılında yapılan tadillerine, tahkikat 
encümeni kurulması kararma ve İçtüzük ve 
Basın Kanunu tadilatına müsbet oy vermiştir. 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasını da şümulüne alan tadil lâyihasını 
tetkik eden muvakkat encümenin mazbata mu-

i harrirliğini de yapmıştır. Feri fail durumunda-
] dır. 

77. — Fethi Batur : 

| 1957 devresi milletvekili olan bu sanık, tah-
] kikat encümeni kurulması karariyle İçtüzük ta-
\ dilâtına oy vermiştir. Aydın Milletvekili Ne-
' cati Celim ile birlikte 1.9 . 6 . 1958 günü De-
\ makrat Parti Meclis Grupu riyasetine verdikle-
l ri müşterek bir takrirle (grup zabtı sayfa : 30) 
\ Ankara Mebusu Faik Ahmet Biarutçu ve arka-
1 dağlarının iktisadi politika hakkındaki genso-
i rusunun reddini istedikleri gibi 7 . 4 . 1960 gü-
] nü yine grup riyasetine verdikleri diğer bir tak-
\ rirle de (grup zabtı sayfa : 261) «1957 seçim-
j lerinden beri C.II.P. nin memleket içinde ve va-
\ tandaşlar arasındaki faaliyetinin kanun dışı 
; olduğu sabittir. Vatan ve Milletimizin selâmeti 
\ uğruna bu parti hakkında Meclis tahkikatı açıl-
] ması hususunun grupumuzca karara bağlanma-
j sini arz ve teklif ederiz.» demek suretiyle Ana-
1 yasa dışı karar ve tasaruflara girişen Tahkikat 
l komisyonu kurulmasına zemin hazırlamıştır. 
; Fer'î fail olan bu sanık hakkında bu cihet tak-
I diri şiddet sebebi sayılmıştır. 

! 78. — Hüsamettin Coşkun : 
j 
j 1957 devresi milletvekili bulunan bu sanık 
İ salâhiyet kanunu ile İçtüzük tadilâtına oy ver-
l mistir. Sanığın eşi Eşref Coşkun tarafından 
; Yüksek Soruşturma Kuruluna gönderilip halen 
\ dosyada mevcudolan ve alınacak tedbirler baş-
\ lığını taşıyan bir yazı foto kopisinde: (1 —• Si* 
! yasi partilerin faaliyetlerinin tatili ile Meclisin 

Kurucu Meclis olarak çalıştırılmasını temini; 
2 — Anayasanın kurulacak İlim Heyeti tarafın-

.< dan demokratik nizamın tesisi suretiyle tadili; 
3 — Ayan Meclisinin kurulması, 4 — Anayasa 

; Mahkemesi kurulması, 5 — İktisadi konseyin 
kurulması, 6 — Antidemokratik kanunların il* 
gası, 7 — Referanduma gidilmesi, 8 — İdari re, 
form yapılması, (Vilâyetlerin Eyalet olarak bir
leştirilmesi) 9 — Cemiyetler Kanununun Pe-
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mokratik nizama göre tadili, 10 — Siyasi parti
lerin kuruluşunu men etmek, 11 — Seçimlere 
gitmek, 12 — Valilerin, savcıların ve hâkimle
rin tâyin yoluyla değil seçimle iş başına getiril
mesini temin eylemek) gibi hususlar yer almış 
ise de; bu düşünceleri gerçekleştirme yolunda 
teşriî her hangi bir teşebbüs, faaliyeti tesbit 
edilememiştir. Fer'î fail olarak kabul edilmiştir. 

79. — Necati Celim : 

1954 ve 1957 devreleri milletvekili olan bu 
sanık; kendi teşriî devresinde çıkan kanunlar
dan yalnız Salâhiyet Kanununa oy- vermemiştir. 

Sanık, 19 . 6 . 1958 tarihinde D.P. Meclis 
grupu riyasetine Fethi Batur'la birlikte verdik
leri takrirle Faik Ahmet Barutçu ve arkadaşla
rının iktisadi politika hakkındaki gensorusunun 
reddini teklif etmişlerdir, 9 . 12 . 1958 tarihin
de yine grup riyasetine verdiği bir takrirle 
( dâhili politikaya insicamlı bir yön veril
mesini teminen A - Muhalefetin durumu. B -
Matbuatın durumu. C - Devlet idaresindeki 
personelin programımıza göre çalışmamızın sağ
lanması esasları dairesinde bir plân hazırlana
rak grupa arzı için 15 kişilik bir komisyon ku
rulmasını) teklif etmiş ve aynı tarihte grupta 
konuşan ve Seçim kanununu yeniden ele alarak 
nispî temsil usulüne göre itiraz götürmez bir şe
kilde demokratik esaslara uygun olarak tadil et
mek tezini savunan Naci Berkman'a hitaben 
(memleketi felâkete götürürsün; dünya döndü 
bundan.) demek suretiyle müdahale ettiği; ve 
7 . 4 . 1960 tarihinde grup riyasetine verdiği 
bir takrirle; (C.H.P. nin ve onun naşiri efkârı 
olan matbuatın tutumu ve bunun memleket sat
hındaki akisleri son derece ciddî bir safhaya 
girmiştir. Hükümetin mevcut kanunlara göre 
alacağı tedbirlerin hududunu aşmış bulunan ve 
memleketin ve rejimin temellerini" tahrip eden 
bu davranışlar hakkında Meclis tahkikatı açıl
ması suretiyle hâdiselere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak vaziyet etmek lüzum ve zarureti 
meydandadır. Bu sebeple Meclis tahkikatı açıl
mak üzere bir takrir hazırlanması ve ayrıca ge
rekli teşriî tedbirlerin esaslarının tesbiti için 
bir komisyon teşkili hususunda grup idare he
yetine yetki verilmesi) hususunu teklif eyle
miştir. Aynı tarihte sanık Fethi Batur'la bu 
mealde müştereken verdikleri takrirden de Fethi 
Batu* hakkındaki kısımda bahsedilmiştir. 

12 . 4 . 1960 tarihli grup toplantısında (grup 
zaptı sayfa : 12 - 19} C. H . P. si ve bâzı basıin 
hakkında tahkikat encümeni kurulması husu
sunda yapılan müzakereler esnasında Yeşilhisar 
ve Gaziantep hâdiselerinden bahsederek geç ka
lındığını ifade etmiş, yapılacak tahkikatın 
elde bir müeyyidesi ve bu müeyyideyi tatbik 
edecek bir teşkilât bulunmadıkça bir netice hu
sule getirmiyeceğini beyanla aynen (samimiyet
le istirhamım şudur. Ben hukuki mevzua gir-
miyeceğim ama endişe içindeyim; bugün mü
zakeresi yapılırken, bir taraftan tahkikat yapı
lırken buna ait komisyonun yanı başında vazife 
ve salâhiyetleri istimal edecek olan teşekkül bir 
divanı harb mahkemesi mi olur, halk mahke
mesi mi, bir favkalâde mahkeme mi, ne olursa 
elinin altında hazır bulunmalı ve muhalefet bu
na itiraz ettiği takdirde sorumluluğunu beyan 
ve itiraf etmiş olacaktır. Biz bunu yaptığımız 
takdirde cesaretle işe el attığımızı ifade etmiş 
olacağız) demiş ve 11 . 5 . 1960 tarihli grup 
toplantısında da; (arkadaşlar, Ankara Üni
versitesi, İstanbul Üniversitesi gençliği diyoruz. 
Bizde gençlik yaptık o zamanki gençlik Türfc 
Milletine karşı yapılan ihanetlerden dolayı is
yan ediyordu. Bugün Türk Milletine hizmet 
eden iktidara karşı isyan eden bir üniversite ile 
karşı karşıyayız. Bir ilmiye sınıfı bir Genç Os
man hâdisesi yaratırmış gibi, memlekette huzu
ru bozmak için kazan kaldırır gibi, harekete geç
melerine karşı biz af ile müsamaha ile mukabele 
edemeyiz. Bu kadar profesörlerden bir tanesi 
ben gençliğin memlekette bu şekilde hareketle
rini tasvip etmiyorum diye bir beyanda bulun
muyor. Kendilerinden bu cihet soruldu mü? 
Bunların teker, teker tesbitini rica ediyo
rum . . . ) demiştir. 

Teşriî vazifesi Hükümeti kontrol ve mura
kabe ve onunu demokratik nizam içinde vazife 
görmeye teşvik ve imale olan sanık, bir kısmı 
yukarıya alman grup konuşmaları ile Hükümeti 
Anayasa nizamı dışı hareket ve davranışlara 
tahrik eylemiştir. 

80, — Nail Geveci : 

1951 yılından beri milletvekili bulunan bu 
sanık Anayasayı ihlâl eden kanunların hepsine 
oy vermiş olduğu gibi, Seçim Kanununun 
1954 ve 1957 yıllarında yapılan tadillerini in-

— eafc-* 



M. Meclisi B : 73 25 . 3 . 1966 Ö : Ö 

eeliyen encümenler ile Basın Kanunu tâdil lâ
yihasını ve Salâhiyet Kanunu tetklifini tekik ve 
müzakere eden Muvakkat Komisyonda üye ola
rak bulunmuştur. Sanığın, Hükümetin Anaya-
yasa dışı davranışını tasvip ve teşvik eder ma
hiyette grupta veya Mecliste her hangi bir ko
nuşması tesbit edilemediğinden; yukarıda mev
zubahis kanunlara oy vermiş olması keyfiyeti, 
fer'i iştirak derecesinde görülmüştür. Yalnız, 
Anayasayı tamamen ihlâl eder mahiyette bulu
nan Salâhiyet Kanununa oy vermiş olması ve 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin okul haline getiril
mesi teklifini desteklemiş bulunması da teşdit 
sebebi sayılmıştır. 

Sanığın müdafaasında ileri sürdüğü husus
lar, Anayasayı ihlâl mahiyetinde tesbit edilen 
fiil ve hareketinin hukukî sonucunu değiştire
cek ve cezai sorumluluğunu kaldıracak değerde 
bulunmamıştır. 

81. — Nihat Eğriboz : 

1950 yılından beri milletvekili bulunan bu 
sanık Emekli Sandığı ve Basın Kanunu ile İç
tüzük tadilâtına oy vermiştir. Bu suretle far'i 
durumunda bulunan sanığın müdafaasında ileri 
sürdüğü hususlar Anayasayı ihlâl mahiyetinde 
tesbit edilen fiil ve hareketinin hukukî neticesini 
değiştirecek ve cezai sorumluluğunu kaldıracak 
değerde görülmemiştir. 

82. — Piraye Levent : 

1957 devresi milletvekili bulunan bu sanık 
Salâhiyat Kanunu ile İçtüzük tadilâtına oy ver
miştir. Teşriî murakabe vazifesini ifa yolunda 
her hangi bir faaliyeti tesbit edilemiyen bu sa
nığın müdafileri tarafından ileri sürülen husus
lar; Anayasayı ihlâl mahiyetinde görülen fiil 
ve hareketinin hukukî sonucunu değiştirecek ve 
cezai sorumluluğunu kaldıracak değerde değil
dir. Fer'î fail durumundadır. 

83. — Ekrem Torunlu ; 
r"""' 

1957 devresinde mebus bulunan bu sanık yal
nız İçtüzük tadilâtına oy vermiştir. Teşriî mura
kabe yolunda her hangi bir faaliyeti görülemiyen 
ve bu suretle fer'î faü durumunda bulunan Ek
rem Torunlu'nun* teşriî devresinde kabul edilen 
Meclis Tahkikat Encümeni kurulması karariyle 

Salâhiyet Kanununa oy vermemiş olması keyfi
yeti hafifletici sebebolarak kabul edilmiştir. Mü
dafii Hamdi Üge tarafından ileri sürülen huku
kî görüşler sanığın cezai sorumluluğunu kaldı
racak değerde görülmemiştir. 

84. — Oevat Ülkü : 

1950 yılından beri milletvekilidir. Halk Par
tisi mallarının geri alınması Kanunu ve Emekli 
Sandığı, Seçim ve Basın kanunları tadilleri ile, 
İçtüzük tadilâtına oy vermiştir. Ayrıca; Neşir 
yolu ile veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler 
hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihasını in-
celiyen Muvakkat Encümen üyesidir. Uzun müd
det Adliye Encümeni Başkanlığını ifa eden bu 
sanığın gördüğü vazifenin icaplarından olan teş
riî murakabeyi daha müessir şekilde yapması ge
rekirken, bu yolda tesirli bir faaliyette bulunma
dığı anlaşılmış ve bu suretle gerek Anayasayı ih
lâl mahiyetinde görülen kanunlara oy vermiş ol
ması ve gerek teşriî faaliyetindeki pasif davra
nışı sebebiyle durumunun fer'î fail derecesinde 
kabulü gerekmiştir. Sanık müdafaasında; teşriî 
görevini lâyikiyle ifa eylediğini ve murakabe va
zifesini yerine getirmiş bulunduğunu söylemekte 
ise de; yukarda belirtilen hukukî durumu ve ger
çek davranışı sebebiyle bu müdafaa yerinde gö
rülmemiştir. 

85. — Sanık Esat Budakoğlu : 
1950 yılından beri milletvekilidir. Anayasayı 

ihlâl eden kanunlardan Halk Partisinin malları
nın müsaderesine, Kırşehir vilâyetinin lâğvedilip 
kaza haline getirilmesine, hâkim teminatını zede-
liyen Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin değiştirilmesine ait kanunlarla İçtüzük 
tadilâtına müspet oy vermiştir. Ayrıca Halk Par
tisinin mallarının müsaderesine ait kanun tekli
finin Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sıra
sında (1953 zabıt ceridesi sayfa 205 - 207 de... 
Bu mallar Halk Partisinin elinde kaldığı müd
detçe âmme vicdanında açılmış olan yara ve 
üzüntü hiçbir zaman kapanmaz) demek suretiyle 
bu kanunun kabulünde b&şlıca rol oynıyanlardan 
birisi olmuştur. 

Kırşehir vilâyetinin kaza haline getirilmesi 
hakkındaki Kanunun müzakeresi sırasında Mec
lis Reisvekilliği yapmış ve İçtüzük hükmüne ay-
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kırı olarak aradan 48 saat geçmeden lâyihanın 
müzakeresini oya koyup kabulünü sağlamıştır. 
(30 . 6 . 1954 tarihli Meclis zabıt ceridesi sayfa 
343 - 361) 

1955 yılının son ayından 1960 yılının Nisan 
ayma kadar Tarım ve Adalet Bakanlıklarında 
bulunduğu müddet içinde de Anayasayı tebdil 
ve tağyire müteveccih hareketlere karşı vazifesi
nin gerektiği hiçbir mücadelede bulunmamış, 
aksine sesini çıkarmamak olaylara göz yummak 
suretiyle asıl faillerin tutum ve hareketlerini tas-
vibeder bir vaziyet takınmıştır. 

Her ne kadar Tahkikat Komisyonu kurulması 
kararma ve Salâhiyet Kanununa oy vermediğini 
bildirmiş ve 90 lık takrirde de imzası bulunduğu 
anlaşılmış ise de yukardaki sebepler dolayısiyle 
mücerret bu hususlar cezai sorumluluğunu kal
dıracak bir mahiyet taşımadığı ve ancak lehinde 
cezayı azaltıcı takdirî bir sebebolarak kabul edi
lebileceği neticesine varılmıştır. 

Fer'î fail durumundadır. Umumi mahiyette
ki müdafaası kararın baştarafmda cevaplandır
mıştır. 

86. — Muzaffer Emiroğlu : 

1950 ve 1957 devrelerinde milletvekilidir. Bu 
teşriî devrelerde çıkan Anayasayı ihlâl eder ma
hiyetteki kanunlardan yalnız C. H. P. malları
nın müsaderesi hakkındaki Kanun ile İçtüzük 
tadilâtına oy vermiştir. Bu suretle fer'î fail ola
rak kabul edilen sanığın Meclis Tahkikat Encü
meni teşekkülü hakkındaki kararla, Salâhiyet 
Kanununa oy vermemiş olması ve 28 lik takriri 
imzalamış bulunması hakkında hafifletici sebebo
larak sayılmıştır. 

87. — Mekki Sait Esen : 
1954 ve 1957 devrelerinde mebus bulunan bu 

sanık, Cumhuriyet Halk Partisinin mallarının 
müsaderesi hakkındaki Kanunla, Salâhiyet Ka
nunu ve Tahkikat Encümeni kurulması kararma 
oy vermemiştir. Anayasayı ihlâl mahiyetinde gö
rülen diğer kanunlara oy vermiş bulunması ve 
teşriî murakabe vazifesini gereği gibi yapmamış 
olması sebebiyle fer'î fail durumunda kabul edi
len bu sanığın Salâhiyet Kanununa ve Tahkikat 
Encümeni kurulması kararına iştirak etmemesi 
ve 90 lık.takrirle Behçet Kayaalp'in mukavemet 

grupunu tesbit eden listesinde yer almış bulan
ması hakkında hafifletici sebep telâkki edilmiştir. 
Sanık ve müdafiinin teşriî murakabeyi lâyikMe 
yapmış olduğuna matuf müdafaaları; yukarda 
belirtilen hukukî durum sebebiyle yerinde görül
memiştir. 

i 

88. — Alilleri : 
1957 devresi mebusudur. Yalnız İçtüzük tadi

lâtına oy vermiştir. Teşriî devresi içinde muraka
be vazifesini gerektirdiği suret ve şekilde yaktı
ğına dair bir konuşması ve faaliyeti tesbit edil
memiştir, ancak murakabe vazifesini yapmadı
ğından dolayı fer'î fail olarak kabulünü icatyet-
tirmiştir. ; 

Gerek kendisi ve gerek müdafii tarafından 
ileri sürülen hususlar; kabul edilen fiil ve hare
ketinin hukukî sonucunu değiştirecek ve ce-zai 
sorumluluğunu kaldıracak mahiyette görüljne-
miştir. 

89. — Halil imre : 
1950 den beri milletvekilidir. Dâva konjısu 

olan ve Anayasayı ihlâl mahiyetinde buluian 
bütün kanunlara oy vermiştir. Bu suretle fer'î 
fail durumunda bulunan sanık; ayrıca; 21.6.1J954 
Meclis toplantısında : (Zabıt ceridesi sayfja : 
234 - 236) (... Ne demektir hukuk devleti? £u-« 
kuk devleti hukuka bağlılık devletidir, Dahaj zi
yade memleketin ihtiyaçlarına tevcihi nazar! et
mek, hukuk malzemesini bu memleketin ihtiyaç
larından derlemeye çalışmaktır. Arkadaşlar; şim
di mevzuumuz Üniversite Kanununun tadili,! ne 
de Hâkimler Kanununun tadilidir. Bu itibarla; 
bu sahada mevzuu hâkimler teminatına götür
meye mahal olmadığı gibi üniversitenin ıslalima 
kadar da sevk etmeye mahal yoktur. Bu mejvzu 
düpe düz Emekli Sandığı Kanununun bir mad
desinin, bir fıkrasının tadilinden ibarettir... (Ka
nun memurlar arasında yani her türlü âmme (hiz
meti gören ve hattâ intihap ve seçim usulleri ne 
olursa olsun ve hizmet ifası bakımından milletin 
saadet, refah ve huzuruna müteveccih bir hizjmet 
deruhde etmiş olan insanlar arasında müsavat 
tesisi bakımından bu esbabı mucibeyi getirtmiş 
bulunmaktadır. Şu halde; Anayasaya muhaljefet 
veya muvafakat konusundaki hükümler çoktan 
verilmiştir... Bu itibarla; raporumuzda arz etti
ğimiz gibi elbette tasvibini ben de rica ederim.) 
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demek suretiyle Emekli Sandığı Kanununun 3$ 
neu maddesinin (B) fıkrasında yapılan tadilin 
Meclise tasvibini açıkça desteklemiş ve uzun müd
det ifa ettiği Bütçe Encümeni Reisliği vazifesi 
sırasında da Anayasayı ihlâl eder mahiyetinde 
olup bu komisyondan geçen kanunların hazırlan
masına âmil olmuştur. Bu husus aleyhinde şiddet 
sebebi olarak kabul edilmiştir. 

90. — Arif Kalıpsızoğlu : 
1950 yılından beri mebusdur. C. H. P. mal

larının müsaderesi Kanununa; Seçim Kanunu
nun 1957 yılında yapılan değişikliğine : Basın 
Kanunu ile içtüzük tadilâtına oy vermiştir. Ana
yasayı ihlâl mahiyetinde bulunan kanunlara oy 
vermiş ve teşriî murakabe vazifesini gereği gibi 
ifa etmemiştir. Fer'î iştirak halindedir. Gerek 
kendisi ve gerek müdafii tarafından ileri sürü
len hususlar, hukukî durumunu değiştirecek ve 
cezai sorumluluğunu kaldıracak mahiyette de
ğildir. 

91. — Ahmet Kocabıyıkoğlu : 
1950 den beri milletvekilidir. Anayasayı ihlâl 

edici mahiyette bulunan kanunlardan Basın Ka
nunu tadüâtiyle, Tahkikat Encümeni kuruluşu 
kararma ve Salâhiyet Kanununa oy vermemiştir. 
Bu sanık, 3 . 5 . 1960 tarihli grup zaptı sayfa : 
10 - 13 te; (4 - 5 günden beri devam eden isyan 
hareketi Ankara'da bastırılmıştır. Fakat, işitiyo
ruz ki, bu İstanbul'da devam etmektedir. Namus
lu vatandaşlar kendi malından ve canından emin 
değildir. Çapulcular hazır : Yine çapulculuğa 
doğru gitmek istiyorlar. İstanbul Valisi, Dahiliye 
Vekili, yahut örfi İdare Kumandanlığı işi çok 
hafiften almaktadır. Eğer bu vazifeyi yapamı-
yorlarsa yerine başkasını gönderelim ve şiddetli 
tedbirler alsınlar. Bu hakikaten nereden geliyor
sa bulup çıkaralım ve tedbirini alalım. Artık bu 
iş merhamet devrini geçirmiştir. İş yavaş yavaş 
çapulcuya ve halka doğru intikal ediyor. Yarın 
Halk Partisi teşkilâtı da ayağa kalkarsa ne ola
cak arkadaşlar) tarzındaki konuşması ile halk 
evlerinin ilgası, Kırşehir'in ilçe haline getiril
mesi, O. H. P. si mallarının müsaderesi kanun-
lariyle, Emekli Sandığı ve Seçim kanunlarının 
tadiline ve İçtüzük tadilâtına oy vermiş olması 
keyfiyeti, iddia makamınca hâdisenin asli faili 
olarak tecziyesine mesnet gösterilmiş ise de; yu

karda zabıttan aynen alman bu konuşmasiyle 
sözü edilen kanunlara oy vermiş olması asli fail 
olarak kabulünü icabettirmemiştir. Kaldı ki; bu 
sanık 90 lık ve 28 lik takrirleri imzalamış ve Beh
çet Kayaalp'in listesinde de yer almıştır. 

Ancak; Anayasayı ihlâl eder mahiyette bulu
nan bir kısım kanunlara rey vermiş ve muraka
be vazifesini gerektiği şekilde yaptığına dair baş
ka bir- faaliyeti tesbit edilememiş olan sanık is-
nadolunan fiilin feri faili kabul edilmiştir. Ge
rek kendisi, gerek nıüdafileri tarafından ileri sü-

' rülen hususlar ise; cezai sorumluluğunu kaldıra
cak mahiyette değildir. 

92. — Faik Ocak : 

1957 devresi mebusu bulunan bu sanık, yalnız 
İçtüzük tadilâtına oy vermiştir. Anayasayı ihlâl 
eden mahiyette olan diğer- kanunlara oy verme
diği gibi 28 lik takriri de imzalamış bulunmakta
dır. Müdafaasında da belirttiği gibi Salâhiyet 
Kanununa Anayasaya aykırı bulunduğu kanaa
tiyle oy vermemiş olan bu sanığın 28 lik takrire 
imza koymak suretiyle teşriî murakabe vazifesini 
de o günün şartları içinde yapmaya çalıştığı an
laşılmış ve bu sebepler muvacehesinde sanığın is-
nadolunan suçtan dolayı beraeti gerektiği netice
sine varılmıştır. 

93. — Fuat Unat : 

1957 devresi mebusudur. Yalnız İçtüzük ta* 
dilâtma oy vermiştir. Diğer kanunlara oy ver
mediği gibi 28 lik takriri imzalamış ve Behçet 
Kayaalp'm listesinde de yer almıştır. D.P. Mec
lis Grupunda ve Mecliste iktidarı destekler ma
hiyette hor h-uıgı bir konuşması bulunmıyan 
bu sanığın isnadolunan suçtan dolayı sorumlulu
ğunu gerektirir bir sebep görülmediğinden be
raeti cihetine gidilmiştir. 

J4. — Halûk Timurtaş : 

1954 ve 1957 devreleri mebusudur. Tahkikat 
Encümeni kurulması kararı ile Salâhiyet Ka
nunundan maada diğer bütün kanunlara oy ver
miştir. 6.5.1959 tarihli Grup toplantısında; say
fa : QG - 76 da, Tedbirler Komisyonu raporunun 
müzakeresi sırasında söz alarak (... Bütün ihti
lâller, bütün inkılâplar, kendilerine takaddüm 
eden bütün sistemleri tasfiye etmek zor-undadır. 
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Bunun haricinde hiçbir înkıâp yerleşme vasatı 
bulamaz... Millî Mücadele tarihimize atfmazar 
edersek, biz hilâfeti ilga edip de onu yaratan
ları yurt içinde bırakmış olsaydık hiçbir inkılâbı 
memlekette .ne yapmak; ne yerleştirmek kabil 
olamazdı... tçtimai müesseseler insan uzviyeti 
gibidir. Bir müessese ki hiçbir şekilde fayda 
veremez hale gelmiştir. Ö müessesenin yaşama
sından ne umarız? -Fonksiyonunu görmiyen her 
hangi bir uzuv; kangren olan her hangi bir 
uzuv .kesilmedikçe vücut şif ayaibolamaz. Aksi 
takdirde vücudu kaybederiz... Raporda etraflı
ca birçok tedbirlerin alınması mevzuubahistir. 
Bunlar, hakikaten kanun boşluklarının doldu
rulması bakımından cidden ileri bir adım. An
cak; ne kadar mütekâmil kanun ve nizamlar 
bulunursa bulunsun bir kere niyetini şaşıran bir 
kuvvet bunları çiğneyecektir. Binaenaleyh buna 
karşı alacağımız tedbir katî ve netice alıcı ola
caktır... -Muhterem Dahiliye Vekilimize bir sual 
sormak istiyorum. Halihazırda Cemiyetler Ka
nununun 91 ve 34 ncü maddelerinde normal şe
kilde kurulmuş bir -cemiyetin veya partinin he
defini tebdil ederek millî vahdeti, millî birliği 
ihlâl edecek bir faaliyete geçtiği takdirde o ce
miyet hakkında gereken tedbirlerin alınması ik
tiza eder. Acaba bu hususta ne düşünüyorlar?) 
ve 12.4.1960 günlü Grup toplantısında da : Say
fa : 168 - 178. Tahkikat Komisyonunun kurul
ması hakkındaki raporun müzakeresi sırasında 
söz alarak (... Prensipler üzerinde ne kadar ka
rarlar alırsak alalım bunların tatbiki için titiz 
olmazsak bunları zecrî bir şekilde tatbik et
mezsek netice alacağımıza inanmak güçleşir... 
Hakikaten muhalefetin bugünkü meşum ve fecî 
durumunu olduğu gibi tahkik edebilmek için 
bu şekilde bir komisyon kurulmasına ihtiyaç 
vardır. Ancak bu komisyon haftalarca, aylar
ca mesaide bulunacak ama diğer taraftan yine 
bu şekildeki yıkıcı hareketleri ve hasmın tah
rik edici faaliyeti devam edecektir. Bunların 
faaliyetine karşı da bâzı tedbirlerin alınması 
zarureti vardır. Bu tedbirlerin tâyini muhte
rem Hükümetimize düşmektedir. Çok Muhterem 
Başvekilimiz gerek bundan evvelki ve gerek bu 
4efaki toplantımızda birkaç defa ifade buyur
dular. İdarenin ve Adalet cihazının âciz içinde 
bulunduğu ve bu âcizden - aynı kelimeyi kulla
b ıy ım - bir hev-i lâşka olduğunu tekrarlıyayım. 
idari ye adlî cihazımızın bugünkü dorumu hak

kında en salahiyetli ^ağızda ifadesini bulan Me
ziyet için de acele olarak tedbir alınması İÜ&&-* 
munu bir kere daha belirtmeyi faydalı buluyo
rum) tarzındaki konuşması iddia makamınca 
asli fail olarak tecziyesine mesnet gösterilmiş 
ise de; sözü edilen konuşmalar sanığın asli fail 
olarak kabulüne kâfi görülmemiş ve 'ancak fçr'i 
fail durumunda olan sanık hakkında şiddet j se
bebi sayılmıştır. Gerek sanık Ve gerekse nlü-
dafîi tarafından ileri sürülen savunmalar ceizai 
mesuliyetinin kaldıracak değerde değildir. i 

95.—Muharrem *T«ncay : 

1950 yılından beri milletvekilidir. Anayajsa-
yı ihlâl eder mahiyette bulunan Emekli Sanöjığı 
Kanunu tadili ile Salâhiyet Kanunu ve Tahki
kat Encümeni kurulması kararından maada JDÜ-
tün kanunlara loy vermiştir. 10.6.1958 tarihli 
Grup toplantısında; sayfa : 42-48 Cevat Köstek-
çi ve 117 arkadaşı tarafından Grup Riyasetine 
verilen ve iç siyaset durumu ve parti mücadele
leri 'hakkında gerekli tedbirlerin alınması vejbu 
hususun Grupa getirilmesine dair verilen tahrir 
üzerine konuşarak (... Başvekil diyor k i ; arka
daşlar ateş bacayı sarmış vaziyettedir... DiVor 
ki, ben kanuni tedbirlerimi alacağım, beni^ıle 
beraber misiniz ? diyor. İşte muhterem arkadaş
ların anlamak istemediği keyfiyet bu. Ben | bu 
takririn kabul edilmesine taraftarım. Bu takdiri 
veren arkadaşlarım yerden göğe kadar haklı
dır.) ve 2.5.1960 günlü Grup toplantısında : 
Sayfa : 125 - 129 konuşarak, C.H.P. sinin 1950 
den beri ihtilâle hazırlandığına emin olduğujnu, 
bir zaman uyuşuk durduktan sonra şimdi yılan 
gibi başlarını kaldırdıklarını, memleketin bu 
kötü manzarası karşısında onlara milletin yaka
sını bırakın demenin zamam geldiğini belîrtfniis, 
ve aynen (Ne istiyorlar bunlar? Hükümeti (de
virmek değil mi? Evet. Başka ne istiyorlar? i Si
zin başınızı istiyorlar. O kadar mil Ha|ar , 
Türk Milletinin başını istiyorlar. Türk Mille
tinin başını teslim etmemek için Halk Partisini; 
en kısa zaman içinde, o Fuvayyeyi kapatmak 
mecburiyetindeyiz. Tarih bizi vazifeye dafvet 
ediyor arkadaşlar) demiş ve bu konuşmaları! id
dia makamınca asli fail olarak tecziyesine üjıes-
net gösterilmiş ise de; Tabkikat Komisyonu bu
rulması kararına ve Salâhiyet Kânununa key 
vermediği gibi 90 hk takrirde de imzası bulun-
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ması sebebiyle kendisinin asli fail addi mümkün 
görülmemiştir. Ancak; bir kısım kanunlara rey 
vermiş lolması ve yukarda nakledilen konuşması 
ile tebarüz eden zihniyet ve tutumu bu sanığın 
fer'i fail olarak kabulünü gerektirmiştir. 

96. — Sırrı Yırcalı : 

1954 ve 1957 devreleri milletvekilidir. Ana
yasayı ihlâl eder mahiyette olan kanunlardan 
yalnız Emekli Sandığı, Seçim kanunlariyle îç-
zük tadilâtına oy vermiştir. Bu suretle fer'i fail 
durumunda bulunan sanığın ve müdafiinin ileri 
sürdükleri hususlar Anayasayı ihlâl mahiyetin
de tesbit edilen fiil ve hareketinin hukukî sonu
cunu değiştirecek ve cezai sorumluluğunu kal
dıracak mahiyette değildir. 

97. — Sanık Sıtkı Yırcalı : 

1950 yılından beri milletvekilidir. Tahkikat 
Komisyonu kurulması kararı ile Salâhiyet Ka
nunu hariç Anayasaya aykırı diğer kanunlarla 
İçtüzük tadiline oy vermiştir. Ayrıca Seçim Ka
nunu, Kırşehir'in kaza haline getirilmesi, Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanunları, lâyihalarını Ba
kan sıf atiyle imzalamış ve Halk Partisinin mal
larını müsadere Kanununu teklif edenler ara
sında bulunmuştur. Vatan cephesi ve radyo 
dâvalarında mahkûm olan sanıklar arasındadır. 
Tafsilât ve gerekçesi bölüm 2, numara 11 ve 
16 dadır. Müdafaasının hukukî kısımları kara
rın baş tarafında cevaplandırılmıştır. Savunma
sında ileri sürdüğü diğer çalışmaları Anayasa 
nizamiyle alâkalı olmayıp yapması gereken di
ğer vazifelerine taallûk etmektedir. Her ne ka
dar Tahkikat Komisyonu kurulması kararı ile 
Salâhiyet Kanununa oy vermemiş ve mahiyet
leri yukarda açıklanmış olan 90 lık ve 28 lik 
takrirlerde imzası bulunduğu anlaşılmış ise de 
baştan beri tutumu ve ezanın Türkçe okunması 
kaydının kaldırılması hakkında 13.6.1950 tari
hinde takrir vermiş ve Grupta lehinde konuşmuş 
bulunması ve Anayasayı ihlâl eden kanunları 
desteklemesi ve vatan cephesi teşkilâtını savun
ması karşısında bu hususlar cezai sorumluluğu
nu kaldıracak mahiyette görülmemiş ve ancak 
cezayı azaltıcı takdiri sebebe yol açabileceği ne
ticesine varılmıştır, Fer'i fail durumundadır. 

98. — Ertuğrul Çolak : 

1957 devresi mebusudur. 15u teşriî devrede 
çıkan kanunlardan yalnız İçtüzük tadilâtı ile 
Tahkikat Encümeni kurulması kararma oy ver
miştir. Murakabe vazifesini yaptığına dair baş
kaca bir faaliyeti tesbit edilemiyen sanık is-
nadolunan suçun fer'i failidir. Kendisi ve mü
dafii tarafından ileri sürülen hususlar Anaya
sayı ihlâl eder mahiyette olarak tesbit edilen 
fiil ve hareketinin hukukî sonucunu değiştire
cek ve cezai sorumluluğunu kaldıracak değerde 
değildir. 

99. — Sanık Mehmet Erdem : 

Bu sanık son devre mebusudur. Yalnız İçtü
zük tadilâtına oy vermiştir. Teşriî murakabe 
vazifesini yaptığına dair her hangi bir faaliyeti 
tesbit edilememesi sebebiyle isnadolunan suçun 
fer'i faili olarak kabul edilmiştir. Müdafaasın
da ileri sürdüğü hususlar Anayasayı ihlâl eder 
mahiyette görülen fiil ve hareketinin hukukî 
neticesini değiştirecek ve cezai mesuliytini kal
dıracak değerde görülmemiştir 

100. — Sanık Şevki Hasırcı : 

1950 yılından beri mebus bulunan bu sanık 
Anayasayı ihlâl mahiyetinde olduğu tesbit edi
len kanunlardan Kırşehir'in ilçe haline getiril
mesi Kanunu ile Salâhiyet Kanunundan maada 
bütün kanun ve kararlara oy vermiştir. Teşriî 
murakabe vazifesini yaptığına dair her hangi 
bir faaliyeti tesbit edilemiyen sanık isnadolu
nan suçun fer'i failidir. Kendisinin ve müdafii
nin ileri sürdüğü hususlar; Anayasayı ihlâl 
eder mahiyette görülen fail ve hareketinin hu
kukî sonucunu değiştirecek ve cezai sorumlu
luğunu kaldıracak değerde değildir. 

101. — Sanık Sait Göker : 

1954 ve 1957 devreleri mebusudur. Seçim Ka
nununun 1957 yılında yapılan değişikliğine ve 
Salâhiyet Kanunu ile İçtüzük ve Basın Kanunu 
tadillerine oy vermiştir. Bu suretle isnadolunan 
suçun fer'i faili olarak kabul edilmiştir. 90 lık 
takrire imza koymuş bulunması hafifletici sebep 
telâkki edilmiştir. Müdafaasında ileri sürdüğü 
hususlar cezai sorumluluğunu kaldıracak mahi
yette değildir, 
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102. — Sanık Ekrem Yıldız : 

1954 ve 1957 devreleri milletvekilidir. Seçim 
Kanunun 1957 yılında yapılan tadili ile İçtüzük 
ve Basın Kanunu tadillerine oy vermiştir. Bu su
retle isriadolunan suçun fer'i failidir. Mukave
metçi grupu "teşkil eden Behçet Kayaalp'm liste
sinde adının bulunması hafifletici sebep telâkki 
edilmiştir. Müdafaasında ileri sürdüğü husus
lar cezai sorumluluğunu kaldıracak mahiyette 
görülmemiştir. 

103. — Sanık Nusrettin Barut : 

1951 ara seçimlerinden beri milletvekilidir. 
Gerek Salâhiyet Kanununa ve gerekse Tahkikat 
Encümeni kurulmasına ilişkin karara oy verme
diği ve 90 lık takrirde imzası bulunduğu gibi 
mukavemetçi grupu tesbit eden Behçet Kayaalp 
listesinde de adının mevcudolduğu anlaşılmasına 
binaen beraati gerektiği neticesine varılmıştır. 

104. — Sanık Rifat Bingöl : 

1957 devresi milletvekili bulunan bu sanık 
Anayasayı ihlâl eder mahiyette bulunduğu tes
bit edilen kanunlardan hiçbirisine oy vermemiş
tir. Teşri murakabe vazifesini ifa ettiğine dair 
herhangi bir faaliyeti tesbit olunamamıştır. Sa
lâhiyet Kanunu teklifini inceleyen Muhtelit 
Encümenin 26 . 4 . 1960 tarihli oturumunda; 
( . . . Hükümet âmmenin huzur ve sükûnunu 
temin ile mükellef olan bir teşekküldür. Sanki 
Hükümet yok imiş gibi onu bir tarafa bırakarak, 
encümen bütün salâhiyetleri bir araya toplar ma
hiyet taşıyan bir hal alıyor. Bunun izahı ne hu-
kukan ne de mantıkan mümkün değildir. Huzur 
ve sükûn meselesini kaldıralım, «tahkikatın selâ
metle cereyanı için tedbirler alır» diyelim.) de
mek suretiyle Salâhiyet Kanununu komisyonda 
desteklemiştir. tsnadolunan suçun fer'i faili
dir. Sanığın müdafaasında ileri sürdüğü husus
lardan olup Kemal özçoban'm Basın suçlarının 
affı hakkındaki Kanun teklifinde imzası bulun
duğu yolundaki müdafaası varit olduğu anlaşıl
makta ise de; yukarda belirtilen tutumu sebe
biyle bu cihetin cezai sorumluluğunu kaldıracak 
mahiyette olmadığı neticesine varılmıştır. 

105 Sanık Selâhattin İnan : 

1950 yılından beri milletvekili bulunan bu sa
nık Halk Partisi mallarının müsaderesi, Kırşe

hir'in ilçe haline getirilmesi kanunları ile Emekli 
Sandığı, Seçim kanunları ve İçtüzük tadilâtına of 
vermiştir. 

Sanık Adnan Menderes'e Arap harfleri il|e 
yazdığı 9 . 1 . 1958 tarihli mektupta : (. . . İk
tidarın karşısında fiilî ve hukukî mânada 4 parii 
vardır; fakat bunlardan tarihî devrini tamamla
mış olması bakımından eski iktidarı diğerlerim
den ayırmak gerekir. Daha açıkçası eski ve mer-
dut bir rejimi temsil etmesi bakımından mevcudi
yeti gayritabiidir. Zira; mevcudiyetinin mâkul 
ve mantıki bir veçhesi yoktur. Nasıl ki, bugüjtı 
Garbi Almanya'da Nasyonal Sosyalizim ve İtal
ya'da Faşizim partileri barmamıyorsa Türkiye'ce 
de Totalizmin kurucusu ve ımüdafii olan Haljk 
Partisinin; tarihin zalimlerden, beşeriyet düş
manlarından bahseden sayfalarına gömülmesi za
manı gelmiştir. Evet, kapatıldığı takdirde men
suplarının aktarılacakları partilere hâkim olabile
cekleri ihtimali bir fikir olarak ortaya atılabilir. 
Fakat bence düşman kaleyi terk edip istihkâms|z 
yerlere dağıldıktan sonra, nihayet birkaç günlük 
çete harbinden başka bir şey yapamaz. Garip
tir ki, bu parti değişmez Genel Başkanını halâ 
başında tutmaktadır. Ve parti meclislerinde halâ 
icraatı müttefikan tasvibedilmektedir. Tarihî de
ğeri ne olursa olsun hangi müstebit kral ve dik
tatör makamından düştükten sonra anava tana 
kalabilmiştir.... Padişahlıktan Cumhuriyete geç|iş 
ne ise, tek partiden çok partili bir rejime geçjiş 
de odur.... İdareyi despotik bir Cumhuriyetten 
demokratik bir Cumhuriyete çevirmek suretiyjle 
milletin teveccüh ve itimadını kazanan insan
ları diktatörlükle tavsife kimsenin hakkı yoktuir. 
Fevkalâde hallerde demokrasilerin de tek adania 
ihtiyacı vardır. Bu adama diktatör değil, şef der
ler. Bizim de fevkalâde haller içinde bulunduğjı-
muz unutulmamalıdır... Kâbus devri kahraman
ları neden düşünmüyor, neden takdir etmiyorlar 
ki; böyle zamanlarda va'itler değil, nizam düşü
nülür; antidemokratik kanunları kaldırmak şöyle 
dursun yenileri eklenir ve resmî şahıslar doku
nulmaz hale gelir... 27 sene pireyi deve göstermek 
için gevezelik yapan, şimdi de deveyi pire yaip-
mak için işliyen iftira makinasmm susturulmadı 
millî bir vazife ve bir borçtur... Bir muhalefet 
esas ve hayırlı prensipleri baltalamakta devajm 
ederse iktidar, kurtadığı bir milleti diktatörün 
pençesine düşürmemek için hürriyetleri smırlajn-
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dırmaya mecburdur. Bir doktor hastayı kurtar
mak için perhiz tavsiyesi suretiyle «Yemek ye
me» hürriyetini tahdide nasıl ihtiyaç duyuyorsa 
Devlet de demokrasiyi korumak, hürriyetin is
tikbalini garanti etmek ve ondan bol bol fayda
lanmak için şiddetli tedbirler almak zaruretin
dedir... Fırsat buldukça kürsüye çıkan bir avu
kat veya profesör taslağı bunları istemeyiz ve 
illâ eskiyi isteriz diye nutuk çekiyor. îşte onlara 
Türkiye Dünyanın en medeni ve en kuvvetli bir 
milleti olmak azmindedir. Tarihi kayıplarını kur
taracaktır. Siz, hizip ve iftirayı sarih ile mâni 
olmak istiyorsunuz. Defolun münafıklar, kâbus 
devri kahramanları, bir milleti hırsı piriye feda 
etmeyiz. Defolun, diye haykırmak zamanı gel
miştir.... Kısa aklımla zirde arz edeceğim tedbir
lerin de ön plâna alınmasını ve acilen tatbikini 
zaruri görmekteyim. 

1. — Matbuata bir ölçü vermek, dostluğu düş
manlığından daha çirkin ve tehlikeli olan Ahmet 
Emin Yalman'in ağzına anahtarsız bir kilit vur
mak; 

2. — Sadakati görülen memurları taltif ve 
terfi ettirmek, halkı anarşiye tahrik ve teşvik 
eden, vatandaşı tehdidederek muhalefete oy ver
diren memurlara acımamak, yerli memurları bil
hassa muhit edinmiş, nüfuz temin etmiş, olanları 
uzak yerlere naklettirmek; 

3. — Parti teşkilâtını gözden geçirerek ka
leyi içinden fethetmek maksadiyle D. P. rozeti 
kullananları, hizipçilik yapanlar], partiye değil 
şahsa bağlı olanları, menfaat için partiye giren
leri, idareden anlamıyanları partiden uzaklaş
tırmak; 

4. — Bâzı vilâyetlere tahsis ve yardımları bir 
müddet durdurmak, dosta samimî muhabbet gös
termek, düşmana karşı sert davranmak suretiyle, 
dostu düşDiandan ayırmak. 

işte bu tedbirler alındığı takdirde, sağırların, 
kamburların arkalarında % 5 insan kalırsa bü
tün mesuliyeti bana yüklensin....) demek sure
tiyle sahibi olduğu zihniyeti açıkça gösteren sa
nığın bu davranışı ve yukarda zikri geçen kanun
lara oy vermiş olması keyfiyeti suça iştirak hali 
olarak kabul edilmiştir. Ancak 90 lık takriri de 
imzalamış olması sebebiyle hakkında Türk Ceza 
Kanununun 59 ncu maddesinin de tatbikini 
icabettirmiştir. 

Sanığın ve müdafiinin müdafaalarında ileri 
sürdükleri hususlar, tesbit edilen fiil ve hareke

tinin hukukî neticesini değiştirecek ve cezai so
rumluluğunu kaldıracak değer ve mahiyette de
ğildir. 

106. — Sanık Servet Bilir : 

1957 devresi mebusudur. Yalnız İçtüzük ta
dilâtına oy vermiştir. Behçet Kayaalp'm muka
vemetçiler grupunu tesbit eden listesinde ismi 
varsa da teşriî murakabe vazifesini yaptığına 
dair her hangi bir faaliyeti mevcut değildir. Is-
nadolunan suçun fer'î failidir. 

Sanık ve müdafilerinin savunmaları Anaya
sayı ihlâl eder mahiyette olarak tesbit edilen fiil 
ve hareketinin hukukî sonucunu değiştirecek ve 
cezai sorumluluğunu kaldıracak değerde görül
memiştir. 

107..— Sanık Zuhuri Danışman : 

1950 ve 1957 devrelerinde milletvekili olmuş
tur. C. H. P. nin mallarının müsaderesi ve Sa
lâhiyet kanunları ile İçtüzük tadilâtına oy ver
miştir. Bu sebeple isnadolunan suçun fer'î faili 
durumundadır. Sanık müdafaasında 9 .12 . 1958 
tarihli grup toplantısında; huzursuzluğun izale
si için şiddet tedbirlerinin lüzumsuzluğuna işa
retle ( Bunun yolu merî ve kanuni müeyyidelere 
diğer kanuni müeyyideler ilâvesi suretiyle olma
malıdır. Bu yol bizi bir dairei fasideye sokar. 
Bunun daha salim yolu matbuatı lehimize çevir
mektir... Onların insafına, aklıselimine hitabet-
meyi bildiğimiz gün işler yoluna girebilir.) ve 
muhalefetin itiraz ettiği (Radyo, Matbuat hür
riyeti, Gösteri yürüyüşleri Kanunu... Muslihane 
yollardan bunları hallettiğimiz gün işler bir nis-
bet dâhilinde düzelmiş ve huzur teessüs etmiş 
olur.) dediğini ve bu suretle murakabe vazifesi
ni ifa eylediğini ileri sürmekte ise de; zikri ge
çen grup zabıtları üzerinde yapılan inceleme 
sonunda; böyle bir konuşması bulunmadığı gö
rülmüş ve gerek kendisinin ve gerek müdafiinin 
yaptığı savunmalarının vâridolmadığı anlaşıl
mıştır. Okullar için yazdığı ve Maarif Vekâletin
ce ders kitabı olarak okutulması kabul edilen ta
rih kitaplarından; İnönü'ye ve onun tarihe ge
cen hizmetlerine ilişkin bahisleri sonradan çıkar
dığı ve bu suretle tarihi hakikatleri siyasi mak
sadına alet eyledeği de anlaşılmıştır. Bilhassa 
Salâhiyet Kanununa oy vermiş olması teşdit se
bebi sayılmıştır.» 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını; oku
tulmakta bulunan gensoru önergesinin 268 nci 
sayfasına gelmiş bulunmaktayız. Saat de 19 ol
muştur. Yüce Meclisçe alınan karar gereğince, 
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birleşimi 28 Mart 1966 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
73. BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1966 Cuma 
Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı 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 sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

3. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve 
partililere 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'-
ın, 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'aun, Samsun çevresinde istihsal edilen 
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle 
millî servette israfına sebebolduğu iddiasiyle 
Ticaret Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/8) 

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

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

9. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö̂  
ğüş'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtmi 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

10. — Urfa Milletvekili Âtalay Akan'ın, Gü> 
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair İçişı-
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

11. — 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) 

12. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
köy yollarının yapımına dair Köy işleri Baf 
kanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15) 

13. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dolar 
yısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğine^ 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/16) 

14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker iljs 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondum 
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 
bir mensubunun beyanına güvenerek giriştikj-
leri fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve iskân Bakanı hakkında 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) \ 
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15. — 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 haklannda Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/18) 

16. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi (11/19) 

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

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm 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) 

19. — 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) 

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

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

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

23. — 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) 

24. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve tlyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar-

.lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/27) 

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

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

27. — 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) 

28. — 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) 

29. — 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) 

30. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 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) 

31. — 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) 
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32. — 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) 

33. — 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) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

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

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

40. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta
dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/17) 

41. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğ-
lu'nun, Hükümetin pirinç ithali kararı dolayı
siyle bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/19) 

42. — Konya Milletvekili Fakih özfakih'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) I 

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

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

45. — İstanbul Milletvekili Reşit ülker'ik 
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 geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

46. — Bursa Milletvekili Sadretin Ç 
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) a 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun te 
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyede: 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çangaj'-
mn Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 1 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğiti 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyed 
kurulu ğSçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri kanunu tek-
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lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım 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 Gizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli ve 
15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
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-
ITnin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adiyle bir ilçe 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'nm, 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 seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/19, 4/66) 

54. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'tin, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve İskân, 
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 Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tanm, 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 Sarıibra-
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 kumlu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

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

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

59. — Ulaştırma Bakanı 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 görüşülmeğine 
dair önergesi. (1/133, 4/72) 

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



61. — 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) 

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

63. — 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 Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkeresi (2/160, 3/298) 

64. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 
21 nci maddelerine fırkalar eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin müddeti içinde görüşüleme-
diğindan İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (2/177, 3/299) 

65. — Tarım 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
nulmasına dair tezkeresi. (2/205, 3/300) 

66. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Mustafa 
Şükrü Koç ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 96 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/301) 

67. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, çar
şı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu Ge
çici bir Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/160, 4/76) 
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İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME-
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerln, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına d dr 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/16) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım 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 sözlü sorusu. (6/70) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
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. — Samjun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'mmr hariçte daha iyi tutulan Çarçansba Fa-
aulyesinaı ihraema zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı ohıp olmadığına dair Ticaret Ba-
kaniBdan töBİ a sorusu (6/81) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara gireımyenlerin durum
ları nasara ftîmarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(B/8&)i 

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

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmakta, 
iMversrteterrmizin 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. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Laç in, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tabir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

9. — îzmir Milletvekilli Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Milli Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

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

11. — Edirne Milletvekili Türkan Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

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

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

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

15. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

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

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

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

19 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) 

20. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, 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) 

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

22. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

23. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından söfc-
lü sorusu (6/127) 

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

25. — 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) 

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

27. — 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) 



28. — Niğde Milletvekilli Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak 
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 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) 

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

31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — 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) 

35. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
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) 

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

37. — 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 
Bakamndan sözlü sorusu. (6/141) 

38. — 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) 

39. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143). 

40. — 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) 

41. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulanjLa 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lanndan sözlü sorusu (6/146) 

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

43. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'i^ı, 
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) 

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



45. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
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) 

46. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın 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) 

47. — 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 olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

48. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
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) 

49. — 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) 

50. — Erzurum Milletvekilli 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 imar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Dileir'in, 
Erzurum'un kaza ve köy*3rinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

52. — Erzurum Milletvekilli 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) 

8 — 
53. — 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) 

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

55. — 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) 

56. — 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) 

57. — 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) 

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

59. — 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 Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

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

61. — Kayseri Milletvekili Fehmi Oumallı'-
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 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

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

63. — 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 Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

64. — îçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair. (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

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

66. — Konya Milletvekilli 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) 

67. — îçel Milletvekili İsmail 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) 

68. — Adana Milletvekilli Ali Karcı'nın, 
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) 

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

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

9 — 
71. — Aydın Milletvekilli M. Şükrü Koçfun, 

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) 

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

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

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

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

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv^ün, 
Bedri Bay kam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

77. — 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) 

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

79. — 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) 

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

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

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

83. — 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) 

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

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

86. — 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) 

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

88. — 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 içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

89. — 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) 

90. — 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, Barbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân ve Köy 
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

91. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

92. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay-' 
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

93. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, iş 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) 

94. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü sorusu (6/199) 

95. — Van Milletvekili Salih Yıldız'in, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

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

97. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
ün, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

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

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

100. — Van Milletvekili Salih YUdız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 



101. — 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) 

102. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav
ma, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'in 
Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

103. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 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 Tabu Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

104. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 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 Bakanlanndan sözlü so
rusu (6/209) 

105. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, eski İstanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

106. — 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) 

107. — 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 Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

11 — 
108. —: Hatay Milletvekili 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 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

109. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğ^u'-
nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 (00 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

110. — Konya Milletvekili Vefa Tanırlın, 
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) 

111. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
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) 

112. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
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) 

113. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarjın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve İla
cının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

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

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

116. — 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. (6/221) 

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

118. — 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) 

119. — 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) 

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

121. — 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 İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

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

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

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi voliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 

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

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

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

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

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

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

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

131. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

132. — Adana Milletvekili Mamhut 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) 

133. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 
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134. — 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) 

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

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

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

138. — Van Milletvekili M. Malin Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

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

140. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
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) 

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

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

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

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

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

145. — Sakarya Milletvekili Hayrettin U r̂-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

146. — Sakarya Milletvekili Hayrettin U^-
sal'ın, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek ioin 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

147. — Mardin Milletvekili İbrahim Akson
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 Baba
nından sözlü sorusu (6/252) | 

148. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Ujy-
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) j 

149. __ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'jn, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş pl-
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

150. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Ijy-
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) j 

151. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy Kırklareli, Pı-



narhisar, Vize ve Saray'dan istanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

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

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

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

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

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

157. — Manisa Milletvekili Sami Bmioioe--
lu'mm. Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fmdıthn çürümeve terk edildiei hakkındaki 
nesrivata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

158. — İzmir Milletvekili Mustafa Uvar'ın. 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T*C 
Ziraat Bankası ve îller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

159. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uv-
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) 

160 — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 

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

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

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

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

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

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

166. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

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

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

169. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 
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170. - T 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) 

171. — 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) 

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

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

174. — îzmir Milletvekili Arif Ertûnga'nm, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) 

175. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

176. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, 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) 

177. — 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) 

178. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

179. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bosso ve Gü
ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair sergilerinin, malların heıJLÜz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, erteljen-
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına d|air 
Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 
. 180. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek oflan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu, (6/285) ; 

181. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin JCa-
raca'nıh, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/286) 

* 182. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Afcdo-
ğan'ın, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/287) 

183. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif $a-
rıyüce'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/288) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞfTI-

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

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

X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 10 j ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu ] İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, imar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 93) [Pa-
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] I 
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IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREÖİNOE 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 Tanm Komisyonu raporlan. (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. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1985] 

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 sonuçlan 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 inceleme 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 
aylan hesabı hakkında Hesapları inceleme 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 Hesaplan inceleme Komisyonu raporu 
(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 İs
tanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 

Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; 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 
399 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-
n 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
şi nhesabı 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 yık 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] 
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X 13. —Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 

bütçe yılı Kesinhesabına 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 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(S/141,1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16.2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yûı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
üe 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 Kesinhesabına 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 Kesinhesabına 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 İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
lukbildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sana ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 
1/80) (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 Suf-
n Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan 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] 

X 21. — İstanbul Üniversitesinin 1963 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminüı 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/174, 1/44) (S. Sayısı: 87) 
[Dağıtma tarihi: 21.3.1966] 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLSR 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 148, 
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Halfloğlu, 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 1$, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüıeyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1939 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın 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
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı • 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

(Millet Meclisi Birleşim : 73) 
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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 Milli 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'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı îsaoğlu, Ruki-
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 köyü I 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akifoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba- | 

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapor*. 
(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. (3/21) (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 raporlan. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1966] 

15. — 5584 sayılı Fosta 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 
Kılıçoğlu 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 tasansı 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-
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kinine dair; Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askeri 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. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 18. — Eşit değerde iş için erkek ve £adın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanuni ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma | ta
rihi : 10.3 . 1966] 

X 19. — 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 (V74) (S. Sayısı : £5) 
[Dağıtma tarihi : 10.3 .1966] 

X 20. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/128) 
(S. Sayısı: 89) [Dağıtma tarihi : 21.3.1966] 
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