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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, 
Erzurum'un Hmııs kazasında vukulbulan deprem 
hakkında evvelce mâruzâtta bulunduğunu, ara
dan geçen zaman içerisinde vatandaşların ihti
yaçlarının layıkiyle karşılanmamış olduğundan 
Hükümetin daha müessir tedbirler alması, 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar, izmir'in 
Narlıdere, Balçova ve Mustafa Kemal Paşa il
çesinde vukubulan don olayından zarar gören 
çiftçilere Tarım Bakanlığınca va'dedilen yar
dımın biran evvel yapılması, tarım kredi koope
ratiflerinden istifade kredisinden ortaklara ay
rıca münasip bir miktar ek kredi verilmesi 
hususunda Hükümetçe gerekli tedbirin alın
ması, 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu, taşan Ak
şehir gölünün 100 bin dönümünden fazla tapulu 
ve ekili araziyi bataklık haline getirdiğini, 
buna sebep de Afyon ili çevresindeki bâzı ba
taklıkların kurutulması için bu havali suyu

nun Akşehir gölüne akıtıldığını, Meclis'in bu 
meseleye eğilmesi gerektiği konularında gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Millet Partisi Grup Başkanvekili Konya 
Milletvekili Seyit Faruk Önder ve 6 arkadaşı
nın, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlenildiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesinin, okunmasına devam edildi. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı Başkan
lıkça görüldüğünden 11 Nisan 1966 Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
(Saat 18,02) de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 

Ahmet Bilgin Sadi Binay 
Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

» * : * 4 - « > « < < « ~i<" 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Adil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN —• Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOvILAMA 

BAŞKAN — Ad okunma, suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin bulunduğu yer
den ayağa kalkarak «burada» diye cevap ver
melerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk" vardır, gi; 
rüşınelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVAN): NIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Gümüşane Milletvekili Sabri özcan 

Han'ın gensoruların kitap şeklinde ve çok uzun 
yazılmalarının Anayasanın verdiği hakkın kö
tüye kullanılması niteliğinde olduğu yolundaki 

konuşmasından sonra, verdiği önerge ile, Kay
seri Milletvekili Feyyaz KöksaVın bu türlü öner
gelerin yalnızca sonuç kısımlarının okunmasına 
dair olan önergesi. 
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BAŞKAN — Yedi arkadaşımız gündem dı
şı söz istemişlerdir. Bunlardan sadece iki ar
kadaşa söz verebileceğim. 

Gümüşane Milletvekili Sayın Sabri Ö/can 
San, «sorular hususunda» demişsiniz. Sözlü so
rular mı, gensorular mı? 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Gen
sorular efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gündem dışı söz almaktan maksadım, bir

kaç oturumdan beri devam eden gensoru adı 
altında yüzlerce sahifelik bir kitabın okunma
sı sırasında Mecliste müşahade ettiğim hazin 
manzaraya işaret etmektir. 

Gerçekten, bu yüzlerce .sayfalık metin okun
maya başladığı sırada salon boşalıyor, dinleyi
ci sıraları boşalıyor, basın locasında kimse kal
mıyor. Salonda kalan birkaç arkadaşımız ko
nuya alâkasız, oturumu başından sonuna kadar 
izlemek zorunda kalan alâkalı Sayın Bakan 
bezgin. Bu yüzlerce sayfayı okumak zorunda 
olan değerli Divan kâtipleri arkadaşlarımız 
bitkin, Başkanlar çaresiz. Neden bu! Bu, Ana
yasanın 89 ncu maddesinin yanlış tatbikatın
dan. Anayasanın 89 ncu maddesi Meclisin Hü
kümeti murakabe etmesi maksadiyle tedvin 
edilmiştir. Maddenin bu maksadın dışımda kul
lanılması verilen bir hakkın suiistimali olur. 
Birgün bu suiistimalin de olabileceğini düşü
nen Kurucu Meclis Anayasa gerekçesine, mad
denin obstrüksiyon vasıtası yapılamıyacağı 
kaydını koymuştur. Buna rağmen, bir gensoru 
malhiyetindc olan bütçe müzakereleri üzerinden 
daha ibir hafta geçmeden sayın muhalefet mil
letvekilleri tarafından gensoru ve genel ıgörüş-
me önergelerinin yağdırılması 89 ncu madde
nin istihdaf ettiği maksadın dışında kullanıl
dığının ve istismar edildiğinin açık bir ifade
sidir. Nitekim bu husus muhtelif vesilelerle ve 
çeşitli tarzlarda sayın muhalefet •milletvekilleri 
tarafından beyan da edilmiştir. 

Hem sayı, hem hacım itibariyle Meclis çalış
malarını engeli iyen, Meclisin aslî görevi olan 
kanun yapma fonksiyonunu işlemez hale ge
tiren bu önergeler, aynı zamanda ve maalesef 
Yüce 'Meclisin mânevi mehabetine de zarar 
vermektedir. 

11 . 4 .1966 0 : 1 

470 sayfalık bir önerge, beşyüz şu lfadar 
sayfalık başka bir önerge ve diğerleri, gehsoru 
ve genel görüşme müesseselerinin ciddiliğini 
zedelemiş, önemsiz bir seviyeye düşürmüştür. 
O kadar önemsiz bir hale düşürmüştür ki, 
önerge sahipleri bile 25 Mart 1966 Gama igünü 
Meclisi terk etmiş, oldukları için oturuma 10 
dakika ara verilmiştir. Aynı gün saat :18,20 
de Divan Kâtibi Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu 
arkadaşımız yorgunluktan nefesi kesile ke-
sile önergeyi okurken, sorunun tevcih j edil
diği Bakan dâhil, salonda sadece 12 kişi vardı. 
Bu durum cidden dikkate ve ibrete şayan
dır. Halk arasında da mizaha maalesef vesile 
olmuştur. Rakiplerine fırsat ve sıra vermemek 
için incili baştan sonuna kadar telgrafla dikte 
ettiren harb muhabirinin maksadının şaym 
önerge sahiplerinin maksatlarına paralel ol
duğu misal olarak gösterilmektedir. 

Akla gelen şudur ki, bugün Yassıada dâva-
larmdaki iddianameler gensoru haline \ geti
rilerek işgal edilen Büyük Meclis, bir başka 
günde meselâ bir polis romanı ile" meşgul edi
lebilir. Ve Anayasamın 89 ncu maddesin
deki; «Verilen gensorunun gündeme alınıp 
almmıyacağı verilişinden sonraki ilk birle
şimde görüşülür.» hükmü fiilen ve bir bajkıma 
cebren işlemez hale getirilebilir. Ve bu suretle 
kanunun verdiği bir hak, kanuna dayanıljarak, 
suiistimal edilebilir. Halbuki hakkın suiistima
lini kanunun himaye etmiyeceği de bir hu
kuk prensibidir. 

Bu itibarla; bu tutuma Yüce Meclisin bir 
tedbir düşünmesi gerekmektedir. Büyük |Mec-
lisimizin kıymetli vakitlerini ziyan olmaktan 
kurtarmak, Meclis çalışmalarının ciddiliğini 
korumak, normal çalışma düzenini ve ortamını 
bulmak için yüzlerce sayfa tutan bu öner
gelerin Başkanlık Divanı tarafından özetinin 
çıkarılarak okunmasını teklif edeceğim.: Bu
nun için bir önerge takdim ediyorum. Yiice 
Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Kema\ Yil-
maz'ın, İzmir'deki Atatürk heykeline yapılan 
saldırıya değinerek gerçek Atatürkçülüğün] ma
hiyeti hususunda bir konuşma yaptı. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Yılmaz, izmir'de Atatürk Heykeline 
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karşı vukubulan teşebbüsle ilgdli olarak... öyle 
değil mi efendim? 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyuran. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlarım; İzmir'de Atatürk Anı
tıma tecavüz edilmiştir. Geçenlerde bir başka 
yerde de Atatürk'e dil uzatıldı. Zaman zaman 
ortaya çıkan buna benzer üzücü ve düşündürücü 
olaylar üzerinde görüşlerimizi ifadeye çalışaca
ğız. 

tzmir'leki tecavüzün faili, bunu Allah adına 
.yaptığını itiraf etmiştir. Bu itiraf, hepimizi, 
bütün Türkleri, müslümaınları üzmüştür. 

Milletine sayısız hizmetleri dokunan, Müs
lüman Türklerin şanını, şerefini, namusunu 
ezilmekten, lekelemekten kurtaran, milletine ba
ğı msızlık ve hürriyet kazandıran ve bu yolla bü
tün esir Müslüman ülkelere de kurtuluş örneği 
veren bu büyük Türk, 20 nci Yüzyılın en büyük 
Müslüman Devlet adamı, Allah'ın sevgili, kulla-
rmdandır. Ona, Allah adına, dille, yazı ile veya 
fiilen yapılacak en küçük bir saldırı, sadece suç 
değil, affedilmez, korkunç bir günahtır da. (Or
tadan bravo sesleri.) 

Aslında, masum, aldatılmış kişiler tarafın
dan, şurada burada ve belli devirlerde, Ata
türk'e yapılan saldırıların gerçek nedenle
rime inmek, gerçek suçlularını teşhis etmek 
lâzımdır. Bunun için de, ilk şart, bu çirkin 
olayları birer basit zabıta vakası gibi görmek 
ve göstermek eğiliminden kendimizi kurtarmam iz
dir. 

Bu olayları aklını kaybetmiş kişilerin eseri 
saymak da hatalıdır. Zaibıta vakası olarak nite
lenen en küçük bir olayın bile altında ekonomik, 
sosyal ve kültürel nedenler yatar. Hükümetlerin 
görevi, suç. işliyenleri adalete teslim etmekle bit
mez. Suçların işlenmesini kolaylaştırıcı ortamı 
yaratmamak, Iböyle 'bir ortam varsa, onu ortadan 
ıkaldnımak hepimizin vazifesidir. 

Saf vatandaşların kafaları ve vicdanları esa
retten kurtarılmalı, özgürlüğe kavuşturulmalı
dır. 

Çeşitli sıkıntı ve çaresizlikler içinde çırpman 
insanların karşısına, sun'i hasım hedefler, uma

cılar çıkarmak suretiyle, halkı uyarmak ve sı
kıntıların nedenlerine, doğru teşhisler koymak is
teyenleri alıkoymak isteyenler daima olmuştur. 

Bu çeşit olaylar, saldırılar, saldırılara kar
şı tepkiler ve bunlar üzerinde yapılan çeşitli yo
rumlar, Türk Milletinin karşı karşıya bulundu
ğu ekonomik meselelere, öteki büyük millî dava
lara gösterilmesi gerekli dikkati dağıtmamalıdır. 

Atatürkçülük, vazgeçilmez ortak yolumuz ol
malıdır ama, Atatürk'ün ölümünde bir öğrenci 
olarak sınıfta ağlamış olmak, Atatürkçülük için 
yeterli değildir. 

Atatürk devrinde doğmuş, büyümüş olmak 
da, devrimlere bağlılık için bir delil teşkil etmez. 
Protokol icabı, Anıtkalbre yapılan ziyaretler de 
Atatürkçülük için yeterli sayılamaz. 

Müs'bct kafa, hür düşünce ile donatılmış, me
deniyetçi, çağdaş bir dünya görüşüne sahip ol
mak; onun devrimlerini sadece benimseyip, ko
rumakla yetinmeyip, o devrimlerin temeli üzerin
de Türk Milletinin tümünün mutluluğa, refaha, 
aydınlığa maddî ve mânevi bakımdan haysiyet
li bir yaşayış düzenine kavuşturulmasını istemek 
ve bunun için çalışmak Atatürkçülüğün asgari 
şartıdır. 

Bu çeşit saldırılar aslında, Cumhuriyet ve 
Anayasa düzen inedir. Soylu Türk Gençliğinin, 
•tertemiz duygularla, gerçek milliyetçi davranış
larla bâzan tehlikeleri de göze. almak suretiyle, 
Atatürk devrimlerine ve Anayasaya saıhip çık
ması göğsümüzü kabartmalıdır. 

Din işlerinden »sorumlu resmî organların, ilgili 
öteki kurumların, Anayasa düzenine, Devrim
lere, Türk büyüklerine aypılan saldırıların suç 
ve günah olduğunu hıer çeşit vasıtayla masum 
halka anlatmalarını bekliyoruz. Bu tecavüz olay
ları karşısında Hükümet kesin tavır takınmak
tan çekinmemelidir. 

Vatana hizmet edenlere vefa göstermek, min
net duyguları beslemek milletimizin soylu has-
letlerindendir. 

Atatürk'e ve onun eserlerine yapılacak her te
cavüzü, kimden gelirse gelsin, nereden beslenirse 
beslensin, Türk milleti kahredecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi* 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. \ 
Muhterem arkadaşlarım; Başkanlığın Sa

yın milletvekillerinden iki arkadaşımıza izin 
verilmesi ile ilgili bir sunuşu vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekilleri

nin, hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 7 . 4 . 1966 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

M. M. Başkanı 

îstanıbul Milletvekili Ali Fuad Başgil, 1 ay, 
hastalığına binaen, 8 . 4 . 1966 tarihinden itiba
ren. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan, 1 ay, 
hastalığına binaen, 12 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Ali 
Fuat BaşgiPe bir ay izin verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Sayın Malhmut Bozdo
ğan'a bir ay izin verilmesi hususunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Safori özcan ve Feyyaz Köksal'm öner
geleri. 

BAŞKAN — Mu'hterem arkadaşlarım, biraz 
.«vvel gündem dışı bir konuşma yapan Gümüşa 
ne Milletvekili Sayın Sabri özcansan, konuşma
sının sonunda da belirttiği gibi, okunan ve Mil
let Partisi G-rup Başkan vekili Sayın Seyit Fa
ruk önder ile arkadaşları tarafından verilen 
önergenin özetlenerek okutulmasını teklif eden 
bir önerge vermiştir. Ayrıca, Kayseri Milletve
kili Sayın Feyyaz Koksal da bu önergenin neti
ce i talep kısmının okutulmasını arz ve teklif 
eden bir önerge vermiştir. Bu iki önergeyi ev
velâ okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak da arz ve izah ettiğim gibi 

Anayasamızın 89 ncu maddesindeki «verilen 
gensoru önergesinin gündeme alınıp almmrya-
cağı verilişinden sonraki ilk Birleşimde görü
şülür» hükmünün uygulanalbilmesi için uzun 
metinler halinde Başkanlığa sunulan önergele
rin Başkanlık Divanı tarafından «ilk Birleşim

de görüşülebilecek» ölçüde özetlenerek okutup 
masını arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabri özcan San ! 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Haftalardan beri Sayın Başkanlığımızın ce-

milekârlığı ve nezaketi dolayısiyle, Yüce Mec
lis huzurunda okutulmakta olan ve 470 snyfijı 
olduğu beyan edilen Konya Milletvekili Sayııjı 
Faruk önder ve arkadaşları tarafından verilmiş 
bulunan gensoru önergesinin sonlarına gelmiş 
bulunmaktayız. 

Bizzat gensoru müessesesinin mâna, mahiyet 
ve gayesine hiçbir yönü ile uygun bulunmıyan 
ve bu haliyle Anayasamızın 89 ncu maddesine 
ve İçtüzüğümüze aykırı bulunan mezkûr öner
genin okutulmasından artık vazgeçilerek neti-
cei: talep kısmının okutulmasını ve böyleliklb 
bu halin ilerisi için bir sui misal teşkil etmemej-
sini arz ve teklif ederim. 

Kayseri ' 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — önergeler bilgilerinize sunul
muştur. Bu mevzuda bir müzakere açmıyorum. 
İki önergeyi de Başkanlık Divanına intikal et
tireceğim. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — Millet Partisi Grupu 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 daûr 
önergesi. (11/31) 

BAŞKAN — önergenin okunmasına kaldı
ğımız noktadan devam ediyoruz. («Kaçıncı say
fada kaldık?» .sesleri) 

Bundan evvelki Birleşimde 327 nci sayfada 
kalınmıştır. 

ÎSMAÎL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Efendim, Sayın Başkanlığa bu önergenin okıi-
namıyacağma dair altı Birleşim evvel müraca
at oldu. 

BAŞKAN — Evet efendim, Başkanlık Diva
nı bunu görüştü ve bir muamele yapmaya Baş
kanlık Divanının yetkisi bulunmadığına karar 
verildi; Anayasa ve İçtüzüğün sarih hükümle
ri muvacehesinde., önerge sahipleri geli almü-
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dıkça biz bunu okutmıyalım diye bir hususun 
bizim yetkimiz dahilinde olmadığına karar ver
dik. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM' (Erzurum) — 
Bu hususta takrir sahiplerinin reyini almak 
icabederdi. Başkanlık Divanı «Anayasaya ri
ayet edeceğim» derken bilmiyerek bir riayetsiz
lik yapa'bilir. Bu yolda takrir verenlerin de 
reylerine müracaat etmek iyi olurdu. 

BAŞKAN - - Muameleye dahi konulmaması-
na karar verildi Başkanlık Divanınca. Bu iti
barla gündeme de girmedi ve elbette ki, Öner
geniz üzerinde görüşme açmaya da imkân bu
lunamıyor. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bundan önce 
bu konuda Başkanlık Divanına intikal eden öner
gelere, on gün olduğu halde Umumi Heyette ce 
vap verilmemiştir. Başkanlık Divanı kendisine 
intikal eden önergeleri lütfen cevaplandırsın. 

BAŞKAN — Efendim; meşgul olayım, gele
cek Birleşimde arzı malûmat edeyim. Şimdilik 
önümde mevcut bulunan önergeleri okuttum, bil
gilerinize sundum. Ve Başkanlık Divanına inti
kal ettireceğimi arz ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; kâtip arkadaşımı
zın oturarak okumasını tekrar tasvibinize sunu
yorum; kabul edenler... Kabul e'tmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devam edin efendim lütfen, 327 ne i sayfadan. 

226. — Sanık İbrahim Seval : 

Son devre Milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Dikta hakkındaki müdafaası ka
rarın yukarsmda hukukî kısmında münakaşa edil
miştir. Murakabe görevini yaptığına dair bir 
faaliyeti yoktur. 

227. — Sanık Mığırdıç Şellefyan : 

Son devre Milletvekili olmuştur. Devresin
deki dâva mevzuu kanunlara oy vermemiş ol
makla beraber, murakabesini yaptığı hakkında 
bir davranışı yoktur. Esasen müessir bir mü
dafaası da mesbuk değildir. 

228. — Sanık Necla Tekinel : 

Son devrede Milletvekili olmuştur, içtüzük 
tadiline ve Tahkikat Encümeni kurulmasına oy 

vermiştir. Yirmisekizlik takriri de imza etmiş
tir. Ancak, 7 . 4 . 1960 tarihli ve 214 numarada 
Ayşe Günel'e ait kararın metninde geçirilmiş 
bulunan takriri bu sanık da imza etmiştir. Buna 
göre sorumluluğu kaldıracak mahiyet ve dere
cede bir faaliyeti görülememiştir. Dikta hakkın
daki müdafaası kararın yukarı kısmında müna
kaşaya tabi tutulmuştur. 

229. — Sanık Nazlı Tılabar : 

1950 den beri Milletvekilidir. Halk Partisi 
malları Kanununa, Kırşehir Kanununa, Seçim 
Kanununun tadillerine, 39 ncu maddenin ve iç
tüzüğün tadiline oy vermiştir. Behçet Kayaalp 
listesinde isminin bulunması yukarda geçtiği veç
hile bir tesiri haiz değildir. Kırşehir Kanununa 
rey vermemiş olduğuna dair beyan ve müdafaası 
zabıt ceridesi karşısında kabule şayan olamaz. 
Sanığın eski bir milletvekili olduğu halde mu-
rakame görevini yaptığı hakkında bir davranışı 
görünmemektedir. Mecliste yapacağı konuşma 
hazırlığına dair evinde bulunduğunu bildirdiği 
yazı ile doksanlık takriri imzalamıya fırsat bula
madığı hakkındaki müdafaasının neticeye bir te
siri olmamak icabeder. Binaenaleyh hareketine 
146/3 uyar. Grupun son 25 . 5 . 1960 tarihli 
toplantısını tasvir eden ve doksanların takriri 
başlıklı sanık Mithat Perin tarafından kaleme 
alınmış yazıda sanığın Grupun manzarası kar
şısında «Avrupa Parlâmentolar Birliği toplan
tısına gidecek yüzü kalmadığını ve Hamdi Boz-
bağ'a hitaben cesaretin varsa yerime git.» demiş 
olması lehine takdiri azaltıcı sebep sayılmıştır. 

230. — Sanık Fahrettin Ulaş : 

1954 den beri Milletvekilidir. Kırşehir Kan-
nunu ile Seçim Kanununun tadillerine ve 39 ncu 
maddenin tadiline oy vermiştir. Ancak Adnan 
Menderes Hükümetinin kendi Grupu tarafından 
düşürülmesinden sonra, kurulan mutedil kabine
de 9.12.1955 tarihinde iktisat ve Ticaret Bakanı 
olarak yer alması gidişinin mutedil olduğunu 
gösterir. Bundan başka doksanlık ve yirmisekiz
lik takrirlerde imzası vardır. Bunlar, tutumunu 
ve murakabe vazifesini yaptığını kabule kâfidir. 

231. — Sanık Tahsin Yazıcı : 

1954 den beri Milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu hariç devresindeki dâva mevzuu bütün ka-
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nunlara oy yenmiştir. Buna mukabil murakabe 
görevi bakımından hiçbir faaliyeti görülememek
tedir. Müdafaası kısmen yukarda umumi kısım
da tahlil edilen müşterek ve umumi sebeplere mü-
taallik kısmen de tamamen derunî ve sübjektif
tir. Bunların neticeye bir tesiri olmaması 
icabeder. 

232. — Sanık Hıristaki Yuvannidis : 

Son devre milletvekillerindendir. Devre
sindeki kanunlara rey verdiği anlaşılamamıştır. 
Ancak 7 . 4 . 1960 tarihinde Halk Parti
si ve bir kısım basın hakkında tahkikat yapılması 
için bir komisyon kurulmasına dair müşterek tak
riri imza etmiştir. Şiddet tedbirleri teklifini 
muhtevi 149 hık takrirde de imzası vardır. Mü
dafaasında bahsettiği hususlar Anayasa sahası 
dışındadır. 

233. — Sanık Necmi Nuri Yücel : 

Son devrede milletvekili olmuştur. Yalnız 
İçtüzüğe oy vermiştir. İhtisasa kıymet verdi
ğinden ve kendisi malî mevzular üzerinde çalış
tığından mesaisini daha ziyade bu şubeye teksif 
ettiğini bildirmektedir. 28 lik takrirde imzası 
vardır. Bu takriri bizzat kaleme aldığını ifade 
eylemiştir. Şu duruma göre sorumluluğunu mu
cip bir sebep görülememiştir. 

234. — Sanık Mahmut Yüksel : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Buna mukabil 90 lık ve 28 lik tak
rirlerde imzası vardır. 25 . 5 . 1960 tarihli grup 
toplantısı malûm şekilde sona erince tekrar gru-
pu toplamak için çahşmışlarsa da İnkılâp sebe
biyle bittabi buna muvaffak olamadıklarını mü
dafaa etmektedir. Sorumlu bir durumu görü
lememiştir. 

235. — Sanık Sebati Acun : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Salâhiyet Kanununun kabulün
de ve oylamasında Mecliste bulunmadığını bil
dirmektedir. Gerek kanunlar yoliyle, gerek 
olaylarla, Anayasanın devamlı bir şekilde ihlâ
line karşı murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir davranışı yoktur. Bu hali ile feri iştirak 
halindedir. Ancak, grupta 2 . 5 . 1960 tarihin

de özel mahkemeler kurulması teklifine muhalif 
kalan yedi milletvekili arasında bulunduğuna 
dair müdafaasının hilafı tesbit edilemediğinden 
bu keyfiyet lehinde cezayı azaltıcı takdirî bir 
sebep sayılmıştır. 

236. — Sanık Danyal Akbel : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nunu ile 39 neu maddenin tadiline, Seçim Ka
nunu tadiline, Basm Kanununa, İçtüzüğün ta
diline oy vermiştir. Arkadaşlarından alıp diva- , 
na tevdi ettiği kendisinin partilerarası ihtilâfı 
uzlaştırıcı tavır ve harekette bulunduğuna dair : 
mektuplar münderecatı murakabe vazifesini yap- | 
tığını gösteren bir faaliyette bulunmaması kar- I 
şısmda bir kıymet ifade edemez. Kaldı ki, Hü- i 
küm ete şiddet tavsiye eden 7 . 6 . 1958 tarihli j 
119 imzalı takriri kendisi de imza etmiş "ve yu- j 
karıda diğer sanıklarda icabettikçe geçtiği veç- j 
hile bu önerge grupça 10 . 6 . 1958 tarihinde j 
kabul edilmiştir. Fer'î iştirak halindedir. I 

237. — Sanık Selâhattin Akçigek : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe ; 
oy vermiştir. Mecliste murakabe vazifesini yap- j 
tığı hakkında esaslı bir faaliyeti görülmemekte
dir. Fer'î iştirak halindedir. Ancak, Kemal Pa
şa Kongresindeki konuşması hakkında, tarafın
dan ibraz edilmiş olan «İzmir Sabah Postası» 
gazetesinin 22 . 10 . 1959 tarihli nüshasında 
şunlar yazılıdır: ( . . . İnönü'nün son gezisinde 
bâzı idare âmirlerinin halka zulüm yaptığı doğ
rudur. Biz idare âmirlerinin hiçbir vatandaşı 
ayırmadan hizmet görmelerini istiyoruz. Eğer 
böyle çalışmazlarsa Hükümet bunların önüne 
geçmeye kararlıdır.) 

Sanığın bu şekildeki konuşması hakkında 
gazete yazarı şu mütalâalar ile bu konuşmayı 
memleket hayrına telâkki ettiğini belirtmiştir: j 
(. . . Biz bunu iktidar partisi saflarında medenij 
cesaretin sorumluluk duygusunun hafif de olsa; 
bir nefes almasına benzetiriz. Dileriz ki, devam! 
etsin.) i 

Sanığın İzmir Eşref paşa Bucak Kongresin- j 
de de bu istikamette bir konuşma yapmış oldu-1 
ğunu «Demokrat İzmir Gazetesi» 12 . 10 . 1959 j 
tarihli nüshasında yayınlamıştır. 

Bu konuşmalar sanık lehinde takdiri azaltı-j 
cı sebep kabul edilmiştir. 
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238. — Necdet Davran : 

Son devre milietvekilidir. Yalnız İçtüzüğe oy 
vermiştir. Müdafaasında Mecl;s Kromit Tahki
kat Encümeninde üye olduğundan 20 . 2 . 1960 
dan 26 . 5 . 1060 a kadar bu tahkikatla meşgul 
bulunmaları sebebiyle, Kromit Tahkikatı En
cümeni Başkanlığının yazısına istinaden Meclis 
görüşmelerine diğer arkadaşları gibi katılma
dığını, binnetice Tahkikat Encümeni kurulma
sı kararma ve Yetki Kanununa oy vermemiş 
olduğunu ileri sürmektedir. Gerçi böyle bir 
yazı bulunamamıştır. Ancak bulunmuş olsa bi
le kanunlarla maskeli bir halde, olaylarla fiilen 
Anayasanın ihlâli gibi mühim hâdiseler kar
şısında kendisini teşriî murakabesini yapmak
tan ve sorumluluktan berî kılamıyacağı aşikâr 
bir keyfiyettir. Sanığın Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin okul haline getirilmesine dair Şubat 
1960 tarihli önergeyi imza etmiş olması zihniye
tini gösteren bir vesika sayılmak icabeder. 
Fer'î iştirak halindedir. Katıldığı devrenin 
uzun sürmemiş olması hali cezai tahfif edici 
.takdirî bir sebep sayılmıştır. 

239. — Perihan Arıburnu : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline, 
Tahkikat Encümeni kurulmasına ve Yetki Ka
nununa oy vermiştir. Kanunlar yolu ile ve 
olaylarla fiilen Anayasanın ihlâli vakıaları 
karşısında murakabe görevini yaptığı hakkında 
hiçbir faaliyeti yoktur. Bilâkis Yetki Kanu
nunun Anayasaya aykırı olmadığını duruşmada 
dahi bildirmiştir. 214 numarada sanık Ayşe 
Günel'in durumu tetkik edilirken aynen yazıl
mış bulunan 7 .4 . 1960 tarihli önergenin müm-
zilerindendir. Sanık bununla da kalmamış, 
12 . 4 . 1960 tarihinde grupta: (...Bugün ne olu
yor? Türk kadını Amerika'ya gidiyormuş, bu
nu sizin yanınızda söylemeye sıkılırım. Elbet
te tedbirler alacağız.) demiştir. Belki sanığın 
kasdettiği mânada Amerika'ya giden Türk ka
dını olmuş olabilir. Fakat bunlar münferit 
vak'a olup Mecliste bahis mevzuu edilecek ve 
'bir önergeye konu teşkil edecek mahiyet ve 
vüsatte asla değildir. 

Sanık bu duruma göre fer'î iştirak halinde
dir. Milletvekili olmadan evvelki hizmetlerini 
gösteren belge muhteviyatının neticeye bir te

siri olmıyacağı aşikârdır. Ancak bu hizmetler 
cezayı azaltıcı takdirî bir sebep sayılabilir. 

240. — Sadık Giz : 

1950 den beri milletvekilidir. Dâva konusu 
kanunların hepsine oy vermiştir. Murakabe 
görevini yaptığı hakkında hiçbir faaliyeti mev
cut değildir. Müdafaası da 17 nci maddeye da
yanmakta ve hukukî mahiyette olup yukarda 
mahsus kısmında münakaşa ve tahlil olunmuş
tur. Fer'î iştirak halindedir. 

241. — Sanık Enver Dündar Başar : 

Son devre milletvekilir. İçtüzük tadiline, 
Tahkikat Encümeni kurulmasına ve Yetki Ka
nununa oy vermiştir. Murakabe görevini yap
tığı hakkında grupta ve mecliste bir faaliyeti 
yoktur. Üstelik 14 . 5 . 1959 tarihli grupta 
sayfa 121: (...Hat ve hareketinizi tâyin ederken 
ilâveten arz edeyim ki, her gün bunların hare
ketleri tekerrür etmektedir. Tuzu biberi ile 
son haddine gelmiştir. Eskiden döğüşmek cel
se aralarında olmuştur. Şimdi ayağa kalkıp 
bir fırsat buldular mı fiilen tecavüze geçmek
ten men'i nefis etmemektedirler. Meclis Di
vanının Parti Divanının nazarı ıttılaına arz 
ediyorum.) demiştir. Bu sözler muhalefet ve 
dolayısiyle murakabe hakkında zihniyeti gös
terebilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
eşit tatbik edilmemesi dolayısiyle Demokrat 
Partililer hakkında da âmme dâvası açılması 
yolunda Uşak hâdiseleri dolayısiyle Adalet Ba
kanlığında teşebbüsü olduğuna ve özel mahke
meler kurulması fikrinden vazgeçilmesi yolun
da faaliyette bulunduğuna dair sözler tevsik 
edilemiyen mücerret müdafaalardır. 

Sanık Divanın 1960/32 numarasında kayıt
lı «Demokrat İzmir»' gazetesi matbaasının tah
ribi olayında mahkûmiyetleri cihetine gidilen 
sanıklar arasındadır. Tafsilâtı ve gerekçe ikin
ci bölüm... Numaradadır. 

Bu vaziyete göre fer'î iştirak halindedir. 
Ancak Anayasayı fiilen ihlâı edici vakıaların
dan olan Demokrat İzmir Gazetesi matbaasının 
tahribi olayı dâvasından mahkûmiyeti cihetine 
gidilmiş olması cezayı artırıcı takdirî bir se~ 
bebolarak addedilmiştir. 
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242. —Necdet İncekara : 

1950 den beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nunu hariç dâva konusu bütün kanunlara oy 
vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hakkın
da bir faaliyeti tesbit edilememektedir. Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun kaldı
rılması ve özel mahkeme kurulması fikrinden 
vazgeçilmesi yolunda teşebbüslerde bulunduğuna 
dair müdafaalar, tevsik edilmemiştir. Buna mu
kabil 14 . 5 . 1959 tarihinde grupta yaptığı ko
nuşmada : (...Bugünkü halimiz Bizansm son 
günlerine benziyor. Muhasımlarımızm süvarileri 
kapıları zorluyor. Biz at meydanında haydut ile 
vakit geçiriyoruz. Partimizin genel kurulu ve 
idare heyeti var. Bu heyetlerdeki 45 güzide ar
kadaş her zaman bir araya toplanıyorlar. Böyle 
45 güzide arkadaş bir teklifte bulunmazlarsa bu
rada bir netice almaya imkân yoktur. Müzakere
ye devamdan vazgeçelim. Eica ederim parti baş
kanımızdan, grup başkanımızdan bir tedbirleri 
varsa, grupa arz etsinler onun üzerinde müzakere 
cereyan etsin. Yoksa bu tarz müzakere hiçbir ne
tice almaya imkân vermez. «Alkışlar» demiştir. 
Bu sözler yeni tedbirler getirilmesini istihdaf et
mektedir. 

Sanık fer'î iştirak halindedir. 

243. — Behzat Bilgin : 

1950 den beri milletvekilidir. Tahkikat En
cümeni kurulması ve Yetki Kanunu hariç devre
sindeki dâva konusu kanunlara oy vermiştir. 
Anayasanın gerek kanunlar yoliyle maskeli ve 
gerek olaylarla fiilen iptali karşısında murakabe 
görevini yaptığına dair esaslı bir faaliyeti yok
tur. Özel mahkemeler kurulması fikrinden vazge
çilmesi yolunda Adnan Menderes'e şifahen mü
racaat ettiklerine dair müdafaa delil ile teeyyü-
detmemiş, ve mücerret olarak kalmıştır. Üstelik 
sanık Cumhuriyet Halk Partisi hakkında tedbir 
ittihazı için kurulan 11 kişilik heyete seçilmiştir. 
Sanık 25 . 12 . 1957 tarihinde Mecliste zabıt ce
ridesi sayfa 265 te : (... Bu sabahki bir gazete 
bugünkü müzakereyi Anayasayı çiğniyen, Mec
lis üstünlüğü prensibini kaldıran İçtüzük teklifi 
bugün Mecliste görüşülüyor başlığı altında tak
dim etmiştir... Halbuki teklif gayet sarih gerek
çeye dayanmakta ve bu gerekçe Meclis müzakere
lerinin selâmeti intizam içinde cereyanını temin 

etmekte...) demek suretiyle İçtüzük tadilini ve bıi 
tadilin kabulünü desteklemiştir. Şayet İzmiıj 
Yeni Asır «M. Tuncer» müstear ad kendisinin is^ 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu hakkini-
daki bu tenkidleri Mecliste açık bir şekilde yapj-
mak imkânına malik olduğu halde yapmamıştıri 
Fer'î iştirak halindedir. 

244. — Osman Kapani : 

Sanık, 1950 den beri milletvekilidir. Hallş 
Partisi malları, Kırşehir ve Seçim Kanuniyle 39 
ncu madde tadiline, Basın Kanununa ve İçtüzük 
tadiline oy vermiştir. Devlet Bakanı sıfatiyl$ 
Kırşehir, Seçim Kanunu- ve 39 ncu maddenin ta-j 
dili tasarılarını imzalamıştır. Anayasanın gerek 
kanunlar yoliyle, gerek olaylarla fiilen ve sarih 
olarak ihlâli karşısında murakabe görevini yap^ 
mamıştır. Müdafaası kararın hukukî ve umumi 
gerekçesinde cevapalndırılmış bulunmaktadır.; 
Yetki Kanununun kabulü sırasında yurt dışında! 
bulunmasının neticeye bir tesiri olmaması icabe^ 
der. Fer'î iştirak halindedir. 

i 

245. — Muammer Çavuşoğlu : 

1954 den beri milletvekilidir. Kırşehir Kanu-i 
nu ile 39 ncu maddenin ve Seçim Kanununun 
tadillerine, Basın Kanununa ve İçtüzüğün tadi-i 
üne oy vermiştir. Ve bunlardan İçtüzükten maa-: 
dasını Münakalât Vekili sıfatiyle imza da etmiş-! 
tir. Anayasanın devamlı ve sarih olarak ihlâli I 
karşısında bir faaliyeti ve mukavemeti görülme-! 
mektedir. Murakabe görevinin yapılması müspet! 
şekilde faaliyet ve tezahür eder. Yapılması ica-j 
bedenin yapılmaması da suçun teşekkülü için kâ-j 
fidir. Binaenaleyh bunu mizaca bağlamaya ve i 
dolayısiyle sorumlulukla alâkalı saymamaya im-i 
kân yoktur. 2 . 5 . 1960 tarihindeki özel mah
keme kurma fikrinden Başbakanı diğer İzmir, 
milletvekilleri ile birlikte vazgeçirtmiş olduğu yo- \ 
lundaki savunma diğer İzmir milletvekiUerinde i 
olduğu gibi tevsik edilememiş bir halde kalmış-i 
tır. Salâhiyet Kanunu karşısındaki zihniyeti, sa-i 
mğın duruşma dışındaki noterden mazbut ifa-i 
delerle değil, neticeye müessir olmak için grupta j 
veya Mecliste açığa vurması icabeder. Fer'î işti- • 
rak halindedir. Sanığın 6 - 7 Eylül olayları so-
nundaki İzmir'deki tutumu cezayı artırıcı t ak
dirî bir sebep sayılmıştır. 
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246. — Ekmel Kavur : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzüğe oy ver
miştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir faaliyeti yoktur. Ameliyat olması sebebiyle 
6 . 5 . 1959 dan itibaren bir ay izinli sayılması 
hâdiseye müessir değildir. Bundan başka Kromit 
tahkikatı dolayısiyle bu tahkikatı yapan encü
mende üye bulunması sebebiyle Meclis görüşme
lerine katılmamış olmasının da dâvaya ve neti
ceye bir tesiri olmadığı 238 numarada durumu 
tetkik edilen sanık Necdet Davran kısmında tes-
bit edilmiştir. Sanık Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nıın basın suçlarının affı hak
kındaki teklifinin gerek encümende, gerek Umu
mi Heyette reddi hakkında 6 . 2 . 1958 de bir 
önerge vermiş ve kabul edilmiştir. Bu önerge 
Demokrat İktidarın basma karşı zihniyetini des
tekler istikamettedir. Fcr'î iştirak halindedir. 

247. — Rauf Onursal : 

1954 den beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nunu ile 39 ncu maddenin Seçim Kanununun ve 
İçtüzüğün tâdillerine oy vermiştir. Sanık genel 
idare kurulu üyesidir. İstanbul - Ankara olay
ları dolayısiyle ilân edilmiş olan Sıkıyönetimin 
onanması ile ilgili Meclis müzakereleri sırasında 
konuşan Halk Partisinden Milletvekili Nüvit 
Yetkin'e karşı 29 . 4 . 1960 tarihinde zabıt ce
ridesi 316, sayfada (... İsyanı çıkaranları müda
faa edemezsin) demiştir. Sanık bu sözü ile şuur
lu üniversite gençliğinin temiz ve fedakâr dav
ranışını isyan şeklinde tavsif etmektedir. Zafer 
gazetesinin 15 . 3 . 1951 tarihli nüshasında çı
kan : (... Rejim aleyhine yalnız sakıt şefin başı 
altından çıkmakta ise sakıt halifelerin memleket 
dışı edilmesi sebepleri sakıt şef için de mevcu-
dolmak lâzımgelir.) Ve 16 . 3 . 1951 tarihli Za
fer gazetesinde de : (... Bir adamın vücudu böy
le tehlikeler karşısında millet ve memleket için 
tehlikeli olur, memleketin harb gücünü zayıfla
tacak surette Millî Birliği bozacak bir istidat 
gösterirse millî menfaatler adına hudut dışı edil
mesini Hükümetten talebetmek memleket ve mil
letini seven her vatandaş için muhik bir hareket 
sayılması lâzımgelir.) demiştir. 

7 . 4 . 1960 tarihinde, grupa verdiği önerge 
ile : (1 - Mevcut komisyonun gereken kanuni mü
eyyide ve idari tedbirleri süratle hazırlıyarak en 

kısa zamanda grup heyeti umumiyesine getirme
sine, 2 - Komisyonun Heyeti Umumiyeye arz et
miş olduğu takririn noksanlarının ikmâl ve ıs
lahı için komisyona tevdiine, karar ittihaz edil
mesini arz ederim.) Bu teklif de Hükümetin gi
dişini tasvibetmekle beraber süratlendirip sert
leştirmeye matuftur. 

Yetki Kanununa oy vermemiş olmasının ne
ticeye bir tesiri yoktur. Müdafaasında bahsettiği 
hususların bir kısmı tevsik edilmemiş ve heyeti 
umumiyesinin dâva mevzuu ile bir alâkası görü
lememiştir. Sanık Divanın 960/32 numarasında 
kayıtlı «Demokrat İzmir», 961/7 numarasında 
kayıtlı Vatan Cephesi dâvalarında mahkûmiyet
leri cihetine gidilen sanıklar arasındadır. Tafsi
lât ve gerekçe bölüm 2... numaradadır. 

Durumu ve tutumu itibariyle asli iştirak ha
lindedir. 

248. — Nuriye Pınar : 

1954 den beri milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu ile 39 ncu maddenin tadiline, Seçim Kanunu
nun 1957 deki tadiline, İçtüzüğün tadiline ve 
Tahkikat Komisyonuna oy vermiştir. Anayasa
nın ihlâli karşısında murakabe görevini yaptığı 
hakkında bir faaliyeti yoktur. Bilâkis duruşma
da da bu kanunların Anayasaya uygunluğunu 
bildirmiştir. 214 numarada Ayşe Günel'in duru
mu tetkik edilirken metni karara geçirilmiş bu
lunan ve varit bulunmadığı derhal göze çarpan 
7 . 4 . 1960 tarihli önergeyi imzalıyanlar ara
sındadır. Müdafaasının hukukî cihetleri kararın 
yukarı kısmında buna ait pasajda cevaplandırıl
mıştır. Fer'î iştirak halindedir. 

249. — Kemal Serdaroğlu : 

Son devrede milletvekili olmuş ve dâva konu- \ 
su kanunlara oy vermemiş durumdadır. Sanık 
Anayasanın sarih ihlâli karşısında murakabe gö
revi yapmamıştır. Bilâkis 23 . 2 . 1958 de grup-

' ta sayfa 52 - 53 te : (... Grupumuzun manzara
sına bakarsak onlara karşı çok nazik davrandığı
mız görülür. Bunlar bizim nezaketimizi suiis
timal etmektedirler. Bir ata sözü vardır : 
«Düşmana kendi silâhı ile mukabele et» içi
mizde bu kadar genç vardır. İki üç tanesini 
pataklarsak olur, biter... Hükümet cereyan eden 
hâdiselerde isyana teşvik suçu bulunduğuna 
kaani midir? Meclis tahkikatını yine gecikti-
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riyoruz; yapılacak şey Meclis tahkikatının bi
ran evvel açılması veya kısas gideceğiz. «Al
kışlar» ve 3 . 12 . 1959 tarihli grup toplantısın
da sayfa 78 de : (... Bergama Dokuma Sanayii 
idare Meclisine şöyle geçtim. Kurulduğu gün
den beri murakıplığını ifa ediyorum. Bu şir
kette geçen devrede izmir Mebusu olan Ha
lûk Beyden başka Demokrat Partiliye tesadüf 
edemedim. Buna raşmen çekileceğim. Yalnız 
yılbaşına kadar müsaadenizi rica ederim. Çün
kü yılbaşında tasdik edilecek kadrolara De
mokrat Partili arkadaşları yerleştirmek içiın 
daha bir müddet orada kalmaklığım lâzım. 
«alkışlar») demiştir. 

Sanık birinci konuşması ile tahkikat encü
meninin biran evvel kurulmasını teklif etmek
te ve Meclis içinde kaba kuvvete başvurulma
sını terviceylemiştir. ikinci konuşması da par
tizan zihniyetin açık bir ifadesidir. 

24 . 2 . 1960 tarihinde Mecliste zabıt ceri
desi sayfa 343 - 344 : (... Üç büyük seçimde de 
muzaffer olmuş, milletin itimat ve muhabbetini 
kazanmış millî, irade ile iş başına gelmiş bir 
partinin kuvvetli lideri hakkında lisan nezahe-
tine aykırı, politik adiyle kabili telif olmı-
yan... Milletin asırdide dâvalarına el atmış, 
onun refahı için hayatını istihkar edercesine 
çalışan Başvekilimize dil uzatanı millet çarpar. 
O, milletin sevgilisidir. O, kalkınma dâvamızın 
sembolüdür. O, sulh kalesinin teminatıdır. Dik
katli olun) demektedir. 

Sanık Adnan Menderes'e bu kadar bağlı olan 
ve bu kadar hayranlığını ishar eren sanığın 
onunla aynı zihniyete asli iştirak halinde bu
lunduğunu kabul etmek icabeder. 

Sanık 7 . 4 . 1960 tarihinde de grupta : 
(... Nasıl Amerika ile Rusya'nın anlaşmasına 
imkân yoksa Cumhuriyet Halk Partisi ile De
mokrat Partinin de anlaşmasına imkân yoktur. 
Açıkça ilân etmiştir. Ben senin kelleni isti
yorum; mevkiini istiyorum demiştir. Biz hâlâ 
ne tedbir alalım diye düşünüyoruz. Bu dü
şünme uzarsa Irak'ın başına gelen bizim de ba
şımıza gelir. Yapılacak tedbir gayet basit, ya 
komünizmi önliyecek tedbirler alalım, bu da 
Cumhuriyet Halk Partisini kapatmaktır; ya
hut bırakalım tekabbül edelim.) demektedir. 

Sanık Yetki Kanununun kabulünde Mecliste 
bulunmadığını savunmuştur. Bulunmamasının 
neticeye bir tesiri yoktur. Bir kısım teklif

leri netice vermemiş olmasına göre bunlara, | 
asli iştirak sayılmasında istinadedilemiyece- j 
ğini savunmakta ise de asli iştirakim tâyin ve | 
tesbitinde, sanığın Anayasanın sarih ihlâli kar- | 
şısmda murakabe vazifesini yapması şöyle dur- : 
sun Demokrat iktidara hâkim olan zihniyetle ! 
birlikte olup olmadığını tâyin icabeder ki, bu j 
da yukarda görüldüğü veçhile gereği gibi be- I 
lirtilmiştir. Bunlara göre müdafaası varit de- j 
ğildir. Asli iştirak halindedir. 

r 

250. — Fevzi Uçaner : 

Son devre milletvekilidir, içtüzüğe rey ver- i 
mistir. Sanığın diğer sanıklar bahsinde de işa- : 

ret edildiği veçhile gerek kanunlar yoliyle ve \ 
gerek olaylar sebebiyle Anayasanın fiilen ihlâli j 
karşısında murakabe görevini yaptığı hakkın- | 
da bir faaliyeti yoktur. Behçet Kayaalp liste
sinin hukukî mahiyeti daha evvel tesbit edil
diği için sanığın hukukî durumunun bir te
siri olamama, icabeder. Behçet Uz'u, sa
nık Menderes'e göndererek özel mahkeme 
kurulması fikrinden döndürmüş olması key
fiyeti tevsik ve tesbit edilemiyen bir müda
faadır. Sanık orduda kazandığı rütbesine ve 
mevkiine göre milletvekili olmak istemiyorsa 
Menderes'in ıbu yoldaki tazyikini 'kabul eıtımeme-
si icabeder. Fer ' i işitirak halindedir. Teşriî dev
resinin kısalığı hakkında cezayı azaltıcı takdirî 
bir sebep teşkil etmektedir. 

251. — Behçet Uz : 

1954 ten t>eri milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu 39 ncu maddenin tadiline, Seçim Kanununun 
her iki tadiline, Basın Kanununa ve içtüzüğün 
tadiline oy vermiştir. Bunlardan Kırşehir Ka
nunun, Seçim Kanununun 1954 tadili tasarısını 
Sağlık Bakanı sıfatiyle imza eylemiştir. Tahki
kat Encümeni kurulmasında ve Salâhiyet Ka
nununun müzakeresinde bulunmamış ve oy ver
memiş olmasının neticeye bir tesiri yoktur. Çün
kü suç murakabe görevini yapmadan Anayasa 
ihlâlini önleyici hareketlerde bulunmamakla te
şekkül etmektedir, özel mahkeme kurulması 
fikrinden Adnan Menderes'i söyleyip vazgeçir-
miş olduğu yolundaki müdafaa diğer izmir 
milletvekillerinin bu yoldaki müdafaalarının 
reddi sebebi karşısında kabule şayan olamaz. 
Fer'î iştirak halindedir. 

— 737 — 



M. Meclisi B : 77 11 . 4 . 1966 O : 1 

252. — Ahmet Ünal : 

Son devre milletvekilidir, yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hak
kında bir faaliyeti yoktur. Hattâ 16.6.1958 ta
rihinde Faik Ahmet Barutçu ve arkadaşlarının 
iktisadi politikadan dolayı Başbakan hakkında 
verdikleri gensorunun reddine dair önerge ver
miş ve Grupça kabul edilmiştir. Sanık bunu se
çilmediğinden istifade ederek Grup Başkanveki-
linin imza ettirmiş olduğunu söylemektedir. 
Fer'î iştirak halindedir. 

253.—Selim Ragıp Emeç : 

1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 
malları rakkmdaki Kanuna, Kırşehir Kanunu
na, 39 ncu maddenin ve Seçim Kanununun ta
dillerine, Basın Kanununa, içtüzük tadiline oy 
vermiştir. Hastalığı sebebiyle Meclis Tahkikat 
Encümeni kurulması ve Yetki Kanununun mü
zakerelerinde bulunamadığı ve oy vermediği an
laşılmıştır. Sanık İçtüzük tadilinin Mecliste 
görüşülmesi sırasında 27.2.1957 tarihinde zabıt 
ceridesi sayfa 379 da Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekillerinden Sırrı Atalay'm : (Muhalefe
te mensup mebusların teşriî vazifelerini yaptık
ları sırada haklarında düzenlenen mesnetsiz za
bıtlarla diyar diyar mahkemelere sevk edilip 
iz'aç edilmeleri bir hakikattir. Bütün bunlar 
ortada iken ve vicdanlarımızı yakarken teşriî 
masuniyet müessesesini kökünden bu şekilde 
tahribeylemekle bir zihniyetin vahametini gös
terir.) dediği sırada sanık : «Kasım Gülek gibi» 
diye sataşmış, Sırrı Atalay : (Resmî ilânlar gi
bi) deyince de sanık (Her zaman hesabını vere
bilirim) demiştir. Bununla îçtüzük müzakere
sinde yalnız oy vermekle kalmayıp sataşmakla 
ve sözle de desteklediği görülmüştür. Hastalık 
sebebiyle Tahkikat Encümeni kurulmasında ve 
Yetki Kanununa oy verememiş olmasının suçun 
mahiyetine göre neticeye bir tesiri yoktur. 

254. — Muzaffer Akdoğanlı : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. 9.8.1958 tarihinde Münif 
Islâmoğlu ve 11 arkadaşının Irak ihtilâli sebe
biyle Halk Partisinin ihtilâlci davranışları kar-

_, şısmda meselenin ele alınması hakkında verdik
leri önerge Grupça kabul edilmiştir. Ancak sa

nığın Behçet Kayaalp listesinde adı bulunma
sından başka 90 lık takriri de imza etmiştir. 
23.5.1960 tarihinde Hükümetin düşürülmesi hak
kında 8 kişilik bir önerge verdiklerini de ileri 
sürmüş, Grup Başkanvekili Baha Akşit de bunu 
teyidetmiştir. Ancak bu önerge bulunamamış
tır. Bu durum karşısında sanığın murakabe gö
revini yaptığı anlaşıldığından bir sorumluluk 
yükletil ememek icabeder. 

255. — Basri Aktaş : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nununa, 39 ncu maddenin ve Seçim Kanununun 
tadillerine, Basın kanunlarına, İçtüzüğün ta
dillerine ve Tahkikat Encümeninin kurulmasına 
dair oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığı 
hakkında bir faaliyeti yoktur. Yetki Kanunu
nun Mecliste görüşülmesi sırasında Strazburg'-
da bulunduğu ve bu sebeple oy vermediği yo
lundaki müdafaanın neticeye bir tesiri olmamak 
icabeder. 

256. — Nazım Batur : 

1954 ten beri milletvekilidir. Devresindeki 
bütün kanunlara oy vermiştir. Murakabe göre
vini yapmamıştır. Bilâkis 9 . 8 . 1958 tarihin
de, Münif Islâmoğlıı ve arkadaşları ile birlikte : 
(... Hususiyle iç politika meselelerinde iktidarı
mıza karşı Cumhuriyet Halk Partisinin tatbik et
mekte bulunduğu yıkıcı hareket ve teşebbüsleri
nin millet ve memleket emniyet ve selâmetini ve 
rejimi tehdideden mahiyeti ve 14 Temmuz ve 
Irak hâdiselerinden bu yana açıktan' girişmiş bu
lunduğu ihtilâlci davranışları muvacehesinde 
vüksek grupumuzun meseleyi lâyık olduğu cid
diyet ve ehemmiyetle ele alabilmesini temin... 
Grup umumi heyetinin 9 kişilik bir komisyon 
seçmesini ve bu komisyonun derhal faaliyete ge
çerek hazırlıyacağı raporu grupun mütaakıp top
lantısında müzakeresinde...) şeklinde yazılı bu
lunan bir önergeyi imzalamıştır. Sanık böyle 
önerge vermediğini bildirmiş olmasına rağmen 
12 kişi tarafından imza edilmiş olan bu önerge
de sanığın da imzası vardır. Bundan başka 
7 . 4 . 1960 tarihinde grupa sayfa 260 ta sanık 
Halil Turgut'la birlikte verdiği Önergede : Millî 
haysiyet ve şerefimizi rencide eden insafsız ve 
izansız itham ve iftiralarda bulunan C. II. P. 
mensupları hakkında gerekli takibata geçilmesi-
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nin zarureti aşikârdır... Hükümet aleyhine teş
vik etmeye yeltenen bu menfur şahıslar veya te
şekküller hakkında Büyük Millet Meclisinde 
zecrî bir muamele icrasına Hizum ve zaruret var
dır. Gerekli Meclis tahkikatını tesbit ve tâyin et
mek üzere bir komisyonun, meselâ 10 mebus se
çilmesinin grupumuzca bir karara bağlanması) 
denilmektedir. Sanık bu takririn'mahiyeti itiba
riyle Cumhuriyet Halk Partisine müteveccih ol
madığını savunmaktadır. Halbuki takririn sara
hati buna mf'iıiuii'. Bununla beraber sanık 90 lık 
takriri imza etmiştir. Durumu kül halinde mü
talâa edilince fer'î iştirak halindedir. Sözü geçen 
takrirler takdiri teşdide sebep sayılmamıştır. 

257. — Süleyman Çağlar : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nunu hariç, devresindeki kanunlara oy vermiştir. 
Murakabe görevini yaptığı hakkında bir davra
nışı ve hareketi yoktur. îddia makamının 146 ncı 
maddenin birinci fıkrasının tatbikine esas olarak 
aklığım işaret eylediği sataşmalar, gerek sataş
tığı şahıslar ve gerekse konuları itibariyle Ana
yasa veya onun nizamı ile alâkalı değildir. An
cak sanık 256 numarada durumu incelenen Nâ
zım Batur'un imzalamış bulunduğu Münif îs-
lâmoğlu ve arkadaşlarının imzalayıp grup a ver
dikleri önergeyi imza etmiştir. Bununla beraber 
90 lık ve 28 lik önergelerde imzası vardır. Kül 
halinde tutumu nazara alınarak fer'î iştirak ha
linde bulunduğu kabul edilmiştir. 

258. — Şükrü Esen : 

Son devre milletvekilidir, içtüzük tadiline ve 
Tahkikat Encümeni kurulmasına oy vermiştir. 
25 . 5 . 1960 tarihinde Mecliste Meclisin tatile 
girmesi yolunda Ali Lâtif oğlu ile birlikte bir 
t ak ı-i v vermiş iseler de esasen Meclisin tatile 
girmesi grupta sanık Vacit Ascna tarafından ve
rilen takririn kabul edilmesiyle kararlaştırılmış 
bulunması sebebiyle, sanığın adı geçen arkada-
şiyle birlikte Mocliste böyle bir takrir vermiş ol
malar] durumunu ağırlatacak bir mahiyeti haiz 
olamam. 90 lık takrirde imzası vardır. Verildiği 
(Irup Başkan vekili Baha Aksi t tarafından kabul 
ve fakat elde edilememiş bulunan hükümeti dü
şürmeye matuf 8 lik takrirde de imzası bulun
duğunu savunmuştur. Bütün bu haller sanığa bir 
sorumluluk yiikletilmcsine müsait değildir. 

259. — Ali Gözlük : 

Son devre milletvekilidir, içtüzük tadilin^ ve 
Tahkikat Encümeni kurulmasına oy vermiştir 
Murakabe vazifesini yaptığını gösteren hijçbir 
faaliyeti yoktur. Bilâkis Şubat 1960 tarihinde 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin okul haline getiril
mesi yolundaki takriri imza etmiştir. Hususi bir 
sebeple ele alınacak müdafaası yoktur. Fer'î iş
tirak halindedir. 

260. — Münif îslâmoğlu : 

'Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. Anayasanın gerek kanun
larla gerek olaylar yolu ile fiilen iptaline kar
şı hiçbir harekette bulunmamış ve murakabe 
görevini yapmamıştır. Bilâkis 9 . 1 . 1958 tari
hinde : (... Millî Eğitim Bakanının üniversite
ler üzerinde takdir ve selâhiyetleri kifayetsiz 
bulunduğundan Bakanlığa yetki ve geniş takdir 
hakkı veren bir kanun hazırlanmaisı) yolunda 
bir takrir vermiştir. 

Şu'bat 1960 tarihinde aynı istikâmette olmak 
üaere Siyasal Bilgiler Fakültesinin okul haline 
getirilmesine dair olan ' takriri imzalamıgtır. 
Her iki önerge sanığın üniversite muhtarijyetı 
bakımından zihniyetini açık olarak ifade etrjıek
tedir. 

9 . 1 . 1958 tarihinde, Cumhuriyet Halk 
Partisinin yıkıcı hareket ve teşebbüslerinin i tes-
biti için 9 kişilîk bir komisyon seçilmesi yolun
daki takriri imza etmiştir. Bu takrir daha evvel
ki sanıkların durumlarında da bahis mevzuu 
edilmiştir. 

9 . 12 .1958 günü grupta : (...Bütün ilgile
tin gözü bu grup toplantısmdadır... Memleket
teki ağır ihtilâl havasını kaldırmak için ğru-
pun bir tebliğ yayınlamasını ve tedbirler için 
bir komisyonun hemen kurulmasını teklif edi
yorum.) Demiş ve bir önerge vermiştir. BUJ da 
sanığın muhalefete karşı tutumunu göstermek
tedir. 

6 . 5 . 1958 tarihinde de grupta :(... Evivelâ 
hâdiselere bir teşhis koymak lâzımdır. Demok
rat Partinin gerek iktisadi ve gerek siyasi sa
hadaki muvaffakiyetleri, seçimle bir başka par
tinin iktidarı almasına imkân bırakmıyaeağfı ve 
hele Halk Partisi bunu herkesden daha iyi an
ladığı için iktidara geçmenin tek yolu, gayri-
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meşru şartlarla iktidara geçmek yolu olduğunu 
(bilerek harekete geçmiş bulunuyor. Bu hareket
leri ismet înönü, bu şekilde beyanları ve hare
ketleriyle teşvik etmektedir. Yani İsmet Paşa 
memleketi felâkete ihtilâle götürmektedir. Bi
naenaleyh, her şeyden evvel ismet inönü meşe-' 
leşi ortaya çıkmaktadır. Bu menfur adamı po
litikanın dışına atmak lâzımıdır. Ancak o zaman 
'memleketin huzura kavuşacağına kaani bulunu
yorum) demiştir. Bununla beraber bu sözler ve 
sanığın durumu itibariyle hareketi fer'î iştirak 
halinde görülmüş, aslî iştiraika art mütalâada 
isabet bulunmamıştır. 

261. — Hadi Tan : 

Son devre milletvekilidir, içtüzük tadiline 
ve Selâhiyet Kanununa oy vermiştir. Anayasa
nın gerek kanunlar ve gerek olaylar yolu ile 
açık olarak ihtilâli karşısında hiçbir faaliyet 
göstermemiştir. Bilâkis 9 . 12 . 1958 gününde, 
grupta sayfa 2 - 3 te toplantı ve gösteri yürü
yüşleri ve Basın Kanununundaki tedbir ve ka
yıtları ağırlaştırıcı hükümler sevk edilmesini ve 
basın dâvaları için hususi mahkemeler kurulma
sını teklif etmiştir. 

10 . 12 . 1958 tarihinde grupça verilen karar
larla tedbirler komisyonuna üye seçilmiş ve 
24 . 12 . 1958 tarihinde bu komisyonun verdiği 
raporu imza etmiştir. 21 . 4 . 1960 tarihinde, 
teşriî masuniyetin Umumi Heyette işari reyle 
kaldırılmasının tetkiki için kurulan komisyon
da sanık da mevcuttur ve bu komisyonda teşriî 
masuniyetin Umumi Heyette işari oyla kaldı
rılması hakkında rey veren 4 üyeden birisi de 
'bu sanıktır. 

26 . 4 . 1960 tarihinde muvakkat encümende 
yetki kanununu teklif edenleri tebrik etmiş ve 
kanun tasarısını savunmuştur. Bu' konuşmalar 
ve davranışlar sanığın demokrat iktidarı ehem
miyetli bir şekilde desteklediğini gösteriyor. 
Müsteşarlık devresi dâva mevzuuna dâhil olma
mak icalbeder. Müsteşarın kanunların hazırla
nıp çıkmasında ve bakanın imza ettiği kararna
mede kanunimi bir sıfatı yoktur. Devresinin kı
sa oluşu ve umumi durumu göz önünde bulundu
rularak hareketi aslî iştirak mahiyet ve derece
sinde kabul ve takdir edilmiştir. 

262. — Fikri Apaydın : 

Sanık devresindeki bütün kanunlara oy ver
miştir. Murakabe görevini yapmamıştır, iddiada 
birinci fıkranın tatbiki için bütün kanunlara 
oy vermiş olması ve Mecliste istanbul - Ankara 
olayları sırasında: (.... Bir hususu rica edece
ğini yurt dışı talebemizin aleyhte nümayişler 
yaptığını gazetelerde okuduk. Bunlar dövizli ve 
burslu talebe ise bir şey düşünülüyor mut) di
ye sorması üzerine Adnan Menderes'in (böyle-
lerinm dövizlerinin ve burslarının kesilmesi 
hususunda yıldırım telgrafı çekilmiştir.) diye 
cevap vermiş olması alınmıştır. Bu cevaba gö
re sanığın bu konuşmasından evvel bursların, 
dövizlerin Hükümetçe kesilmesi cihetine gidil
diği anlaşılıyor. Kabineye mensup diğer sanık
ların durumları incelenirken filhakika Hükü
metçe bu hususun düşünülüp elçiliklere ve 
konsolosluklara bildirildiği anlaşılmıştır. Kal
dı ki, sanığın Behçet Kayaalp listesinde adı 
bulunmasından sarfı nazar, Refik Koraltan'm 
Meclis Başkanlığından uzaklaştırılması hakkın
daki cereyana katılmış ve hattâ Şcmi Ergin 
tarafından Meclis Reisvekilliğine aday olarak 
gösterildiği tesbit edilmiştir. Durumu aslî iş
tirakin kabulüne müsait değildir. Fer'î iştirak 
halindedir. 

263. — Ömer Başeğmez : 

Son devre milletvekilidir, içtüzüğe oy ver
miştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
davranışı olmadıktan başka Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin okul haline getirilmesine dair 
Şubat 1960 tarihli önergeyi ve Hükümete şid
det tavsiye eden 119 imzalı 7 . 6 . 1958 tarihli 
grup a verilen önergeyi imza etmiştir. Sorumlu
luğu aşikârdır. Fer'î iştirak halindedir. 

264. —. Ebubekir Develioğlu : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hak
kında faaliyeti yoktur. Müdafaası da bir esa
sa dayanmamaktadır. Fer'î iştirak halindedir. 

265. — Kâmil Gündeş : 

1950 den beri milletvekilidir. Devresindeki 
bütün kanunlara oy vermiştir. Murakabe gö
revini yaptığı hakkında bir faaliyeti görülme-
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inektedir. İddiada 146/1 in tatbiki iğin genel 
kurul üyesi oluşu, bütün kanunlara oy verişi 
ve 7 . 4 . 1960 tarihli gruptaki konuşması ve 
Salâhiyet Kanununun Muvakkat Encümende 
görüşülmesi sırasındaki konuşmalarına istina-
dedilmiştir. 7 . 4 . 1960 tarihli grupta tedbirler 
alınması ve Tahkikat Encümeni kurulması fik
ri evvelâ Reşat Akşemsettinoğlu ve Adnan Men
deres tarafından ileri sürülmüştür. 26 . 4 . 1960 
tarihli Muvakkat Encümendeki konuşması sı
rasında sanık tasarıdaki âmmenin huzuru için 
komisyonun her türlü tedbir alacağına dair 
(E) bendinin aleyhinde konuşmuştur. 

Divanın 1061/7 esas sayısında kayıtlı Va
tan Cephesi davasındaki mahkûmiyeti genel 
kurul üyesi olması sebebiyledir. Bunlara göre 
durumu aslî iştirak halinde görülmemiştir. 
F e r i iştirak mahiyetindedir. Ancak 7 . 6 . 1958 
tarihli 119 imzalı takrirde imzası vardır. 

266. — Servet Hacıpaşaoğlu : 

Sanık 1950 den beri milletvekilidir. 39 ncu 
maddenin ve Seçim Kanununun 1957 deki ta
diline, Basın Kanununa ve İçtüzüğün tadiline 
oy vermiştir. 

Demokrat iktidarı destekler mahiyette müs-
bet bir faaliyeti yoktur. Buna mukabil Behçet 
Kayaalp listesinde adı bulunduğu gibi 90 lık 
takriri de imza etmiştir. Devresindeki Kırşehir 
Kanunu, Tahkikat Encümeni kurulmasına dair 
karara ve Yetki Kanununa oy vermemiş olması 
ayrıca dikkate alınmıştır. Bunlara göre bir so
rumluluk yükletilmemiştir. 

267. — Ali Rıza Kılıçkale : 

1957 den beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nunu hariç devresindeki bütün kanunlara oy 
vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında 
hiçbir faaliyeti yoktur. Müdafaası umumi ma
hiyette, umumi gerekçede nazara alman sebep
lere dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

268. — Fahri Köşkeroğlu : 

1950 ve 1957 de iki devrede miletvekilliği 
yapmıştır. Halik Partisi hakkındaki kanuna ve 
İçtüzüğe oy vermiştir. Murakabe görevini yap
tığı hakkında bir faaliyeti ve umumi ve huku
kî sebepler dışında şahsına bağlı bir müdafaası 
yoktur. 

269. — Hakkı Kurmel : 

Sanık Hakkı Kurmel 1954 den beri ıjaillet-
vekilidir. Tahkikat Komisyonunun kurıjlması 
ve Yetki Kanununda mâada devresindeki bütün 
kanunlara oy vermiştir. Murakabe görevinji yap
tığı hakkında bir faaliyeti yoktur. Ajksine, 
14 . 5 . 1959 da grupa: ( Cumhuriyeti Halk 
Partisi Meclis grupunun Meclis çalışmalarını 
sabote ettiklerini, B.M.M. nin haysiyet \je va
karına taarruz ettiklerini, Meclis .çalışmalarını 
ihlâl ettikleri, Meclisin kutsî çatısı altınca el-
fazıgalizeyi itiyat haline getirdiklerini Umumi 
efkâra bir tebliğle duyurulmasını), şeklinde 
yaptığı teklif grupça kabul edilmiştir. Btmdan 
başka 7 . 4 . 1960 tarihli grup konuşmasında 
( Vatan cephesi çığırı, radyo gazeteci neş
riyatı, istifaların radyo ile neşri kudreti] Baş
bakanımızın çok esaslı bir buluşu olmuştur) 
demiştir. Buna mukabil Behçet Kayaalp; liste
sinde adı bulunduğu gibi 90 lık takriri do| imza 
etmiştir. Kül halinde tutumu göz önünde bulun
durulduğunda bu önerge ve konuşmanın 14(3/1 in 
kabulüne müsaidolmadığı takdir kıhnıjnıştır. 
Fer'î iştirak halindedir. 

270. — Durdu Turan : j 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki 
bütün kanunlara oy vermiştir. Murakabe; göre-
reyini yapmamıştır. Fer'î iştirak halindedir. 

271. — Şefik Bakay : ; 

1950 den beri milletvekilidir. Devresindeki 
dâva konusu kanunlardan ancak Halk partisi 
malları hakkmdaiki kanuna 39 ncu maddejıin ve 
Seçim Kanununun tadillerine oy vermiştiıj. Bu
na mukabil basın suçlarının affı hakındakil sanık 
Kemal Özçobaıı ve arkadaşları tarafından veri
len ve Vatan Gazetesinin 18 . 1.2 . 1958 \ tarih
li nüshasında yayınlanmış bulunan önergece im
zası vardır. D.P. den istifanın milletvekilliğin
den de istifayı tazammun edeceği yokludaki 
D.P. genel 'kongresindeki tutum ve teklife! itiraz 
edenler arasında bulunduğu yine 19 . 10 j. 1955 
tarihli Vatan Gazetesinde yayınlanmıştı t 90 
lık takrirde imzası vardır. Bunlar samğıjn mu
rakabe görevini yapmaya çalıştığını ve yaptığı
nı göstermeye yeter. 
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272. — Mehmetali Ceylan : 

Sanık 1954 den beri milletvekilidir. Devresin 
deki Kırşehir Kanunu hariç bütün kanunlara 
oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığını gös
terecek bir faaliyeti yoktur. Müdafaasında ile
ri sürdüşü çalışmaları dâva konusunun taallûk 
ettiği saha dışındadır. Fer'î iştirak halindedir. 
Ancak Behçet Kayaalp listesinde adı bulun
ması 90 lık takrire oy vermesi takdiri azaltıcı se
bep sayılmıştır. 

273. — Avni Sakınan : 

Son devre milletvekili olup bu devredeki ka
nunlara oy vermiştir. Murakabe görevini yap
mamıştır. Müdafaası yukarıda umumi 17 nci 
madde hakkında gösterilen sebeplere dâhildir. 
Fer'î iştirak halindedir. 

274. — Dündar Tekant : 

Son devre milletvekili olup yalnız İçtüzü
ğe oy vermiştir. Murakabe görevini yapmamış
tır. Esaslı bir müdafaası yoktur. Fer'î iştirak 
halindedir. Devrenin kısalığı ve yetki kanununa 
oy vermemiş olması hali takdirî azaltıcı sebep 
sayılmıştır. ' 

275. — Hüsnü Yaman : 

1950 den beri milletvekilidir. Devresindeki 
kanunlardan yalnız Halk Partisi malları hak
kında Kanuna, 39 ne maddenin Seçim Kanunu
nun tadillerine, Basın Kanununa oy vermiştir. 
murakabe görevini yaptığı hakkında bir davra
nışı yoktur. Müdafaasıda daha ziyade Yetki 
Kanununun müzakeresi sırasında Mecliste bu
lunmadığına ve umumi ve hukukî kısımda red
dedilen husulara taallûk etmektedir. Fer'î işti
rak halindedir. Ancak Kemal Özçoban ve arka
daşları tarafından verilmiş basın suçlarının affı 
hakkındaki önergede imzası olması hali hakkın
da takdirî azaltıcı sebep sayılmıştır. 

276. — Ömer Cebeci : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki bü
tün kanunlara oy vermiştir. Murakabe görevini 
yaptığı hakkında bir davranışı yoktur. Aksine 
Mecliste grup Başkanvekili sanık Baha Akşit'-
:n evrakı arasında bulunduğu 10 . 8 . 1960 ta

rihli zabıt varakası ile tesbit edilen 20 .10 .1959 
tarihli 2 önergesi vardır. Bunlardan birisi ba
sın hakkındadır ve (Türk Basınının ve mensup
larının bâzıları ve hele ekseriyeti teşkil eden 
patron gazeteci ve başmuharrirlerin muhalefetin 
kötü huylarım tesahubederek her gün vatanda
şa iktidarımızın icraatını ve partimizi, taraftar
larımızı partimizden ve iktidarımızdan soğutma
yı çalışan... Patronlarına, mensuplarına karşı 
radikal ne gün tedbirler ittihazının düşünüldü
ğünün alâkalı vekil tarafından cevaplandırıla
rak «İhmale mütehammil olmıyan bu mesele
nin biran evvel nihai bir karara raptı» denil
miştir. • 

İkinci önergesi memurlar hakkındadır. Bun
da da: (. . . Partizan memurların miktarını tesbit 
mümkün müdür, iktidarımızı tutan memurların 
miktarı malûm mudur, kilit noktalarını ve köp
rü başlarını tutan memurlar arasında partizan 
memurlar var mıdır?..) denilmektedir. Sanık bu 
iki önergesi ile basma ve memurlar camiasına 
partizan bir gözle baktığını göstermektedir. 

27 . 4 . 1960 tarihli gruptaki konuşmasında 
da: (. . . Teklif üzerinde müzakere açılmasını is-
tiyen Adnan Menderes'e minnetlerimi sunarım. 
İsmet Paşa gözümüzün içine baka baka bu mem
lekette isyandan, ihtilâlden bahsederek millî 
birliği zedelemek yolunda tahrikat yapmakta
dır... Milletin karşısında, Fransa'da Patein'in 
akıbetine uğramaktan daha kötü bir duruma 
namzet hale gelmiştir... Karşımızda İsmet Paşa 
ve aynı fikrin etrafında toplanan Halk Partisi 
yoktur. Bilhassa basını da hesabetmek lâzım
dır. Bu sebeple Ankara, İstanbul, İzmir'de ted
birlerimizi almaya mecburuz, inönü'nün teşriî 
masuniyetini kaldırmak suretiyle kaza merci
lerine değil, hususi bir mahkemeye vermezsek, 
bu adamı serbest bırakırsak bu memlekette hu
zur ve sükûnu temin, edemeyiz, denmektedir. 
Bu sözler de muhalefete karşı zihniyetini açığa 
vuruyor. Bu önergeleri veren ve konuşmayı ya
pan sanık 90 lık takriri de imza etmiştir. Du
rumu kül halinde münakaşa ve takdir olunarak 
aslî iştirak halinde bulunmadığı neticesine varıl
mış ve fer'i iştirak kabul edilmiştir. 

277. — Dursun Erol : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
ve Yetki Kanununa oy vermiştir. Murakabe gö-
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revini yapmamış olduğu gibi üstelik Siyasal Bil
giler Fakültesinin okul haline getirilmesine dair 
Şubat 1960 tarihli önergeyi imza edenler arasın
dadır, Umumi sebepler dışında hususi bir sebe
be dayanan müdafaası yoktur. 

278. — Sadettin Yalım : 

1954 - 1957 devreleri milletvekilidir. Kırşe
hir Kanunu ile, Seçim, Basın ve İçtüzük tadil
lerine oy vermiştir. Anayasa sahasına giren bir 
murakabesi yoktur. Esas hakkındaki iddiada 
2 . 5 . 1960 tarihindeki gruptaki konuşması ile 
3 . 5 . 1960 tarihinde İlhan Sipahi'ye sataşması
na istinadedilmektedir. 2 . 5 . 1960 tarihli 
konuşmasında: (.. .Bir hafta, on gün kadar ev
vel Mecliste şöyle bir şey oldu. Şu arka sıralar
da onların mebuslarından Muammer Akpmar 
sıraya vurarak gürültü çıkarıyordu. «Ne vuru
yorsun» dedim. «Hepinizi Ankara sokaklarında 
gezdirmiyeceğiz.» dedi. Arkadaşlar bu söz kâfi 
bir şeydir. Dün akşam taksiye bindim. Konuşu
yoruz. Şoför D. P. mebusu olduğumu anladı çok 
sevindi. Dedi ki, yalnız Paşa değildir, biz de 
Kayseri'ye gittik taksi tuttular. Turan Güneş, 
Fethi Çelikbaş İsmet Paşaya ısrar, ediyorlardı; 
illâ Yeşilhisar'a gitmeliyiz, illâ gidecek, orayı 
göreceksiniz, diye... Turan Güneş'ler, Fethi Çe-
likbaş'lar bu havayı üniversitede bu havayı ay
lardan beri hazırladılar.) demiştir. 

3 . 5 . 1960 tarihinde grupta İlhan Sipahioğ-
lu olaylar hakkında yumuşatıcı konuşma yapar
ken sanık: «Bunu dün konuşmalı idiniz.» diye 
sataşmıştır. Bu konuşma ve sataşma mahiyeti 
itibariyle aslî iştirakin kabulüne müsaidolma-
mak icabeder. Gerçi sanık, Hükümete şiddet 
tavsiye eden, 119 imzalı önergeye de imza koy
muştur. Bununla beraber durumu Divanca 
fer'î iştirak olarak kabul edilmiştir. D. P. den 
istifa etmiş olup olmadığına gelince; Kocaeli 
Valiliğinin 24 . 9 . 1960 tarih ve 4301 sayılı ya
zısında: (Sadettin Yalım'm Aralık 1958 ilâ 
Ocak 1959 tarihleri arasında istifa ettiğine dair 
İzmit PTT Müdürlüğüne bir telgraf vermediği 
PTT Müdürlüğünün 21 . 9 . 1960 günlü yazısı 
ile bildirilmiştir. Adı geçenin 1958 yılı Aralık 
ayı sonlarında partiden istifa ettiği mevcut ka
rarlardan ve parti teşkilâtına tebliğ edilen yazı
lardan öğrenildiği, bu istifaden sonra partiye 
alnıdığma dair bir kayıt bulunnmmasma 

rağmen yapılan incelemede tekrar paıjtiye 
girdiğinin tahakkuk ettiği, istifasını Genel Mer
keze vermiş olduğundan geriye alma işlemenin 
de Merkezden yapılmış olması muhtemel bulun
duğu, esasen 15 . 11 . 1959 tarihinde İzmJLt'te 
Sabık Erzurum Milletvekili Mustafa Zererj ve 
Konya Milletvekili Himmet Ölçmen'in bulunduk
ları İl Kongresinde, bir üst kongreye Sadejttin 
Yalım'm üye olarak seçildiği bu durumun ken
disinin partiye tekrar girişini teyidettiği, pm-
niyet Müdürlüğündeki malûmata göre j de 
15 . 11 . 1959 tarihinde yapılan İl Kongresinde 
Sadettin Yalım'm da hazır bulunduğu, aynı -top
lantıda bir konuşma yaptığı ve taraftarlarının 
İl İdare Kuruluna seçildikleri anlaşılmıştır.): de
nilmiştir. - j 

Sanığın Demokrat Parti Grup toplantılarımda 
bulunup konuştuğu kendi ifadesinden ve gjrup 
başkanvekili Baha Akşit'in beyanından j an
laşılmaktadır. Grup toplantılarına başka par
tilere mensup milletvekillerinin geldiğinin vâki 
olmadığı, bir defaya mahsus olmak üzere! sa
nık Hikmet Bayur'un 27 . 4 . 1960 toplantısına 
tesadüfen çağırıldığı da yine ifadelerden ajıla-
şılmaktadır. Kendisi gruptaki konuşmasında 
şoförün kendisinin D. P. milletvekili olduğjmu 
anlayınca sevindiğini söylemektedir. Bul lar 
partiye tekrar girdiğini kabule elverişli olnjak-
la beraber, girmemiş olduğu farz olunsa • da
hi, bir numaralı Geçici Kanunun 6 ncı mad
desine göre Yüksek Adanet Divanı sakıt Reisi
cumhur ile Başvekil ve vekilleri ve eski iktMar 
mebuslarını ve bunların suçlarına iştirak eden
leri yargılamak üzere kurulmuştur. Nitekim, 
bağımsız bulunan Hikmet Bayur hakkıjıda 
Yüksek Soruşturma Kurulunca bu telâkki! ile 
son tahkikatın açılması kararı verilmiştir, i Bi
naenaleyh D. P. den istifa etmiş olduğunu i^eri 
süren sanığın ve. müdafiinin vazifeye mütefec-
cih itirazı yerinde değildir. 

279. — Cemal Tüzün: 

1954 den beri milletvekilidir. 39 ncu m|ad-
denin. Seçim Kanununun ve İçtüzüğün tadille
rine oy vermiştir. 

12 . 6 . 1956 tarihinde gruptaki konuşma
sında: (...İç mevzular meselesi üzerinde kojnu-
şuldu, hâkimden, hükümden bahsedildi anuj iç 
mesele denildiği zaman bu memlekette icraatı* 
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mızı halk kütlelerine sindirecek, vatanın en 
hücra köşesine yayacak idare âmirleri olduğu
nu unutmamak lâzımdır. Bendeniz D. P. nın 
iktidara geldieî ilk günden beri evvelemirde 
vilâyet adedi kadar valiye ihtiyacımız bulundu
ğunu, bize canı ile, kanı ile bağlı valiye ihti
yacımız bulunduğunu defaatle ve her vesile ile 
izaha çalışmış idim.) demektedir. Bu konuş
ma sanığın memleket idaresinde önemli mevki
de bulunan valilere partizan bir zihniyetle bak
tığını açık olarak göstermektedir. 

9 . 1 . 1958 tarihli grup konuşmasında: 
(...tzmit Kâğıt Fabrikasında 400 memur var
dır. Bunlar 1948 de 225 lira alırlardı. Şimdi 
875 lira alırlar Başvekilin oturduğu evden da
ha konforlu evlerde bedeva denecek şekilde 
otururlar. Ondan sonra da seçimde onların 
sandığından bize 30 tane rey çıkar beyler.) de
miştir. 

Sanık bu beyanı ile memura yapılanı âdeta 
seçimde rey mukabili yapılıyormuş gibi kabul 
etmektedir. 

2H . 1 . 1958 tarihli grup konuşmasında da: 
(...Tevzi sisteminin sureti kniiyede değiştiril
mesi ve valilerin takdirine bırakılması suretiy
le partili fedakâr arkadaşlarımızın geçimleri
nin sağlanması icabeder.) demektedir. 

Sanık yukardan beri konuşmalarında her 
sahada partizan zihniyetle hareket edilmesini 
ısrarla istemektedir. 

5 . 6 . 1958 tarihli grup konuşmasında da: 
(...Rauf OnursaPın, İsmet Pa^a bu memleketten 
çıkarılmadıkça memleketin selâmete ermesine 
imkân yoktur, demesine kızmıştık; bu kadar 
ağır konuşulur mu demiştik. Doğru imiş. O 
bir mürekkep balığı gibidir. Her bulunduğu 
muhiti karartmak ? tagaddi et
mektedir. Onun için papuç pahalıdır. Yalnız 
mebusluğumuzu değil, belki diplomalarımızı 
bile elimizden akacaklar. Bunlar kaHarım, ço
cuklarını hatta 7 yaşındaki çocuklarını mek
teplerde vazifelendirmişlerdir... Binaenaleyh 
C. H. P. sinin yıkıcı icraatını önlemek...) de
mektedir. 

Sanık 39 ncu madde tadilini memleket için 
en hayırlı hükümlerden birisi diye tavsif et
mektedir. 

2 . 5 1900 tarihli grup konuşmasında da: 
(...Hükümetimizle, Soruşturma Komisyonumuz, 
hep beraber çalışmamız ile her şeyin düzelme-

, sinin kabil olacağında şüphemiz yoktur. Halk 
Partili milletvekillerinin kimlerle temas ettiği
ni tesbit etmek ve ona göre tedbir almak lâzım
dır. Başbakanımızın dünkü konuşmalarını rad
yoda dinlediğimiz zaman çoluk çocuk ağladık 
kendilerini tebrik ederim) demektedir 

Bu sözleri ile de Adnan Menderes idaresin
deki gidişi aslî iştirak halinde tuttuğunu gös
teriyor. 

280. — Nüzhet Onat : 

1954 den beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nunu hariç, devresindeki bütün karmnlara oy 
vermiştir. Murakabe vazifesini yaptığı hak
kında hiçbir davranışı yoktur. Umumi müda
faanın dışında hukukî sebebe dayanan bir mü
dafaası da mevcut değildir. Fer'î iştirak ha
lindedir. 

281. — Abdurrahman Fahri Ağaoğlu : 

1950 den beri Milletvekilidir. Halk Partisi 
mallarına, Seçim Kanununun ve İçtüzüğün ta
dillerine oy vermiştir. Gerçi 29 . 5 . 1956 
grup konuşmasında basın hakkındaki teklifle
rin daha da şiddetlendirilmesini istemiş ise de 
hâdiselerin inkişafı karşısında tutum ve zih
niyetini değiştirmiş olacaktır ki 21 . 11 . 1957 
tarihli grup konuşmasında : (... 1957 seçimle
rinden ötürü C. H. P. si hakkında Meclis so
ruşturması açılmasında fayda görmüyorum.) 
demiştir. 

10 . 6 . 1958 tarihinde grupta : (... İçişle
ri Bakanından dinlediğimize göre son İstanbul 
hâdiseleri diye üzerinde durmaya değer bir 
hâdise yoktur. Demek daha doğru olur... Mu-
haleret Partisi Lideri İsmet İnönü, Cumhuri
yeti tehlikede görmüş. Eğer böyle görmüş ise 
bunu söylemek elbette onun hem hakkı ve hem 
de vazifesidir. Bunda bir suç aramak yersiz 
bir tevehhümden başka bir şey değildir. Şim
diye kadar ne için bir tehlike görmemiş de 
şimdi görüyor? Başbakanın son gezisine katıl
mış birisi grupumuzun başkanı, diğeri de gru-
pumuzun eski reisi olan iki arkadaşımızın ge
ziden dönüşlerinde sakıt Hanedana mensup 
erkeklerin de memlekete getirilmelerini temin 
için bir kanun teklif ettiklerini gazeteler yaz
madı mı? Böyle bir tekliften Cumhuriyet için 
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bir tehlike sezilmesini neden suç görüyoruz?.. 
İnönü vesayete muhtaç mıdır ki, bir toplan
tıda söyliyeaeği sözler bakımından kendisini 
ikaz etmeyi düşünüyorlar? Bu hareket demok
ratik bir rejimde asla tecviz edilmiyen haksız 
bir müdahale, insan şeref ve haysiyetine ria
yetsizlikten başka bir şey değildir... Asıl ku
suru kendimizde aramak bir suç mudur?.. Biz 
memleketi kurtardık; her şey yapmak hakkı
mızdır, yahut biz memleketi kalkındırdık, bü
yük hizmetlerimiz var, diğer şeyler küçüktür, 
demek ve bu açıdan olayları görerek tahakküm 
yoluna sapmak yanlıştır... Bizi yıpratan olay
lardan bir iki misal vereyim. Bütçe ve malî 
kontrol sistemi, Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
Kanunu, 1954 seçimlerinden sonra Seçim Ka
nununda tadilât, Kırşehir Kanunu, son olarak 
Radyoda neşriyat... Anayasa meselesi bugün 
en müstacel hale gelmiştir... Menderes'le asla 
birleşemediğim bir meseleye dokunmak istiyo
rum : Demokrasi, hak ve hürriyet bahsi açıl
dıkça Menderes daima Balkanlar'dan, Fran
sa'dan misaller verir; iç ve dış tehlikelerden 
Hükümetin kuvvetli ve istikrarlı olması lüzu
mundan bahseder. Herkesin bir türlü demok
rasi anlayışı olduğunu söyler. Bu tarz tehlike
lidir. Keyfî idare temayülünü, istibdat tema
yülünü gösterir... Ne için Anglo - Sakson âle
minden örnek vermezler de dejenere sistemler
den misal gösterirler?) demektedir. 

Temas ettiği esaslı konular ve ileri sürülen 
fikirlerdeki sarahat karşısında bu konuşma; 
sanığın demokratik nizamlara riayetkar oldu
ğunu, Anayasa teminatı altındaki hak ve hür
riyetlerin mahfuz tutulmasını istediğini göster
mektedir. Bu konuşma demokratik iktidarın 
ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmamış 
olacaktır ki, grup zaptmdaki kayda göre ör
nekleri Cumhurbaşkanlığına ve Genel İdare 
Kuruluna gönderilmiş ve kendisi Genel Kuru
la çağrılarak bu konuşmasından dolayı sorgu
ya çekilmiştir. 

G . 2 . 1958 tarihli grup konuşmasında da: 
(... Dilekçe Komisyonunun emeklilik muamelele
rini iptale yetkili olduğunu) savunmuştur. 

Bunlara göre murakabe görevini esaslı bir 
şekilde yaptığı anlaşılmıştır, 

282. — İshak Avni Akdağ : j 
1954 ten beri Milletvekilidir. Kırşehir Ka-[ 

nununa, 39 ncu maddenin ve İçtüzüğün ta-j 
diline, Yetki Kanununa oy vermiştir. Mura-j 
kabe görevini yaptığı hakkında bir davranışa 
yoktur. Müdafaası da umumi ve hukukî kısım-j 
da nazara alman hususlara taallûk etmektedirJ 
Fer'î iştirak halindedir. j 

283. —- Hamdi Ragıp Atademir : 

1954 ten beri Milletvekilidir. Basın Kanu 
nunun ve İçtüzüğün tadillerine oy vermiştir.! 
Murakabe görevini yaptığı hakkında bir faa^ 
liyeti yoktur. Demokratik nizama bağlı ise vel 
Hükümetin tutumunu ve Yetki Kanununu! 
tasvibetmiyorsa bunu dergilerde, gazetelerde 
ve şahıslar yanında değil grupta ve Mecliste! 
aksettirmek icabeder. Fer'î iştirak halindedir.! 

284. — Mustafa Bağrıaçık : 

1954 ten beri Milletvekilidir. Devresindeki 
bütün kanunlara oy vermiştir. Yüksek Soruş
turmada Yetki Kanununa oy verdiğini bildir
diği halde bilâhara bunun zühule müstenidol-
duğunu ve çünkü 3 gün İstanbul'a gitmiş oldu-! 
ğunu bildirmesi kabule şayan olamaz. Mura-! 
kabe görevini yapmamıştır. Müdafaası da yu- i 
karda münakaşası yapılan umumi ve hukukî! 
müdafaalara dâhildir. Fer'î iştirak halindedir, i 

285. — 03man Bibioğlu : 

Son devrin Milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Bununla beraber Meclis Grupu 
İdare Heyeti üyesidir. Hukukî sebebe müste
nit esaslı bir müdafaası yoktur. Fer'î iştirak 
halindedir. 

286. — Remzi Birand : 

1950 den beri milletvekilidir. Tahkikat En
cümeni kurulmasından başka devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. Aynı zamanda genel idare 
kurulu üyesidir. Divanın 961/7 esas numarasın
da kayıtlı vatan cephesi dâvasında mahkûmiyeti 
cihetine gidilen sanıklar arasındadır. Ancak ora
daki mahkûmiyeti de genel kurul üyesi olması 
sebebine mütenittir. Murakabe görevini yaptığı 
hakkında hiçbir faaliyeti mesbuk değildir. Fer'î 
iştirak halindedir, 
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287. — Sıtkı Salim Burçak : 

1950 den beri milletvekilidir. Devresindeki 
Tahkikat Encümeni kurulması ve Yetki Kanunu 
hariç diğer kanunlara oy vermiştir. Bu uzun 
devrede murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir davranışı yoktur. Müdafaası yukarda umumi 
ve hukukî sebeplere dâhildir. Ancak 90 lık tak
riri imza etmiştir. Fer'î iştirak halindedir. 

288. — Reyhan Gökmenoğlu : 

1954 ten beri milletvekilidir. 39 ncu madde
nin, Seçim ve Basın kanunlarının ve İçtüzüğün 
tadillerine oy vermiştir. Kanunlar yoliyle ve olay
lar sebebi i'le fiilen Anayasanın ihlâline karşı 
murakabe vazifesini yapma bakımından hiçbir 
davranışı da bulunmamıştır. Bilâkis Basın Ka
nununun ve 6334 sayılı Kanunun getirilmesinin 
ihtiyacı karşıladığını ve geç kalınmış olsa dahi 
Hükümetin tebrike lâyık olduğunu bildirmiştir. 
Bundan başka Hükümete şiddet tavsiye eden 
7 . 6 . 1958 tarihli olup grupta 10 . 6 . 1958 
tarihinde kabul edilmiş bulunan 119 imzalı tak
rirde kendisi de vardır. 

Müdafaası kararın yukarı kısmında umumi ve 
hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halinde
dir. 

289. — Muhittin Güzelkılıç : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu hariç,, devresindeki kanunların hepsine oy 
vermiştir. Esas hakkındaki iddiada, 146 ncı mad
denin birinci fıkrasının uygulanmasına esas ola
rak işaret edilen, kanunlara oy vermiş olması ve 
bir de sanığın 7 . 4 . 1960 tarihinde grupa ver
diği (Memleketin asayişini bozan ve kızlarımızla 
topraklarımızı Amerikalılara satıyoruz, diyen 
muhalif mebuslar hakkında Meclis tahkikatı 
açılması için bir komisyon kurulması için takri
rimin reye arzını) şeklindeki önergesine dayanıl
maktadır. Her iki halde aslî iştiraki kabule mü
sait bir mahiyet taşımamaktadır. Fer'î iştirak 
halinde görülmüştür. 

290. — Ali Saim Kaymak : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe oy 
vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir davranışı görülmemektedir. Fer'î iştirak ha

lindedir. Ancak devresinin kısa oluşu lehinde ce
zayı azaltıcı sebep sayılmıştır. 

291. — Hulki Âmil Keymen : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe oy 
vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir faaliyeti yoktur. Müdafaası umumi ve huku
kî sebeplerde münakaşa edilen hususlara taallûk 
etmektedir. Fer'î iştirak halindedir. 

292. — Ahmet Koyuncu : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nuna, Seçim Kanununun ve İçtüzüğün tadilleri
ne oy vermiştir. Murakabe görevini yapmış oldu
ğunu gösteren hiçbir hareketi görülmemektedir. 
Müdafaası da kararın umumi ve hukukî sebepler 
kısmına dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

293. — Tarık Kozbek : 

1950 den beri milletvekilidir. Tahkikat En
cümeni kurulması ve Yetki Kanunu hariç dev
resindeki bütün kanunlara oy vermiştir. Seçim 
Kanununun tadilleri ile İçtüzük tadili tasarıla
rını da imzalamıştır. Murakabe görevini yapma
mıştır. Müdafaası da umumi, hukukî kısımda 
münakaşa ve tahlili yapılan hususlara taallûk et
mektedir. Fer'î iştirak halindedir. 

294. — Mustafa Runyıın : 

İçtüzük tadiline ve Yetki Kanununa oy ver
miştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
faaliyeti yoktur. Müdafaası da kararın umumi ve 
hukukî kısmında münakaşa edilen hususlara dâ
hildir. Fer'î iştirak halindedir. 

295. — Sabahattin Sayın : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe oy 
vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir faaliyeti görülmemektedir. Müdafaası da ka
rarın umumi ve hukukî sebepler kısmına dâhil
dir. Fer'i iştirak halindedir, 

296. — Sami Soylu : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe oy 
vermiştir. Murakabe babında hiçbir davranışı ok 
mamıştır, Müdafaası da kararın umumi ve hu-
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kukî kısmında münakaşası yapılan hususlara dâ
hildir. Fer'î iştirak halindedir. 

297. — Ömer Şeker : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline ve 
Tahkikat Encümeni kurulmasına oy vermiştir. 
Murakabe görevi yaptığı hakkında hiçbir davra
nışı olmamıştır. Müdafaası kararın umumi ve 
hukukî kısmında bahsedilen hususlara taallûk et
mektedir. Fer'î iştirak halindedir. 

298. — Nafiz Tahralı : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline, 
Komisyon kurulmasına ve Yetki Kanununa oy 
yermiştir. Murakabe görevini yaptığına dair bir 
faaliyeti yoktur. Müdafaası, kararın umumi ve 
hukukî kısmında münakaşası yapılan hususlara 
dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

299. — Mehmet Diler : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. Murakabesini yaptığı hak
kında hiçbir faaliyeti yoktur. Müdafaası kararın 
umumi ve hukukî sebepler kısmına dâhildir. Ay
rıca hususi sebebe müstenit bir savunması mev
cut değildir. Fer'î iştirak halindedir. 

300. — İbrahim Germiyanoğlu : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline ve 
Tahkikat Encümeni kurulmasına oy vermiştir. 
Murakabe görevini yaptığı hakkında bir davra
nışı görülememektedir. Hukukî sebebe dayanan 
bîr müdafaam da yoktur. Fer'î iştirak halindedir. 

301. — Ahmet îhsan Gürsoy : 

1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 
malları hakkındaki Kanuna, Kırşehir Kanunu
na, 39 ncu maddenin, Seçim Kanununun ve İçtü
züğün tadillerine oy vermiştir. Murakabe vazife
sini yaptığı hakkında hiçbir faaliyeti yoktur. 
Hususi bir sebebe dayanan müdafaası mevcut 
değildir. Fer'î iştirak halindedir. 

302. — îrfan Haznedar : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline ve 
Yetki Kanununa oy vermiştir. Anayasanın gerek 
kanunlar yoliyle, gerek olaylar sebebiyle fiilen ve 

açık olarak ihlâli karşısında murakabe görevimi 
yaptığı hakkında hiçbir faaliyette bulunmamış
tır. Bilâkis oy verdiği kanunların Anayasaya ay
kırı olup olmadığını savunmaktadır. Müdafaamı 
kararın umumi ve hukukî kısmında gösterilejn 
sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

303. — Süleyman Süruri Nasuhoğlu : 

1950 den beri milletvekilidir. Kırşehir Kano
nu ve Basın Kanunu tadili hariç, devresindeki 
diğer kanunlara oy vermiştir. Murakabe görevimi 
yaptığına dair bir faaliyeti yoktur. Esas iddiada 
146/1 nei maddesinin uygulanması istenirken sa
nığın Meclis grupu üyeliği sıfatına dayanılmiş 
ve başka bir sebep gösterilmemiştir. Halbuki 
tahkikat neticelerinden anlaşıldığına nazarajrı 
Meclis grupuna bir taraftan parti adayı gösterim
ken diğer taraftan da parti içinde müfrit gidice 
mukavemet maksadiyle kendini gösteren yayla
cılar «mutediller» in de aday gösterdiği anlaşıl
maktadır. İşte sanık grupa yaylacıların adayı 
olarak girmiştir. Nitekim Refik Koraltan'm Mec
lis Başkanlığından uzaklaştırılması yolundaki 
cereyana da katılmış ve yine grup idare heyeti 
adayı olarak gösterilmiştir. Buna nazaran birincji 
fıkranın tatbikine esas olacak bir sebep mevcut 
değildir. Fer'î iştirak halindedir. 

304. — Emin Topaler : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığa 
hakkında bir davranışı yoktur. Fer'î iştirak haj-
lindedir. \ 

305. — Samet Ağaoğlu : 
i 

1950 den beri milletvekilidir. Kırşehir Kaj-
nunu hariç, devresindeki bütün kanunlara oy 
vermiştir. Genel İdare Kurulu Üyesidir. Aynjı 
zamanda 5 . 6 . 1950 den 31 . 8 . 1958 tarihink 
kadar muhtelif bakanlıklarda asaleten veya ve
kâleten bulunmak suretiyle Hükümette yer al
mıştır. Rey verdiği kanunlardan Halk Partici 
malları hakkındaki kanunla Seçim Kanunu vfe 
Basın Kanunu tadil taşanlarını Encümendb 
imza etmiştir. Grupta 19 . 6 . 1951 tarihindi 
grup zaptı sayfa 121 de: (... Mevcut ilânlar zap 
ten gazetelere söz âdilâne, sözde müsavi şekil
de dağıtılmakla heba edilmektedir. Bir prensip 
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kararı ittihaz buyurunuz, Hükümetimiz serbest. 
kalsın bu prensip kararının hükmü altında bu
na cesaretle gidebiliriz.) demiştir. O tarihte 
kendisi Devlet Bakanıdır. Basının ilânlar mev
zuunda şikâyetleri Hükümetin bu suretle ser
best kalması ve kendisini tutan gazete ve der
gilere tevzide, daha fazla vermesi suretiyle im
kân sağlamasını temin etmiş ve basının geniş 
surette bu suretle ve dolayısiyle baskısı altına 
almaya yol açmıştır. 8 . 12 . 1953 tarihinde 
grupta Halk Partisinin mallarının geri alınma
sı mevzuundaki konuşmasında; kanunun çık
masını desteklemiş ve (... Bu mallar teferruat 
üzerinde durmaya lüzum kalmıyacak kadar 
gayrimeşrudur... Bir siyasi teşekkülün felcine 
müncer dahi olsa hakkın yerine getirilmesi 
icabeder.) demek suretiyle kanunun çıkmasına 
âmil olanlardan birisi olmuştur. 18 . 4 . 196ü 
tarihinde Meclisteki konuşmasında da (... Şim
di aziz arkadaşlar, muhterem Büyük Millet 
Meclisi yalnız şu manşetleri okuyunca Türki
ye'nin Kayseri denilen bir köşesinde, hiç değil
se o köşesinde isyana benzer, ayaklanmaya ben
zer bir hâdise olduğu ve âsilerin başında İsmet 
İnönü'nün muzafferane Kayseri'ye girdiği, ha
yaline, zannma kapılmamak mümkün değil
dir... Bunun içindir ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Anarşiye yol açmıyacaktır. Acı ile, 
elemle itiraf etmek lâzımdır ki, bu anarşi te
mayülü Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsü
süne kadar sokulabilmiş ve burada Devlet Re
isliği yapmış bir zat daha bir saat önce Mecli
sin kararlarına itaat etmiyeceğim diyebilmiştir. 
«Sağdan anlamamışsın, gayrimeşru olursa dedi 
sesleri» memleketi bu anarşi uçurumunun ke
narından çekip kurtarmazsanız istibdadın kapı
larını açmış olacaksınız. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bu kapıyı ebediyen açmıyacak ve istib
dadın hayattaki son mümessilinin bu kapıdan 
geçmek emelini hüsrana uğratacaktır. «Soldan 
şiddetli ve sürekli alkışlar») demiştir. Halibuki 
Divanın 1960/31 numarasında kayıtlı Kayseri 
olayları dâvasında Kayseri'ye gitmek istiyen 
inönü'nün trenini Himmet Dede'de durdurmak 
suretyle seyhat hürriyetini tahdidetmiş bulu
nan sanıklardan bir kısmının Divanca mahkû
miyeti cihetine gidilmiştir. Sanık Samet Ağa-
oğlu ise İnönü'nün Kayseri'ye gidişini isyan gi
bi göstermekte ve Tahkikat Encümeninin ku-

I rulmasınm bir zaruret olduğunu ileri sürmekte-
I dir. 

I 29 . 4 . 1960 tarihli Meclis zabıt ceridesinde 
de: (... Hayır arkadaşlar, örfi İdare memleketi 
geçici bir zaman için kendilerinin de dediği gi
bi sıkı bir kanuni rejim altında idare edecek 
olan br âmme müessesesidir. Buna mukabil Mec
lisin dun kurmuş bulunduğu tahkikat encüme
ni bu memleketin siyasi hayatını değil bir ay, 
6 ay bir sene, on seneden beri mütemadiyen teh
likeli bir şekilde sıkıştırmış bulunan siyasi fa
aliyetlerin gizli köklerini arayıp bulmak için 
kurmuştur.) demek suretiyle örfi İdareye rağ
men Tahkikat Encümeninin faaliyetinin deva
mını hararetli bir şekilde savunmuştur. Bedii 
Faik duruşmadaki ifadesinde Sanık Samet Ağa-
oğlu'nun karakterini belirtmek için şöyle de
miştir: (Bakanlıktan düşünce Menderes kötü, 
Bakan olunca matbuat kötü) filhakika sanık 
Samet Ağaoğlu'nun siyasi hayatı ve zaman za
man Menderes'e çok yakın görünüşü bu söze 
hak verdirmektedir. Demokrat iktidarın fikir 
cephesini de idare edenler arasında bulunduğu 
malûm olan sanığın umumi tutumu ile sanık 
Celâl Bayar ve Adnan Menderes'le aslî iştirak 

i halinde bulunduğu netice ve kanaatine varıl
mıştır. Rey durumu şöyledir: Ali Doğan Toran, 
Vasfi Göksu, ve Rıza Tunç 146/1, Mehmet Çok-
güler, Hasan Gürsel ve Başkan 146/1 - 59 un, 
Hıfzı Tüz, Abdullah Üner ve Selman Yörük de. 
Fer'î iştirak derecesinde bulunduğunu kabul ile 

I 3 ncü fıkranın teşdiden tatbiki reyinde bulun
muşlardır. Bu itibarla ceza tertibinde reyler da
ğılmıştır. Usulün 385 nci maddesi hükmüne gö
re sanığın en ziyade aleyhinde bulunan birinci 
fıkranın tatbikine dair 3 oyun birinci fıkranın 
59 ile birlikte tatbikine dair diğer 3 oya ilâve
si icabeder. 

306. — Sezai Akdağ: 

Sanık son devre milletvekilidir. İçtüzüğe oy 
vermiştir. Anayasanın açık olarak ihlâli kar
şısında murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
faaliyeti mevcut değildir. Aksine 9 . 8 . 1958 
tarihinde grupta basından bahsederken: (... Ga
zeteciler cemiyeti reisliği yaptım Allah huzu
runda, sizlerin huzurunda arz edeyim ki yaz
dıklarının % 99 u suçtur. Adliye Vekâletimiz 

I ne yapıyor?.. Biz muhalefetten iktidara geçen 
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bir partiyiz. Yani partizan bir idareyiz. Parti
zan bir idare olduğumuza göre particiliğin 
icaplarım, değil ocakta, bucakta ilçeler, Mec
liste, Hükümetin her safhasında göstermek 
mecburiyetindeyiz. Memleketin ilerisi ve parti
mizin menfaatleri icabı «Tabanca sesleri» ta
banca filân değil.) Sanık bu sözleri ile basın 
hürriyetini ne derece kısmak istediğini ve 
memleketin partizan bir zihniyetle idare edilme
sini kesin olarak teklif etmektedir. 2 . 11 . 1958 
tarihli grupta: (... Cuma günleri bizim lehimi
ze kullanabileceğimiz en mühim bir gün oldu
ğu halde, dikkat ediyorum, arkadaşlarım bu
na dikkat etmiyorlar. Meselâ bir mebus 5 da
kika konuşmak hakkını haizdir. Buna muvazi 
olarak vekil de 5 dakika konuşabilir. Son söz 
mebusun olduğu için 5 dakika daha konuşma
sı mümkündür. Bu suretle iktidar grupunun 
bir elemanı 15 - 20 dakika iktidarımızın pro
pagandasını yapabilir... Bunları her Cuma'ya 
sıkıştırarak lehimize birçok puvanlar kazanabi
liriz.) demiştir. Sanık Mecliste sözü uzatmak 
suretiyle ve hileli bir şekilde de olsa iktidar
da kalmak için her şeyi göze alabileceğini bu 
bey aniyi e göstermiş oluyor. 

') . 12 . 1958 tarihli grup konuşmasında da 
yine basından bahsederek: (... Bir kuruş para 
bir tek yaprak kâğıt vermiyeceksin. «Kapata
caksın» sesleri.) Sanık bu sözleri ile basın hür
riyetini tanımadığını ve ona bir kuruş para, 
bir tek yaprak kâğıt vermemek suretiyle - Mec
liste cevaplandırıldığı şekilde - kapatılacak ha
le getirmekte tereddüdetmemektedir. 

7 . 4 . 1960 tarihinde yine grupta: (... Cum
huriyet Halk Partisi bugün gayrimeşru yolda 
olduğunun ve komünistlerden faydalandığının 
delili 23 . 1 . 1960 günlü Akşam gazetesinin 
3 ncü sayfasında Aziz Nesin'in yazdığı yazıdır. 
... Demokrat İzmir, içine müseccel komünist Na
ci Sadullah'm çöreklendiği gazetedir, iş sanıl
dığı kadar basit değildir. Meclis soruşturması 
açacağız; süratle ve şiddetle Meclis soruşturma
sı açalım ve bundan sonra kapılara vurulacak 
kilitleri hep beraber kararlaştıralım.) demiştir. 
Sanık yazılı müdafaasında bu konuşmasının ko
münistler hakkında olduğunu söylemekte ise de 
metni yukarıya geçirilen konuşmasında C. H. 
P. nin bugün gayrimeşru yolda olduğunun ve 
komünistlerden faydalandığının delili olarak 

Aziz Nesin'in yazısından bahsetmiştir. Buj ko-
nuşmasiyle de Tahkikat Encümeni kurulmasını 
süratle ve şiddetle istediği görülüyor. 

3 . 5 . 1960 tarihinde grupta: (... Cumaj gü
nü radyoda, üniversite saatinde matem njıarşı 
çalındı... Köylü saatinde Metin Toker'i kajhra-
ınan diye anlıyanlar, bunları yapanlar, ibmir 
ve İstanbul'da yürüyüş yaptılar. İstanbul'da 
avukatlar cübbelerini belediye önüne koyjmak 
istediler. Fakat koyamadılar. Ama İzmir'de 
Atatürk heykelinin önüne kara cübbelerini (koy
dular. İzmir'de cübbelerini koyan bu avukatla
rın % 90 ı Hazine avukatıdır... Derhal bu avu
katların işlerine nihayet vermek şarttır. «BJ*avo 
sesleri.») İstanbul, Ankara olayları sırasjnda 
Hükümetin tutumunu ve üniversite gençliğinin 
gösterdiği vatansever davranışı belirtmek listi-
yen avukatların hareketlerini sanık telinj et
mekte ve bunlardan Hazine avukatı olanların 
vazifesine nihayet verilmesini acele tedbir ola
rak tavsiye eylemektedir. 

Sanık Divanın. 960/32 numarasında kanıtlı 
Demokrat İzmir gazetesi matbaasının tahribi 
dâvasında mahkûmiyeti cihetine gidilen sajnık-
lar arasındadır. Tafsilât ve gerekçe bölüm $ ve 
numara 15 tedir. 

Bu zihniyette bulunan sanığın asli fail bulunan 
Celâl Bayar ve Adnan Menderes'e asli iştjrak 
faili olduğu kendiliğinden meydana çıkmakta
dır. 

307. — Atıf Akın: 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığı Hak
kında bir davranışı yoktur. Bilâkis Siyasal [Bil
giler Fakültesinin okul haline getirilmesine çlair 
takriri imza etmiş bulunması zihniyetini göste
rebilir. Feri iştirak halindedir. Devresinin i kı
salığı lehinde cezayı azaltıcı sebep sayılmıştır. 

308. — Selim Akış : 
Son devre milletvekilidir. İçtüzüğe oy yer

miştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir faaliyeti yoktur. Müdafaası da hususi j bir 
sebebe dayanmamaktadır. 

309. — Nebil Sadi Altuğ : j 
Sanık 1954 ten beri milletvekilidir. 39 tıcu 

maddenin ve İçtüzüğün tâdillerine ve Tahkikat 
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Encümeninin kurulmasına oy vermiştir. Mura
kabe görevini yaptığı hakkında bir davranışı 
yoktur. Bilâkis Hükümete şiddet tavsiye eden 
7 . 6 . 1958 tarihli 119 imzalı önergede kendisi . 
de mevcuttur. Müdafaası kararın umumi ve hu
kukî kısmına dâhil bulunmaktadır. 

310. — Hikmet Bayur : 

1954 ten beri Demokrat Parti listesinde ba
ğımsız milletvekilidir. Seçim Kanunu İçtüzü
ğün tâdillerine, komisyon kurulmasına ve Yetki 
Kanununa oy vermiştir. Gerçi 39 ncu maddenin 
tâdiline ve Basın Kanununun 5G80 sayılı Ka
nunla tâdiline ve neşir yoluyla ve radyo ile 
işlenen suçlara dair 6334 sayılı kanunlara ret 
oyu vermiş ise de 11 . 9 . 1957 tarihinde Mec
liste Seçim Kanununun 35 ve 109 ncu maddele
rinin değiştirilmesine dair olan tasarı görüşülür
ken : ( . . . Muhalefetin davranışı bu kanunu 
zaruri hale getirmiştir. Bu kanun geçici bir 
kanun değildir. C. H. P., kendisini Atatürk 
partisi bilir; «inkılâpların koruyucusuyum» der 
C. II. P. si Atatürk'ü her fırsatta küçük düşür
meyi vazife bilir, inkılâpların düşmanıdır. 
Bunların her ne pahasına olursa olsun işbirliği 
yapmaları siyasi bakımdan büyük bir ahlâksız
lıktır.) demiş Turgut Göle (Kars).. (Ahlâksız 
sensin kaça satıldın) diye cevaplandırmıştır. 

Sanık bu sözleri ile seçim hürriyetini daha 
ziyade takyideden bir tadile taraftar olduğunu 
ve memleket için zararlı olduğu tahakkuk ve 
bertaraf edilmesi lâzımgelen Demokrat iktidara 
karşı partilerin güçlerini birleştirmesi yolundaki 
teşebbüsleri de baltalamak istemiştir. 

Yine Mecliste 4 , 12 . 1957 tarihinde : 
( . . . İktidar bu gibi tedbirleri almak zaruretin
de bırakılmamalıdır. Hükümet çalıştınlmazsa 
iktidar çok ağır tedbirler alır. Bunlar zaruri- I 
dir. Tarihte de böyle olmuştur.) demek sure
tiyle iktidarın aldığı ve alacağı şiddet tedbirle
rini terviceylemektedir. 22 . 2 . 1960 tarihinde 
Mecliste zabıt ceridesi sayfa 195 te ; ( . . . Mu
halefet bunu yapıyor ve memlekete zarar veri
yor. Tabiî kendisine daha fazla zarar veriyor. 
Demokrat Parti hamlelerine tekrar başladıktan 
sonra muhalefet bunun acısını görecek. Artık 
muhalefetin tabyaları malûm oldu. Bir işe baş
landı mı hiçbir şey yapılmıyor; yapılmıyacak-
tır derler. Baraj, ehramdır derler. Evet onlar | 

için bu barajlar ehramdır ve bu barajlar 
C. II. P. için mezar olacaktır.) demiştir. Bundan 
sonra yine 27 . 4 . 1960 tarihinde Yetki Kanu
nunun Meclisçe kabulünü mütaakıp de 
D. P. nin yaptığı toplantıya misafir âza sıfatiy-
le katılmış ve Başkanvekili Mazlum Kayalar'-
m : (Grupumuz için yine olağanüstü sayılan 
bir hâdiseyi daha size haber vermek istiyorum. 
Bugün grupumuza misafir âza olarak Hikmet 
Bayur arkadaşımız da içimizdedir.) sözleri 
üzerine grupça alkışlanmıştır. Sanık Hikmet 
Bayur bu jestiyle o gün Mecliste Yetki Kanunu
nun kabul edilmiş olmasını ve umumiyetle 
D. P. gidişini tasvibettiğini göstermek istemiş
tir. Bu davranışları ile sanık eski iktidar ile 
fer'i iştirak halindedir. Gerçi kendisi bağımsız 
bir milletvekili olduğunu ve Meclisteki bağım
sız milletvekilinden birisinin (ki Ali Fuat Cc-
besoy'dur.) takibe mâruz kalmadığı ve serbest 
bulunduğu haller kendisi hakkında böyle bir 
dâva açılamıyacağmı ve Divanın bu dâvayı gö-
remiyeceğini ileri sürerek vazifesizlik itirazında 
bulunmuş ise de geçici bir numaralı Kanunun 
6 ncı maddesi hükmüne göre Yüksek Adalet 
Divanı, sakıt Reisicumhur ile Başvekil ve vekil
leri ve eski iktidar mebuslarını ve bunların 
suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere ku
rulmuştur. (Bunların suçlarına iştirak edenle
rin D. P. ye mensubolması şart değildir). 

311. — Nafiz Körez : 

1950 den beri milletvekilidir. Dâva konusu 
kanunların hepsine oy vermiştir. Anayasanın 
açık olarak ihlâli karşısında murakebe görevini 
yapmak bakımından hiçbir faaliyeti olmamış
tır. Müdafaası kararın mahsus kısmındaki umu
mi ve hususi sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak 
halindedir. 

312. — Sudi Mıhçıoğlu : 

1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 
malları hakkındaki Kanuna, Seçim ve Basın ka
nunları ile İçtüzüğün tadillerine ve Tahkikat 
Encümeni kurulmasına oy vermiştir. Behçet 
Kayaalp listesinde adı bulunduğu gibi, 90 lık 
takrirde de imzası vardır. 1950 den beri mil
letvekili olduğu halde Anayasanın açık olarak 
ihlâli karşısında başkaca açık bir reaksiyonu 
görülmemiştir. Fer'î iştirak halindedir. 
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313. — Orhan Uçanoğlu : 

Son devre milletvekillidir. Yalnız İçtüzüğe oy 
vermiştir. Gerçi 7 . 6 . 1958 tarihli Hükümete 
şiddet tavsiye eden önergede imzası varsa da hâ
diselerin daha da inkişaf peyda edip hızlanması 
üzerine Behçet Kayaalp listesinde isminin görül
düğü gibi 90 lık takriri de imza etmiştir. Bu du
rum sorumluluğu kaldıracak mahiyettedir. 

314. — Cevdet özgergin : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. Ancak basın suçlarının affı 
hakkında sanık Kemal Özçoban ve arkadaşları 
tarafından verilen tarihsiz ve 18 . 12 . 1958 ta
rihli Vatan Gazetesinde yayınlanmış önergede 
imzası bulunduğu gibi; Refik Koraltan'm Meclis 
Başkanlığından uzaklaştırılması yolundaki cere
yana katıldığı tahkikattan anlaşılmış, 90 lık tak
riri de imzalamıştır. Bu hareketleri Demokrat ik
tidarın gidişini hâdiselerin daha da inkişaf ettiği 
safhada tasvibetmeyip ayrıldığını ve binaenaleyh 
kendisinde iddia edilen suçun mânevi unsuru 
olan kasdm bulunmadığını gösterir. 

315. — Cemal Şener : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe oy 
vermiş, murakabası yaptığını gösterecek bir faa
liyeti olmamıştır. Müdafaası kararın umumi ve 
hukuki kısımlarına girecek mahiyettedir. Fer'i 
iştirak halindedir. 

316. — îhsanYalgm : 

ıSon devre milletvekili loluıp lyalnuz içtüzü
ğe oy vermiştir. Murakabesini yaptığı hakkında 
bir davranışı yoktur. Müdafaası kararın umumi 
ve hukukî kısmına dâhildir. Fer'i iştirak halin
dedir. 

317. — Turhan Akarca : 

1954 den beri milletvekilidir. Yalnız Kırşehir 
Kanununa oy vermiştir. Murakabe görevini yap
tığı hakkında bir davranışı yoktur. Müdafaası 
kararın umumi ve hukukî kısmındaki sebepler ve 
gerekçe dahilindedir. Fer'i iştirak halindedir. 

318. — Sanık Burhan Belge : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki bütün 

kanunlara oy vermiştir. Esas hakkındaki iddiada, 
146 ncı maddenin 1 nci fıkrası için şunlara isti-
nadedilmiştir. 

A) Sanığın 26 . 12 . 1957 tarihinde grup
taki konuşması: (... çünkü bu tüzük meselesi bili
yorsunuz, seçimler bittiği günden itibaren şura
daki 170 küsur kişinin ımanga gibi ayağa kalkıp 
adeta Meclisi taciz etmek kararında olduklarını 
sezdiğiniz için karar altına aldığınız bu tüzük 
meselesinde bir hayli hazırlandıktan sonra bura
ya getirdiniz.. Faih Ahmet Barutçu burada depo
larında ne kadar mürekkep varsa bununla yüzü
müzü karaya boyayarak bir cinayet vesikası ola
rak sizin önünüzde teşhire kalkıştı ve bunu Ma-
nokyan Tiyatrosunda bir adam kılığı ile gülürjç 
bir şekilde, kahkahaları tahrik edebilecek şekilde 
burada yaptı.. Binaenaleyh Meclisin külfetf bi
zim üzerimize tereddübetmektedir. Biz öyle bir 
grupuz ki, üçte iki nisaba malikiz. Sadece kanun
ları değil, Anayasa tadillerini dahi getirebiliriz..) 

B) Meclisteki sataşmalar: İçtüzük tâdilinin 
müzakeresi sırasında Sırrı Atalay Osmanlı Mec
lis mebusanı murakabe faaliyetlerini överken ve 
Sadrazam çağrılıp da gelemiyeceğini, sebep ve 
mazeretini bildirdiği halde mebusan meclisi sad
razamı düşürdü dediği sırada sanığın: (Evet, on
dan sonra Balkan Harbi, ondan sonra da Koca 
Rumeli elden çıktı.) Şeklindeki 27 . 12 . 1957 
tarihli zabıt ceridesi sayfa 372 deki gibi sataş
malarını ve Zafer Gazetesinin 4 . 2 . 1959 ta
rihli nüshasında: (... Ağustos Beyannamemizde 
belirtildiği üzere memlekette bir fitret hüküıb 
sürdüğü havasını esdirmekten hazer etmediler. 
Bizce bu hareketler nizam ve meşruiyet dışı sa
yılmak lâzımdır. Bunu böyle gördüğümüzü ken
dilerine defatle ihtar ettiğimiz halde umursanma
dılar. Vatan Cephesine davet ve buna dâhil olan 
radyodaki neşriyat bunun üzerine vukubuldui) 
yazısı ve Radyo Gazetesi yayınlarından olan 
(... bu tertipler, kendilerinden olmıyan vatandaş 
kütlelerini Sayın Dahiliye Vekilinin bugünkü 
beyanatında işaret ettiği gibi mesnetli düşman 
olarak ilân ve kabul edip bunlara karşı fiilî ha
rekete geçmek kararı ile harekete geçmişlerdir.) 

Ve yine (.... bu hislerin zebunu olarak ve 
bu ters görüşte bugüne kadar velveleci, gü
rültücü, tedhişçi, isnatçı, inkarcı bir politika
mın batağına saptılar; hâlâ çıkamıyorlar... îjk 
zamanlarda morfine yeni alışan bir hasta gibi, 

i 
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tapulanmış mülkleri saydıkları iktidardan düş
menin Devlet düşkünlüğü hastalığına tutulma
nın acılarını uyuşturup safâlanmak imkânını 
belki buldular.) 

Ve (... Yeşilhisar şiddet politikacılarının mih
raklarından biri halinde tahrik edildikçe 
edilmesini ve buradaki halkçılar, karşıdan bir 
kirbit çakmakla infilâk edecek bir hale getiril
mişlerdir. Bu tahrik politikacıların yaptık
ları propogandalarm ne derece şeni, ahlâksızca 
ve hattâ namussuzca olduğunu başka bir konuş
mamızda tafsilen arz edeceğiz. Çünkü köylerde, 
kasabalarda ve memleketin her yerinde kışkır
tıcıların akla, hayale gelmiyen namussuzca 
iftiraları memlekehin her yerini ve her şevmi krp-
kirli bir hale getirecek pislikte olduğunu 
burada iki kelime ile kavdetmekle ş"md:lik 
iktifa edeceğiz. Bu Halk Partisinin vazifelen
dirilin^, tertiplenmiş tahrik alanları pis. mer-
dut ve menfur tezvirlerini şu derecelere kadar 
götürmüş bulunmaktadırlar : * Memleketin istik
lâli kanamıştır . Her şey Amerikalılara devrc-
d:lmiştir. Kndmlarımız ve bakire kızlarımız 
b ib Amerikalılara peşkeş çekilmektedir. Her se
na binlerse kızımız Amerikalılara teslim olunu
yor. 

Bnnları sövliven deni ve alçaklar kimler ol
duklarını kcnıd''leri bilirler.) 

Şeklindeki yazılarıdır. Bu eon Radyo Gaze
tesi metninin eski harflerle yazılı kendi el ya-
zası olduğunu, sanık Divanın 1960/20 numa
rasında kavıtlı radvo dâvasında şahidolarak 
dinlendiğinde «duruşma tutanağı 165 - 168» bil
dirmiştir. 

B ı konuşma ve sataşma 146 ncı madden;n 
1 nci fıkrasının tatbikini mucibolacak mahiyeti 
haiz değildir. Diğer Zafer Gazetesindeki yazı 
ile Radyo Gazetesinde ise. sanık Adnan Men
deres'in direktifi altında partizan idarenin söz
cülüğünü yapmıştır. 

Bunlarda da durumu yine 1 nci fıkranın tat
bikini kabule müsait değildir. 

Anayasanın gerek kanunlar yoliyle, gerek 
olaylar sebebiyle fiilen ve açık olarak ihlâli kar
şısında sanık murakabe vazifesini yapmamıştır. 
Devresindeki kanunları Anayasaya aykırı bul
madığını durulmada bildirmektedir. Halbuki 
kararın bu kanunların tetkikine hasredilen kıs
mında Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle tesbit 
edilmiştir. 

Sanığın müdafaası kararın mahsus kısmın
da tahlil ve münakaşası yapılan umumi ve hu
kukî kısımlara taallûk etmektedir. Sanığın De
mokrat İktidarın gidişini desteklemekteki de
vamlı, ısrarlı ve çeşitli faaliyetleri cezayı artıran 
takdiri sebebolarak kabul edilmiştir. 

310. — Zeyyat MandaTinci : 
1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 

malları ile, Kırşehir Kanunu, 39 ncu madde
nin tadiline, tahkikat encümeni kurulmasına ve 
Yetki Kanununa oy vermiştir. Sanık 27 . 4 . 1960 
tarihli grup konuşmasında : (... Hükümeti bı
rakalım gitsin, işinin başında bulunsun... Emin 
olunki, bugün sabahleyin derpiş ettiğimiz ted
birler ithiyaçları karşılamaktan uzaktır.) 

5 . 2 . 1960 tarihli grup .konuşmasında : 
(... hepimiz ferdolarak zaman zaman kâh müf
rit olduk, kâh mutedil olduk. Fakat bugün 
artık vâki hâdiselerin, ıstıraplı hâdiselerin te
siri altında bir tek vücut haline gelmiş bulun
maktayız.. İstediğimiz soy birnn evvel milleti
mize reva görülen bu fecî durumu bu fiilî 
hali o "tadan kaldırmaktır. Bu noktada Demok
rat Parti Grupunun hiçbir ferdinin, Hükü-
tin hiçbir uzvunun arasında en küçük bir gö
rüş farkı ©""madığına candan inanmaktayım... 
Ancak muhterem arkadaşlarım, kararlı, dina-
m;k, daha kararlı, daha dinamik olmaya 

mecburuz. M;?bur olduğumuz cesareti göster
mez i^ek bunun vebalini yarın yine bizler omuz
larımızda taşımak mecburiyetindeyiz... Bu hâ
diseler bir ihtilâl midir, bir isyan mıdır, yoksa 
bir talebe gösterisi midir? «İsyan sesleri» bir is
yandır, ben inanıyorum ki, bir isyandır. Bir 
isyan hali, fiilî bir başkaldırma hali mevcu-
dolduğuna göre gidişimizde grup olarak çok 
süratli olduğunu söylemeye imkân yoktur. Şu 
ana kadar hiç olmazsa birkaç tasarı gelmeli ve 
tasvibimizin alınması lâzım^elirdi... Bütün 
Grup namına i'pjdc edecek durumdayım. Biz ha
zırız ancak tedbirin ne olacağını, hâdiseleri her 
an takibedenler daha iyi takdir ederler. Bu 
alınacak tedbirleri, hazırlanmış ve şekilleşmiş 
olarak Grupa getirmesi hususunu Hükümetimiz
den bilhassa rica etmek isterim... Hâdise yatış
mış dahi olsa talebe arasına girip filhal ihtilâl 
hareketi hazırlığına girişmiş yıllardan beri bu-
rvı hazırlamış olanlar, filhal Meclis kürsüsünde 
ihtilâl beyannamesi neşretmiş olanları dahi mil
let huzurunda cezalandırmak lâzımdır.... Ha-
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mur haline getirdiğimiz Grup cmrinizdcdir muh
terem Başvekil) demiştir. 

Sanığın bu sözleriyle Tahkikat Encümeni 
kurulması ve Yetki Kanunu şeklinde alınmış 
tedbirleri kâfi görmediği ve daha şiddetli ve 
sert tedbirler alınmasını Hükümetten istediği 
anlaşılmaktadır. Halbuki Tahkikat Encüme
ni kurulması ve buna yetki veren kanunun ka
bulü Anayasayı açık olarak ihlâl öden bir hare
ket o'ma^ı sobobiyle evvelâ üniversite muhitinde 
olmak üzere memelekete derin tepkiler yaratmış 
idi. Sanık bu üniversiteli gençlerin davranış
larını da 2.5.1960 tarihli konuşmasında «Ben 
inanıyorum ki, bir isyandır» demek suretiyle is
yan mahiyetinde görmektedir. 12.5.1960 tarihli 
Grup zaptında da : (... yapılacak iş bir taraf
tan karşı taraf için cesaret kinci tedbirler alır
ken, öbür taraftan, diğer taraftan kendimizle 
beraber olanları, partimize bağlı olanları cesa
retlendirecek tedbirler almak ve bilhassa hasım
larımızın elinde ve bize karşı kullandıkları si
lâhları indirmek lâzımdır) demiştir. Bu sözleri 
söyliyen sanık aynı zamanda aynı konuşmanın 
bir başka yerinde : (... Takriri sükûn Kanunu
nun bugün aynı neticeyi verebileceğini şüphe 
ile karşıladığını) söylemektedir. Bundan baş
ka mahiyetleri yukarda ve mütaakıp sanıkların 
durumunun incelenmesinde göz önünde bulun
durulan 90 lık ve 28 lik takrirleri imza etmiş, 
Refik Koraltan'm Meclis Başkanlığından uzak
laştırılması hareketine katılarak o cereyanın 
muvaffak olması halinde Grup Başkanı aday 
gösterilmiştir. Müdafaası binnetice umumi ve 
hukukî sebeplere dâhildir. Sanığın tutumu kül 
halinde münakaşa ve takdir olundukta asli iş
tirak mahiyetinde olamıyacağı ve bunun fer'î 
mahiyet derecede kaldığı neticesine çoğunlukla 
varılmıştır. 

320. — Nuri özsan : 

1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 
malları. Kırşehir Kanununa, seçim ve İçtüzüğün 
tadillerine oy vermiştir. 

24.7.1958 tarihli Gruptaki konuşmasında : 
(... Arkadaşlar muhalefetin dahi çok defa dış 
politikamızı tasvibettiği aşikârdır. Hükümetin 
yanlış bir dış politika takibettiği hususunda 
tahmin etmem ki arkadaşlarımızın bir kanaati 

bulunsun. Binaenaleyh böyle bir esbabı mucibe 
ile dahi Meclisin toplantısı lüzumu ileri sürü
lemez... Şu halde Meclis toplansın Halk Partisi
nin gayri ciddî ve muhalif kasdı tesbit edilmiş 
olsun arkadaşlar «alkışlar») demek suretiyle 
C.H.P. nin Meclisi fevkalâde toplantıya çağır
ması aleyhinde bulunmuş ve Halk Partisinin 
ileri sürdüğü esbabı mucibe ile dahi Medisin 
toplanması lüzumunun ileri sürülomiyeceğini be-
van eylemiştir. Gerçi, 26.4.1956 tarihinde tspat 
H^kkı kanunu tekliflerinin reddi yolundaki Ad-
liyo Encümeni kararına muhalif kalmış ve 90 
lık takrirde de imzası bulunmuş ise de 1950 den 
beri Milletvekili olduğuna göre Demokrat ikti
darın Anayasa dışı tutumuna daha ciddi muka
vemet göstermesi ve murakabe görevini yapması 
icabederken yapmamak suretiyle fer'î iştirak 
halinde bulunduğuna oy çokluğu ile karar ve
rildi. 

331. — Sadi Pokin : 

1957 de milletvekilidir. Devresindeki kanun
lara rey verdiği anlaşılamamıştır. Murakabe gö
revini yaptığı halanda bir faaliyeti görüleme
miştir. 90 ların takriri başlıklı Mithat Perin 
tarafından kaleme alman yazıdaki bilgiyi, Gru-
pun 25.5.1960 tarihli toplantısında bulunması 
sebebiyle Mithat Perin'e naklettiği her iki sa
nığın ifadesinden anlaşılmaktadır. Ancak o 
toplantıda sanığın protestoda birlikte olup ol
madığı bu yazıdan belli olamamaktadır. Müda
faası umumi sebepler dahilindedir. Fer'î iştjirak 
halindedir. 

332. — Turgut Topaloğlu : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzüğe oy ver
miştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
faaliyeti yoktur. Müdafaası yukarda najzara 
alman umumi sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak 
halindedir. 

323. — Şemsi Ağaoğlu : 

1954 denberi milletvekilidir. Seçim "Kanunu
nun ve İçtüzüğünün tadiline Salâhiyet Kanunu
na oy vermiştir. Sanık, muhalefet tarafından 
verilen önergelerin reddi hususunda 11.6.1959 
tarihinde grupta yaptığı konuşmasında: C 
Halk Partisinin tahkikat önergelerini ne için ge-
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tirmek istediğini hepimiz biliyoruz. Bundan I 
maksadı dedikodu yaratmak, işin iç yüzünü bil-
miyen köylüler üzerinde istifhamlar yaratmak 
ve kendi lehine puan toplamaktan başka bir şey 
değildir... Bu Hükümetin başında bütün Türk 
Milletinim şerefiyle, namusu ile, feragatiyle tak
dir ettiği bir Adnan Menderes vardır. Onun 
kendisini yakından bilenler, Hükümetin Baş
kanı Adnan Menderes'in yanlış cevapla karşı
mıza çıkana en büyük darbeyi onun vuracağı
nı bilirler) demek suretiyle henüz mahiyetini 
bilmediği önergelerin reddini istemektedir. Mu
rakabe görevini yaptığı hakkında bir faaliyeti 
mesbuk değildir. Müdafaası umumi ve hukukî 
sebeplere dâhildir. Teklif ettiğini bildirdiği ka
nunlar Anayasa sahası dışındadır. Fer'î iştirak 
halindedir. 

324. — Şefik Çağlıyan : 

1954 denberi milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu ile 39 ncu maddenin, Seçim Kanununun ve 
İçtüzüğün tadillerine oy vermiştir. Siyasal Bil
giler Fakültesinin Okul haline getirilmesine dair 
teklifi de imza etmiştir. Esas hakkındaki iddi
ada 146/1 nci maddenin tatbikine esas olmak 
üzere sanığın grup idare heyeti üyesi oluşuna, 
Siyasal Bilgiler hakkındaki önergeyi imza etmiş 
bulunmasına ve İçtüzük tadilinin teklifç.ileri 
arasında bulunmuş olmasına istinadedilmiştir. 
Siyasil bilgiler hakkındaki önergeye imza koy
muş olması Anayasa ile doğrudan doğruya alâ
kalı bir husus olmadığı gibi diğerleri de birin
ci fıkranın tatbikine yeter mahiyet ve derece
de görülmemiştir. Sanığın murakabe görevini 
yaptığı hakkında bir davranışı yoktur. Müda
faası da umumi ve hukukî sebeplerde nazara 
alınmış olan noktalara taallûk etmektedir. Fer'î 
iştirak halinde bulunduğu oy birliği ile karar
laştırıldı. 

325. — Gıyasettin Emre : 

326. — Hasan Hayati Ülkün : 

1954 denberi milletvekilidir. 39 ncu madde
nin tadili hariç, devresindeki kanunlara oy ver
miştir. Murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
faaliyeti yoktur. Son iddiada 1 nci fıkranın tat
biki için, Salâhiyet Kanununu karma komisyon
da ve Mecliste destekleme mahiyetinde konuş
muş olmasına ve 14 . 5 . 1959 tarihinde grupta 
muhalefet aleyhinde konuşmalarına istinadedil
miştir. Buna mukabil 90 İrk takrirde imzası var
dır. Müdafaası umumi sebeplere dâhildir. Kül 
halinde bu tutumu göz önünde bulunduruldu
ğunda gösterilen sebeplerin aslî iştirakin kabu
lüne müsaidolmadığı ve fer'î iştirak derece
sinde kaldığı neticesine oy birliği ile varılmış
tır. 

327. — Zihni öner : 

1954 denberi milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu ile 39 ncu maddenin, Seçim Kanununun ve 
İçtüzüğün tadillerine oy vermiştir. Murakabe 
görevini yaptığını gösterecek hiçbir faaliyeti 
yoktur. Müdafaası umumi sebepler dâhilinde ve 
kasda müteveccihtir. 

328. — Münip Hayrı Ürgüplü : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. 21 . 5 . 1959 tarihinde gruptaki 
konuşmasında, Kocaeli il Başkanı Süreyya Sofu-
oğlu hakkında Karamürsel'de dini siyasete alet-
edercesine konuşmasından dolayı 11 Başkanlığı 
sıfatı üzerinden zail oluncaya kadar ne için ta
kibat yapılmamış olduğunu Adalet Bakanından 
sormuştur. Bundan başka 28 lik takrirde imzası 
vardır. Bu kısa devre içinde bu murakabeye 
taallûk eden hareketler sorumluluğunu kaldıra
cak mahiyet ve derecede görülmüştür. 

329. — Ali Gürün : 

1957 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden 
milletvekili seçilmiş, Eylül 1958 de Demokrat 
Partiye girmiştir. Devresindeki kanunlara oy 
vermemiştir. Murakabe görevini yaptığı hakkm-
bir faaliyeti görülmiyor. Müdafaası kararın 
mahsus kısmındaki umumi ve hukukî sebeplere 
dâhildir. Sanık 1957 de listesine girip seçildiği 
Halk Partisinden ayrılarak Demokrat Partiye 

1954 denberi milletvekilidir. Ancak 1954 de 
bağımsız milletvekili iken 1957 de Demokrat 
partiden çıkmıştır. Murakabe görevini yaptı
ğı hakkında hiçbir davranışı yoktur. Müda
faası da bir esasa istinadetmemektedir. Fer'î 
iştirak halindedir. 
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geçmekle onu fiilen desteklemiş durumda ve 
fer'î iştirak halindedir. 

330. — Atıf Topaloğlu : 

1957 yılında Halk Partisinden milletvekili 
çıktığı halde Ocak 1960 da Demokrat Partiye 
girmiştir. Devresindeki kanunlara rey verdiği 
anlaşılamamaktadır. Murakabe görevini yaptığı 
hakkında bir faaliyeti görülmemektedir. Ancak 
listesine girip milletvekili seçildiği Halk Parti
sinden ayrıldıktan sonra Demokrat Partiye gir
miş olması fiilen bu partiyi desteklemek ma
hiyetini haizdir. Bundan başka divanın 1961/7 
esas numarasında kayıtlı bölüm 2 ve 16 numa
radaki tafsilât ve gerekçede görüleceği veçhi
le sanık Demokrat Partiye geçtikten sonra Ad 
nan Menderes'in Kırşehri'ne yaptığı geziye ka
tılmış ve o dâvada şahit sıfatiyle dinlenen Kır
şehir Belediye Reisinin ifadesine nazaran onu 
mensnbolduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisinden istifa ettirip Demokrat Partiye geçir
mek için tekliflerde bulunmuş ve bu meyanda 
kendisinin Demokrat Partiye geçmesiyle mu
hitinde bir yıldız gibi parladığmı ve hemşehri
leri yanında itibar kazandığım söylemek sure
tiyle demokrat iktidarın gidişini övmüş ve hat
tâ Demokrat Partiye geçtikten sonra kendi se
çim bölgesine giderken de örtülü ödenekten 
10 000 lira civarında para almıştır. Müdafaası 
kasda müteveccih ve umumi sebeplere dâhildir. 
Fer'î iştirak halindedir. 

331. — Hüseyin Ağım : 

1954 denberi milletvekilidir. 39 ncu madde 
tadili hariç, devresindeki diğer kanunlara oy 
vermiştir. Anayasanın gerek kanunlarla gerek 
olaylarla fiilen ve açık olarak vâki ihlâli kar
şısında murakabe görevini yaptığına dair bir 
faaliyeti görülmemiştir. Orman Kanununun Mec
listeki görüşülmesine dair müdafaası Anayasa 
sahasının dışına taallûk eden bir iştir. Müda
faası kararın mahsus kısmındaki umumi ve hu
kukî sebepler dahilindedir. Fer'î iştirak halinde
dir. 

332. — Osman Kavrakoğlu : 

Sanık, 1950 denberi milletvekilidir. Devre
sindeki bütün kanunlara oy vermiştir. Anayasa

nın gerek kanunlar dolayısiyle, gerek olaylar 
sebebiyle fiilen ve açık olarak ihlâli karşısında 
hiçbir faaliyeti yoktur. Bilâkis 1953 ten itiba
ren 1960 da Salâhiyet Kanununun Meclisten çık
masına kadar muhtelif tarihlerdeki konuşmaları 
ve davranışlar ile demokrat iktidarın gidişini ve 
tutumunu en ön safta tutup yürütenlerden birisi 
olduğu konuşmalarının ve davranışlarının aşa
ğıda gösterilen sebeplerden açık olarak anlaşıl
maktadır : 

1. — Halk Partisinin mallarının geri alınma
sına dair 11 . 12 . 1953 tarihli teklifi imza 
edenler arasındadır. 

2. — Abana ilçesinin Bozkurt'a nakli hak
kında kanun tasarısını bütçe encümeninde üye 
olarak imza etmiştir. Abana ilçesi halkının 
Halk Partisine oy vermesinden bu cezaya çar
pılmış olduğu malûm bir keyfiyettir. 

3. — 39 ncu maddenin tadili hakkındaki mü
zakerenin kifayetine dair Önerge vermiştir. Hal
buki bu kanun hâkim teminatını kilit noktala
rına sâri olacak şekilde ihlâl etmiş olduğundan 
üzerinde uzun uzadıya görüşülmesi gereken bir 
meseledir. 

4. — Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi hak
kındaki teklifin Mecliste 30 . 6 . 1954 tarihinde 
görüşülmesi sırasında ve bu kanunun aleyhinde 
görüşülmesi sırasında ve bu kanunun aleyhinde 
konuşan Osman Bölükbaşı'ya zabıt ceride 351 de 
«Sözünü geri alsın, burada zalim yok» demek 
suretiyle sataşmıştır. 

5. — İçtüzüğün tadili tasarısını bütçe en
cümeni başkanı olarak imzalamıştır. 

6. — Osman BÖlükbaşı'nın Kırşehri'nin ilçe 
haline getirilmesi teklifinin Mecliste müzakere
si sırasında sarf ettiği sözlerinden dolayı teşriî 
mesuliyetsizliğinin kaldırılması meselesinin 
24 . 6 . 1957 tarihinde yine Mecliste müzakere
sinde kaldırılmasını desteklemiş ve Anayasanın 
17 nci maddesinin Meclis dahilindeki sövme ve 
hakarete şümulü olmadığı yolunda bu kaldırma 
kararı ile yorumlanmış olduğunu bildirmiştir. 

7. — Milletvekilleri Seçimi Kanununda par
tilerin birleştirilmesine mâni olacak şekilde 
takyidedeci hükümler şevkini mutazammm 
önergeyi vermiş ve bu önerge neticesinde tadil 
aynen kabul edilmiştir. 

8. — 5 . 12 . 1957 tarihinde grupta İçtüzük 
hakkındaki konuşmasında : (.... Kürsümüzü na
sıl kullanmak istediklerini ve ileride ne gibi 
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gayelere alet etmek istediklerini düşünerek ve 
bilerek ona göre tedbir almak mevkiindeyiz. 
Binaenaleyh, arkadaşlarımdan istirham ederim. 
(înce demokratlığa paydos. Burada elele ve
receğiz, biribirimizi seveceğiz... Ona göre ted
birler bulmak borcumuzdur.) demektedir. Sa
nık bu suretle İçtüzük tadiline temerrüdü ima
leye çalışmıştır. 

9. — İçtüzük tadilinin Mecliste müzakeresi 
sırasında 27 . 12 . 1957 tarihinde zabıt ceride 
sayfa: 319 dan itibaren: (... görüyorsunuz ki, 
aldığımız kararlar, yaptığımız tadiller ne kadar 
yerindedir.... Bu kadar gürültülere saik olan 
bu tadilin hakiki sebebi nedir, mahiyeti nedir; 
bunu konuşalım, partimiz ne için müspet rey 
verecektir onu ifade edelim... Artık dünyada 
böy?e sual müessesesi kalmamıştır. Burada bir 
sual sorulur. Vekil gelip cevap venr, arkasın
dan sual sahibi çıkar, vekilden daha çok ma
lûmat sahibi olduğunu isbat sadedinde evvelce 
hazırladığı yazıyı alarak kürsüye gelir, saat
lerce konuşur. Mevcut sual müessesesi bizzat 
Meclisin murakabe imkânını solbediyor.) de
mek suretiyle muhalefetin murakabesini gerek 
tadilen sevk ettiği hükümler, gerek cezanın 
nev'i ve miktarları bakımından ehemmiyetli 
şekilde daraltan İçtüzük tadilinin Meclisten 
çıkmasını sağlamaya çalışmıştır. 

10. — Siyasal Bilgiler Fakültesinin okula 
çevrilmesi hakkındaki Şubat 1960 tarihli öner
geyi imzalamıştır. Bu önergenin mahiyeti daha 
evvelki sanıklar dolayısiyle açıklanmıştı. 

11. — 15 . 2 . 1960 tarihinde Uşak olayı 
hakkında Meclis tahkikatı önergesi görüşülür
ken, zabıt ceridesi sayfa; 819 dan itibaren, 
İbrahim Saffet Omay : (İnönü Türk Başku
mandanına karargâhlık yapmış olan evi ziya
rete gitti.... Bu eve giderken emniyet müdürü 
ile valiye keyfiyeti bildirdik. İnönü evden çı
kıp otomobile bindi. Rıza Salıcı'nm evi önün
deki valiye İnönü'yü gösterdik, o, emniyet 
müdürü ile bana «Bırakmayın, vurun, ateş 
edin» demekle beraber otomobile binip oradan 
uzaklaştı. Bunlara biz bir şey ilâve ctmiyclim. 
Çünkü, mahkeme dosyasındaki zabıtnameden 
naklettim. Demesi üzerine sanık Osman Kav-
rakoğlu tam adamına vermiş emri») demiştir. 
Emniyet Müdürü Adnan Çakmak'tır. İnönü'ye 
ateş etmiyeceği aşikâr olan bir şahsiyettir. 

Sanık Kavrakoğlu bunu bildiği için emrin ada
mına verilmemiş olduğuna işaret etmiştir. 

12. — Tahkikat Encümeni kurulması bah
sinde de grupta 7 . 4 . 1960 tarihinde: (... Muh
terem arkadaşlar ben uzun bir konuşma yap
mak isterim. Lâkin her mevzu huzurunuza 
gelmiş ve keyfiyet tebarüz etmiştir. Esasen 
kifayet mevzubahistir. Onun için konuşmıyaca-
ğım. Hayırlı kararlar alınmasını temenni ede
rek sözlerime son veriyorum (Alkışlar) 

13. — Mecliste Tahkikat Encümeni kurul
ması hakkında da 18 . 4 . 1960 tarihinde zabıt 
ceridesi; sayfa 207 den itibaren: (.... Halk 
Partisi Lideri, ciddî olarak üzerinde bulundu
ğumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ta
rihinde çok mühim bir mevki alması lâzımgc-
len bu müzakereler sırasında hepimizin gözü 
önünde inadından, ısrarından bir milimetre 
inhiraf etmemiştir. Bu bir bakıma dâvamızda 
son derece haklı olduğumuzu ve bu mesele üze
rinde hassasiyetimizi çok daha artırmak mec
buriyeti ile karşı karşıya bulunduğumuzun bir 
ifadesi olmuştur.) demek suretiyle yine Tahki
kat Encümeni kurulması hususunu her safha
sında yürütmekten kendini alamamıştır. 

14. — Salâhiyet Kanununun Meclisle görü
şülmesi sırasında 27 . 4 . 1960 tarihinde zabıt 
ceride sayfa; 303 den itibaren: (.... Arkadaş
lar, müzakere edilen kanun teklifinin Anaya
saya aykırı olduğunu iddia ettiler. Bu iddia
ları ciddî bir mesnede dayanmıyor. «Sağdan 
gürültüler. Samiin locasını işaret eden bir çok 
mebuslarca dinleyiciler nerede sesleri» şimdi 
de seyirci arıyorlar, vâzıı sahne ettikleri şu ko
medi için seyirci arıyorlar. Kendilerini sahne
de artist mi sandılar?. Hayır beyler, siz seyir
ciler için rol almadınız. Burada vazifeniz mem
leket meselelerinin müzakeresine katılmaktır, 
lider paşanın piyeslerini oynamak değil.) de
miştir. 

15. — Sanık muvakkat encümen başkanı sı-
fatiyle ve 27 . 4 . 1960 tarihinde (... salâhiyet 
kanunu teklifinin ehemmiyetine binaen biran 
evvel kanuniyet kesbetmesi için ruznameye alı
narak diğer bütün işlere takdimen müzakeresi
ni arz ve teklif ederim) demek suretiyle de ace
le teklifini temin eylemiştir. 

Sanık Osman Kavrakoğlu Demokrat Parti 
nin ehemmiyet verdiği hemen her işte grupte 
veya Mecliste ortaya atılıp onu yürütmek ve, 
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çıkarmak için canla başla çalışan ve Demok
rat iktidarın gidişini tutanların ön safında ge
len tiplerden birisi olarak tanınmıştır. Gerek 
konuşmaları ile, gerek önergeleriyle yukarıya 
geçirilen faaliyeti da bunu bariz olarak göster
mektedir. Kendisi asli faillerle asli iştirak ha
lindedir. 

133. — Mehmet Fahri Mete : 

1950 denberi Milletvekilidir. Halk Partisi 
malları, İçtüzüğün, 39 ncu maddenin, Seçim Ka
nununun tadillerine oy vermiştir. İçtüzüğün 
187 nei maddesine ağırlaştırıcı kayıt konması 
hususunda teklifte bulunmuş ve kabul edilmiş
tir. (Zabıt ceridesi sayfa: 388) Murakabe gö
revini yaptığı hakkında bir davranışı yoktur. 
Yurt dışına çıkmanın neticeye bir tesiri olma 
malda beraber; tesiri olacağı biran için düşü
nülse bile sanık Salâhiyet Kanununun kabu
lünden sonra 13 . 5 . 1960 tarihinde yurt dışına 
çıktığını bildirmektedir. Diğer müdafaaları 
'kararın mahsus kısmındaki umumi ve hukukî 
sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

334. — Ahmet Morgil : 

1950 denberi Milletvekilidir. Halk Partisi 
malları hakkındaki kanuna, 39 ncu maddenin 
Seçim Kar ununun, İçtüzüğün ve Basın Kanu
nunun tadillerine, Tahkikat Encümeni kurul
ması kararma oy vermiştir. Murakabe görevini 
yap'ığı hakkında bir faaliyeti geçmemiştir. 
Müdafaasında işaret olunan hizmetler ve faali
yetler Anayasa dışında kalan sahayı alâkadar-
eder. Sair müdafaası kararın mahsus kısmında
ki umumi ve hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î 
iştirak halindedir. 

333. — Nüzhet Akın : 

1954 tenberi Milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu hariç devresindeki dâva konusu kanunlara 
oy vermiştir. Anayasanın ihlâli karşısında mu
rakabe görevini yaptığına dair hiçbir faaliyeti 
olmamıştır. Müdafaası kararın mahsus kısmın
daki umumi ve hukukî sebepleri dahilindedir. 
Fer'î iştirak halinde. 

336. — Tacettin Barış : 
Son devre Milletvekilidir. Devresindeki ka

nunlara oy yermiştir. Murakabe görevini yap

tığı hakkında bir faaliyeti olmamıştır. Müda
faası kararın mahsus kısmındaki umumi ye hu
kukî sebepler dahilindedir. Fer'î iştirak halin
dedir. 

337. — Hamdi Başak : 

1950 denberi Milletvekilidir. Kırşehir Kanu
nu ile İçtüzük tadili hariç, devresindeki kanun
lara oy vermiştir. Anayasanın açık ve defaatla 
ihlâli karşısında murakabe görevini yaptığı 
hakkında bir faaliyeti geçmemiştir. Müdafaası 
mahsus kısmındaki umumi ve hukukî sebepler 
dahilindedir. Fer'î iştirak halindedir. 

338. — Hamza Osman Erkan : 

1954 tenberi Milletvekilidir. Seçim Kanunu
nun İçtüzüğün ve Basın Kanununun tadillerine 
oy vermiştir. Murakabe görevi çevresinde bir 
faal*yeti yoktur. Üstelik Hükümete şiddet tav
siye eden 7 . 6 . 1958 tarihli 119 imzalı takrir
de kendisinin de imzası vardır. Müdafaası, ka
ra in umumi ve hukukî sebepleri içindedir. 
Fer'î iştirak halindedir. 

339.— Baha Hun : 

Son devre Milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
ve Tahkikat Encümeni kurulmasına oy vermiş
tir. 90 lık takrirde imzası vardır. Murakabe 
görevini yaptığı hakkında başkaca bir faaliyeti 
yoktur. Müdafaası umumi ve hukukî sebepler 
dahilindedir. Fer'i iştirak halindedir. 

340. — Sanık Rifat Kadızade : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki bütün 
kanunlara oy vermiştir. Murakabe vazifesini yap
tığı hakkında bir faaliyeti yoktur. Müdafaası da 
kararın mahsus kısmındaki umumi ve hukukî 
sebepler dahilindedir. Fer'î iştirak halindedir. 

341. — Sanık Naoi Berkman : 
1950 ve 1957 devreleri milletvekilidir. Halk 

Partisi malları hakkındaki Kanunla İçtüzük tâ
diline ve Tahkikat Encümeni kurulmasına oy 
vermiştir. Ancak grupta 9 . 12 . 1958 tarihinde 
şu konuşmayı yapmıştır : 

(Çok muhterem arkadaşlarım; 
Heyecanlı ve güzel konuşan bir arkadaştan; 

sonra bu konuşmayı yapmak mevkiine düştü-i 
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güm için biraz bahtsızım. Fakat şunu da ifade 
etmek isterim ki, benden evvel konuşan Sezai 
Akdağ arkadaşımın fikirlerinin bir kısmına 
iştirak halindeyim; bir kısmı ile mutabakat ha
linde değilim. Bunu belirtmekten maksadım şu
dur : 

Arkadaşlar, biz Fransızların resembleman 
diye tarif ettikleri bir topluluğuz, bizim ne sağ, 
ne de sol cenahımız vardır. Ama şunu kabul et
mek icabeder ki, bizim müfrit ve mutedil unsur
larımız vardır. Ben mutedil unsurlara dâhilim ve 
bununla övünmekteyim. Sezai Akdağ belki ifrata 
gidenlerdendir. Onun için fikirlerinin bâzılarını 
kabul edemiyeceğim. Bunları şimdi arz edeceğim, 
sabrınızı suiistimal etmemek için kısa ve muciz 
konuşmak mecburiyetinde olduğumu da takdir 
ediyorum. Dün istemeden yaptığım bir hatadan 
dolayı özür dilememe müsaade rica ederim. Na
mık Gedik arkadaşım burada Antep hâdisesin
den bahsederken 15 bin kişinin şehir dışında top
lanması ve valinin bu durum karşısında kendisi
ne ne gibi bir tedbir almak lâzımgeldiği suali 
karşısında mütereddit bulunduğunu söylediği 
anda ben de henüz iş intacedilmediği düşüncesiy
le «vazgeç Namık Bey» diye bir söz sarf ettim. 
Bu, heyecanla ağızdan çıkan bir nefesti, yoksa 
dinleme terbiyemle asla kabilitelif değildir. Ben 
bu çatı altında dinleme ve söyleme terbiyesi nok
san olan insanların bulunmamasına kaani olan 
bir arkadaşınızım. Bu sebeple istemiyerek yap
mış olduğum hatadan dolayı özür dilerim. Ama 
bu özrü dilemekle beraber, kendi vekâletine 
aidolan birtakım beğenmediğim ve tasvibetme-
diğim hareketlerini de tenkid etmekten fariğ ol-
mıyacağım. 

Sevgili arkadaşlar, Halk Partisi prensipler 
üzerinde münakaşaya tahammül göstermediği 
için yıkılmıştır. Halk Partisi tutulmaması lâzım-
gelen insanları tutmakta ısrar ettiği için yıkıl
mıştır. Geçmişin bu büyük sakîm itiyadı bir hâ
dise ile neticelenmiş, millet, Halk Partisinin Dev
let hizmetinden ayrılması kararını vermiştir. Bu 
bir iktidar partisi, yahut siyasi parti için büyük 
cezadır. 

Şimdi arkadaşlar, bizim de biraz aynı yolda 
olduğumuzu müşahede etmekle üzüntü duymak
tayım. Bizler bazan prensip münakaşaları açıl
mak istendiği zaman üzüntü gösteriyoruz, heye
can gösteriyoruz, sinirleniyoruz. D, P. Grupu 

olarak 8 seneden beri bir tek prensip kararını 
alıp da Hükümete fikren zahir olduğumuzu ben 
hatırlıyamaz oldum. Eğer D. P. ekseriyet grupu 
bu iktidarın en büyük grupu ise ve bu milletin 
kaderine sayılı bir müddet için vâzıülyed ise; 
Hükümete fikren müzahir olmak, teşriî ve icrai 
salâhiyeti kendi bünyesinde toplıyan bir toplu
luğun mesuliyetlere tam mânasiyle iştirak ede
bilmesini sağlamak bakımından bu prensip ka
rarlarını ittihaz etmemize mutlaka ihtiyaç var
dır. 

Sevgili arkadaşlarım, biz neden bu yola gide
medik. özür dilerim; çok sevdiğim Başvekilim
den, toplulukların bir karakteri, bir mizacı var
dır. Bir havası; bir atmosferi vardır. Müşterek 
mesuliyetlerle mahmul olan insanlar topluluğun
da hür ve müsavi şartların fıkdanı, zihnî teneb-
büünün muvazenesini bozar. Onu işlemez hale ge
tirir. Bir mebus arkadaşım buraya çıkar fikrini 
beyan eder. Bu, Hükümetin ve Başvekilimizin. 
tasvibetmiyeceği bir fikir ise hemen Hükümet
ten bir arkadaşımız veya Başvekilimiz kürsüye 
gelip bu arkadaşımıza biraz da kıracak şekilde 
cevap verir. Vekilin, Başvekilin ve Parti Baş
kanlığını da nefsinde toplıyan bir insan sıfatı 
ile konuşur ve hepimizin kendilerine olan büyük 
sevgimiz dolayısiyle o arkadaşın fikri ne kadar 
doğru olursa olsun epuize olup gider. İşte su
çumuz, kabahatimiz buradadır. (Alkışlar) Biz 
senelerden beri sevginin, muhabbet ve itimadın 
esiri olduk. Eflâtun esiri; hareketlerini tâyin 
eden faktörleri başkasından alan insan diye ta
rif eder. Esaretin kanunen memnu olduğu mem
leketlerde dahi bu hal mevcuttur. Biz daima 
haricî bir velayetin dışardan gelen bir varide
nin tesiri altında kalmak suretiyle zihnimizi tem
bih eden çareleri arıyarak, prensipleri esas ala
rak, tedbirler, neticeler istihsal etmiş değiliz. 
Bu fikirler ve daima bu düşünceler ekseriya 
dışarıdan hazır yapılmış olarak getirilmiş; vaz'-
edilmiş, kabul ettirilmiştir. Bu kabul ediş bir 
zora dayanmamaktadır. Arz ettiğim gibi bir 
fikrî esarete dayanmaktadır. 

Topluluklar psikolojisi, ferden ferda hepimiz 
en yüksek tahsili görsek, en büyük tecrübeler 
sahibi olsak dahi toplu olduğumuz takdirde şu
urumuz, mantığımız 15, 16 yaş arasındaki bir 
çocuğun şuurundan ileri geçemez. Bütün psi* 
koloğlar bunu böyle tarif etmiştir. O halde 
liderlerimize düşecek olan vazife şudur; Bir tek 
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insanın elinde tuttuğu 300 vatlık bir lâmba ile 
aydınlatabileceği saha ile 400 - 410 arkadaşın 
ellerinde tutacağı birer mumun vereceği geniş 
ışıklı saha arasında büyük fark vardır. O tek 
insanın tuttuğu ampul evvelâ kendi gözünü ka
maştırır. Etrafını göremez hale getirir. Nizam
ları müdrik, mesuliyetlere sahip ve bu vatanın 
mukadderatına vazıülyed isek çekinmeden, kork
madan, endişe etmeden samimiyetle fikirlerimizi 
açık olarak burada söylemeye mecburuz. Bun
dan tehaşi edecek insanlar olabilir. Ama içimiz
de zannetmiyorum korkaklar bulunsun. Hangi 
korku? Bir korku vardır ki, merduttur. Bir kor
ku vardır ki, makbul ve memduhtur. Cenabet 
ve zelilâne mukavaat nasıl bir korku ucasının 
mahsulü, faaliyeti ise, tedbir; teyakkuz, ihtiyat, 
basiret, müstakbel züharatı derpiş ederek zarar
larından korunmak gibi şayanı arzu fiil ve hare
ketler de öyledir. Bunlar da bir korku Ucasının 
mahsulüdür. Bu ikinci korku makbulden bir 
korkudur. Birinci nevi korku ile mahmul olan 
arkadaşlarımızın bu toplulukta bulunmadıkları
nı kabul ediyorum. Hakikatleri söyliyenlerin ih
tiram mevkiinde bulunması lâzımgelen bir rejim 
içerisinde hiçbir zaman, buradan memleket mu
kadderatı ile alâkalı bir fikri vaz'eden, söyliyen, 
konuşan bir arkadaşı tenkid veya tecrim etme
mek lâzım ve zaruridir. 

Sevgili arkadaşlarım, özür dilerim sesimi 
Malatya'da kaybettim. Hoparlörsüz de konuşa
bilirdim. Malatyalı arkadaşlarım bilirler. 

Bugün siyasi konjonktür aleyhimize çalışmak
tadır. Bu, gayrikabili inkârdır. Dün Sayın Baş
vekilimiz, D. P. dimdik ayaktadır diyordular. 
Bugün temennimiz bu. Ama hakikat bu değil
dir. Biraz belimiz bükülmüştür. Niçin böyle 
olmuştur? Bu istifhamı bir defa koyup mesele
lerimizi tahlile başladığımız gün neticeyi çok 
kolaylıkla istihsal edeceğiz. 1957 seçimlerinin 
neden bu manzarayı arz ettiğini, neden böyle 
hüsran edici bir netice ile son bulduğunu henüz 
tahlil dahi etmiş değiliz. Bizi seven, Rüknettin 
Nasuhi Beyefendinin dün arz ettikleri şekilde, 
sel halinde, bir çığ gibi memleket sathına yayı
larak bizi destekliycn bu insanlar, bu memur 
kütlesi, bu büyük millet.... Neden bize yüz çevir
miştir ? 

Bunların tahlilini teşrih mânasına koyup 
yaptığımız anda kendimizde birçok hatalar tes-
bit edeceğiz. Arkadaşlar, şimdi birazdan düşün-
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düğüm tedbirleri okuyacağım, huzuru âMniz4e; 
tasvip veya reddetmek elbette ki, sizlerin bilece
ği bir keyfiyettir, içimden geçmiş olduğu gibi 
açık olarak söylememe lütfen müsaade edecek
siniz. 

Arkadaşlar, memurlar niçin bize bugün bu 
tavrı takınmıştır ? 1950 seçimlerinde yüzde 90 a 
yakın memur reyini D. P. ye vermiştir. Bugün 
bu nisbet belki yüzde 15 ile yüzde 20 arasında
dır. (Daha da aşağı sesleri) memleketin mü
nevver kütlesini içine alan memurdur. Bir 
münevver en az yüz cahile bedeldir. Tevfik 
lleri'nin dediği gibi bir demokrat yirmi Hailk 
Partiliye bedel değildir. Ama bir münevver yüz 
cahile bedeldir. Çünkü münevverin telkini, 
münevverin konuşması, hâdiseleri, hakikatleri 
anlatış tarzı o cahil kütleyi hak yoluna, hakikat 
yoluna çekebilir. Biz bunu kaybetmek tehli
kesi ile karşı karşıyayız. Nasıl oldu bu arkadaş
lar? 1953 te başladı mu maraz bizde. 1952 ye 
kadar bu hava mevcut değildi. Ondan sonra 
partimiz içinde birtakım mideciler türedi. Hiz
met faturasını gösteren bir nimet istedi, bir 
tâviz istedi. (Bravo sesleri alkışlar) Ne oklu, 
ne olduğu belirsiz birtakım insanlar bünye
ye girdi. Bunlar partili olmak, bâzı idare heyetle
rinde şarlatanlık, dalkavukluk yaparak yer 
almak suretiyle mahallî idarelerde memurlar 
üzerinde kendi arzu ve istekleri yolunda bas
kılar yaptılar. İşini yapmıyan memuru oba
dan uzaklaştırmak, onun ekmeğine mâni olm^ık 
için, onun haysiyet ve otoritesini zedelemek 
için mebuslara müracaat ettiler. Bizler de 
maalesef bunlara âlet olduk. Birçok insanları 
yerinden, şerefinden ettik. Bir vilâyette üç ta
ne, beş tane memura böyle bir muamele reva 
görülünce neticede bu bölgedeki bütün memur
lar tedirgin oldu, bizim aleyhimize teveccüh 
etti. Bütün hatalar arkadaşlarım, parti teşkilâ
tından başlamaktadır. Biz ne idüğü belirsiz ih
sanları bünyemize aldık. Bugün üç defa harjjsc 
mahkûm ilçe başkanlarımız, afyon kaçakçılıjğı 
yapmış il ikinci başkanlarımız var. Bunların 
hiçbirisi bir muameleye tâbi tutulmamaktadır. 
Nerede bizim ahlâkiliğimiz ? Millete telkin et
tiğimiz ahlâkiliği ihtiram mevkinde tutacağımız 
sözü nerede? (Alkışlar, bravo sesleri). 

En yakın misâl : 1957 seçimlerinde şu kay
bettiğimiz Burdur vilâyeti için gayet güzel, ter
temiz bir listenin hazırlanmasını bekliyorduk. 
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Fakat bizden ayrılan eski bir mebusun parti 
müfettişi olarak hazırladığı bir raporla 7,5 sene 
hapse mahkûm iki insanı listenin başına koyarak 
Çelikbaş'm buraya gelmesini temin ettik. Bu, 
büyük bir hata idi. Fakat bunu da hiç tahlil 
etmedik. Arkadaşlarım, bütün bu hatalar tera
küm ede ede millet sinesinde yaralar açmıştır. 
Parti teşkilâtı içinde yaratılan bu imtiyazlı in
sanların Devlet teşekküllerine kafa tuta tuta 
kendilerini halkın üstünde birer varlık gibi gös
termesinden bizi tutan büyük kütle bizden so
ğumaya başladı. İtimadı münseliboldu. Ama 
biz aldırmadık. Parti içinde ihtilâflar büyüdü.. 
Seçim bir pazarlık mevzuu oldu. Yoklamalarda 
arkadaşlar bir reyin rayici 200 Türk lirasına 
çıktı, kimse alâkadar olmadı. (Alkışlar) 

Çok özür dilerim arkadaşlarım, insanın ken
disinden bahsetmesi ayıptır, ama lütfedin din
leyin, ben 1946 hürriyet misakınm mazbata mu
harriri idim. Bu partinin belki 14 - 15 numaralı 
âzasıyım. Hepimiz hasbi olarak bu memlekete 
ışık tutacak, memleketin kaderini değiştirecek, 
istikbalini teminat altına alacak olan bir mües
sesedir diye bu partiye hizmet ettik. Varımızı 
yoğumuzu ortaya koyduk, çoluk çocuğumuzdan 
ayrı düştük, saat 2 - 3 lere kadar ceplerimizde 
çift tabanca ne dolaştık. Köy köy dolaştık, 
40 derece ateşle ac üsıünde dolaştık. Bütün bun
ları konuşmajc* .uız vardır arkadaşlar. 

Siyasi kon,ioT^+"~ aleyhimizdedir. Bunu tah
rik eden sebeplerin bir tanesini arz ettim. İkin
cisi ise şudur: 1954 e kadar arkadaşlar duru
mumuz çok iyi idi. Millet hakikaten yaptığı
mız vaitlerin istikametinde yürüyen bir iktidar 
olarak bizi kucaklamış, bize kollarını açmıştı. 
O zaman gazeteler ve muhalefet feryat halinde 
idi. Kalkın ey ehli vatan, millet elden gidiyor. 
Düşman bu za'fımızdan istifade etmek imkâ-
nmı bulacak, aman kurtarın milleti diye ferya-
dediyordu. Ama ne oldu? 1954 te bu parti iti
barının şahikasına çıktı. Sefaep? O devrede fik
rî meşverete hürmet vardı. 

Arkadaşlar, bize niyabeten vazife görmek 
üzere tavzif ettiğimiz İcra Vekilleri Heyeti 
eğer kendi grupu ile sık sık konuşmazsa, me
seleleri açıkça ortaya koymazsa, onun nabzını 
loklamazsa, her suali mukaddere muhataboları 
(bu insanların dertlerini, isteklerini, arzuların 
dinlemekten kendilerini vareste hissederler»• 

işte böyle olur arkadaşlar. 1954 ten sonra bo
zulduk arkadaşlar. Bu kampanya 1954 te ka
pandı ve bozuldu. 

Bendenizin de bugüne kadar belki birtakım 
hicranları, ıstırapları vardı. Ama arkadaşları
mı ruberu ikna etmeyi tercih ettim. Onların ça
lışma aşkını zedelemek, engellemek istemedi
ğim, nefislerine olan itimatlarını yok etmemek 
için onlarla yüz yüze konuştum. Bu esnada bir
çok arkadaşlar da vardı. Onların da kimler ol
duğunu ismen arz ederim isterseniz. Ama lü
zum yok. Fakat artık bugün görüyorum ki, ru
fa eni konuşmanın imkânı yok. Yüze karşı bir 
tenkid yapıldığı zaman sinirlenmeler, bağırma
lar, çağırmalar oluyor. Bu sebeple bugün bu 
kürsüye çıktım. 

REİS — Kusura bakma ama bu konuştuk
larınız saded hâhilinde mi nuru aynım? 

«Dinliyoruz» sesleri (Gürültüler) 
NACİ BERKMAN (Devamla) — Arkadaş

larım, şu noktayı arz edeyim ki, benim siyasi 
hayatım bu partide başladı, bu partide bitecek
tir. (Alkışlar) Ben 1961 için huzurunuzda söz, 
veriyorum hiçibir niyetim yoktur. Ama emek 
verilmiş, saçı bitmemiş yetimin hakkı olan fan 
dâvanın müdafaasını şu kadarcık olsun yapma
ma Reis Beyin müsaadesini rica ediyorum. 
«Dinliyoruz, devam, devam» sesleri. 

REİS — Devam buyurun efendim. 
NACİ BERKMAN (Devamla) — Arkadaş

lar, 1954 yılma kadar bu meşveretli faaliyet 
neticesidir ki, işler yolunda ve düzgün gitti. 
Biz 1950 senesinde birkaç yüz milyon lira ola
rak tedavüldeki parayı devraldık. 1954 te bu 
miktar 470 milyona çıktı. Ama 1954 ten sonra 
her sene 600 er milyon, lira artış olmak üzere 
fau miktar 32 senelik Cumhuriyet devrinin te
raküm ettirdiği miktarın yüzde 80 ini buldu. 
Arkadaşlar, para bu kadar ucuz olduktan son
ra durum da bu şekli aldı. İktisadi buhran, ik
tisadi iktidarsızlık ve muvazenesizlik aldı yü
rüdü. Bugün, arkadaşlarım, gece şoförlük ya
pan subaylarımız vardır. Gece garsonluk yapan 
öğretmenlerimiz vardır. Milletin bu şerefli me
murlarını bu hale düşürmeye hiçibir zaman hak
kımız yoktur. İktisadi se'bepler bizim bugünkü 
gidişimizin, durumumuzun siyasi pozisyonu
muzun esaslı sebeplerinden biri olmakla bera
ber rejim üzerinde yaptığımız ve 1954 senesin-
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den sonra tabsisan yaptığımız birtakım, tadil
ler de inzimam ederek bizi millet nazarında az 
sevilir hale getirmiştir, inönü ne diyor arkadaş
lar? Şunu da söyliyeyim ki, bir İnönü fobisi 
vardır. Aslında olmaması icabeder. Diyor ki ; 
1950 senesine kadar, yani seçime girdiğimiz ta
rihe kadar, iktidarı bizim devraldığımız tari
he kadar, mevcudolan kanunları aynı hüviyetle 
iade edin. Ben diktatördüm, ben şeref devri
nin sahibi idim, ama ben demokratik esasları 
anladığım şekilde getirdim. Siz ise Demokrat 
Parti olarak millete en demokratik esasları ge
tirmek va'diyle iktidara geldiniz, ama ne yap 
tınız? Benim devrimde sizi iktidara getiren ka
nunları dalha anti - demokratik hale soktunuz, 
ıdiyor. 1945 - 1946 Matbuat Kanununu, 1950 de
ki Seçim Kanununu getirin diyor. 1946 - 1950 
hâkim teminatını istilzam ettiren 30 senelik 
hükmü getirin diyor. Bunlar müsaade edin de 
söylesinler. Bunları söylemek bir şûriş çıkar
mak telâkki ediliyorsa bu pek isabetsiz bir hü
küm olur arkadaşlar. Biz evvelâ, bize tevdi edil
miş olan ve bizim kısır ve noksan gördüğümüz 
hususları neden tekemmül ettirmedik, iktidarı
mız 1954 ten sonra gayritabiî bir para politika
sı takip yoluna gitti. Bu, elbette ki, çok sami
mî düşüncelerin mahsulü idi. Bilmiyerek bu yo
la atıldı. Para ne kadar bol olursa iş de o ka
dar çok yapılır dedi. Memleketin bünyesi bu
na mütehammildir, dedi. Ama birde baktık ki, 
iş tam tersine çıktı. O zaman bâzı tedbirler al-
malk zaruretini hissettik. Şimdi rejim hakika
ten teminatsız vaziyettedir. Diyorlar ki ; hesap 
soracağız, bâzı insanların mallarına vaziyet 
edeceğiz. Halk mahkemeleri kuracağız. Demok
rat Partiyi körü körüne desteklemiş olanları 
takipten vareste bırakmıyacağız, diyorlar. Ar
kadaşlar, demokrat bir rejimde bu itimatsızlık 
havası içinde yaşamak mümkün müdür? Değil
dir. O halde bunun teminatı yok mudur? Re
jim bugün bizim elimizde de teminatsızdır. Biz
den sonra geleceklerin elinde ise daha çok te
minatsızdır. Çaresi? Var arkadaşlar. Başvekil 
temas etmedi ama her halde temas edeceklerdir. 
Ben de söyliyeyim, mevcudolan Anayasamız ye
di defa tadile uğramış ve içindeki birçok hü
kümler halen tatbik edilmez vaziyete gelmiştir. 
Meselâ Anayasanın 47 nci maddesinde Vekiller 
Heyetinin, ayrı ayrı her vekilin salâhiyet ve 
mesuliyetlerinin tesbitini âmir hükümler var

dır. Bu, evvelki iktidar devrinde yapılmamış
tır. Bizim devrimizde de yapılmamıştır. Niçin 
bu merkeziyetçi idare sistemini benimseriz? Ni
ye mesuliyetleri ve salâhiyetleri tevzi etmek 
suretiyle memlekete en iyi şekilde, en güzel şe-j 
kilde düşünerek Vekil arkadaşlara hizmet im
kânını vermekten kendimizi çekeriz. Bütün 
bunlar bir buyurma zevki uğruna mıdır? Bun
dan vazgeçmek lâzımıdır. Bu madde tatbik 
edilmemiştir. Para basma hakkı, 26 ncı madde 
ile Meclise verilmiştir. Meclis bizzat yapar der, 
Para basmak için şimdiye kadar bize hiçbir 
teklif geldi mi? Yoktur. Bunun tek çaresi, Ana-j 
yasayı yeniden ele almak, vatandaşın haklarım, 
hürriyetlerini istikbale muzaf endişelerini ber
taraf edecek şekilde ilim heyetlerinde, muhale
fet ve iktidar partilerinden muayyen sayıda 
elemanların da iştirak edeceği bir heyet huzu
runda tetkik edip tadili yoluna gitmek ve bu 
Anayasanın tatbikatında tetkik, murakabe ve 
hattâ müdahale yetkilerine sahilbolmak şartiyle 
tatbik ettirecek bir yüksek Anayasa Mahkeme
si kurmak mecburiyetindeyiz. Başka türlü re
jim teminat altına alınmıyacak ve emin olun 
ki, Allah göstermesin Halk Partisi iktidara gel
diği zaman birçok vilâyetlerde, birçok vatan
daşlarımız evini, tarlasını bırakıp başka yerlere 
göç etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Di
yorlar ki, Anayasayı yırtar, mademki diktatör
lüğe niyet etmiştir, mademki kasti hareketi 
vardır, yırtar. Beyler, bir memlekette bir insan 
eğer Anayasayı yırtacak kadar kuvvetli ise 
«orada bir millet yok demektir. Kimse Anayasa
yı yırtamaz arkadaşlar. De Gol'den bahsediyor
lar. De Gol, ihtilâl arifesinde olan bir memle
ket Anayasası yaptı. O Anayasa nev'i şahsına 
munlhasır bir Anayasadır. Bu Anayasa ne pre-
zidansiyel sisteme uyar, ne de nispî temsile 
uyar. Reisicumhur isterse Anayasada istediği 
tadilâtı yapacak, istediği anda Meclisi feshede
bilecektir. Birtek kişinin eline tevdi edildikten 
sonra bu salâhiyetler o memlekette demokrasi 
var denebilir mi? Asla. Bizim memleketimizin 
bünyesi o Anayasaya asla uymaz. Böyle bir id
dia olduğu için bunu tasrihe mecbur kaldım. 

Gösteri ve Yürüyüş Kanununa gelince; ar
kadaşlar bilmem ama hep ben mi böyle düşünü
yorum. Biz muhalefette iken 1946 - 1950 arasın
da Samsun PTT. idaresine 25 lira para verdim. 
8 - 10 hoparlör tesis ettirdim. Bütün şehre şâ-
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mil olmak üzere ve dört sene müddetle saat 
5 ten 6 ya kadar işçilerin işten çıktığı zaman 
o saatlerde D. P. nin programını lanse ettim ve 
günün iktidarının hatalarını arkadaşlarla be
raber münavebe ile halka izah ettik. Ama kim
se hoparlörü kesmedi ve bizi susturmadılar. 
300 - 500 otomobil konvoy halinde Sinop'tan 
Kastamonu yolu ile bugünkü Sayın Cumhur
başkanımız, gece saat 10 dur. Bafra'da nutuk 
söyler; kimse dağıtmaz. Gece 11 de Samsun'a 
gelir, aynı kalabalık, bize kimse ilişmemiştir. 
Sayın Refik Koral'tan Kastamonu'dan Ereğli'
ye geldi. 1946 da Ereğli'yi ziyaretinde tam 
trafik merkezi noktası olan bir yerde vatandaş
lar etrafını sarmıştı. Burada olmaz demişler. 
hayır ben Mebusum bir yere çekilmem, getirin 
masayı demiş ve orada oturmuştur. Ve polis de 
birşey yapmamıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, o zaman, o devrede bi
ze neyapi'lsa yeri idi. Şeflik, diktatörlük devri 
idi. Ama biz bâzı yerlerde nasıl idare âmirleri
nin garip anlayışı yüzünden tatbik edilmiş oları 
kötü hareketleri protesto etmiş isek, şimdi biz 
kendi devrimizde aynı şeyleri yapmamak duru
munda olmaklığımız icabeder. Nitekim gösteri 
yürüyüşleri Kanunu bugünkü haliyle Demokrat 
Partinin lehinde tecelli etmemektedir. Burdur 
olaylarında muhalefete ko<z verilmiş, teslim 
olunmuş. vaziyete gelinmiştir. Bu da oradaki 
Valinin hareketi yüzünden, Bursa Valisi olmak 
hevesinden Dâhiliye Vekilinin gözüne girmek 
için yaptığı hareket yüzündendir. Bunu açık 
olarak söylüyorum. Gidiniz, tetkik ettiriniz, 
Burdur, bu müdahaleden D. P. lehine, iktidar 
lehme birşey kazanmışsa ben her türlü taana, 
tarize razıyım. 

Arkadaşlar, sözümü uzaitmıyacağım, daha 
çfok konuşulacak şeyler var. Ama vaktinizi çıok 
israf ettim. Şimdi benim düşündüğüm birtakım 
tedbirler var, onları okumakla yetineceğim. 
Anayasa mevzuunda da bir takrir takdim etmiş 
bulunuyorum. 

Tedbirlerim şudur: Bunu bir takrir olarak 
vermiyorum, hâtıratan arz ediyorum. Eğer Yük
sek Grupunuz birtakım prensip kararları al
mak itiyadını benimserse başka toplantılarda 
da bu ve buna mümasil tedbirler getirir, pren
sip kararı olarak itihaz ederiz. Ben yalnız dü
şündüklerimi arz edeceğim. 

Tedbirler : 

1. — Vatandaşın malını, canını, siyasi dü
şünce ve faaliyetlerini her türlü demokratik 
haklarını teminat altına alan ve rejimi kimse
nin bozmıyacağı şekilde tahkim eden geniş 
ölçüde bir Anayasa tadilâtını ele almak, 

2. — Bu Anayaasnın tatbikatında tetkik, 
murakaba ve müdahale yetkisine sahip bir Yük
sek Anayasa Malhkemesi kurmak, 

3. — Vekillerin salâhiyet ve mesuliyetlerini 
tesbit eden ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
47 nci maddesinin âmir hükmünü yerine geti
ren kanun tasarısının en geç bir ay zarfında 
Büyük Millet Meclisi riyasetine sunmak, 

4. — Memurların salâhiyet ve mesuliyetleri
ni tesbit eden ve 1951 senesinde hazırlanmış 
olup Meclise sevk edilmemiş bulunan kanun ta
sarısını kusa zamanda Meclise sevk etmek, 

5. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununu ilga etmek, 

6. — Halen hükme bağlanmış ve bağlanacak 
matbuat cezalarını umumi hükümlere göre nak
de tahvil suretiyle tadil etmek, 

7. — 6733 sayılı Matbuat Kanununu ilga ve 
5680 sayılı Matbuat Kanununu yeniden meriye
te koymak, 

8. — Burdur, Antep valileri ile Zile kay
makamını merkez emrine almak, 

9. — Gerek iktidar, gerek muhalefet yönün
den mutlak surette taraf tuttuğu tesbit edilen 
idare âmirleri ile Umum Müdürleri derhal tas
fiye etmek, 

10. — Seçim Kanununu yeniden ele alarak 
Nispî Temsil usulüne göre itiraz götürmez şe
kilde demokratik esaslara uygun olarak tadil. 
etmek, 

11. — Radyoda Hükümet icraatı müstesna 
siyasi nutuk ve parti konuşma ve haberlerini 
derhal men etmek, 

12. — Şahısları hakkında dedikodu ve mü
nakaşa yapılan ve efkârı umumiyenin tutmadı
ğı tesbit edilen bâzı kabine azalarını, istifaya 
davet etmek veya bu anlayış havası içinde yeni
den bir kabine teşkil etmek; 

13. — Bilûmum Adalet mensuplarının tâyini, 
terfii, taltif ve tecziyelerini Adalet Bakanlığı
nın yetkisi dışına alıp kurulacak olan Adlî bir; 
şûranın eline tevdi etmek ve İstinaf Mahkeme-
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lerini kurmak ve hâkimlerin tekaütlük, hak ve 
hadlerini eski hale irca etmek, 

14. — Umumi iktisadi gidişimizin hâl ve is
tikbalini tesıbit ve murakabe edecek resmî, gay
ri resmî ve yabancı selâhiyetli mütehassıs kim
selerden müteşekkil bir İktisat Şûrası teşkil et
mek, 

15. — MJerkez Bankasını ikni ve iktisadi bir 
anlayışa sahip müstakil bir müessese haline ge
tirmek, 

16. — Başlanmış olan işlerle, semavî ve arzî 
âfetler dolayısiyle yapılacak yatırımlar ve or
du garnizonlarınım bulunduğu yerlerden subay 
ve astsubay ve Devlet memurlarına münasip 
bir bedel karşılığı kiraya verilecek blok hariç, 
1959 yılı 'bütçesinden hiçbir yeni tesis için pa
ra sarferbmeımelk, 

17. — Bütçeden yapılacak tasarruflarla, hu
susi muhasebeler, Belediyeler vesa&r muayyen 
resmî müesseselere maaş zamlarını karşılamak 
üzere yardımda bulunmak, 

18. — Yine bütçe tasarrufları ile bugünkü 
iktisadi düzeni bozmadan bir veremli vesair ilâç
larla kabili tedavi olan fakir veya yardıma 
muhtaç hasta vatandaşların ilâç ihtiyaçlarını 
<esM fiyatlar üzerinden karşılamak. 

19. — Parti teşkilâtında yoklama (nizamına 
ahlâki ve partiler üstü bir veçhe vermek ve mi
decilerle istismarcıları ve ahlaken kötü tanınan 
kimseleri parti bünyesinden itrah etmek, 

20. — Partiye yeni iltihak etmiş elemanla
rın en az iki yıl geçmeden İdare Kurullarına 
seçilmiyece'klerini tamim etmek, 

21. — Vilâyet kongrelerini süratle ikmal 
edip büyük kongreyi bir an evvel toplamak. 

Sevgili arkadaşlarım, sizleri belki üzdüm, 
belki sıktım ama içim ferahladı. Duyduğumu 
olduğu gibi gayet samimî olarak söyledim. Zan
nediyorum ki, kimse bana gücenmedi. Kimse
nin de gücenmemesi lâzımgelir. Hepimiz kar
deşiz, hepimiz vahdetimizle, tesanüdümüzle mu
vaffak olacağımıza inanan insanlarız. Kimin 
içinde ne varsa burada döksün. Fakat güçbir-
liği,, öçbirliği diye kalkıp gidip de oradan fer-
yadetmesin. Feryadını burada yapsın. «Sürek
li alkışlar.») 

Sanık, bu konuşması ile esaslı meseleleri ele 
alarak her cepheden münakaşa ve tenkidini 
yapmış ve hattâ kendine göre Anayasa deği

şikliği, çift Meclis kurulması; basın suçların
dan mahkûm olanların affı gibi demokratik ni
zamın icabettirdiği teklifleri de yapmıştır. Bun
dan başka 18 . 12 . 1958 tarihli Vatan gazete
sinde yayınlanmış bulunan Kemal Özçoban ve 
arkadaşlarının imzaladığı basın suçlarının affı 
hakkındaki tarihsiz önergeyi de imzalamıştır. 
Gerek yukarıda yazılı konuşması ve gerek bu 
takrirde imzasının bulunması, murakabe göre
vini imkânları nisbetinde yaptığını göstermek
tedir. 

342. — Salim Çonoğlu: 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nunu, Seçim Kanunu ile Basın Kanununun ve 
İçtüzüğün tadillerine oy vermiştir. Murakabe 
görevini yapmadığı gibi 7 . 6 .1958 tarihli 119 
imzalı Hükümete şiddet tavsiye eden takriri de 
imza etmiştir. Müdafaası, kararın buna mahsus 
umumi ve hukukî kısmına giren müdafaaya 
dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

343. — Necmettin Doğuyıldm : 

Son devre milletvekilidir, içtüzük tadiline 
oy vermiştir. Murakabe görevini yapmamış, üs
telik zihniyetini gösterebilecek olan Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin okul haline getirilmesi 
hakkındaki önergeyi imzalamıştır. Müdafaası ka
rarın mahsus kısmında münakaşa edilen ve umu
mi ve hukukî sebepler içindeidr. Fer'î iştirak 
halindedir. 

344. — AbcMlah Eker : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nunu hariç, devresindeki dâva konusu kanun
ların hepsine oy vermiştir. Doksanlık takrüri 
imza etmiştir. Bunun dışında murakabe göre
vini yaptığı hakkında başkaca davranışı yok
tur. Müdafaası kararım mahsus kısmında mü
nakaşası yapılan umumi ve hukukî sebepler 
içindedir. Fer'î iştirak halindedir. 

345. — Ömer Güriş : 

1954 ten beri milletvekilidir. Devresindeki 
dâva konusu kanunlardan Tahkikat Encümeni ku
rulması ve Salâhiyet Kanunu hariç, diğerle
rine oy vermiştir. Sanık Refik Koraltan'm Mec
lis Başkanlığından uzaklaştırılması yolundaki 
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cereyanlara katıldığı tahkikatla tesbit edilmiş
tir. Bundaın başka murakabe görevini yaptığı
na dair bir faaliyeti olmamıştır. Müdafaası 
hususi bir sebebe dayanmaktadır. 

346. — Abdullah Keleşoğfhı : 

1954 ten beri milletvekilidir. Tahkikat ko
misyonu kurulması hakkındaki karar hariç, 
devresindeki dâva mevzuu kanunlara oy vermiş
tir. Murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
faaliyeti yoktur. Üstelik 7 . 6 . 1958 tarihli Hü
kümete şiddet tavsiye eden 119 imzalı tak-
ride imzası vardır. Müdafaası kararın buna 
mahsus kısmında tahli ve izahı yapılan umumi 
ve hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halin
dedir. 

347. — Asaf Saraçoğlu : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki dâva 
konusu kanunlara oy vermiştir. Bundan başka 
zihniyetini gösterebilecek olan Siyasal Bilgüer 
Fakültesinin okul haline getirilmesine dair Şu
bat 1960 tarihli kanun teklifini de imzalamış
tır. Sıkı yönetimin uzatılması Mecliste görü
şülürken 29 . 4 . 1960 tarihinde Halk Partili 
miletvekili Nivit Yetkin'e» zabıt ceridesi sayfa 
316 da «Hesabını vereceksiniz» şeklinde sataşma
sı da vardır. Müdafası umumi ve hukukî sebep
lere dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

348. — Fikri Şen : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
ve Tahkikat Encümeni kurulmasına oy vermiş
tir. Murakabe görevini yapmamıştır. Müda
faası umumi ve hukukî sebepler içindedir. Fer'î 
iştirak halindedir. 

349. — Hamdi Tekay : 

1954 ten beri milletvekilidir. Salâhiyet Ka
nunu hariç, devresindeki dâva konusu kanun
ların hepsine oy vermiştir. Anayasanın açık 
ve devamlı ihlâli karşısında murakabe görevi
ni yapmamıştır. Müdafaası kararı mevzu kıs
mında münakaşası yapılan umumi ve hukukî 
sebepler içindedir. Fer'î iştirak halindedir. 

350 —FeritTüzel : 
1950 den beri milletvekilidir. Komisyon ku

rulması ve Salâhiyet Kanunu hariç, devresin
deki kanunlara oy vermiştir. 28 lik takrirde im
zası vardır. Bundan başka murakabe görevini 
yaptığı hakkında bir davranışı olmamıştır. Mü
dafaası umumi ve hukukî sebepler dahilinde
dir. Fer'î iştirak halindedir. 

351. — Şükrü Uluçay : 

1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 
malları hakkındaki Kanuna, 39 ncu maddenin, 
Seçim Kanununun, Basın Kanununun İçtü
züğün tadilerine oy vermiştir. Bu müddet için
de Anayasanın ihlâli karşısında murakabe görevi 
bakımından hiçbir faaliyeti olmamıştır. Gerçi 
16 . 10 . 1959 dan itibaren hasta olduğu resmî 
ve kısmen hususi tabip raporlarından anlaşıl
makta ise de bu hastalık her hangi bir suretle 
murakabe görevirii yapmasına mâni teşkil ede
memesi icabeder. Fer'î iştirak halindedir. 

352. — Suat Bedük : 

1954 ten beri milletvekilidir. Seçim Kanu
nunun ve İçtüzüğün tadiline, Salâhiyet Kanu
nuna oy vermiştir. Murakabe vazifesini yaptığı 
hakkında her hangi bir faaliyeti yoktur. Üstelik 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin okula çevrilmesi 
hakkındaki önergeyi imzalamıştır. Fer'î iştirak 
halindedir. 

353 — BÂKt ERDEN : 

1950 den beri miletvekilidir. Halk Partisi 
malları hakkındaki Kanuna, 39 ncu maddenin 
ve İçtüzüğün tadillerine oy vermiştir. Gerçi 
28 lik takrirde imzası varsa da buna mukabil 
Abana'mn pazar yerine nakli hakkındaki kanun 
teklifin imza ettiği Siyasal Bilgiler Fakülte
sinin okul haline getirilmesi hakkındaki Şubat 
1960 tarihli önergeyi imza etmiştir. Müdafaası 
umumi ve hukukî sebepler dahilindedir. 
Tutumu kül halinde nazara alındıkta fer'î işti
rak halinde bulunduğu neticesine oy çokluğuy
la varılmıştır. 

354. — Veysi Oran : 

1954 ten beri milletvekilidir. Devresindeki 
dâva konusu kanunlardan, Salâhiyet Kanunun
dan mâdasına oy vermiştir. Murakabe görevini 
yapmamıştır. Müdafaası kararın buna mahsus 
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kısmında tahlil ve izahı yapılan umumi ve huku
kî sebepler dahilindedir. Fer'î iştirak halinde
dir. 

355. — Mehmet Daim Sualp : 

1950 den beri milletvekilidir. Halk Partisi 
malları ve 39 ncu maddenin tadili hakkındaki 
kanunlara oy vermiş, ve 39 ncu maddenin Ma
liye Encümenindeki tasarısını imza etmiştir. Sa
nığın Anayasanın gerek kanun ve gerek olaylar 
sebebiyle fiilen ve açık olarak ihlâli karşısında 
murakabe görevini yaptığını gösteren bir faali
yeti mevcut değildir. Yazılı müdafaasında bah
settiği mebus tahsisatı ve memurlar hakkındaki 
teklifler Anayasa ve Anayasa nizamı ile alâkalı 
değildir. Uşak, Topkapı olayları hakkında veril
miş bulunan 24 . 12 . 1958 tarihli rapor, ted
birlerin şiddetlendirilmesi istikametinde bulun
ması dolayısiyle lehinde değil bilâkis aleyhinde
dir. Bundan başka sanığın Abana'nm Pazar ye
rine nakli hakkındaki tasarıyı Bütçe Encümenin
de imza etmesi Seçim Kanunu ve İçtüzük tadil
lerini destekler mahiyetteki konuşmaları mevcut
tur. Müdafaasının sair kısmı kararın buna mah
sus kısmında tahlil ve izahı yapılan umumi ve 
hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halinde
dir. 

356. — Fikri Şendur : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzük ta
diline oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığı 
hakkında bir davranışı yoktur. Müdafaası, ka
rarın buna mahsus kısmında tahlil ve izahı yapı
lan umumi ve hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î 
iştirak halindedir. 

357. — Nusret Kuruoğlu : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki kanun
lara oy vermiştir. Esas hakkındaki iddiada 146/1 
fıkrasının uygulanmasına; devresindeki kanun
lara oy vermesi ve 18 . 4 . 1960 tarihli Meclis 
müzakeresi sırasında İnönü konuşurken «O senin 
zamanında idi Paşa» diye vâki sataşması esas 
alınmıştır. Halbuki bunlar aslî iştirakin kabulü
ne müsait bir mahiyet arz etmemektedir. Müda
faası kararın buna mahsus kısmındaki umumi ve 
hukukî sebepler içinde kalmıştır. Fer'î iştirak 
halindedir. 

358. — Ömer özen : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tâdili ile 
Komisyon kurulmasına oy vermiştir. Yazılı mü
dafaasında bahsettiği hususlar Anayasa sahası 
dışındadır. Murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir faaliyeti mesbuk değildir. Fer'i iştirak ı ha
lindedir. 

359. — Hamdi Özkan : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
ve Salâhiyet Kanununa oy vermiştir. Duruşma 
da tekrarladığını bildirdiği Hamdi Ragıp Ata-
demir ve Samet Ağaoğlu'nun müdafaaları kara
rın buna mahsus kısmında tahlil ve izahı yapılan 
umumi ve hukukî sebeplere taallûk etmektedir. 
Murakabe görevini yaptığı hakkında bir faali
yeti yoktur. Fer'i iştirak halindedir. 

360. — Mahmut Pınar : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. 90 lık takrirde imzası vardır. Müş
terek müdafaayı tekrara matuf müdafaası kara
rın buna mahsus kısmında münakaşa ve tahlil 
olunmuştur. Fer'i iştirak halinde bulunduğuna 
oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

361. — Muharrem Tansel : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzük ta
diline oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığı 
hakkında bir davranışı olmamıştır. Müdafaası ka
rarın buna mahsus kısmında tahlil ve izahı yapı
lan umumi ve hukukî sebeplere taallûk etmekte
dir. Fer'i iştirak halindedir. 

362. — Nurettin Aknoz : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline ve 
Salâhiyet Kanununa oy vermiştir. Murakabe: gö
revini yaptığı hakkında bir faaliyeti yoktur. 
146 ncı maddenin 1 nci fıkrasının tatbiki husu
sunda esas iddiada, Hükümete şiddet tavsiye 
eden takriri imza etmiş olması, hususi mahkeme
ler kurulması yolundaki konuşması ile gruptaki 
sair konuşmaları ve yukarda bahsedilen kanun
lara oy vermiş olması hali alınmıştır. Filhakika 
Hükümete şiddet tavsiyesini nâtık bulunan 
7 . 6 . 1958 tarihli önergede imzası vardır. 
2 . 5 . 1960 tarihli grup konuşmasında da hu
susi ve siyasi mahkemelerin kurulmasına taraf-
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tar olduğunu ifade etmiş ve İstanbul Ankara 
olaylarını bastırmak için mukavemetçileri berta
raf etmek yolunda şayet mukavemetçi silâhsızsa 
dipçik, ateşsiz silâhı var ise süngü kullanmak, 
ateşli silâhı var ise (vur şunu) demek suretiyle 
hareket edilerek mukavemetçinin bertaraf edi
lebileceğini tavsiye eylemiş ise de bunlar asli 
iştirakin kabulüne müsaidolacak derece ve 
mahiyette görülememiştir. Müdafaası umumi 
ve hukukî sebepler arasındadır. 

363. — Ali Çakır : 

Son devre Milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
ve komisyon kurulmasına oy vermiştir. Basın 
suçlarının affı hakkındaki Kemal Özçoban ve 
arkadaşları tarafından verilen önergede imzası 
vardır. Bundan başka murakabe görevini yap
tığı hakkında bir faaliyeti görülmemiştir. 
Fer'î iştirak halindedir. 

364. — Sanık Zeki Erataman : 

1950 den beri Milletvekilidir. Halk Par
tisi mallarına, 39 ncu madde ile Seçim ve Ba
sın kanunlarının, İçtüzüğün tadillerine, Salâ
hiyet Kanununa oy vermiştir. 

Sanık 9 . 6 . 1953 tarihinde grupta Halk 
.Partisi malları hakkındaki konuşmasında : 
(... Biz mallarını almazsak huzur içinde dura
caklar ben bu mantığa iştirak edemiyeceğim. 
Nereye kıyam ediyor. Belki yanlış anlamışım-
dır. Muhalefet daha normal cereyan edermiş. 
Bu kanaatte değilim. Genel Kurul ve parti 
grupumuz çemberleri yarmalarını ve biraz 
memleketin içine kulak vermelerini istirham 
ederim. Küçümsenir bir muhalefet değildir. 
Kendi menfaati hesabına milyonları depo eden, 
yarın bizim değil, bu millete kara günler ya
şatmak için sinsi sinsi çalışan bir partidir... 
Grup dâvasına vaziulyed olmalıdır. Grup bunu 
ne genel idare kuruluna ve ne de grup idare 
heyetine vermemelidir. Grup arasından seçtiği 
komisyon marifetiyle yapmalıdır.) 

Ve 30 . 6 . 1953 tarihinde de yine grupta: 
(... Bunu ifade edeyim, Demokrat Parti Grupu 
asla Halk Partisinin yıkılmasını istemiyor, ama 
şunu istiyor, milletten almış oldukları, gasbet-
miş oldukları malların santimine kadar hesa
bının görülmesini istiyor.) demiş ve bu konuda 
derhal kanun hazırlanması için Pertev Arat ve 

Himmet Ölçmenle birlikte bir de takrir vermiş
tir. 

Yine grupta 29 . 5 . 1956 tarihinde «Say
fa 41 den itibaren» : (... Ama matbuat ve mu
halefet baş istemiyor. Evvelâ o yenilecek, son
ra bizi yiyecekler. Ondan sonra Türk Milletine 
bağışladığımız eserler yenecek. Eserlerimizi 
imha ettiremeyiz... Bunların dışında yeri gelmiş 
iken söyliyeyim, kanunu tatbik edecek olan 
hâkim kanuna isyan ediyor. İsyan edenler de 
adaletin mümessili olarak karşımızda duruyor.. 
Hükümet otoritesini göstermek istiyorsak ala
cağımız kararı gözümüzü kırpmadan alaca
ğız. Üniversite profesörü hakkında mı alaca
ğız, hâkim hakkında mı, başsavcı hakkında mı 
karar alacağız gözümüzü kırpmadan karar 
alacağız. Bu memleket işleri böyle yürür.) de
miştir. 

Sanık bu sözleri ile bir taraftan Halk Par
tisinin mallarının geri alınması Kanununun 
şiddetle çıkmasını temine çalıştığı gibi bir ta
raftan da tedbirlerin şiddetlendirilmesini iste
mektedir. 

4 . 12 . 1956 tarihli grup konuşmasında 
«Sayfa 27» : (... Bir politika yuvası olmakta 
devam edecekse ki, bunun devam edeceğini an
lıyoruz, böyle geçici tedbirlerle buna bir çare 
bulunamaz. Biraz evvel Maarif Vekilimiz 
okudu, Senato bunun buradan çıkmasını tasvi-
betmiyor, demiş. Demokrat Partinin oyalana
cak vakitleri yoktur. Kim ise bu profesörler 
derhal bunların alâkalarını keselim. Eğer bun
ların alâkasını kesmekle de kurtaramıyacaksak 
kapısına kara kilit vuralım ve yeniden demok
rasiye uygun yeni bir Mülkiye Mektebi, Si
yasal Bilgiler Okulu açmaktan başka çare yok
tur arkadaşlar. «Bravo sesleri alkışlar») diyen 
sanık bu konuşması ile Siyasal Bilgiler Fakül
tesinin açış nutkunda talebesine «Nabza göre 
şerbet vermeyin» şeklinde nasihatte bulunan 
Turhan Feyziolğu'nun açış nutkunu ele almıştır. 

Sanık 5 . 9 . 1957 tarihli gruptaki konuş
masında, «Sayfa 27 den itibaren» : (... Arka
daşlar, açık ifade etmek lâzım, karşınızda 
muhalefet var. Muhalefet bir iken, bir doğan 
gayrimeşru çocuk ile iki oldu, tekrar gayri-
meşru bir çocuk daha çıkardık üç oldu. «Gül
meler» biz muhalefeti meşru veya gayrimeşru 
birleşmiş zehirli bir yılan olarak kabul ede
ceğiz. Şöyle ki, üç kuyruklu ve üç başlı bir 
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yılan ve nihayet onun etrafında müstakil kisvesi 
altında bugün güya birleşme temayülü gösteren 
bir muhalefetle karşı karşıyayız.... Memur mese
lesini kısa zamanda halletmek imkânı olmadığına 
göre temizlik lâzımdır. Topyekıin memurlara, 
Demokrat Partinin yaptığı hamleleri aşılamak 
için altı ayın kâfi geleceğini zannetmiyorum.) 
diyerek muhalefet partilerinin birleşmesini en 
şiddetli bir lisanla dile almakla partizan zihniye
tinin en muzır örneğini vermiş olmaktadır. 

1-2 . 12 . 1957 tarihli gruptaki konuşmasın
da : «Sayfa 67 - 68» : (... 22 nci maddedeki iti
razım şu : Arkadaşlar tensibetmişler 15 mebus 
olmazsa grup teşkil edemez demişler. 50 de olur 
30 da olur. Bunun kıstası nedir? Teklifim bura
da Meclis mürettep adedinin % 5 ini doldurmı-
yan partiler grup teşkil edemezler. Yarın 5 tane, 
üç gün sonra 15 tane) de'miş ve buna dair bir de 
önerge vermiştir. Bu da henüz inkişaf etmemiş 
partilerin Meclisteki çalışmalarını ehemmiyetli 
nisbettc güçleştirmiş oluyor. 

26 . 12 . 1957 tarihli grup konuşmasında 
«Sayfa 149 dan itibaren» : (... Yarın muhalefet 
obstrükşiyon yapıp da gelmediği takdirde 280 
kişi ile bu meseleyi müzakere edemeyiz. Evvelâ 
Riyasetten, grup başkanından istirham ediyo
rum. Hususi tren mi kaldırılacak, tayyare mi 
kaldırılacak, tayyare mi tutulacak ne yapılacak
sa yapılıp evvelâ mevcudolmıyan arkadaşların 
buraya celpleri.... Ben burada parti meddahlığı
nı yapacak değilim. Yarın buradan ipe gidecek 
vaziyetteyiz açık konuşuyorum, 1950 den nasıl 
kansız bir ihtilâlle gelmiş isek yine kansız bir ih
tilâlle gidebiliriz ama arkasından ipler gelir, ipi 
takarlar.) 

23 . 1 . 1958 tarihli grup konuşmasında; 
«Sayfa 7 - 10» ; (... Kendisi alâkalı makamların 
kapılarında, bugün gel, yarın git muamelesine 
mâruz kalmasınlar. Hele seçime iştirak edip kay
betmiş, maddi durumu sarsılmış arkadaşların 
nafakaları mevzuubahisse bunların durumları ne 
kadar haysiyetşiken olduğunu, müstaceliyet kes-
bettiğinc takdir buyurursunuz.) 

3 . 4 . 1958 tarihli grup konuşmasında; 
«Sayfa 45 ten itibaren» : (... Temizliyemediği-
miz üniversitenin bâzı mensupları yine aleyhi
mize beyanatta bulunacaklardır. Bugün sureta 
sinmiş olan insanlar aleyhimizde faaliyet göste

receklerdir. Sorarım arkadaşlar, Turhan Feyzi-
oğlu üç gün içinde mi partici oldu da karşımıza 
geçti? Senelerce Ankara Üniversitesi içinde po
litikayı yaptı, çalıştı; işledi ve bütün Ankara 
Üniversitesine tedris etti ve öyle karşımıza geldi 
oturdu.... Kaç. defa bu kürsüden işittik, üniver
site kanununu getireceğiz dediler, nerede üni
versiteler kanunu? Gelmez ne vakit gelecektir? 
Emin olun yine üniversitenin şurasından, bura
sından bir çatlak ses çıkacaktır?.... Her halde 
Kübalı'yi vekâlet emrine almadan da sindirebi
lirdik. Bu karar vaktinde yanlış alınmıştır. Kü
balı matbuata beyanat verdiği zaman, Başvekilin 
ifade ettikleri üzere, içimizde bir keşmekeş ha
vası vardı ve işte bu hava içinde Kübalı konuştu. 
Bugün konuşamaz ama öyle bir havayı bizde 
gördükleri gün yine Kübalı gibi birçok kimseler 
konuşacaktır. Bu itibarla kararlarımızı kuvvetli 
iken almalıyız. Bu memleketi seviyorsak bu gibi 
kimselere karşı merhametsizce hareket edeceğiz,.. 
Çok istirham ediyorum üniversite kanunu bura
ya gelmelidir. Muhtar mıdır? Muhtarsa ne kadar 
muhtardır? Bunun parasını Devlet veriyor.,.. 
Üniversiteler kanununu bir an evvel getirsinler 
ve âtiye ait büyük aksaklıkları giderelim.) de
miştir. 

Sanık metni yukarıya alman sözleri ile üni
versiteler hakkında da ne kadar partizanca dav
randığını açığa vurmaktan çekinmemektedir. 

10 . 6 . 1958 tarihli grup konuşmasında; 
«Sayfa 8 - 50» de : (... Çok kötü ve kara günler 
yaşadığımızı bundan üç - beş gün evvel de bura
da ifade etmiştim. İşi küçümsemenin mânası yok
tur. Biz İstanbul hâdisesinin eksik taraflarını 
tenkid ettik... Bu takrir tamamen yerindedir.) 
demiş, Hükümete şiddet tavsiye eden 119 imzalı 
takririn kabulünü istemiştir. 

19 . 6 . 1958 tarihli grup konuşmasında; 
«Sayfa 4 - 5» : (... Malatya Mebusu Nüvit Yet
kin ve iki arkadaşının, vatandaşlar arasında parti 
farkı ve iktidar mensuplarına imtiyazlı muamele 
yapıldığı hakkında Başvekilden gensorular-tale
binin) reddini istemiştir. 

24 . 2 . 1960 tarihinde Mecliste «Zabıt Ce
ridesi sayfa 335 ten itibaren» Başbakanlık büt
çesinin müzakeresi sırasında : (... Vatan cep
hesi, Vatan Cephesi diyor. Ne yapalım, siz bu 
memleketin kanunlarını çiğnemek hevesine kapı-
lırsanız, Hükümetin nüfuz ve itibarını halk ara-
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smda yersiz olarak sarsmalara kadar giderseniz 
sonra da Vatan Cephesinden şikâyet edersiniz. O 
Vatan Cephesi ki, bugünkü telâşınıza mesnet teş
kil eden haşmetli bir vatandaş topluluğu yarat
mıştır. Vatan Cephesi milyonları aşan kararlı 
insanlariyle, maddi ve mânevi varlıklariyle Halk 
Partisi karşısında demokrasinin emniyet supabı 
olarak durmakta ve duracaktır. «Soldan, bravo 
sesleri»... Sarayda oturmuyor, Hiltonda oturmu
yor, mütevazi bir otelin iki odacığmda oturuyor. 
Bunların birinde hususi kalem müdürü, diğerin
de ise kendisi oturuyor, şunu da ayrıca ifade ede
yim bunların ücretini de şahsan ödemektedir. 
Devlet bütçesinden bunun içinden bir tek kuruş 
tahsisat almamaktadır. Ve ehemmiyeti bakımın
dan, sırası gelmişken söyliyeyim. Başvekil mem
leket içindeki yaptıkları seyahatlerden de yine 
bir kuruş harcırah almamaktadır... Matbuatın 
kanunlar muvacehesinde daima takipçisiyiz ve 
daima takibedeceğiz... Başvekilimize gelince : O 
bizim grupumuzun başı, partimizin başı, Hükü
metimizin başı olarak kendisinden millet ve biz 
yerden göğe kadar memnunuz. «Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar» bütün mevcudiyetimizle ve var
lığımızla onu tutuyoruz... Kendinizi millet yolu
na verin ve Vatan Cephesine geçin) demektedir. 

Sanık Anayasayı ihlâl suçunun bir vakıası 
olarak kabul edilen Vatan Cephesi hareketine ne 
derece bağlı olduğunu bu sözleriyle açıklamakta
dır. (Divanın 961/7 esas numarasında kayıtlı 
Vatan Cephesi dâvası tafsilât ve gerekçe bölüm 
2... numara 16 dadır.) 

Bundan başka sanık eski Başvekil Adnan 
Menderes'in, tamamen hakikat hilafı olarak Park 
Oteldeki masrafını kendi cebinden harcadığını, 
memleket içindeki seyahatlerde harcırah almadı
ğını söylemektedir. Halbuki Park Oteldeki ikâ
meti sırasında otel kirasından kahvaltısına kadar 
bütün masraflarını örtülü ödenekten sarf etmiş 
bulunduğu tesbit edilmiştir. (Tafsilât ve gerekçe 
Divanın 960/21 numarasında kayıtlı olup, bölüm 
2, numara 12 dedir.) 

Sanık 7 Nisan 1960 tarihinde grupta tedbir
ler mevzuunun ele alındığı ve Tahkikat Encüme
ninin kurulması fikrinin ortaya atıldığı oturum
da yaptığı konuşmasında «sayfa 107 den itiba
ren» : (... Yeşilhisar. Bunun bir tek mânası var. 
Halk Partisi isyan bayrağını açmıştır. Bunun 
karşısında Hükümet ne yapmış. Âdi bir zabıta 

vakası mahiyetinde işi almıştır... Arkadaşlarım 
Demokrat Parti Hükümetine böyle bir fırsatı 
kaçırdığı için teessürlerimi arz ederim. Yeşilhisar 
tam Halk Partisinin kıskıvrak bağlanacağı yerdi. 
Orada Örfi İdare ilân edip, birkaç kişiyi sallan-
dırırdım «Alkışlar»... Ne tedbiri istiyorlar biz
den? Grup size her türlü tedbiri almak yetkisini 
vermiştir. «Alkışlar» Grup olarak daha ne yapa
cağız? Öl dediğiniz yerde öldük, kal . dediğiniz 
yerde kaldık... Arkadaşlar Devletin kararı bir ke
re çıkar, Devletin yumruğu bir kere kalkar. On
dan sonra kimse onu durduramaz. Ben İsmet 
İnönü'yü Himmetdede istasyonunda durduraca
ğım, üç saat sonra buyurun gidebilirsiniz diyece
ğim. Yazıktır arkadaşlar yazık. Yeşilhisar'a so
kulmamış, marifet. O.vakit Devletliğin nerede 
kalır? 1952 de Balıkesir'e girememişti. Mademki 
gitmiyeceksin denmiştir, sonra niçin buyurun de
niliyor arka'daşlar... Gidin emrini veren kimdir?.) 
demiştir. (İnönü'nün Kayseri, Himmetdede is
tasyonunda trenin durdurulması ve Yeşilhisar'a 
sokulmaması olayı dâvası Divanın 1960/31 esas 
numarasında kayıtlı olup, tafsilât ve gerekçe bö
lüm : 2 numara 14 dedir.) . 

2 . 5 . 1960 tarihli konuşmasında «Sayfa 74 
ten itibaren» : (... Kurduğumuz Tahkikat Ko
misyonundan bizim beklediğimiz vazifeleri ta
hakkuk ettirebilmesi için onların getireceği fez
lekeyi, raporu normal mahkemelere değil, sizin 
bizim kuracağımız fevkalâde mahkemeleri kur
mak suretiyle ancak intacedebiliriz. Aksi halde 
bugün mer'i mevzuata göre getirecekleri tahkikat 
neticesi beraetle sonuçlanması muhakkaktır... 
Başvekilimiz radyoda 5 - 6 mebusun ismini oku
du. Bunlar ihtilâl içinde olduğuna göre Hükü
met mi, Örfi İdare mi, Tahkikat Komisyonu mu 
kim getirecekse bunların teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması tezkeresini bugünkü Meclise yetiş
tirsin. Ne pahasına olursa olsun bunların teşriî 
masuniyetlerini kaldırmak zaruretindeyiz... Me
busu tevkif edeceğiz. Bugün artık normal tedbir
lerle, mahkeme kararları ile bu memleketi idare 
etmek imkânı yoktur. Kanunda yeri varmış, 
yokmuş tıkarız içeriye, kanunu da sonra çıka
rırız... Başta Sıddık Sami Onar içeri girecek, 
profesör içeri girecek, doçenti içeri girecek, me
busu da içeri girecek. Başka türlü olmaz... Hâ
disenin arkasına gitmiyelim, hâdiselere tekad-
düm etmek lâzımdır.) demiştir. Ve bunlar hak
kında ayrıca bir takrir de vermiştir. 
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Sanık yukarıdan beri nakledilen konuşmala
rına ve takrirlerine göre Demokrat iktidarın 
gidişini muhtelif cephelerden ele alarak en şid
detli tedbirlerle takviye etmek lüzumunu ileri 
sürmüş ve o zihniyetin, Menderes'çi zihniyetin 
temsilcilerinden olduğunu kendi sözleriyle tes-
bit etmiş bulunmaktadır. 

Bu konuşmalar 1955 te Hükümetin toptan 
istifasını teklif ettiği tarihten çok sonra ve De
mokrat iktidarın artık diktaya doğru gittiğin
de şüphe kalmadığı tarihlerde vukubulmuştur. 
Tetkikim istediği 17 .1 .1956 tarihli ve mağşuş 
zeytinyağı meselesine ve gıda maddelerinin fi
yatlarının ucuzlatılmasına dair teklifler Anaya
sa sahasının dışında olan tâli meselelerdir. 
Esaslı başka bir müdafaası yoktur. 

365. — Hasan Gürkan : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. Basın suçlarının affı 
hakkındaki Kemal Özçoban ve arkadaşlarının 
önergesini imza etmişse de bundan başka mura
kabe görevini yaptığı hakkında bir faaliyeti ol
mamıştır. Müdafaası, kararın buna mahsus kıs
mında münakaşa ve tahlili yapılan umumi ve 
hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halin
dedir. 

366. — ismail özdoyuran : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Murakabe görevini yaptığı hak
kında bir faaliyeti görülmemektedir. Müdafaası 
yukarıda bahis mevzuu edilen umumi ve hukukî 
sebeplere taallûk etmektedir. 

367. — Ahmet Paker : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
ve Salâhiyet Kanununa oy vermiştir. Muraka
be görevini yaptığı hakkında bir davranışı ol
mamıştır. Kararın mahsus kısmında münakaşa 
ve izahı yapılan müşterek umumi müdafaya iş
tirak etmiştir. Ayrıca müdafaasında ileri sür
düğü 12 kişilik takrir bulunamamıştır. Fer'î iş
tirak halindedir. 

368. — Keramettin Gençler : 

Son devrede C. H. P. den milletvekili olmuş
tur. Mart 1959 tarihinde Demokrat Partiye geç

miştir. Devresindeki kanunlara rey verdiği! an-
' aşılamam aktadır. Murakabe görevini yaptığı (hak
kında da bir faaliyeti yoktur. Üstelik D. F. ye 
geçtikten sonra 14.5.1959 da grupta: (...IJEalk 
Partisinin zihniyeti mutlaka iktidara geçmejc ve 
geçtikten sonra da memlekette demokrasiyi pay
dos etmektir.) demiştir. Bir esasa istinadöden 
müdafaası yoktur. Demokrat Partiye geçmekle 
bu iktidarın gidişini, tutumunu desteklemijştir. 
Fer'î iştirak halindedir. ! 

369 — Halûk Çulha : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki: ka
nunlara oy vermiştir. Murakabe görevini yaptı
ğı hakkında hiçbir faaliyeti yoktur. Müdafjaası 
kararın buna dair kısmında münakaşa ectflen 
umumi ve hukukî sebepler çerçevesi içindedir. 
Fer'î iştirak halindedir. 

370 — Sanık Sabri Dilek : 

Sanık 1954 ten beri milletvekilidir. Kırşe
hir Kanununa ve İçtüzük tadiline oy vermiştir. 

Sanık 21 . 11 . 1957 tarihli grup konuşmasın
da, : (... söz istedik fakat Riyaset bize söz ver
medi. Takriri, hattâ tümünü birden reye koy
du. Halbuki arkadaşlar dünyanın, siyasi olfeun, 
gayrisiyasi olsun hiçbir Meclisinde herhangij bir 
karar sureti üzerinde müzakere edilmeden niu n _ 

tevasma nüfuz edilmeden olduğu gibi reye! ko
nulmaz.) ve 12 . 12 . 1957 tarihli grup konuş
masında : (. . . Şimdi heyeti umumiye ve İhzari 
Encümen herhangi bir mebusun faraza bir mu
halefet mebusunun kendi işine gelmiycn, k^ndi 
siyasi gayelerini ihlâl eden, kendi noktai nazarı
nı cerheden hattâ, kendini murakabe ettiği için 
kendisine rahatsızlık veren bir mebusun teşriî 
masuniyetini kaldırmak için bu madde ile ejline 
çok geniş bir silâh geçirmiş olmaktadır.) detniş-
tir. 

9 . 1 . 1958 tarihinde Üniversite Kanunujıun 
değiştirilmesi grupta 'konuşulurken «Sayfa |146 
da» Grup Başkanına karşı : (... evvelâ günde
me ithalini reye koyun Reis Bey) ve 3 . 4 . 1J958 
tarihinde Grupta «sayfa 84 de» : ( . . . Kıjıba-
lı'ya buyurun Vekâlet emrine alıyoruz sizi j de
dik. Aradan bir buçuk ay geçti. Cesareti
miz kalmadı ve buyurun yerinize dedik. «Bu 
öyle değildir sesleri gürültüler». Arkadaşlar, 
hulâsai kelâm bir vekilin attığı adımların bir-
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çok insanları da izam ettiğini düşünerek çok 
dikkatli atması ve atılan adımın yanlış ol
duğunu anladığı takdirde vicdanlarda mese
leyi halletmesi lâzımgeldiğini arz etmek iste
rim.) demiştir. 

Sanık buraya kadar getirilen sözleri ile 
muhtelif mevzularda murakabe görevini yap
mıştır. 

7 . 6 . 1958 tarihinde yine Grupta: (... ne 
varmış,, 5 Martta verilen takrirleri bu zamana 
kadar bekletmekte. Daha evvel görüşülürse 
ne çıkardı? Eğer müsbet birşey varsa arka
daşlarımız hakkında tahkikat yapılır, bir tak
sirleri yoksa şerefleri ile yaşarlar... Eğer suç
ları varsa gözlerinin yaşma bakmadan ceza
larını çektirmek lâzımdır. Biz bunlar burada 
konuşulmasın diyoruz ama bunlar yalan da ol
sa Konya'nın dağında konuşuluyor.) demiştir. 
Sanık Refik Koraltan'a karşı açılan mücade
leye katılmış, 90 lık ve 28 lik takrirleri imza 
etmiştir. Âdeta bir muhalif milletvekili gibi 
her cepheden murakabe görevini yapmıya sa
vaşmıştır. Bu takdirde bir sorumluluk yükle-
tilmesine imkân kalmaz. 

375. — Mahmut Goloğlu : 

Sanık 1950 den beri Milletvekilidir. Halk 
Partisi malları, Kırşehir Kanunu, 39 ncu mad
denin ve İçtüzüğün tadiline oy vermiştir. 

Kendisi 1 . 11 . 1958 den 1 . 11 . 1959 a ka
dar Meclis Başkan Vekilliği yapmıştır. Baş
kan Vekili iken 16 . 2 . 1956 tarihinde «Zabıt 
Ceridesi sayfa 178 deki) muhalefetin Meclis 
tahkikatı isteklerinin, bütçe müzakerelerinin in
tacını mütaakıp, gündeme alınacağını bildir
miştir ve bu önergelerin gündeme alınmaması 
devam edip gidince sanığın Meclis Başkan Ve
killiği vazifesini terkettiği anlaşılmaktadır. 

18 . 4 . 1960 tarihinde kaydı yapılan, Mec
lis Grup Başkanlığına verdiği dilekçede 
(. . . 'tahkikatın selâmeti için verilecek tedbir 
yetkisi nasıl olur da Türkiye'nin her türlü si
yasi hareket ve faaliyetlere şâmil olabilir? 
Kaldı ki, «Siyasi hareket ve faaliyetler» tâbiri 
de çok geniş, müphem, sınırları belirsiz bir tâ
birdir. Belirli bir tahkikat mevzuunun belir
siz vüsatte tedbir yetkisi olur mu? Bir kasa
ba kahvehanesinde birkaç kişinin siyasi mev
zular üzerindeki konuşmasının siyasi hareket 
ve faaliyetlerden madut olup olmadığım kim 

tâyin edecektir? Diğer taraftan partiler, birer 
teşekkül olmaları itibariyle her türlü hareket 
ve faaliyetleri siyasi değil midir? Buna göre 
siyasi hareket ve faaliyetlerin durdurulması 
demek partilerin kapatılmasından başka mâna 
ifade eder mi?... Tatbik kabiliyeti olmıyacağı, 
çıkarılmadan evvel de belli olan Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun tatbi
katının Hükümetimizi ve partimizi soktuğu 
müşkül durum karşısında iş bu Meclis tah
kikat talebi hakkındaki endişelerimi arz et
meyi bir memleket ve parti hizmeti saydığı
mı . . .) şeklindeki sözler; Tahkikat Encümeni 
kurulması tedbirinin ve Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununun tatbikattaki ağır şe
kilde eşitliği bozan veçhesini haklı bir şekil
de Demokrat Parti idarecilerinin gözleri önü
ne sermektedir. 

Grupun 25 . 5 . 1960 tarihindeki son top
lantısında sanık Adnan Menderes, ( . . . Bura
da takrirler varmış da bu takrirlerin müzake
resi hususunda Meclisi tahrik etmemişiz. Ne
dir o takrirler? İstanbul'da otuz milyon lira
lık tahkikat meselesi, suiistimal meselesi, ne
dir o mesele? Halk Partisi için yüz karası) 
deyince sanık Mahmut Goloğlu : ( . . . Beye
fendi getirin mademki Halk Partisi için yüz 
karası, o mevzuun görüşülmesi daha iyi olmaz 
mı?) demiştir. 

Sanık, Refik Koraltan'm Meclis Başkanlı
ğından uzaklaştırılması cereyanına katılmıştır. 
Bundan başka ve daha önemli olarak 90 lık ve 
28 lik takrirlerde imzası vardır. 

372. — Fikri Karanis : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. Demokrat iktidarı tutan bir ha
reketi bulunmamış, bilâkis Refik Koraltan'm 
Meclis Başkanlığından uzaklaştırılması yolunda
ki cereyana katıldığı tahkikat neticeleri ile 
tesbit edilmiş ve 90 hk takriri imza etmiştir. Sa
nığın iktiraki hakkında bir delil mevcut değil
dir. 

373. — Selâhattin Karayavuz : 

1954 ten beri milletvekilidir, Kırşehir Kanu
nu ile 39 ncu maddenin, Basın Kanununun ve 
İçtüzüğün tadillerine oy vermiştir. Murakabe 
görevini yaptığı hakkında bir faaliyeti yoktur. 
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Müdafaasında bahsettiği 8 . 12 . 1958 tarihli 
grup konuşmasının lehine alınacak ve yorumla
nacak bir mahiyeti mevcut değildir. 39 ncu 
madde tadilinin Mecliste görüşüldüğü sırada 
21 . 6 . 1954 (Zabıt ceridesi sayfa 24) tadil tek
lifini desteklemiştir. Müdafaası kararın buna 
mahsus kısmında izah olunan umumi ve hukukî 
sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halindedir. 

374. — Osman Nuri Lermioğlu : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki dâ
va konusu kanunlara oy vermemiştir. İfadesi
ne göre hastalığı sebebiyle Nisan'm ikinci yarısı 
sıralarında İstanbul'a gitmiş ve 5 . 5 . 1960 ta
rihinde Ankara'ya dönmüştür. Filhakika du
ruşmalara hastalığı sebebiyle bidayetinden beri 
getirilememiş ve hattâ sorgusu Yassıada hastane
sinde istinabe yoluyla yapılabilmiştir. Sanık, 
milletvekillerini mal beyanında bulunmaya mec-
nur tutulmaları yolunda bir kanun teklifi ha
zırlamış ve omzu müteceviz arkadaşına imza 
ettirmiş, fakat Anayasanın 17 nci maddesinin 
tadili ile alâkalı bulunması sebebiyle muktezi 
imza ededini tekemmül ettiremediğinden netice 
alınamamış olduğu dosyadaki imzalı teklif ve 
buna ekli esbabı mucibeden anlaşılmaktadır. 
Bu durum murakabe görevini yapmaya savaştı
ğını gösterebilir. Gerek suç mevzuu kanunlara 
oy vermemesi, gerek yukarda bahsedilen kanun 
teklifi .sebebiyle sorumluluğu cihetine gidileme
miştir. 

375. — Hasan Polat : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tadiline 
ve Tahkikat Encümeni kurulmasına oy vermiş
tir. Murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
faaliyeti yoktur. Müdafaası kararın mahsus 
kısmında tahlil ve izah olunan umumi ve hu
kukî sebeplere taallûk etmektedir. Fer'î iştirak 
halindedir. 

376. — Salih Zeki Ramoğlu : 

Son devre milletvekilidir. İçtüzük tâdiline 
oy vermiştir. Tahkikat Encümeni kararma da 
grupta oy verdiğini ifadesinde bildirmektedir. 
Murakabe görevini yaptığı hakkında bir faali
yeti yoktur. Müdafaası kararda münakaşa ve 
izah olunan umumi ve hukukî sebepler çerçevesi 
içinde kalmıştır. Fer'î iştirak halindedir. 

377. — Pertev Sanaç : • 

1954 ten beri milletvekilidir. Salâhiyet Kanu
nu hariç devresindeki bütün kanunlara oy ver
miştir. Murakabe görevini yaptığı hakkıjnda 
bir davranışı yoktur. Milletvekili olmadanj ev
vel yapıldığı ileri sürülen hizmetlerin neticeye 
bir tesiri olmaması icabeder. Müdafaanın jşeri 
kalan kısmı kararda tahlil olunan umumi ve i hu
kukî sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halimde
dir. i 

378. — ismail Şener : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir ;Ka-
nununa, 39 ncu maddenin, Basın Kanununun, 
Seçim Kanununun, İçtüzüğün tadillerine ve 
Tahkikat Encümeninin kurulmasına oy vermiş
tir. Salâhiyet Kanunun kabulünde yurt dışın
da olduğu anlaşılıyor. Anayasanın gerek katran
lar yoluyla gerek olaylarla fiilen ihlâli karşısın
da murakabe görevini yapması bakımnidan 
hiçbir faaliyeti ve tepkisi olmamıştır. Müda
faası da kararın mahsus kısmında tahlil ve 
izahları yapılan umumi ve hukukî sebeplere dâ
hildir. İbraz ettiği Trabzon Gazetelerinin jyaz-
dığı gibi şayet yaylacı ve mutedil ise bunun ya 
grupta, yahut Mecliste tezahürü görülmesi; ica-
bederdi. Halbuki hiçbir davranışta buluıjıma-
mıştır. Fer'î iştirak halindedir. 

379. — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu : 

1950 den beri milletvekilidir. Kırşehir: Ka
nunu, Basın Kanunu tadili ve Salâhiyet Kjanu-
nu hariç, devresindeki dâva konusu kanunlara 
oy vermiştir. Esas iddiada 1 nci fıkranın) tat
biki için Siyasal Bilgiler Fakültesinin okuj ha
line getirilmesi hakkında teklif yapmış olmasına 
ve 9 . 1 . 1958 tarihinde grupta üniversite Muh
tariyetinin tekrar ele alınıp Hükümet içinde 
bir nevi Hükümet gibi görünen bu hale nihayet 
verilmesi hakkındaki konuşmasına ve Irak hâdi
seleri dolayısiyle C. H. P. nin Meclisi olağan
üstü toplantıya çağırması üzerine bu hareketin 
muhalefetin inisiyatifi kendi eline almak j için 
yaptığından bahsile (Toplanmalı ve fakat esasa 
girmeden dağılmalı) şeklindeki konuşmasına ve 
bir de 8 . 12 . 1958 tarihinde yine grupta şid
det tedbirlerinin bir şiddet olmayıp hayati
yetten ibaret olduğuna dair konuşmasına daya
nılmaktadır. Buna mukabil sanığın 9)0 lık 
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takrirde imzası vardır. Durumu kül halinde 
mütalâa edilince asli iştirakin kabulüne mü-
saidolmadığı neticesine varılmıştır. Yazılı mü
dafaası bu konuşmaların savunmasında ve mil
letvekili olmadan evvelki eski hizmetleri hikâ
yesinden ibarettir. F e r i iştirak halindedir. 

380. — Osman Turan : 

Sanık, 54 ten beri milletvekili olduğu 
halde yalnız Seçim Kanununun 57 deki tadi
line müspet oy, Kırşehir Kanununa da kır
mızı oy vermiştir, Behçet Kayaalp listesinde 
adı vardır. 

Sanık, 21 . 6 . 1954 tarihinde Mecliste za
bıt ceridesi 233 - 234 : (...-Mânevi bakımdan 
bir adım dahi atılmış değildir. Bu devrede 
bunu başaracağız. Bunu üniversitelerin sevi
yesini yükseltmek suretiyle yapacağız. Hal
buki bu kanun bizi bu noktadan tatmin et
memektedir. Bu kanunda 60 yaşındaki hoca
ların tekaüt edilmesi mevzuubahistir. Halbuki 
60 yaş hocalık yaşı olarak çok genç bir yaş
tır.) demek suretiyle üniversiteyi takviye et
mek istemiştir. 

13 . 12 . 1955 tarihinde grunta sayfa 134 
ten itibaren : (... tarafımızda bulunan münev
verler rencide olmuştur. Siz halen bu vatan
perver münevverlerin yerine başka unsurlarla 
çalışıyorsunuz. Bir parti dâvasını, dayan
dığı kütle tâyin edemezse* bir münevver siya
seti olmazsa elbetteki o partide birtakım zaıflar 
belirecektir arkadaşlar. Bu vaziyete rağmen 
1954 seçimlerinde Milletimiz bize âzami müza
heret göstermiştir. Ondan sonra ne oldu? Mec
lise gelir gelmez bizi hayretler içersinde bı
rakan birtakım kanunlarla karşı karşıya gel
dik... Millet, siz doğru yolda yürüdükçe ben 
sizinle beraberim dedi. Fakat, biz ne yaptık? 
Kırşehir'i ilga 'ettik, Seçim Kanununu hasis 
düşüncelere feda ettik, ve saire ve saire. Bun
larla karşılaşınca içimizde istihfamlar, tered
dütler belirdi. Fakat durumumuz ciddileşti. 
Helbette selâmet yoluna döneriz diye bekle
dik. Fakat ne oldu? Demokrat Partiyi tenkid 
korkusu başladı. Bu vehim Demokrat Parti
nin en büyük düşmanı oldu. O şekilde ki, ar
kadaşlar, partimiz içinde tenkid yapmak cesa
retinden mahrum kaldık. Hatırlarsınız müte
madiyen tekrar edilir; aman saflarımızı sık 

tutalım. Bunun mânası ses çıkmasın. Bir 
parti içinde prensiplere sadık kalmak şar-
tiyle ne kadar ciddî konuşulursa, ne kadar sert 
tenkid yapılırsa o partinin daha çok selâmet 
yolunu bulması mümkündür...) demiştir. 

Bu konuşmasiiyle sanık, Anayasayı ihlâl edici 
kanunların çıkışını tenkid etmekte, Demokrat 
zihniyeti açıklamakta ve Demokrat Partiyi için
den bile tenkid yapmak cesaretinden mahrum 
kalındığını belirtmektedir. 

9 . 8 . 1958 tarihinde yine grupta : (... Bir 
kişi farklı düşünebilir. Kendi aramızda hür 
olarak fikrimizi rahatça ifade edemezsek neti
ceye varamayız. Parti dışında bir şey konuş
tum mu, böyle bir şey oldu mu?.) 

Adnan Menderes : (Halk Partililer anlattı
ğınızı söylüyorlar.) Sanık : (Teessüf ederim. 
Size böyle söylüyorlarsa.) 

Menderes : (Size soracağım.) 
Sanık : (Hazırım. Ben daima şahsiyetimi 

bilen nerede ne konuşulmak lâzımgeleceğini tes-
bit edecek kadar kendime hâkim bir insanım. 
Şimdi Bağdad şeyi dolayısiyle birden bire 
âdeta tehlikeyi davet eder bir duruma geldik. 
Acaba dayandığımız, müttefiklerarası siyaset 
bunu icabettiriyor mu? îdi bir de Amerika'dan 
gelen bir tebliğ, Türkiye'nin hareketleri, si
nirli hareketleri karşısında tedbirler...) 

Adnan Menderes : (Ruslarla da konuştun 
mu?.) 

Sanık : (Benim hayatım malûmdur... Türk 
münevveri Türk köylüsü kadar idealine sa
hip değildir, elbetteki yine Türk münevve
ridir; Türk Milletini idare edecek olan. 
idealist münevverler yine de vardır, vardır 
ama kifayetsizliği dolayısiyle bir kifayet
sizliğe girmiştir... Parti içinde adam yetiş
tirmek lâzımdır, Başvekil namzetlerini hazır
lamak lâzımdır.) 

Adnan Menderes : (Sen kendini yetiştir de 
Başvekil ol. Halk Partisinin 35 tane Başvekili 
vardı, netice ne oldu,.) 

Sanık : Fransa'nın son harekâtında «sayfa 
29» bir uygunluk vardır. Bir diktatör getirdi
ler, fakat o adam yeni bir Anayasa tadiline 
gidiyor. Diktatörlüğü kabul etmiyor. Fransa bü
yük tehlike karşısında, komünistler müstesna, 
Degol'ün etrafında toplandı. «Sayfa 30». 
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Sanık, Adnan Menderes'le bu karşılıklı ko-
nuşmalariyle Demokrat Partinin zaıf teşkil 
eden cihetlerini, demokrasiye bağlılığı, Demok
rat Partinin münevverlere arka çevirdiğini söy
lemiş ve tenkid etmiştir. Bu konuşmalar mura
kabe görevini yapageldiğini açık olarak göster
mektedir. Nitekm kendisi Kırşehir Kanununa 
da kırmızı oy vermiştir. 

Esas hakkındaki iddiada mahkûmiyet için 
de hukukî bir gerekçe gösterilmemiş ve bu ko
nuşmalara temas edilmemiştir. 

381. — Ömer Yüksel : 

Son devrede Cumhuriyet Halk Partisi lis
tesinden milletvekili seçilmiş, 1958 yılında o 
partiden ayrılarak Demokrat Partiye katılmış
tır. Murakabe görevini yaptığı hakkında bir 
davranışı yoktur. Kemal Özçoban ve arkadaşla
rı tarafından verilen basın suçlarının affı hak
kındaki önergede imzası bulunduğunu arkadaş
larından öğrenmiş olduğuna dair müdafaası 
önerge münderecaatma göre doğru değildir. 
Demokrat Partiye geçmekle fiilen o partinin gi
dişini ve tutumunu desteklemiş sayılmak ica-
beder. Müdafaası, kararın yukarda buna mah
sus kısmında münakaşası yapılan umumi ve hu
kukî sebepler dahilindedir. Fer'î iştirak halinde
dir. 

382. — Talât Alpay : 

1954 ten beri milletvekilidir. Devresindeki 
dâva konusu.bütün kanunlara oy vermiştir. Si
yasal Bilgiler Fakültesinin okul haline getiril
mesine dair takrirde imzası vardır. Kanunlar 
yolu ile ve olaylar sebebiyle fiilen ve açık ola
rak Anayasanın ihlâli karşısında murakabe va
zifesini yapması bakımından hiçbir faaliyeti ol
mamıştır. Müdafaası kararın buna mahsus kıs
mında münakaşa ve izahı yapılmış olan umumi 
ve hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak halin
dedir. 

383. — Mahmut Ataman : 

1954 ten beri milletvekilidir. Seçim, Basın ka
nunlarının ve İçtüzüğün tadillerine oy vermiş
tir. Kayaalp listesinde adı vardır. Murakabe 
görevini yaptığı hakkında bir faaliyeti olma
mıştır. Kromit şirketindeki Meclis tahkikatı do-

layısiyle Meclis görüşmelerine katılmamış olma
sı, Anayasanın gerek kanunlarla, gerek olaylar 
yolu ile fiilen ihlâli karşısında murakabe göre
vini yapmaktan kendisini berî kılamamak ica-
beder. Müdafaasının sair kısmı kararın mahsujs 
kısmındaki umumi ve hukukî sebeplere girmek
tedir. Fer'î iştirak halindedir. 

384. — Ömer Lütfi Erzurumluoğlu : 

1954 ten beri milletvekilidir. Kırşehir Ka
nununa, 39 ncu, Seçim ve Basın kanunlarının, 
İçtüzüğün tadillerine, tahkikat encümeni ku
rulmasına oy vermiştir. 

Seçim kanunu tasarısını encümende imza ye 
ehemmiyetine binaen takdimen görüşülmesini 
teklif etmiştir. 

7 . 4 . 1960 tarihinde teşkil edilen 11 kişi
lik komisyonda üyedir. 

7 . 6 . 1958 de gruptaki «sayfa 89 dan iti
baren» konuşmasında: ( tedbirlere gelince, 
gerek Adnan Bey Hükümet Başkanı sıfatiyle, 
aynı zamanda Genel Başkan sıfatiyle muhalfe-

' fet partisi liderini adım adım takibettiğini ve 
onun İstanbul'da yapacağı hareketleri büyük 
bir dikkatle, evvelden görerek onu önleme
ye çalıştığını ve bu bakımdan tedbirler aldı
ğını ve muhalefet liderinin arkasına baka balsa 
Ankara'ya çevrildiğini söylediler. Bu, hem Hü
kümetin vazifesidir, hem de biz şükran borçlu
yuz... Bir şey daha arz edeyim: Bir aralık bu
rada gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanununu 
tatbik ederken, el sıkmıya, nihayet bir arada 
yemek yemeye müsaade etmiyecek kadar ileri 
giderken bir taraftan, İzmir Mebusu arkadaşlar 
hatırlar, İnönü İzmir'e mutantan bir merasimle 
gidiş yaptı. Adnan Bey muhalefet partileri ve 
İnönü hakında ne tedbir alırsa beraberiz. An|a 
gevşeklik göstermesin. Biz parti olarak, Parla
mento olarak, Hükümet olarak muhalefet parti
lerinin karşısında bugün için birbirimize kenet
liyiz). demektedir. Sanık bu konuşmasiyle mu
halefete karşı zihniyetini ve muhalefet liderini 
takibedecek derecede tedbirlerin sıkı tutulması
nı istediğini açığa vurmaktadır, Hükümete şid
det tavsiye eden 119 imzalı 7 . 6 . 1958 tarihli 
önergede imzası vardır. 

Sanık, 3 . 12 . 1959 tarihli grup zaptı sajy-
fa 68 de de: ( İktisadi Devlet teşekkül
lerinde vazife alan milletvekillerinin istifa öt-
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melerini istemekte ise de buna karşılık ayrılan 
milletvekillerinin yerine D.P. adayı olup da ka
zanamayan adayların yerleştirilmelerini) teklif 
etm.ektedir. Bu da yine partizan bir zihniyetin 
mahsulüdür. 

Müdafaasında tetkikini istediği 12.6.1956, 
5.6.1958, 7.6.1958, 10.6.1958 ve 12.6.1958 ve 
11.5.1960 tarihli Grup zabıtları incelendi. Ne
tice itibariyle sorumluluğunu kaldıracak ve ne
ticeye tesir edecek bir mahiyeti haiz değildir. 
Bundan başka tetkikini istediğ' sözlü soruların 
konuları da Anayasa sahası dışındadır. 

Sanık gerek kanunlar yolu ile, gerek olaylar 
sebebiyle fiilen Anayasanın açık olarak ihlâli 
karşısında murakabe görevini yaptığı hakkında 
bir faaliyeti olmamıştır. 

Milletvekillerinin teşriî masuniyetlerinin 
işari oyla kaldırılmasının tetkiki için kurulan 9 
kişilik komisyonda bunun muvaffak olamıyaca-
ğı reyinde bulunan 5 kişi arasındadır. Kül ha
linde durumu mütalâa edilerek fer'i fail halin
de olduğu takdir kılınmıştır. 

385. — Numan Kurban : 

1954 ten beri milletvekilidir. Seçim, Basın 
kanunlariylc İçtüzüğün tadillerine oy vermiş
tir. Siyasal Bilgiler Fakültesinin okul haline 
getirilmesine dair kanun teklifinde imzası var
dır. 90 lık takrirdeki imza çizilmek suretiyle 
iptal edilmiştir. Bu takrirde diğer sanık mil
letvekillerinin imzasına dokunulmayıp da, sanık 
Ayşe GünePde geçtiği gibi, bu sanığın imzası
nın çizilmek suretiyle iptal edilmesi keyfiyetini 
kendisinden başka bir şahsa izafe etmek için 
mâkul bir sebep mevcut değildir. Müdafaası 
kararın mahsus kısmında tahlil ve izahı yapıl
mış bulunan umumi ve hukukî sebeplere dâhil
dir. Fer'i iştirak halindedir. 

386. — Fuat Nizamoğlu : 

1950 ve 1957 devrelerinde milletvekilidir. 
Halk Partisi malları hakkındaki Kanunla içtü
züğün tadiline ve Tahkikat Encümeni kurulma
sına oy" vermiştir. Anayasanır gerek kanunlar
la, gerek olaylar dolayısiyle fiilen ihlâli karşı
sında murakabe görevi bakımından bir faaliyeti 
olmamıştır. Müdafaası kararm mahsus kısmın
da tahlil ve izahı yapılan umumi ve hukukî se

bepler çerçevesine dâhildir. Fer'î iştirak halin
dedir. 

I 387. — Nâzım Taml : 
j 

Son devre milletvekilidir. İçtüzüğe oy ver-
! mistir. Siyasal Bilgiler Fakültesinin okul hali

ne getirilmesi teklifinde imzası vardır. 3.5.1960 
tarihli Grupta karşılıklı konuşmalar sırasında 
sanığın İstanbul - Ankara olayları dolayısiyle 
yapılan konuşmada «Ne isyanı bastırıldı» de
miş olmasının neticeye tesiri olamaz. Yurt dı-

j şında bulunmanın dahi netice üzerinde bir te-
I siri olmamak icabeder. Kaldı ki, sanık Salâhi

yet Kanununun kabulünden sonra 22.5.1960 ta
rihinde yurt dışına çıkmıştır. Müdafaasında 

i bahsedilen faaliyetleri Anayasa sahasının dışm-
I dadır. Son devre milletvekili olup yalnız İçtü-
j züğc rey vermiş olması hali lehinde cezayı azal-
I tıcı takdirî bir sebep sayılmıştır. 

388. — Abdullah Akın : 

I Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka-
ı ımnlara oy vermiştir. Esas iddiada sanığı 

11.5.1960 tarihli Gruptaki : (... Burada beraber 
durmamız icabeder,. Gerek Meclis içinde gerek 
dışarda ne kadar suçlu varsa cımbızla ayıklayıp 

I içeri koymamız lâzımdır. Bunların teşriî masu
niyetini kaldıracağız, ceza mı vereceğiz, ne yapa
caksak yapacağız) şeklindeki konuşmasına is-
tinadcdilmiştir. Bu konuşma 146 ncı maddenin 

I 1 nci fıkrasının tatbikine müsait mahiyet ve de
recede değildir. Sanığın murakabe görevini 
yaptığı hakkında hiçbir faaliyeti olmamıştır. 

I Müdafaası yukarda bahsedilen şekilde umumi 
ve hukukî sebeplere dâhildir. Fer'î iştirak ha
lindedir. 

389. — Cemal Zühtü Aysal : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermemiştir. İfadesine göre Tahki
kat Encümeni kurulması ve Salâhiyet Kanunu
nun çıktığı tarihlerde Ankara'da değildir. Dâva 
mevzuu suç gerek kanunlar yolu ile, gerek 
olaylarla fiilen Anayasanın açık olarak ihlâli 
karşısında murakabe vazifesini yapmamak ne
ticesi teşekkül etmektedir. Sanık bu kanunlara 
oy vermemiştir, ancak bunların Meclisten çıkı
şında ve olaylar karşısında murakabe bakımm-

• dan hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Bu itibar-
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la bahis konusu kanunlara oy vermemiş olması
nın neticeye bir tesiri olmamak icabeder. Müda
faası diğer sanıklarda geçtiği veçhile umumi ve 
hukukî sebepler dâhilinde kalmaktadır. F e r i 
iştirak halindedir. 

390. — Suat Başol : 

1950 den beri milletvekilidir. Tahkikat En
cümeni kurulması ve Salâhiyet Kanunu hariç, 
devresindeki bütün kanunlara oy vermiştir. 
Murakabe görevini yaptığı hakkında bir faali
yeti olmamıştır. Yazılı müdafaasında bahset
tiği faaliyetler Anayasa sahası dışındadır. 

24.7.1958 tarihinde Grup zaptı sayfa 221; de 
C.H.P. nin Irak hâdiseleri sebebiyle Meclisi 
olağanüstü toplantıya çağırması dolayısiyle söz 
alan Adnan Menderes: (Muhalefeti konuştur
mamak için meseleyi nasıl halledeceğiz?) dedi
ğinde sanık oturduğu yerden : (Kifayet tahriri 
verdik mi mesele gayet basit) demiştir. F e r i 
iştirak halindeir. 

BAŞKAN — Okunan önergenin 415 nci say
fasına kadar gelinmiştir. 

13 Nisan 1966 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

....>... >>&< 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
77. BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1966 Pazartesi 

Saat : 15,00 

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

6. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edilen 
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle 
millî servetin israfına 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 JŞiya 
Ekinci 'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygu
lanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyalleştjril-
mesindeki Hükümet tatbikatı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/11) j 

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

10. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, pü-
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair ibiş
leri Bakam hakkında Gensoru açılmasına ö|air 
önergesi (11/13) 

11. — Eskişehir Milletvekili Şevket Astyuz-
oğlu'nun, aşın sağ ve sol akımların yaygın |bir 
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış
larına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/JL4) 

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

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

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorunılu 
bir mensubunun beyanına güvenerek girişlik
leri fiillerden doflayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve İskân Bakanı hakkında 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) 



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 haklarında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/18) 

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

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

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

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 İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(H/23) 

21. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'-
ın 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 
önergesi. (11/25) 

23. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinalan 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) 

2 — 
24. — Samsun Milletvekili Kâmran Evlıya-

oğlu ve ilyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar
lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/27) 

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'm, 
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 imam - 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'm, bâzı 
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan 
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı
sında tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/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 (U/34) 



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

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in^ 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arkal 
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de 
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldınlmasi 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldı^ 
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurula 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner--
gesi. (2/14, 4/56) 

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

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada^ 
sının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesiJ 
(2/110, 4/58) 

46. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga-
mn, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 36: 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adıj 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim vej 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden; 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine | 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-i 
nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 i 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici 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-



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'ın, 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 S er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

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

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

53. — Konva Milletvekili ihsan Kabada-
yı'mn. Konya Milletvekili İhsan Kabadavı ve 
10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkın «lakı ka
nun teklifinin havale edilmiş olduoıı Millî Eği
tim. ve Plân komisvonlarmdan seçilecek beser 
üyeden kurulu srecici bir komisyonda görüşül-
metme dair önergesi. (2/19, 4/66) 

54. — öaziantet) Milletvekili Ali ihsan do
ğuş'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 

ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve iskân, 
içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

55. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,. 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

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

57. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket As-
buzoğlu ve Hayri Başar'm, 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 görüşülmesine 
dair önergesi. (1/133, 4/72) 
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60. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı A t alay'm, 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. —-ı 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) 

62. — 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 içtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkeresi (2/160, 3/298) 

63. — 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
diğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (2/177, 3/299) 

64. — 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) 

65. — Tanm 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 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/301) 

66. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 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) I 

67. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmei 
Ali Demir'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir ek madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta bulu} 
nan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile birlik} 
te görüşülmek üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince tehirine dair tezkeresi (2/162, 3/316J 

68. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 9 arkada} 
sının 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(e) bendinin tadiline ve bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak} 
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile 
birlikte görüşülmek üzere İçtüzüğün 36 nci 
maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi 
(2/190, 3/317) 

69. — Maliye Komisyonu Başkanlığının] 
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 9 arka] 
elasının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe hazır-f 
lanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşmek üzere İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezkej 
resi. (2/176, 3/318) i 

70. — Maliye Komisyonu Başkanlığının^ 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 18 yaJ 
şını doldurmadan Devlet hizmetinde ücretli kad
rolarda çalınanların hizmet sürelerinin borçlan-) 
mak suretiyle fiilî emeklilik hizmetlerine eklen} 
mesi hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanunu^ 
na ek kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile! 
birlikte görüşmek üzere İçtüzüğün 36 ncı madn 
desi gereğince tehirine dair tezkeresi. (2/202J 
3/319) 

71. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ga-j 
ziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'nün, 5434 sa^ 
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici] 
65 nci maddesinin (k) bendine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe 
hazırlanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu 
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere İçtüzüğünj 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi.! 
(2/228, 3/320) j 



B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

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

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 ka^ 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana 
yasanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver 
site ve yüksek okullara giremiyenlerin duniT" 
lan nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü 
güne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorum 
(8/85) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş' 
in, 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 Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair MÜH Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

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

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

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

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

13. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından 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 
oölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
iair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

16. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamamnda bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar-
ılıksız 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 îşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların nefler 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 Tabu Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

20. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, 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'ın, 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'-
in, 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 İşleri Bakanından söz* 
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) 
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28. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Çay 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) j 

29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çang'a'-
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) i 

30. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nâkli
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 i se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

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

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

36. — Uşak Milletvekili Fahri UğrasiŞoğ-
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 Bakanlarından sözlü sorusu. 
(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 
Bakanından 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 sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından 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 Düşünselin, 
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. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

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

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

52. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bazı kaza ve köylerinde, sel felaketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 



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 Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, Özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

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 . Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

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

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

61. — Kayseri Milletvekili Fehmi CumaJlı'-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya '-
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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'r 
m, 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. — İçel 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 Milletvekili Nazif Kumcu'nun, 
Kimya 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 Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

67. — İçel 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 Milletvekili 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 enirine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 
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71. — Aydın Milletvekilli M. Şükrü Koç'un, 

ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

72. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
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'ın, 
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, 
israil ve Holânda'dan ithal edilen re Sıaal 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 ihsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'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 Âdil 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-

I ğuna dair içişleri 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 îşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

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

83. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, 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'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

85. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm 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 yoliyle 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 İçişleri 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 
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maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, imar 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-' 
in, 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, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

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

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

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

97. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, 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'm, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

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

101. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüd'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eskil ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

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

103. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Ijak-
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almışj ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu-

bu-
Ba-

ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş 
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
kanından sözlü sorusu (6/208) 

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

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

106. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza tJzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde-

tek-
jdair 

Bakanından sözlü sorusu 

ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında 
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına 
Gümrük ve Tekel 
(6/211) 

107. — Manisa Milletvekili Sami Binicio^lu'-
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) 
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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 Urasızoğlu'-
nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

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

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

115. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve | 

Tabiî 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 DSÎ 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 
tmar 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 Tabiî 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 yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 



- 1 3 — 
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü asılma-
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. — tVan 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) 

134. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetinieki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

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

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

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

138. — Van Milletvekili M. Malin Yıldıjz'm, 
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 Yıldiz'm, 
Van'ın Gürpmar ilçesinin Zernek mevkiindo bir 
baraj inşaasının programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/246) 

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

143. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'in, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahımı dü-
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şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba- I 
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

144. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
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 Uy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

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

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

148. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy- I 
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin- I 
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) 

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

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

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

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

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 İşgüzar'in, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

154. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, 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 kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

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

157. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
Vnun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

158. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.C. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür-
1 erinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

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

160 — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
I sal'in 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'm, 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'm, 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 ITü şünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

167. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon - 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) 

170. — 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) j 

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'ın1, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşejı 
usulden neden aynlınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/277) 

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

174. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nııi, 
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 tarihleıji 
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmi^ 
Dİduğuna dair içişleri Bakanından sözlü soruf 
su (6/280) 

176. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'in, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirkef 
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığ}. 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunu^ 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanında^ 
;özlü sorusu (6/281) 

177. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sat-
ıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan v0 

köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre da
mıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından söz* 
lü sorusu (6/282) 

178. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe İ 
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı[ 
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) | 

i 
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179. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü
ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair sergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 

180. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek odan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

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

182. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo
ğan'm, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden inikân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/287) 

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

184. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner 
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/289) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Me-clisi üyele

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

X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 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, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 

(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
3 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

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

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi 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 İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 1 .1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1 .1966] 
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6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 

eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
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
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953v tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

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

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 .1966] 

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

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

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141,1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi;: 
16.2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16.2.1966] 

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

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünüjn 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı 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 yık Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta-

(Millet Meclisi Birleşim : 77) 
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sarısı ve Sayıştay Komisyonu rapora (3/136, 
1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
26.2.1966] 

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

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 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 Milî 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 Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
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] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve şua-
batı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. Sayısı: 
90) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1966] 

X 23. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1962 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/ 162, 1/32) (S. Sayısı: 86) [Dağıtma ta
rihi : 27.3.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do

ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 .1.1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(Ş. 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] 

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 tasansı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 .2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1966] 

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

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 .1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (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 raporları. (1/62) 
(8. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1966] | 

15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Ettem 
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 tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi iuç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabii 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 kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun j ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra-r 
porlan (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-

I misyonları raporları (1/74) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi: 10.3.1966] 



20. - 17 . 7 .1965 tarihli ve 507 sayılı Es. 
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de* 
getirilmesine ve bu kanun* geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966} 

X 21. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 

be§er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/128) (S. Sayısı : 89) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1966] 

X 22. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/131) (S. Sayısı : 
91) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1966] 


