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1. - SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesine 
dair takrirler kabul edildi. 

Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk, ruz
namede bulunan Türk Ticaret kanunu lâyiha-
siyle Türk Ticaret kanununun yürürlüğe gi
riş ve uygulanma şekli hakkındaki kanun lâyi
hasına dair izahat verdi ve mezkûr kanun lâ
yihalarının maddeleri üzerinde 23 Haziran 1956 
tarihine kadar Riyasete verilecek tadil teklif
lerinin Adliye Encümenince tetkik edilerek 29 
Haziran 1956 Cuma günü Umumi Heyette yal
nız tadil teklifleri hakkında encümenin hazır-

Teklifler 
1. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlü
ğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 6706 sayılı 
Kanunla muaddel 1 nci maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi (2/329) (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Memurların tahsil müesseselerinde talebe ola-
mıyaeaklarma dair 4007 sayılı Kanunun mer
iyetten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/330) (Dahiliye ve Maarif encümenlerine) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Polis siteleri ve polis merkez, karakol ve nok
talarının inşası hakkında kanun teklifi (2/331) 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — îzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Ko
caeli Mebusu Nüzhet Akın'm, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Memurları teşkilâtı hakkındaki 
5509 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/332) 
(Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 

Federatif Halk Cumhuriyeti hükümetleri ara
sında imzalanan «Orta vadeli pamuk ve buğ
day Anlaşmasına mütedair Protokol» ün kabu
lü hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ti
caret encümenleri mazbataları (1/313) (Ruzna-
meye) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında emtia mü
badelesi ve hububat satışlarına dair Anlaşma-

lıyacağı mazbata üzerinde yapılacak müzakere 
sonunda kanun lâyihalarının takdimen ve müs-
tacelen görüşülerek kül halinde reye vaz'olun
masına dair takriri kabul olundu. 

18 . V I . 1956 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
İçel Mebusu Zonguldak Mebusu 

Refik Koraltan Edibe Sayar 

Kâtip 
Kayseri Mebusu-

İbrahim Kirazoğlu 

mn ve ekinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/281) (Ruznameye) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında emtia mü
badelesine ve hububat satışına dair akdedilen Ek 
Anlaşmanın ve merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye, Ziraat ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/347) (Ruznameye) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 
1955 - 31 Mart 1956 devresindeki mal mübadele
lerine mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 
8 Mayıs 1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 
26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek 
Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/312) (Ruznameye) 

9. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat ile 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker 'in, eski İktisat 
ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili 
Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Başvekil Yar
dımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüş
tü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takrirleri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahkikat En
cümeni mazbatası (4/159, 160) (Ruznameye) 

10. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Es
kişehir, Kırklareli ve Konya vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yıllarında tabiî âfetlerden zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkında kanun lâyi
hası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/472) 
(Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



KÂTtPLEK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,15 

REÎS — Reisvekili îhsan Baç 

Attila Konuk (Antalya), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

BEİS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Kelkit kazasının Bandola köyünden 

Ömeroğlu Şahin Doğan'm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazhatası (3/344) (1) 

Yüksek Riyasete 
Kore'deki Birleşmiş Milletler Başkumandan

lığı emrindeki 6 ncı Kore Türk Tugayının on 
beş gün sonra Anavatana dönmek üzere bulun
duğu 'takarrür etmiştir. 

Ruznamenin, bir defa müzakereye tâbi olan 
maddelerinden 44 No. da, ölüm cezasına mah
kûm, aynı birlikten onbaşı Şahin Doğan'a ait 
mazbata metninde mevzuun takdimen ve müsta-
celen müzakeresi arz ve teklif edilmiş olduğun
dan işbu maddenin ruznamedeki suallerden ve 
bütün maddelerden evvele alınarak görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Mazbata Muharriri 
Yozgad Mebusu 
Mahmut Ataman 

REİS — Ruznamenin birinci defa müzakere
ye tâbi maddeleri arasında ve 44 ncü maddede 
yer alan Kelkit kazasının ÛBandola köyünden 
ömeroğlu Şahin Doğan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki mazbatanın diğer madde
lere takdimen ve müstacelen müzakeresi isteni
yor. Bu hususu reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 

(1) 206 sayılı mazbata zaptın sonımdadır. 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı efendim? 

Halis Tokdemir, buyurun. 
HALİS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; bana hâdisede, adlî bir 
hata olduğu kanaati gelmektedir. Şöyle ki : Bir 
Türk veya Türk tabiiyetindeki bir insan Türki
ye hudutları dışında bir suç işlerse, suçun mu
hatabı bir yabancı olduğu takdirde bizim Ceza 
Kanunumuzun tatbik edilmemesi lâzımgelir. 
Eğer hâdise Türk tugayından iki Türk eri ara
sında geçmiş bir hâdise olsa idi ve bu hâdise 
Türk hudutları içinde geçse idi bizim Ceza ka
nunlarımızın hükümlerine tâbi olması lâzımge-
lirdi. Ama muhatap Türk tâbiiyetinden olma
makla beraber suç da askerî olmıyanbir vakıa
dır. («Askerî mahkemenin salâhiyeti dışındadır» 
sesleri) 

Binaenaleyh, hattâ bir arkadaşımızın dediği 
gibi askerî mahkemenin dahi salâhiyeti dışın
dadır. Suç askerî bir suç değildir. Sadece şahıs 
askerî bir şahıstır. Kaldı ki beynelmilel huku
ka göre de bu şahsın muhakemesi bizim askerî 
mahkememizin salâhiyeti dâhilinde değildir ve 
burada bizim Askerî Ceza Kanunumuzun değil 
Kore Kanununun, Kore sivil mahkemesi tara
fından tatbiki lâzımgelirdi. 

Şimdi, Kore Kanununu tetkik etmeden, Ko
re mahkemesi bu işe bakmadan, bizim kanunu
muzun ve bizim mahkememizin salâhiyetsiz ola
rak verdiği idam hükmünü tasdik mevkiinde 
bulunan Yüksek Heyetiniz bir adlî hataya dü
şebilir. Burada 15 sene, 30 sene hapis cezası fa
lan değil, bir telefi nefis vardır, İdam edeceğiz, 

— 359 — 
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asacağız adamı. Binaenaleyh adlî bir hataya 
düşmiyelim. Dikkat nazarınızı çekerim. Suç ta
ammüden bir öldürme olmayıp suç mevzuu da 
mühim bir meblâğ değildir, 60 dolardır. Taam
müden öldürme olması için bir tasarlama olma
sı lâzımdır, silâh tedariki, pusu kurma falan 
lâzımdır. Bunların çoğu yoktur. Onun için na
zarı dikkatinizi çekerim. 

KEÎS — Muhit Tümerkan, 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım, haber çok üzücüdür. Hâdise vâki ise 
bunu yapan insanın bir Türk askeri olması ' 
ihtimalini aklımız ve havsalamız kabul etme- ' 
mektedir. Bu adam Türklük iddiası ile ordu- ' 
muz arasına girmiştir. Binaenaleyh gerekli ' 
ölüm cezası infaz edilmeden evvel bu adam 
Türklükten tecrid edilmeli, ondan sonra ma
hallî Kore kanunlarına veya işgal mahkemele
rine teslim edilerek suç sabit ise orada ademe 
gönderilmelidir. Bir kere rapordan da anlı
yoruz ki, bu suç askerî vazife ile ilgili değil\ 
dir, hariçte işlenen bir suçtan ibarettir. Nite
kim bizim memleketimize birçok yabancı dev
let askerleri gelirler burada işledikleri bir 
suçtan dolayı bizim mahkemelerimize verilir
ler, kendi idarelerince ayrıca disiplin cezaları 
da görmeleri mümkündür. Fakat asıl cezayı 
bizim mahkemelerimizden yerler. 

Şimdi, Kore'de Korelilere karşı işlenmiş 
bir suç vardır. Türk olduğuna ilgilileri nasıl
sa inandırmış bu asker o ecnebi memlefkette 
parasına tamah ederek bir insanı öldürmüştür. 
Bu gibi suçlarda en ufak bir müsamahanın 
yeri yoktur, ancak, burada bir arkadaşın de
diği gibi adlî hata mevcudolup olmadığını tah
kik imkânlarımız da yoktur. 

Ben şunu teklif ediyorum : Evvelâ bu şah
sı Türk tâbiiyetinden ıskat edelim, ondan son
ra Kore'de nizamı muhafazaya, suçluları muha
keme etmeye salahiyetli ve mahkeme hükümle
rini icra edecek makama tevdi edelim, suçu 
tesbit etsin, o takdirde orası bizim ruhi huzu
rumuzu temin edecek karard da verecektir. 
Bu Riretle suçlu asıldığında dünya radyoları 
bir Türk askeri şu sebepten dolayı asılmıştır 
deme imkânını kolay kolay bulamıyacaktırlar. ' 
Keşke bu mesele orada halledilmiş olsaydı. ' 

RElS — Tahsin Yazıcı, 

TAHSİN YAZICI (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, birinci tugay Kore'ye muvasalatın
dan sonra 29 Ekim 1950 gece yarısından itiba
ren harb haline tâbi tutulmuştur. Harb haline 
tâbi tutulan bir birlikte, hazerde tatbik edilen 
cezaların daha şiddetlilerinin tatbik edileceğin
de şüphe yoktur. 

Biraz evvel bir arkadaşımız buyurdular ki, 
Kora kanunlarına tevdi edelim. Kore'liler bu hu
susta Türklere karşı o kadar hürmetkar ve bağ
lıdırlar ki, değil bir adamlarının, yüzlerce adam
larının dahi nahak yere öldürüldüğünü bir an 
için kabul edelim, en ufak bir ses çıkarmazlar. 
Bunun ufak bir misalini arz edeyim: 

Daha henüz cepheye yürümeden hazırlık 
garnizonunda bir acemi şoförümüz, birgün, bir 
kamyonun direksiyonuna geçiyor. Garnizon 
kapısından kamyonunu çıkarırken yanlış bir 
sevku idare yüzünden, bir duvar dibinde çöme-
lip güneşlemekte olan 5 - 6 kişiden ibaret bir sı
ranın üzerine yürüyor ve bunlardan 3 ünü öl
dürüyor, diğer 3 ünün de kemiklerini hurdahaş 
ediyor. Bunda bir kasıt yoktu, bir kaza idi; 
fakat daha ilk zamanda Kore'de kötü bir tesir 
yaratmamak için adlî unsurlarımızı derhal Ko
re adliyesiyle temasa getirdik. Kore adliyesi 
bu müracaatımız karşısında «Bizi kurtarmaya 
gelen sizler için en ufak bir dâvamız olamaz, de
diler. Bahusus, meselede bir kasıt da olmayın
ca...» Bir camia içinde, hiç şüphe yok, bâzı kö
tü adamlar bulunabilir. Benim zamanımda da 

birkaç kötü ruhlu asker bâzı kötü yollara gir
diler ve Korelilere hacilâne muameleler tatbik 
ettiler. Askerle, mücrimle mağduru birleştirdi
ğimiz zaman mağdur ayaklarımıza kapanmış; 
«Efendim, bunlar bizi kurtarmaya gelmiştir, sa-
kmola ki, bunlara ceza tatbik etmeyin.» demiş
tir. Kore'liler bu kadar mürüvvetkâr idiler. 

Bugün de, bu suçu işliyen onbaşı hakkında 
Kore'lilerin bir ceza vermesine imkân yoktur. 
Harb hali bugün dahi orada devam ettiğine gö
re, kararın tatbik edilmesi lâzımdır. Ben bir hu
kukçu değilim, bir kanuncu değilim; fakat ora
da bu kararı vermek salâhiyetini haiz olan mah
kemenin bu kararının tatbik edilmesinin muva-
fıkı adalet olacağı ve bunun' Birleşmiş Milletler 
birlikleri arasında Türk'lerin hakkaniyete, ada
lete bağlılığının derecesini göstermek bakımın
dan faydalı olacağı kanaatini taşıyorum, 

860 
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REİS — Başka söz istiyen var mı? Buyurun 

Ercüment Damalı. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, bir Türk'ün yabancı diyarlar
da işliyeceği suçun ne suretle takibedileceği 
beynelmilel ceza hukukunun prensiplerine uy
gun olarak mevcut Ceza Kanunumuzda belirtil
miştir. Zannediyorum bizi tereddüde götüren 
keyfiyet, harb halinin yurt dışı bir memlekette 
vâki olması muvacehesinde, Türk kanunları
nın mı, Türk mahkemelerinin mi; mahallî ka
nunların veya mahallî mahkemelerin mi bu su
çun muhakemesini rüyete salâhiyettar veya va-
zifedar olduğu hususudur. Raporda maattees
süf işin hukuki cephesi lâyikı veçhile aydınla
tılmamıştır. 

Bâzı şaşmaz ceza prensipleri vardır. Suçlular 
için bu prensiplerin tatbiki şarttır. Bu prensip
ler bu hâdisede ne suretle tecelli etmiştir? Bu 
hususta bir izahat mevcut değildir. Bu itibarla 
tereddüt içerisinde olduğumuzu kabul etmek 
iktiza eder. Mahallî kanunun bu gibi ahvalde 
daha hafif bir ceza vermesi bahse konu olabilir. 
Böyle midir, değil midir? Tetkik edilmemiştir. 

Kore askerî birliğinde Türk askerinin işle
diği suçun mağduru Türk tabiiyetinde değildir, 
harb hali mevcuttur. Geniş bir suretle ceza 
sistemleri tatbik edildi, fakat âdi olarak müta
lâası mümkün bir katil suçunun, her şeyden 
evvel mahallî devletçe bir intizamı âmme me
selesi olduğunu kabul etmek yerinde olacağına 
göre, bu intizamı âmme suçu olarak Kore ka
nunlarının, Kore makamatmm suçluyu talebedip 
etmediği hususlarının raporda behemehal açık
lanması gerekirdi. Muhterem paşanın anlattığı 
Kore'de askerlerimiz tarafından gayrikasdi ola
rak icra edilmiş birkaç suç hakkında, bize karşı 
izhar buyurulan sempati münasebetiyle vâki 
olan mukabeleler, bir kanunun mücerret tatbiki 
zarureti karşısında bizim hâdisemize hiç şüphe 
yok misal teşkil edemez. Zaten misal teşkil 
etmesine de imkân yoktur. 

Bu itibarla, suçlunun suç işlediği zaman 
hangi ceza ile karşılaşacağını evvelden bilmesi 
cezai ehliyeti noktasından esas bulunduğuna 
nazaran, mahallî kanunun mümasil hâdiseyi ne 
suretle tecziye edeceği ve hangi unsurlar üze
rinde, duracağı hususlarının açıklanmasında ha
kikaten fayda vardır. 

.1956 0 : 1 • 
Türk Askerî Mahkemesi hâdiseye vazıyed et

miş, kendi usul hükümlerini, kendi kanununu 
tatbik etmiştir, hükme vâsıl olmuştur. Bu an
laşılıyor. Fakat acaba mahallî makamat suçluyu 
istemiş midir? Arada bir hukuki ihtilâf çıkmış 
mıdır? 

Bu çıkan hukuki ihtilâf salahiyetli merciler
ce nihai bir surette hallü fasledilmiş midir? Ya 
edilmiştir, ya edilmemiştir. Fakat edilmemişse, 
bir hukuki ihtilâf çıkmamışsa mücerret hukuki 
ihtilâfın çıkmaması keyfiyeti suçlu hakkında 
filân veya faları kanunun ceza hukuku esasatı 
noktasından tatbik edilmesi lüzumunu ortadan 
kaldırmaz. Bu itibarla komisyonun işi, daha 
geniş bir surette mütalâa ederek, tetkikat ve 
tahkikat yaparak hakikaten bu şerait altında 
mahallî kanunlar mı tatbik edilecek, Askerî 
Mahkeme Kore Kanununu mu tatbik edecek 
- çünkü bu da olabilir - bu hususları iyice tetkik 
edip bir karara varması ve Heyeti Aliyenizi ay
dınlatması iktiza ederdi. Biz, Büyük Millet Mec
lisinde bir üye olarak Kore kanunlarını bilme
diğimiz için kolay kolay rey verecek vaziyette de
ğiliz, tereddüt halindeyiz. Hâdiseyi daha ziyade 
aydınlatmak için, ceza hukuku prensipleri nok
tasından sureti seyrinin ve inkişafının beheme
hal Yüksek Meclisçe bilinmesinde zaruret vardır. 
Komisyonun bu hususların aydınlanması için 
Heyeti Aliyenize arzı malûmat etmesini rica ede
ceğim: 

REÎS — Halis Tokdemir, buyurun. 
HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) — Efen-

, dim, biraz evvel arz ettim. Burada suç askerî 
bir sue değildir, tamamiyle sivil bir suçtur. As
kerî suç olmayınca bizim askerî mahkemenin sa
lâhiyeti dâhiline girmez. Yani bizim askerî mah
keme bu suça bakamaz! 

Askerî suç olmayınca Türk Ceza Kanunu
nun tatbik edilmesi lâzımgelirdi. Türk Ceza Ka
nununun tatbiki lâzımgelince, Türk Ceza Ka
nununun kabul ettiği esasa göre cezaların mül-
kiliği esası, kabul edildiğine göre bizim Ceza Ka
nunumuz tatbik edilemez. 

Binaenaleyh bu üç noktadan askerî mahke
menin verdiği karar usulsüzdür, salâhiyetsizdir. 
Bu suçlunun Kore'de suçun işlenmesine mebni 
Kore sivil mahkemeleri tarafından Kore Ceza 
Kanununa göre cezalandırılması lâzımgelirdi. 
Salâhiyetsiz bir mahkemenin, tatbiki lâzımgel-
miyen bir kanunu tatbik ederek verdiği kara-
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rın burada tasdik edilmesi ve telefi nefse gidil- ı 
mesi kolay bir iş değildir. Takdiri vicdanlarını
za bırakıyorum. Bu işin tahkiki cihetine gidile
bilmesi için icra Vekilleri Heyetinin, ilgili icra 
makamı nezdinde teşebbüs yapabilmesi için Bü
yük Millet Meclisi olarak nazarı dikkatinin çe
kilmesi lâzımdır. Bu yolda bir takrir veriyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

REİS — İzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Eize) — Aziz arkadaşlarım, 

Adalet Encümeninin bu işi iyice incelemesi im
kânına, raporu geri almak suretiyle, sahibolma-
sını bilhassa rica ederim. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun altıncı maddesinde şöyle bir 
hüküm vardır : (Askerlerin askerlik vazifelerine 
veya suçlarına taallûk etmiş, yahut askerler 
aleyhine işlenmiş olmıyan suçların muhakeme
sini umumi mahkemeler görür.) (Soldan ve 
sağdan, harb hali var sesleri) Biliyorum, o nok
taya geleceğim arkadaşlar. Bu hâdise âdi bir 
suçtur; asker bir şahıs sivil bir şahsa karşı ec
nebi bir memlekette bir suç işlemiş, parasına ta-
maen ve taammüden adam öldürmüştür. Ceza 
Kanunumuzun 450 nci maddesi gereğince bu
nun cezası idamdır. Komisyonun dikkatini bil
hassa bu noktaya çekmek isterim, anlaşmanın 
aslını aradım, bulamadım, fakat bu işle alâkalı 
bir arkadaşıma sordum, o da beni teyidetti. Ha
tırımda kaldığına göre Kore ile yapılan bir an
laşma vardır. Buna göre Birleşmiş Milletler men
suplarının Koreliler aleyhine işliyecekleri suç
lardan dolayı suçu işlemiş olan şahsın mahke
mesine tâbi olacağı ve kendi kanunlarına göre 
tecziye edileceği yolunda mukavelede sarahat 
vardır. Bu mevzu ile alâkalı ve tatbikatla meş
gul bir arkadaşım da bunu teyidetmiş bulun
maktadır. Komisyonun bu hususu incelemediği
ne kaaniim. Bundan başka, Türk Ceza Kanu
nunda 4 ve 5 nci maddelerin hükümleri vardır. 
Ve bu 4 ncü maddede yazılı «Türk kanunları
na göre aşağı haddi 3 seneden eksik olmayan 
şahsi hürriyeti tahdideden suçlar yabancı mem
lekette işlendiği ve kendisi Türkiye'de bulundu
ğu takdirde Türk kanunlarına göre cezalandı
rılır.» 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki 6 
nci madde muvacehesinde Askerî Mahkemenin 
ifou işte, yani suçluyu muhakeme etmek ve bir 
hüküm vermekte salahiyetli bulunduğu yolun- | 

.1966 C : l 
i da komisyon mesnedini izah ederek bizi tatmin 

ettiği takdirde elbetteki biz de muvafık rey ver
mekte tereddüt etmiyeceğiz. 

Fakat, şimdi okuduğum kanun maddesi mu
vacehesinde hüküm salâhiyetsiz olan, bir mah
keme tarafından, verilmiştir zannmdayım. Ko
misyonun bu ciheti izah etmesini rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, bu hâdisede Türk 
mahkemelerinin salâhiyetinde şüpheye zerre ka
dar mahal yoktur. Birinci olarak Ceza Kanunu
muzun 4 ncü maddesi ve bu maddenin son fık
rası ile 5 nci maddesi gayet açıktır. Ceza Kanu
nunun 4 ncü maddesinin son fıkrası (Yabancı 
memleketlerde Türkiye namına memuriyet veya 
vaizfe deruhte etmiş olup da bu memuriyet veya 
vazifeden dolayı bir cürüm işleyen kimse hak-

k kında Türkiye'de takibat yapılır.) der. 
Arkadaşlar, ifadeye dikkat edelim : Bu, va

zife ve memuriyete taallûk eden cürüm değildir. 
«Ne olursa olsun, Kore'de bulunan bir Türk as
keri orada nasıl bir cürüm işlerse işlesin, hakkın
da Kore kanunları tatbik edilecektir.» demek yan
lıştır. Çünkü Kore'de bulunması vazifeden do
layıdır. Cürmü ne olursa olsun vazifeden dola
yı işlenmiş sayılmak icabeder. Keza 5 nci mad
de daha açıktır. Burada vazife dahi bahis mev
zuu değildir. Asgari haddi üç seneden eksik ol
mıyan cürümlerden dolayı Türk kanunlarına gö
re cezalandırılacağı yazılıdır, ancak suçlu Tür
kiye'de bulunmak şartiyle. Hâdisemizde suçlu 
Türkiye 'de bulunmuş sayılır. Hariç - ez mem
leket imtiyazı vardır. Bu sebeplerle Türk mah
kemelerinin salâhiyeti üzerinde söz söylenemez. 

Ben, encümen mazbatasına bir noktada işti
rak etmiyorum. Mazbatada idam hükmünün Bü
yük Meclisin tasdikine lüzum olamadan infaz 
edilebileceği kabul edilmiştir. Bu kabul doğru 
değildir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci 
maddesi açık ve katî bir şekilde idam hükümleri
nin Büyük Millet Meclisince tasdikini âmirdir. 
Gerçi fevkalâde hallerde olmak üzere istiklâl Mah
kemelerine aksine salâhiyet verilmişti. Yine fev
kalâde olarak Tunceli Kanunu çıkmış ve böyle 
bir salâhiyet verilmiş idi. Ama hakikatte Tun
celi Kanunu, istiklâl Mahkemelerine ait mevzu
atın Teşkilâtı Esasiyeye uygun olduğu iddia edi
lemez, yanlış yola gidilmiştir. Adliye Encüme-

I ni tarafından işin esasının tetkiki icabeder. idam 
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hükümleri ancak Büyük Millet Meclisinin kararı 
ile infaz edilebilir. 

REÎS — Encümen namına Mahmut Ataman. 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA MAHMUT 

ATAMAN (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, 
söz alan arkadaşlar meseleyi yanlış vaz'ettiler. 
Kendilerine, Askerî Ceza Kanununun 5 nci mad
desini okumak suretiyle cevap vereceğim. 

Evvelâ; Askerî Ceza Kanununun 5 nci mad
desi ile; (Yabancı memleketlerde yapılan suçlar) 
matlabı altında şu hüküm vaz 'edilmiştir: (As
kerî şahısların yabancı memleketlerde Türk as
kerî kıtalarında veya diğer resmî vazifeler esna
sında veya esir karargâhlarında yaptıkları suç
lar Türkiye'de işlenmiş sayılır. Bunlar hakkın
da, yabancı memleketlerde hüküm verilmiş olsa 
bile, Millî Müdafaa Vekâletinin talebi halinde 
Türkiye'de tekrar muhakeme edilebilirler.) 

ikinci hale gelince; Heyeti Vekilenin 20 . IX . 
1950 gün ve 3/11940 sayılı kararma göre: (Bir
leşmiş Milletler emrine Kore'ye gitmiş olan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine mensup kimseler hakkında 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun seferberlik 
hükümlerinin tatbik edileceği) kabul edilmiştir. 

Askerî ceza muhakemeleri usulü Kanunu
nun 249 ve mütaakıp maddelerinde (hazerde 
tatbik edilecek hükümler), (seferde tatbik edile
cek hükümler) diye sarahat vardır. 

249 ncu maddede: 
(I - Kanuni yollara müracaat imkânı kalma

mış olan hükümlerin icrası, lüzumu, âmiri adlî 
tarafından hükmün altına işaret ve imza olunur.) 
denilmektedir. 

Bu maddenin dört numaralı bendinde: (Ha
zerde tatbik edilen hükümlerde idam kararı ve
rilmiş olursa idam cezasının infazı Büyük Mil
let Meclisinin kararma bağlıdır) deniliyor. 

Seferberlikte tatbik edilen hükümlere ge
lince : 

Seferberlikte hükmün infaz veya feshi; Mad
de 250 : «Seferber olan askerî mahkemelerin 
hükümleri hakkında temyiz yolu kapalıdır» Bu 
kabîl hükümlerin infazında âmiri adlînin işaret 
ve fesih hakkı vardır. Seferde temyiz yolu ka
palıdır. Halbuki hazerde tatbik edilecek hüküm
lerde temyiz yolunun açık olduğu ka'tî ve sa
rih olarak işaret edilmektedir. Şu hale göre, 
Kore'de sefer hali kabul edilmiş ve Askerî Ce
za Kanununun seferî hükümlerinin tatbik olu-
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nacağı Vekiller Heyetinin karariyle kabul edil
miştir ve temyiz yolu kapalıdır. Askerî adlî âmi
rin hükmün infazına işaret etmesi kâfi geliyor. 
Bu vaziyette artık tekrar Büyük Millet Meclisi
ne gelip Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci 
maddesine göre hükmün tasvibinin istenmesine 
hacet yoktur kanaatindeyiz. 

Eğer arkadaşlar suçun işleniş şekli hakkında 
izahat isterlerse kendilerine arzı malûmat ede
riz. (Lüzum yok sesleri) 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; Kore'de bulunan birliğimize 
mensup bir onbaşı bir Koreliyi öldürmüş, askerî 
mahkeme idam cezası vermiş. 

Şimdi bâzı arkadaşlarım çıktılar, sanki alel
ade şerait altında, Zeydin Amri öldürmesi gibi 
bir hâdise karşısında bulunuyormuşuz gibi bir
takım hukuki mütalâalar serdettiler. Mütalâa
ları çok muhteremdir, yalnız arkadaşlar mese
lenin hakiki mahiyetini göz önüne getirecek 
olursak vaziyetin hiç de böyle olmadığını görü
rüz. 

Arkadaşlar; Türk Milletinin bilhassa Türk 
Ordusunun ananeleri vardır; hiçbir milletin or-
dusiyle kıyas kabul etmiyen şerefli bir tarihî 
vardır. Macaristan seferinde; ordunun yolda gi
derken bir bağdan bir salkım üzüm koparan ne
ferini idam eden hükümdarın adaletini Avrupa 
bugün hâlâ övmektedir. Vaka nerede işleniyor? 
Kore'de. O Kore ki; orada tarihimizde yeni bir 
sayfa açmışız, yeni hamaset destanları yazmışız, 
orası tarihimiz için, askerî tarihimiz için, ordu ta
rihimiz için bir dönüm noktası olmuş. Orada yal
nız millî seciyemizi, millî hamasetimizi, millî kah
ramanlığımızı göstermekle kalmamışız, orada 
Türkün adaletini, şefkatini, uluvvü cenabını 
göstermişiz, dünya milletleri arasında dünya or
dularına örnek olmuşuz. Yalnız harb etmekle 
kalmamışız, insan şefkatinin en yüksek, en ince 
ve en şefik misallerini vermişiz. Anasız, babasız 
sokakta avare kalan çocukları toplamışız, karın
larım doyurmuşuz, giydirmişiz, beslemişiz, mek
tep açıp okutmuşuz, hastalarına bakmışız, şef
katle bağrımıza basmışız ve bu suretle Kore'de 
Türkü yalnız kahraman olarak değil, emsalsiz 
bir insan olarak tanıtmış ve ilân etmişiz. Bu ara
da soysuzun biri çıkıyor, parasına tamaen 16 
yaşında bir çocuğu öldürüyor. Hâdisenin fecaa
tine bakın arkadaşlar!. Bu bir katil hâdisesi mi? 
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O Türk Ordusu ki, ona parasını, malını, canını i 
değil, geçtiği yerlerde milletler ona namusunu 
dahi gözü kapalı olarak seve seve tevdi etmiş- I 
lerdir, emanet etmişlerdir. Binaenaleyh bu katli i 
işliyen adam, yalnız 16 yaşında Koreli bir çocu
ğun hayatına değil, benim millî şerefime, millî 
haysiyetime, millî tarihime de kasdetmiştir. 
Onun için arkadaşlarım; bunu yalnız bir katil 
hâdisesi değil, bizim millî şerefimize, 'ordumuzun 
şerefli tarihine tevcih edilmiş bir tecavüz, bir 
kasıt sayarak bunun idamını kabul etmekte asla 
tereddüdetmemelidir. Buna mecburuz. Bu mev
zuu medreseye düşürmenin zamanı olmadığını 
arz ederken, keyfiyetin ehemmiyetini bir kere 
daha Yüksek Meclisin takdirine arz eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Mehmet Ünaldı, usul hakkında mı? 
MEHMET, tîNALDI (Seyhan) _ Evet efen* 

dimu 
RElS — Buyurun. 
MEHMET tîNALPI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar; mesele iyice anla§ılamadığıudandaa 
birçok arkalarlarımız esas hakkında konuşmaya 
başladırlar. 

Benim anladığıma göre mesele, askerî mahke
menin verdiği kararın üü'az edilmesinin B. M. 
Meclisinin tasdikine bağlı olup qlmadığı nokta
sıdır. Müzakeratın evvelâ bu noktadan yapılması 
ve §ayat... 

REİS— Mekmet Bey; müsaade buyurur mu
sunuz? Esasa girmAyesek;, yalnız. Dahilî Nizam
namenin tatbikine mütaallik hususlar hakkında 
konuşun. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ben esas 
hakkında kokuşmuyorum, esasa girmiyorum. Ev
velâ, infazın B. M. Meclisinin tasdikinden geçip 
geçmemesi üzerinde müzakere açılıp bu hususun 
karara bağlanmasını ve ondan sonra müzakerele
rin açılmasını arz etmek istiyorum. 

BEİS — Esasen müzakere mevzuu olan husus 
da budur. 

Buyurun Servet Sezgin. 
SERVET SEZGÎN (Çanakkale) — Muhte-

rem arkadaşlar, bâzı arkadaşların iddiaları hilâ
fına encümeniniz bu mevzuu enine boyuna tetkik 
etti. ( «Encümen adına mı konuşuyorsun?» ses
leri...) Hayır şahsım adına konuşuyorum. Ancak 
encümenin bir üyesi olarak, encümenin görüşü
ne iştirak ettim ve oy verdim. Onun için şahsım 
adına encümeni müdafaa ediyorum. 
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Encümeniniz bu mevzuu etraflıca tetkik etti. 

Bunu arz edeceğim. Arkadaşlarımızdan bâzıları, 
«Bu suç askerî değildir. Askerî olmadığı için 
askerî mahkemelerde bu suçun muhakemesi yapı
lamaz. Çünkü suç Kore'de sivil bir şahıs aleyhine 
işlenmiştir. Bu itibarla askerî mahkeme salahi
yetli değildir.» diye beyanda bulundular. Halbuki 
askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 2 
nci maddesi bu meseleyi kesin olarak halletmiş
tir. Askerî Ceza Muakemeleri Kanununun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası: «Seferberlikte askerle
rin... Türk ve Askerî Ceza Kanununa tevfikan 
işledikleri fiiller askerî mahkemelerde görülür.» 
der. 

Bu itibarla Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrası ga
yet vazıhtır. Kore'deki birliğimiz Bakanlar Ku
rulunun kararma göre seferber bir vaziyettedir, 
Seferberlikte ise bir sivil şahıs aleyhine işlenen 
suçun, yukardaki kanun maddesinin sarahatine 
göre askerî mahkemede muhakeme edilmesi ica-
beder. Bu itibarla askerî muhakemenin bu dâva
ya bakamıyacağı yolundaki vazife itirazı doğru 
değildir. 

HALİS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Mağ
dur Türk tâbiiyetinde bir şahıs değildir. Ecnebi 
tâbiiyetinde bir sivil şahıstır. 450 nci maddeye gi
rer mi? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesine müstenit bir hu
susi suç işlendiği iddiasındasınız. Bu hususi suçu 
dahi bir askerî şahıs seferde işlenmiş ise, bu tak
dirde muhakemesinin askerî mahkemelerde ya
pılacağını kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fık
rası tasrih ettiğine göre sizin itirazınız bu se
beple varit değildir, efendim. 

Şimdi, ikinci nokta : Bâzı arkadaşlarımız bu 
hususi şahıs Koreli olduğuna göre, Türk Ceza 
Kanununa göre muhakeme edilmesi ve hakkında 
Türk Ceza Kanununun tatbikinin yerinde olmı-
yacağı şeklinde bâzı mütalâalar ileri sürüyorlar. 
Bir kere ceza hukukunda devletlerin her şeyden 
ziyade hükümranlık hakları birinci plânda gel
diğine nazaran, bu muhakemenin de kendi mah
kemelerimizde yapılması icabeder. Teritoryal sis
teme göre de böyledir. Gene bu hükümranlık 
haklarının bir neticesi olarak başka memleket
lerde başka tebaanın işlemiş olduğu suçları o 
memleketler kendi mahkemelerinde muhakeme 
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etmek isterler. Tebaa ile, askerler hakkında iadei 
mücrimin dahi yine beynelmilel hukukta kabul 
edilmemiş bulunmaktadır. Burada hükümranlık j 
hakkı ihlâl edilen Kore'dir. Kore topraklarında 
bu suç işlenmiştir. Kore, hükümranlık hakkın
dan vazgeçmiş ve Türk hükümranlığını kabul et
miştir. Cenubi Kore Hükümeti kendi toprakları 
üzerinde bütün Birleşmiş Milletlerin işledikleri 
her türlü suçlarda kendi kanunlarının tatbikini 
kabul etmiştir. Kendi hükümranlık haklarından 
vazgeçmek ve hükümranlık haklarından tama
men sarfınazar etmek suretiyle bir cemile göster
miş ve onların kanunlarının tatbikini istemiştir. 
Ve şimdiye kadar Kore'de işlenmiş, bütün suçlar; 
birçok sivil suçlar ve buna mümasil Türk asker
lerinin işlediği suçlar Türk Askerî Mahkemesin
de muhakeme edilmiş, karara bağlanmıştır. Bu
gün o suçlular Türkiye ceza evlerine intikal ede
rek cezalarını çekmekte bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla Askerî Ceza Kanununun 5 nci 
maddesinde bütün harb sahalarında suç işliyen 
askerlerin muhakemelerinin, Türkiye dışında 
dahi olsa, Türk mahkemelerine aidolduğu tasrih 
edildiğinden, esas bakımından ve mahkemenin 
vazifeli olması bakımından tamamiyle askerî 
mahkeme yetkilidir. Bu bakımlardan arkadaşla
rımızın itirazları varit değildir. Kaldı ki, Yük
sek Heyetinizden bir tefsir talebedilmektedir. 
Burada idamın tetkiki mevzuubahis değildir. 
Mehmet Ünaldı arkadaşımızın temas ettiği veç
hile verilen idam kararının Yüksek Meclisçe tas-
dika tâbi tutulup tutulmıyacağı mevzuubahistir. 
Seferde askerî mahkemelerin vereceği kararlar 
âmiri adlinin tasdiki ile infaz edilirler. Nitekim 
15 yıl, 20 yıl ağır hapis cezaları ile mahkûm 
olan birtakım askerî şahıslar vardır ki, sadece 
âmiri adlînin tasdiki ile, temyiz edilmeksizin ke
sinleşmiştir. Bu mahkeme kararları infaz edil
mektedir. 

Ancak bunların infazı sırasında bir şey na
zarı dikkati celbetmiş. İdamın infazından bah
sedilirken deniliyor ki, idamın infazı esnasında Ce
za Kanunumuza göre, Temyizin tasdik ilâmı da 
eklenir, Büyük Millet Meclisinin tasvibine ait 
karar da eklenir) böyle bir hüküm vardır. 

Bir de suç sivil şahıs aleyhinde işlendiği 
için kurşuna dizilmek suretiyle infaz edil-
miyeceğinden bahsedilen Büyük Millet Meclisi 
kararının, tasvibinin ekli bulunması acaba 
burada da câri olacak mıdır, olmıyacak madır? 
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Yüksek Meclisinizin tasvibine bu nevi suçlar 
tâbi olacak mı, olmıyacak mı? Bu hususta te
reddüde düşülmüştür. Adliye Komisyonu bu 
nevi fiillerin Yüksek Meclisin tasdikine tâbi 
tutulamıyacağını, mahkemenin kararını tasdik 
etmekle infazına gidilmesi gerekeceği ka-
nantindedir. Esas mevzu budur. 

Bir arkadaşımız mevzuu değiştirmek su
retiyle mahkeme vazifeli değildir şeklinde iza
ha girmektedir. Esas hakkında yine bir ar
kadaşımız kesin deliller, taammüt yoktur de
mektedir. Mazbata okunduğu esnada görüldü
ğü veçhile elde kesin delil mevcuttur ve taam
müt de vardır. Bu bakımdan arkadaşlarımı
zın itirazı da yerinde değildir. Komisyonunuz? 
meseleyi esaslı suretle tetkik etmiş ve incele
miştir. Bunu arz etmek isterim. 

REÎS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SÎPAHÎOĞLU (izmir) — Vazgeç

tim efendim. 
REÎS — Kifayeti müzakere takriri vradır, 

onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Mesele anlaşılmıştır. Kifayeti müzakere tek

lif ve arz ederim. 
Trabzon 

Selâhattin Karayavuz 

REÎS — Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Riyasete 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 6 ncı 

maddesi hükmüne göre askerî mahkemenin va
zifesi dışındadır. 

O itibarla kanun yollariyle mezkûr kararın 
kaldırılması hususunda icra kuvvetinin dikkat 
nazarının celbine ve raporun reddine karar ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

îsparta Gümüşane 
K. Demiralay H. Tokdemir 

Yüksek Reisliğe 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı madde

sinin açık ve katî hükmüne göre, idam hükmü
nün infazı Büyük Millet Meclisinin kararma 
bağlı olduğundan, işin esası tetkik edilmek üze
re mazbatanın Adliye Encümenine iadesini arz 
ve teklif eylerim. 18 . V I . 1956 

Konya 
A. Fahri Ağaoğlu 
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Yüksek Riyasete 

Şifahen arz ettiğim sebeplere mebni rapo
run encümene iadesini arz ve teklif ederiz. 

Rize Gümüşane Gümüşane 
İ. Akçal H. Tokdemir S. Ö. San 

HALİS TOKDEMlR (Gümüşane) — Birinci 
takrirden vazgeçiyorum. 

REİS — Şu halde takrirlerden en aykırısı, 
idam suçunun tasdikinin Yüksek Meclise ait bu
lunması sebebiyle mazbatanın komisyona iadesi 
yolundaki Fahri Ağaoğlu'nun takriridir. 

Takriri nazarı dikkate alanlar... Kabul etmi-
yenler... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Anlaşılmadı, anlaşılmadı, sesleri) efendim 
şimdi reddedilen takrir Fahri Ağaoğlu'nun tak
riridir, efendim. 

(Rize Mebusu İzzet Akçal ve iki arkadaşının 
takriri tekrar okundu.) 

İZZET AKÇAL (Rize) — Geri alıyorum 
efendim. 

REİS — İzzet Akçal takriri geri alıyorlar 
efendim. 

HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) — Biz ta-
kabbül ettik, reye konulsun. 

REİS — Takrirde Gümüşane Mebusu Halis 
Tokdemir ve Gümüşane Mebusu Sabri özcan 
San'm imzaları vardır. İzzet Bey imzasını geri 
alıyor. Efendim, Halis Tokdemir Bey ve arka
daşının takriri, mazbatanın encümene iadesini 
talebetmektedir. Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

Encümen mazbatasını yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Anla
şılmadı, sesleri) Efendim, müsaade buyurun, ni
çin müdahale ediyorsunuz? Takririn bir tanesi 
mazbatanın ve esbabı mucibesinin encümene ia
desini istiyordu. Yani idam, Büyük Millet Mec
lisinin salâhiyeti dahilindedir, diyordu. Reye 
koyduk, reddettiniz. İkinci takrir salâhiyetsizlik 
iddiasiyle encümene iadesini istiyordu, reye ko
nuldu, onu da reddettiniz. Bu defa mazbatayı 
reyinize koyuyorum, usulsüzlük neresinde rica 
ederim. (Doğru doğru, sesleri) 

Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — İzmir Mebusu Pertev Ar at'm, eski Dev
let Vekili Mükerrem Saröl hakkında tahkikat 
icrasına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad-

1956 C : 1 
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahki
kat Encümeni mazbatası (4/179) (1) 

REİS — Gündemle ilgili bir takrir vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Eski Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol hak

kında açılmış olan Meclis tahkikatı neticelenmiş 
bulunmaktadır. 

Aylardan beri Büyük Meclis ve umumi efkâr 
tahkikat neticesine intizar etmektedir. Muhtelit 
Tahkikat Komisyonu raporu bugünkü ruzname-
nin birinci defa görüşülecek işlerin 48 nci mad
desinde bulunmaktadır. Bu mevzuun suallerle 
diğer bütün işlere takdimen görüşülmesi husu
sunun Yüksek Meclisin tasviplerine sunulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden müte
şekkil Muhtelit Tahkikat 

Encümeni Reisi 
Muğla Mebusu 

Nuri özsan 

REİS — Efendim, gündemin bir defa müza
kereye tâbi maddelerinin 48 nci maddesinde İz
mir Mebusu Pertev Arat 'm eski Devlet Vekili 
Mükerrem Sarol hakkında istediği tahkikata ait 
encümen mazbatasının takdimen görüşülmesi ta-
lebedilmektedir. 

Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Mazbata okundu) 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — (Mazbata 

okunurken) usul hakkında söz istiyorum. 
REİS — Mazbata okunsun, bitsin ondan 

sonra. 
RAİF AYBAR (Bursa) — Usul hakkında, 

okunuş tarzı hakkında söz rica ediyorum. 
REİS — Müzakerenin usulü; mazbata oku

nur, bittikten sonra söylersiniz. 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Okunan 

mazbata bitmeden usul hakkında konuşulamaz 
mı? 

REİS — Mazbatanın okunması, arkadaşların 
vaziyet hakkında ıttıla kesbetmesi içindir. 

, (1) 217 ve 217 ye ek numaralı matbualar zap* 
tın sonundadır. 
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RAÎF AYBAR (Bursa) — Teklifi reye arz 

edersiniz, kabul edilir veya edilmez, usulü mü
zakereye ait bir tekliftir, kısım kısım müzakere 
edilemez mi ! 

REÎS — Mazbata biter, ondan sonra bütün 
kısmı reye vaz'edilir. 

Devam ediniz efendim. 
(Mazbata okunmaya devam olundu). 
REÎS — Usule mütaallik bir takrir okuya

cağız efendim. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Usule 

mütedair bir izahatta bulunacağım. 
REÎS — Buyurunuz. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen

dim, okunan rapor 6 maddeyi ihtiva etmekte
dir. 6 madde hakkında tahkikat yapılmıştır. 
Her bir madde uzun bir kararı ihtiva etmekte
dir. Bir madde hakkında lüzumu muhakeme 
derpiş edilebilir, diğer bir madde hakkında bu
na lüzum görülmiyebilir. Bunun için müzakere
nin selâmeti maksadiyle raporun madde madde 
müzakeresi lâzımgelmektedir. Binaenaleyh ra
porun madde madde müzakeresini teklif edi
yoruz ve bu hususta bir de takrir takdim etmiş 
bulunuyoruz. 

REÎS — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Raporun madde madde müzakeresini arz ve 

teklif ederim. 
Manisa 

Muammer Alakant 

REÎS — Efendim, Dahilî Nizamnamenin 
108 nci maddesi mucibince, müzakere edilen bir 
madde mütaaddit mesele veya fıkralardan mü
rekkep ise bunların birbirinden tefriki ile ay
rı ayrı reye konulmaları teklif olunmakta muk-
tezasmm ifa olunacağı musarrah bulunduğu 
için takrire mütenazır olarak madde madde mü
zakeresi yapılacaktır. (Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, arz ettiğim gibi Dahilî Nizamna
memiz (muktezası ifa olunur) diyor. Bu sebep
le reye koymaya lüzum görmüyoruz, maddele
ri ayrı ayrı müzakere edip reylerinize arz ede
ceğim, bunu söylemek istedim. 

Birinci madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurunuz. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar; huzurunuzda bir bor-
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cun edası maksadiyle söz almış bulunuyorum. 
Adalet Komisyonunun bir âzası olarak, bâzı ba
kanlar hakkında yüksek kararınızla tahkikat 
icrasına memur edilen Tâli Komisyona seçildim. 
Grupumuzun komisyonun hüsnüniyeti ve hâdi
seleri objektif ve âdil ölçülerle ineeliyeceğine 
olan itimadını karara bağlaması üzerine çalış
malara fiilen katıldım. 

Şahitlerin dinlenmesinde, delillerin toplan
masında bulundum. Gördüklerimi, bildiklerimi 
ve edindiğim kanaatle komisyondan ayrılmaya 
kendimi niçin mecbur hissettiğimi sizlere açık
ça anlatmak benim için bir vazife haline gelmiş
tir. Bunu yaparken partizan hislerden kendimi 
tamamiyle uzak tutacağıma hepinizin emin ol
manızı istirham ederim. 

Yüksek Meclisin kaza hakkiyle alâkalı me
sai ve kararlarında her azanın parti mülâhazala
rı dışında milletin bir temsilcisi sıfatiyle hare
ket edeceği kanaatiyle meşbu olarak biraz son
ra göreceğiniz veçhile sabık Devlet Bakanını 
suçlu bulmadığım hallerde bu kanaatimi de açık
ça ifade edeceğim. Zaten işi partizan bir zavi
yeden mütalâa etmek lâzımgelseydi, Tâli Komis
yonun en geniş himaye ve müsamaha zihniyeti 
içinde dahi Dr. Mükerrem Sarol'u 3 suçtan me
sul görmesine rağmen mumaileyhi bütün suçlar
dan tebriye eden Muhtelit Komisyonun bu kara
rından dolayı bir muhalif sıfatiyle memnun ol-
maklığım icabederdi. Zira iktidar partisi lideri
nin sevimli tabiriyle söyliyeyim : Bu vatan sat
hında hiçbir şey iktidarın prestijine Karma Ko
misyonun kararından daha büyük zarar ver
mezdi... 

REÎS — Efendim, mütalâalarınızı maddeler 
hakkında ve ayrı ayrı belirtmenizi rica ediyoruz. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Efendim, evvelâ tümü hakkında, ondan sonra da 
her madde üzerinde konuşacağım. Evvelâ, ko
misyondan niçin ayrıldım, bunu burada izah et
mem lâzımgelir. Çünkü daha evvel komisyondan 
ayrılışımın sebeplerini efkârı umumiyeye arz 
edeceğimi bildirmiştim. 

REÎS — Zeki Bey, mevzu madde madde mü
zakere edildikten sonra heyeti umumiyesi hak
kında ayrıca söz istiyebilirsiniz. 

Mazbata madde madde müzakere edileceği 
için, sözleriniz yalnız birinci maddeye münhasır 
olmalıdır. 
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MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

REİS Bey; bir mazbata Umumi Heyetin müza
keresine arz edildiği zaman evvelâ o meselenin 
tümü hakkında görüşülmesi ve ondan sonra 
maddelere geçilmesi lâzımdır. Ben, meselenin 
tümü hakkında fikrimi izah edeceğim ve bilâ-
hara birinci maddeye geçeceğim. Fakat söz ver
mek istemiyorsanız... 

REİS — Mazbata, madde madde müzakere 
edileceği için sözleriniz birinci maddeye münha
sır olmalıdır. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Bu husus
ta fikirlerini ne zaman söyliyecek? 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 
Yalnız Reis Bey, bir istirhamda bulunacağım : 
Arkadaşlar; müzakerenin sonunda söz istediğim 
vakit mesele bitmiş olacaktır. Meselelerde ne gi
bi haksızlıklar olmuştur onları arz edeceğim. 
Yok, eğer buna müsaade etmezseniz konuşmam. 
Umumi efkâra verilmiş bir sözüm var. Bu sö
züm de şudur : «Ben komisyondan, bâzı haksız
lıklar gördüğüm için çekildim. Tahkikatın giz
liliği dolayısiyle bunları şimdi açığa vuramam. 
Şayet bu mesele Umumi Heyete gelir açıkça mü
zakere edilirse, bunları Umumi Heyete ve efkârı 
umumiyeye açıklıyacağım.» Şimdi siz buna mü
saade etmiyorsanız ben de kürsüden çekilirim. 
(Gürültüler) (Her madde ile alâkalı hususları 
izah edin, esesleri) 

REİS — Efendim, mademki tümü hakkında 
konuşmak istiyordunuz, daha evvel söz istiyebi-
lirdiniz. Şimdi birinci madde üzerinde konuşu
luyor. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 
O'halde Umumi Heyetin reyine arz edersiniz. 

REİS — Efendim, tümü hakkında konuşmak 
istiyor arkadaş. Bu ciheti yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun, konuşun. 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

Bir vatan sathı ki, onun hangi köşesine giderse
niz vatandaş size her şeyden önce ve her şeyden 
çok ehemmiyetle (hırsızlıklar, nüfuz ticaret ve
ya suiistimalleri oluyormuş, hırsızlıklar koru
nuyormuş) doğru mu diye sormaktadır. 

Bu suallere bizler kadar • iktidar milletvekil
lerinin de muhatabolduklarından emin bulunu
yorum. Fakat ben bu partizan mülâhazalardan 

tamamiyle ayrılarak tamamen adalet ve millî 
menfaat hissi ile huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, eski Devlet Bakam 
Mükerrem Sarol hakkında Yüksek Meclisinizce 
8 Şubat 1956 gün ve 1958 sayılı kararla, 

1. Ortağı bulunduğu İstanbul'da Etiler 
Kooperatifindeki evi ile sahibi bulunduğu Türk 
Sesi gazetesi idarehane ve matbaa binasını inşa 
ettirmek için bankalardan fazla ve usulsüz kre
di almak. 

2. Ortağı bulunduğu Etiler Kooperatifi 
için Koç firmasına fazla demir tahsis lisansı 
alarak ithal edilen demirlerden kooperatif ihti
yacından fazlasının piyasada satılmasına sebe
biyet vermek. 

3. Türk Sesi gazetesini Ankara Maarif Mü
dürlüğü vasıtasiyle ilkokullarına ve diğer resmî 
dairelere abone ettirmek. 

4. Türk Sesi gazetesine kararname hilâfına 
kâğıt malzeme ve resmî ilân tahsis etmek ve 
ettirmek. 

5. Türk Sesi gazetesi için İstanbul Beledi
yesinden 10 000 lira almak. 

6. Türk Sesi gazetesinin İstanbul'da Sinan-
paşa sokağındaki binasını imar plânına ve 
Belediye Yapı, Yollar Kanununa aykırı olarak 
6,5 metre yükseklikte inşa edilmesini temin 
etmek. 

Hususlarından dolayı Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen tarafından tahkikat yapılması tensi-
bedilmişti. Bendeniz de Adalet Encümeni âzası 
olarak bu Muhtelit Encümenin içinden ayırdığı 
15 kişilik Tâli Komisyonda bulundum. 

14 . IV . 1956 tarihine kadar Tâli Komisyo
nun Mükerrem Sarol hakkında yapmakta oldu
ğu araştırma ve kovuşturmalara iştirak ettim. 

Aziz arkadaşlar, 
Yukarda arz eylediğim şekilde teşekkül eden 

Tâli Komisyon aynı zamanda Mükerrem Sarol 
ile birlikte 3 eski bakan haklarındaki tahkikatı 
da beraber yapmakta idi. Henüz Yüksek Hey
etinize sunulmuş bulunan eski Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekil Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu eski iktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırcalı ve yine eski Maliye Vekili Ilasan 
Polatkan haklarındaki tahkikata taallûk eyliyen 
hususlar halen gizliliğini muhafaza etmektedir. 
Bu bakımdan komisyondan çekilme sebepleri-
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rin pek mühim bir kısmı diğer üç bakan hakla- ş tasını alıp komisyonu terk etti, mütaakıp top-
rmdaki tahkikatla alâkalı bulunduğu cihetle çe
kilmemin diğer üç bakana aidolan sebepleri üze
rinde şimdiden bir açıklamada bulunmayı fay
dalı telâkki etmemekteyim. Sadece tahkikata 
memur Tâli Komisyondan çekilmemin Mükerrem 
SaroPla ilgili kısmını kısaca huzurunuza arz et
mek istiyorum. 

RElS — Bu kısmın bu mazbata ile alâkası 
yoktur. Rica ederim. 

MEHMET ZEKİ TULTJNAY (Devamla) — 
Bulunmuyorum, diyorum. Bulunmayı faydalı 
telâkki etmemekteyim, diyorum. (Soldan, ne lü
zum var, sesleri) (Gürültüler) 

O kısmı geçeriz, arkadaşlar. 
Muhterem arkadaşlar, kanaatimce selâmetle 

cereyan edecek bir tahkikata muhalefetin de ka
tılmış olması o tahkikata ancak kuvvet verecek 
ve Meclisin kararını desteklemiş olacaktır. 

Selâmetle yürütülen bir tahkikat yalnız hü
kümetin veya iktidar partisinin değil, bütün Mec
lisin şeref ve haysiyeti ile alâkalıdır. Karma Ko
misyon o günkü şartlar altında takdire şayan 
bir anlayış gösterdi ve istifa etmiş olan Nuri 
Ocakçıoğlu'nun yerine Tâli Komisyona yine mu
halefete mensup birinin alınmasını uygun gördü. 

Çalışmalara büyük bir hüsnüneyet içerisinde 
başladık. Çoğumuzun gayesinin hakikatleri ol
duğu gibi meydana çıkarmaktan başka bir şey ol
madığını burada belirtmeyi zevkli bir vazife sa
yarım. Zira o tarihte ekseriyet grupunda olduğu 
gibi grupun komisyondaki mensuplarında da ne
tice ne olursa olsun hakikatin meydana çıkarıl
ması Demokrat Partiye ancak şeref temin edece
ğine inanıyorlardı. Bu hava içinde başlıyan ça
lışmalarımız kısa bir zaman sonra maksatlı mü
dahalelere mâruz kalarak istikametinden inhiraf 
etmeye başladı. (Soldan, gürültüler, ne gibi ses
leri) îzah edeceğim. Müsaade ederseniz, izah 
edeceğim. Reye kondu kabul ettiniz. (Soldan, 
böyle değil, sesleri) 

Sizlere ilk hâdiseyi anlatacağım. 
İktisat ve Ticaret Vekâletinde komisyon ola

rak tetkikat yaptığımız sırada bir odacı içeri gi
rerek Tâli Komisyon Başkanı Halil özyörük'e 
(sizi Trabzon Mebusu telefonla istiyor) diye bir 
şey söyledi. Komisyon Başkanı derhal telefonun 
bulunduğu odaya gitti. Ve dönüşünde; (Arka
daşlar, beni bu mesele için Başbakan Bey iste
miş, müsaadenizle ben gidiyorum) diyerek çan-
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lantılardan birinde bu hususta Başkandan iza
hat istediğimde Başkan evvelâ meseleyi külliyen 
inkâr etti. Sonra arkadaşlardan birinin (bu me
sele değil, bir mesele dedi) diye müdahale ve 
ikazı üzerine Başkan Halil özyörük (ben bu me
sele için değil, bir mesele için Başbakan beni ça
ğırdı, demiştim) yolunda tevile kalktı ve tabiî 
olmıyan bir telâşla da benden, ihtilâtlar yapa
cağı için, bu meseleyi zapta yazdırmamamı ısrar
la rica etti. 

Bu hâdise Başvekilin tahkikat üzerinde de
vamlı malûmat alıp, talimat vermesi şüpheleri
mi teyideden vakalardan sadece birisidir. Nite
kim, istanbul'a hareketimiz sırasında da Komis
yon Başkanının bu mevzuda Hükümet Başkanı 
ile bir mülakat daha yaptığına muttali oldum. 
Bu endişenin muhalefette bulunmaktan mütevel
lit yersiz bir kuşku olduğuna kendimi inandır
maya çalışıyordum. Zira hepiniz muhalefeti de 
tecrübe etmiş durumdasınız, muhalifler haklı 
olarak kuşkulu olurlar. Fakat arkadaşlarım, İs
tanbul'da tahkikat devam ettiği müddetçe ko
misyon arkadaşlarımın bir kısmında müşahede 
ettiğim haleti ruhiye ve zihniyet değişikliği kuş
kumun muhalif olmamdan ileri gelmediğini ve 
endişelerimde haklı olduğumu açıkça gösteri
yordu. 

Bu arkadaşlardan bâzılarının bir tahkikat 
hâkiminin haiz ve muttasif bulunması icabeden 
tarafsızlıktan ayrıldıkları görülüyordu. Bunla
rın zihninde Mükerrem Sarol'un suçunun orta
ya çıkması ve suçluluğunun sabit olması halinde 
Mükerrem Sarol'un dâhil bulunduğu hükümetin 
toptan bir töhmet altında kalması ihtimalinin 
doğurduğu endişe hâkim olmaya başlamıştı. Bu 
sebepledir ki, Mükrerrem Sarol'un bittahkik suç
larının tesbiti değil, kendisinin suçsuz olduğunu 
tebyine medar olacak bir istikamete götürmek 
gayreti bu arkadaşlarda sabit fikir haline gel
mişti. 

REİS — Zeki Bey, «arkadaşlar» tabiriyle, 
umumi bir ifade kullanmayın. Bunu izah edin, 
kimdir? 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 
Arkadaşlar, hüsnüniyet sahibi arkadaşlar zaten 
dağıtılan mazbatada malûmdur. 

REİS — Rica ederim, sözünüzü değiştirin, 
hüsnüniyet sahibi diyerek öbürlerini hüsnüniyet-
sizlikle itham etmeyin. 
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MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

Arkadaşlar, ben maksatlı olarak söylemiyorum, 
bu hususta hiçbir zihniyet sahibi değilim. Ben 
bu komisyona katıldım. 

REÎS — Zeki Bey, sözünüzü geri alın rica 
ederim. Hüsnüniyet sahibi arkadaşlar belli oldu 

diyorsunuz. Bu sözünüzü geri almazsanız bütün 
sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. Efendim, 
hüsnüniyet sahibi arkadaşlar dediniz, diğerleri 
hüsnüniyet sahibi değil midir? 

VAClD ASENA (Balıkesir) — «Hüsnüniyet 
sahibi olan arkadaşlar muhalif kalmışlardır* 
diye raporlar hakkında muvafakat reyi veren
leri tam mânasiyle itham altında bulunduru
yor. Ayıptır bu!. 

REÎS — Müsaade edin, aynı fikirdeyim. Meh
met Zeki Tulunay, bu sözünüzü geri alın. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Geri almıyorum, (Konuş, nereye gidiyorsun?, 
kaçma sesleri). Arkadaşlar kaçmıyorum, Baş
kanlık Divanı, sözünüzü geri alın, dedi. 

REÎS — Tavzih edin, bir hakareti tazammun 
etmediğini tavzih edin. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Hiçbir arkadaşıma hakaret etmek maksadiyle 
konuşmadım. Hiçbir arkadaşıma hakaret etme
dim. Hakaret maksadiyle hiçbir söz söylemedim. 
Riyaset mutlaka sözümü kesmek istiyorsa çeki
lirim, devam etmem. Riyaset tarizde bulunma
sın. 

A. BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Komisyon
daki hakareti burada da tekrar edecek bu. 

REÎS — Sözünüzü geri aldınız mı? 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 

Geri. almak için bir sebep görmüyorum. (Reye 
koy sesleri). 

REÎS — Siz mi idare ediyorsunuz, ben mi? 
A. BAKÎ ÖKDEM (Aydın) .— Kırk gün ko

misyona geldi bir kelime söylemedi. 
ŞEVKÎ ECEVÎT (Sivas) — Komisyonda 

fikrini izhar etmedin. (Bildiğini açık söyle ses
leri). 

REÎS — Hüsnüniyet sahibi milletvekili ar
kadaşlar dediniz, diğerlerinin de hüsnüniyet sa
hibi olduğunu kabul ediyor musunuz? 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Aksi kanaatte değilim. 

REÎS — O halde devam ediniz. 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 

Arkadaşlar, parti hâdiselerini mesele yapmak 
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suretiyle hakikatlerin ortaya dökülmesine mâni 
olunmamasını rica ederim. 

REÎS — Sözünüze devam buyurun. 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 

Bunun nasıl ve hangi telkinler neticesi bulundu
ğunu anlamak o kadar müşkül değildir... 

REÎS — Aynı şekilde devam ediyorsunuz. 
VACÎD ASENA (Balıkesir) — Burası de

dikodu yeri değildir. Hepimize taarruz edi
yorsunuz. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 
Vacid Beyin komisyondaki hareketlerini tekrar 
edeceğim. Bir meseleden dolayı dosyayı kaldı
rıp önüme atmak nezaketsizliğini göstermişti, 
mukabele etmeyi terbiyeme yediremedim. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Beyinsizli
ğinden, jurnalci olarak geldin, yazık, yazık sana! 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Vacid Beyin telâşından da anlıyorsunuz, Vacid 
Bey her şeyi ispat etmiştir. Biraz sonra bu kür
süye gelecek, mesele aşikârdır, bunun için telâş 
etmiye hakkı yoktur. 

VACÎD ASENA (Devamla) — Efendice ko
nuş. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Ben efendice konuşuyorum. Her halde Vacid 
Beyden dafa efendice konuşuyorum. (Soldan, 
daha maddeye temas etmedin sesleri, gürültü
ler.) Evet, daha maddeye girmedim tabii, bı
rakmıyorsunuz ki, söyliyeyim. 

İstanbul'da Mükerrem Sarol'un çok sinirli 
bir hava içinde 4 saate yakın bir zaman sü
ren ve sonunda bir gazete foto muhabirinden 
hıncı alman isticvabı günü sayın Başbakan Anka
ra 'da idi. Ertesi gün komisyon üyeleri o gece 
alelacele gelmiş olan Başvekilin maznun Mü
kerrem Sarol ile başbaşa yemek yediklerini 
görmeleri komisyon azaları üzerinde (soldan 
yalan, yalan sesleri). 

REÎS — Zeki Bey, bunların hiçbirisi maz
bata ile alâkalı değildir. (Soldan : «Bu şekil
de konuşamazsın» sesleri) 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Arkadaşlar, ben komisyondan niçin çekildiği
mi efkârı umumiyeye arz etmek mecburiyetin
deyim. 

REÎS — Dedikodu yapmayın. Bu şekilde 
konuşursanız sözünüzü kesmek mecburiyetinde
yim. 

— 370 — 



î : 78 18.6 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

Fakat ben konmisyondan niçin ayrıldığımı 
izah etmeye mecburum. 

REÎS — iki dakikanız kaldı. 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

Reis Bey, iki dakikamın kaldığından bahsedi-i 
yor. Ben burada nutuk iradetmiyorum. (Sol
dan : «Okuyorsun» sesleri) evet okuyorum. Yal
nız muhakkak olan bir şey var ki, ben burada 
komisyonun nasıl çalıştığını izah ediyorum ar
kadaşlar. Takdir yine Yüksek Heyetindir. (Sol
dan : Arkadaşları töhmet altında bırakamazsın 
sesleri) 

REÎS — Zeki Bey, komisyonun işleyişi hak
kında bir şikâyetiniz varsa sual getirirsiniz. 
Şimdi madde üzerinde konuşmanız lâzımgelir. 
Sözünüzü kesiyorum efendim. 

Şunu da Yüksek Heyetinize arz edeyim, 
müzakere heyeti umumiyesi hakkındadır. Madde 
madde reye konacaktır. (Gürültüler ) 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Söz isti
yorum. Şimdi söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, .Mükerrem Sarol. 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Çok sev

gili arkadaşlarım, Zeki Bey arkadaşım müzake
reye başlarken bir rüşveti kelâm verdikten son
ra Türk umumi efkârında aylardan beri... (Sağ
dan, gürültüler, konuşamazsınız sesleri) sizi te
min ederim, bir röntgen laborâtuvarınm ve bir 
bakteriyoloji laborâtuvarınm dikkat ve titizli
ğiyle yapılan bir tahkikatı arkadaşlarımızın 
aleyhine yüklemek ve iktidarı kapkara göster
mek ve vatandaş vicdanında husumete mâruz 
bırakmak istedi. Ben esasa temas etmiyeceğim, 
maddelere temas etmiyeceğim. Muhalefet gaze
telerinin... (Sağdan, gürültüler) 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Reis Bey o halde konuşamaz. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. 
MÜKERREM SAROL (Devamla) — Bir nok

tayı tavzih edip ineceğim. 
AHMET FIRAT (Malatya) — İktidar değil, 

siz hırsızsınız... »Senin hırsızlığın söylendi. 
MÜKERREM SAROL (Devamla) — Sen de 

hırsız oğlu hırsızsın:.. Hırsız senin babandır. 
AHMET FIRAT (Malatya) — Ben senin ne 

olduğunu bilirim. 
REÎS — Rica ediyorum Ahmet Fırat Bey, 

hırsız tâbirini kullandınız. Sözünüzü geri alın. 
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AHMET FIRAT (Malatya) — Sözümü geri 

almıyorum. Hırsızlığını ispat edeceğim. 
A. BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Atın şunu dı

şarı ! 
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Mütaah-

hit Ahmet Fırat, arslan mütaahhit! 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Ayıptır.. 

Ayıptır, bir 'Meclis azasına hırsız diyemezsiniz. 
Utanmıyor musunuz? 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. (Gürül
tüler) (Ayıp ayıp sesleri) Efendim, Dahilî Ni
zamnameye göre bir arkadaşa hakaret eden me
busa Meclisten çıkarma cezası verilir. 

Bu çıkarmak cezasını yüksek reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Yalnız 
bir noktayı unuttum, Dahilî Nizamname bir me
busa kendisini müdafaa etmesi ve sözünü geri-
alma hakkını verir. Sözünüzü geri alıyor musu
nuz Ahmet (Bey! 

AHMET FİRAT (Malatya) — Almıyorum. 
(Gürültüler) Evvelce söz almıştım. Sıram gelin
ce Sarol'un hırsızlığını ispat ederim. 

REÎS — Dahilî Nizamnameye göre kendisi
nin bu celsede dişarı çıkarılmasını yüksek rey
lerinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. (Malatya Mebusu Ahmet 
Fırat salonu terketti) 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
Benim sözümü maddeler dışında konuştuğum 
için kestiniz. Onu da madde dışında konuştur
mayın. 

REÎS — Zeki Bey, vazifeme müdahale et
meyin. İnşallah gelecek sene siz seçilirsiniz de 
dilediğiniz gibi çalışırsınız. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Reis 
Bey hatip ceza gören arkadaşımıza aynı şekil
de hakaret etti. Mükerrem Sarol hattâ daha ileri 
giderek babasını da karıştırdı. Ona da aynı ce
zayı vermeniz lâzımdır. 

REÎS — Mükerrem Bey, siz de kendisine hır
sız dediniz, sözünüzü gerialıyor musunuz? 

MÜKERREM SAROL (istanbul) — Alıyo
rum efendim. (Bravo sesleri) 

REÎS — Devam ediniz. 
MÜKERREM SAROL (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım; Zeki Bey diyor ki, Başba
kan benimle <geziyor ve yemek yiyor, yani hima
ye ediyor. Asla ben Başbakanla hiçbir yerde ye
mek yemiş değilim. 
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MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 

Madde üzerinde konuşmuyor, neden onu sustur
muyorsunuz ? 

REİS — Zeki Bey, zatıâlinize madde üzerin
de konuşmak üzere söz verdim, halbuki siz ken
disine tariz ettiniz. Tarizinize cevap vermek 
için Mükerrem Beye söz verdim. 

Rica ederim, fazla müdahale ediyorsunuz, 
oturunuz yerinize, son defa ihtar ediyorum. 

MÜKERREM SAROL (Devamla) — Bu hâ
dise muhalefet gazetelerinin edebiyat mevzuu ol
du; doktor Sarol ile Başvekil yemek dedi, dok
tor Sarol ile Başvekil gezinti yaptı. 

Eylül veya Teşrinievvelden beri, hâdiselerin 
cereyan ettiği andan ve bilhassa tahkikatın açıl
ması kararından itibaren ben Başvekilin yüzünü 
bile görmedim. Bir kere Ankara'da Meclis ko
ridorunda, bir kere de oğlumun... (Gürültüler, 
«ne lüzumu var, bunları söylemeyiniz» sesleri) 
Evlâdımın... (Gürültüler) muhtacolduğu bir hâ
disede yardımlarını rica etmek için görmek iste
dim. Onun dışında, Tahkikat Komisyonu azala
rını Zeki Bey hariç, işhadederim, tahkikat is
tanbul'da devam ettiği müddetçe, Tahkikat Ko
misyonu âzalarının bir tanesiyle dahi, hiçbir su
retle, vasıtalı veya vasıtasız yollarla ne konuş
tum, ne de telefonla ve tahriren bir konuşma 
yaptım. Tahkikatın seyri üzerine gölgeler dü
şürmek ve bizi umumi efkârın husumetine mâ
ruz bırakmak için yaptıkları bu iş sadece ve sa
dece ayıptır, çirkindir ve bu Meclisin kutsiye
ti ile, havası ile kabili telif değildir, yakışmaz. 
Söyliyeceklerinizi küfürle söylemek, küfürlü 
ibarelerle söylemek sadece ve sadece ayıptır. 
(Soldan, alkışlar) 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Söz istiyorum. 

REÎS — Niçin söz istiyorsunuz? 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 

Bana sataştığı için. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) '— Muhterem arkadaşlar; sözlere ismim ka
rıştığı için huzurunuzu, kürsüyü üç, beş dakika 
işgal etmek mecburiyetini hissettim. 

Dr. Mükerrem Sarol, Başvekille konuştu, be
raber yemek yediler, tahkikatın selâmeti cere
yanı bozuldu, gibi sözlerle, âmme vicdanında te-
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reddüt yaratılmak isteniyor. Ne derecelere ka
dar ileri gidilmiş olduğunu görüyorsunuz. 

Efkârı umumiyenin bilmesi için tavzih etmek 
mecburiyetindeyim. 

Bu gazetelerin yalanıdır. Bilirsiniz yalan 
yazarlar, yalanı yazdıktan sonra da ertesi gün 
ve daha ertesi günü onun üzerine fikir yürütür
ler, başmakale yazarlar. Bütün beş senenin hâdi
seleri böylesine cereyan etmiştir. Beş senenin hi
kâyesi bundan ibarettir. 

Dün bir dostumla konuşurken, oğlunuzdan, 
Paris'ten haber alıyor musunuz? Diye .sordu. Oğ
lum Paris'e gitmedi, dedim. Gazeteler yazdı, 
NATO. 'ya. tâyin edilmiş, gitmiş, dedi. Geçende 
grup müzakerelerinde arz etmiştim. Oğlum Yük
sel Menderes askerlik vazifesini yapıyor, gazete
ler nasıl yazdılar bilmiyorum. Fakat NATO'ya, 
Paris'e nasıl tâyin edildiğini de bilmiyorum. Ya
lan yazarlar, ertesi günü onun üzerine bir sürü 
fikirler yürütürler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, doktor Müker
rem Sarol , bugün Mecliste aranızda mı? Mebus 
mu? Iradei milliyeyi temsil eden bir fert değil 
mi? 

Hâdisenin nasıl cereyan ettiğini bilirsiniz. 
Bâzı vekiller hakkında tahkikat açılması kara
rını vermek için grupta cereyan eden müzakere
lerden evvel istifa etmişti. Sonradan birçok ar
kadaşlar da istifa ettiler, istifa etmiş olsalardı 
yine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza göre bu tah
kikat cereyan ederdi ve kendileri vekâlet vazi
felerini ifa edebilirlerdi. 

Bu tarzda nasıl konuşuyoruz? Yani her şeyi 
telvis etmek için âmme vicdanına zehir akıtmak 
için ağıza ne gelirse konuşuluyor. Memleketin 
mânevi huzurunu bozmaya ne hakkımız var. 

Kürsüden inmeden evvel iki kelime daha 
söylemek istiyorum. Nizamnameyi tatbik edersi
niz kendilerinin mağdur edildiklerini söylerler. 
Meselâ Dahilî Nizamname der ki, okumalar yir
mi dakika olabilir. Reis ihtar ediyor, iki daki
kanız, bir dakikanız kaldı diyor. Ben vaktiyle 
söyliyeceklerimi yazılı olarak okuduğum zaman
lar, onlar yirmi dakikayı beklerler ve beni in
dirirlerdi. Buna hiç kimse itiraz etmezdi. Dahi
lî Nizamname yirmi dakika der. Bundan sonra 
devam arzu edilirse, devam edip etmemesi Yük
sek Heyetinize sorulur, aksine karar verilmedi
ği takdirde okuyan mutlaka kürsüden iner. Bu 
hali mağduriyet olarak mütalâa edilemez. 
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Muhterem arkadaşlar; bir ekalliyetin ne de

receye kadar müteaddi hareket etmekte oldu
ğuna bu Mecliste cereyan eden bütün müzake
reler şahididir. Hırsız derler, bağırırlar çağırır
lar, kavga ederler, tabanca taşırlar, her şeyi ya
parlar, hakaret ederler. Ne yapmak istiyorlar 
bu efendiler? Bu memleketi nereye götürmek is
tiyorlar? Burada konuşan, henüz hakkında hü
küm verilmemiş bir insana, hüküm verilmek için 
huzurunuza getirilen bir insana hırsız diye na
sıl bağırırlar? Bu ne biçim iş?. Hırsızlık, suç sa
bit olduktan sonra görüşülebilir, daha evvel bu
nu kim söyliyebilir? Şerefe, haysiyete, namusa, 
kanuna, nizama, nihayet Büyük Millet Meclisi
nin vekar, şeref ve haysiyetine bu derece taaddi 
nerede görülmüştür? 

Bir an için farzediniz ki, bunlar ekseriyette 
olsaydı, yani 30 kişi olacaklarına 500 kişi olsa
lardı, vaziyet ne olurdu? Allah bunların şerrin
den memleketi korusun (Soldan, şiddetli alkış
lar). 

RElS — Mehmet Zeki Bey niçin söz istiyor
sunuz? Şahsınıza taarruz vâki olduğuna Riyaset 
kaani değildir. Israr ediyorsanız reye koyaca
ğım. Tüzük hükümleri böyledir. 

MEHMET ZEKÎ AULUNAY (Malatya) — 
3 - 4 cümle söyliyeceğim, ısrar ediyorum. 

REÎS — Riyaset size sataşıldığına kaani de
ğildir. Kendisine sataşıldığı hususunu reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Yalan söylüyor, Sarol'u Başvekil Beyle bizzat 
bendeniz gördüm, onu arz edecektim. (Soldan, 
gürültüler). 

REÎS — Efendim, çok riea ederim, oturdu
ğunuz yerden konuşmayın ve gürültüye meydan 
vermeyin. 

ADNAN MENDERES (îstanbul) — Reis 
Bey, çok rica ederim, burası Meclis mi? Yoksa 
kahvehane mi? Bu ne biçim konuşma tarzıdır? 

REÎS — Zeki Bey, tekrar rica ediyorum. Mü
zakerelerin bu şekilde cereyanı kabil değildir. 
Hepiniz sayın mebuslarsınız, vaziyeti böyle bir 
yola sevk etmeyin, (önden : Abdülkadir Bey 
söz istiyor, sesleri). Abdülkadir Bey, encümen 
adına mı söz istiyorsunuz? 

ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — 
Evet, efendim. 
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REÎS — Buyurun, efendim. 
TAHKİKAT TALÎ KOMİSYONU ADINA 

ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — Arka
daşlar, muhterem Zeki Tulunay arkadaşımız... 

MÜMTAZ TARHAN (Ankara) — Ne muh
teremi ? 

ABDÜLKADİR ERYURT (Devamla) — 
Tâli Komisyonun mesaisinden bahsederken bâzı 
sebeplerle komisyondan ayrılmış bulundukları
nı beyan ettiler. Bu ayrılışa Tâli Komisyon Rei
sinin Başvekil ile yaptığı konuşmanın birinci 
sebebi teşkil ettiğini ifade buyurdular. Tâli Ko
misyonun bu işte nasıl hassasiyetle ve yalnız 
vicdanlarının sesi altında çalıştığını kendileri de 
gayet iyi bilirler. Bununla beraber, mevzubah-
settikleri mesele Tâli Komisyonda görüşülmüş, 
bu yüzden bir de münakaşa açılmıştı. Bendeniz 
bu münakaşayı kendi ifademle değil, bizzat Ze
ki Tulunay ile Halil özyörük arasındaki konuş
mayı aynen zabıtlardan okumak suretiyle cevap
landırmış olacağım. 

Arkadaşımız tahkikatın başladığı günden 
14 . IV . 1956 tarihine kadar bizimle teşriki me 
sai ettiler ve gayet dostça bir çalışmada bulun
dular. O ana kadar aramızda her hangi bir ihti
lâf da husule gelmedi. Bu, zabıtların tetkikin
den gayet iyi anlaşılır. 

Mevzuubahsettikleri mesele 23 . II . 1&56 
Perşembe günü yapılan toplantıda cereyan et
miştir. Arkadaşımız bu toplantıdaki konuşmala
rında, «Başvekilin Ticaret Vekâletinde yapılan 
Tâli Komisyon toplntısı sırasında Halil özyö
rük'ü davet ettiğini, bu davetin direktif verme 
mânasında telâkki edileceğini beyan ederek ay
nen zabıttan okuyacağım şu cümleyi ifade etmiş
lerdir. «Tâli Komisyon zabıtları, sayfa: 184 -185 
«Bir de 4 . II . 1956 Cumartesi günü Sayın ko
misyon başkanımız Halil özyörük'e Ticaret Ve
kâletinden odacı gelerek Trabzon Mebusu sizi ça
ğırıyor demiş ve Reis Bey telefona gidip geldik
ten sonra beni bu mesele için (Bu mesele için 
değil, bir mesele için sesleri) Başvekil Bey iste
di, gi'liyorum, dedi.» Komisyon azaları tahkikat
la ilgili bir mesele için görüşmüşlerse heyetin 
tenviri bakımından izahını istirham ederim, diye 
beyanda bulunmuşlardı. Bunun üzerine Halil öz
yörük : 

«Almaya'da çocuk hastalıkları ihtisasını yap
mış Nezihi Onaran isminde bir doktor için Baş-
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Vekilden bir randevu istemiştim. Başvekâlet Hu- I 
susi Kalem Müdürü telefon ederek beni çağırmış. 
Heyete, komisyondan ayrılmak istediğim zaman 
Başvekile bir mesele için rica edeceğim, diye ay
rıldım. Maksadım komisyonun mesaisine devamı
nı temin etmek ve fasılaya mahal vermemekti. 
Mehmet Zeki Tulunay'm bir mesele yerine bu 
mesele demesi tamamen yanlıştır. Yanlış işitmiş 
olacaklar. Bu mesele ile Başvekilin ne alâkası ola
bilir ki, bu tarzda bir şey söylemek mümkün ol
sun. Bütün arkadaşlar şahadet ediyorlar ki bir 
mesele için Başvekile gideceğimi söyledim. Meh
met Zeki arkadaşımla bir buçuk aydır Tahkik 
Tâli Komisyonunda beraber çalışıyoruz. En kü
çük tarafgirane bir hareketimi gördüler mi? Söy
lesinler.» 

Halil özyörük'ün bu beyanı üzerine muhte
rem Mehmet Zeki Tulunay arkadaşımız da: ce
vaben «Arkadaşlar, mademki böyle söylüyor, 
ben yanlış işitmiş olacağım, mesele yoktur» dedi. 

ARİF GÜNGÖREN (îzmir) — Mehmet Zeki 
Beyin bunu mevzuubahsetmesinin sebebi nedir, 
hepimiz de anlıyoruz. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Hususi mahiyette nazarı dikkatimi eelbetmişti. 
îzah edildi, şu halde mesele kalmadı. 

MEHMED HÜSREV ÜNAL (Diyarbakır) — 
Hepimizin birtakım tekliflerimiz olacaktır. Bun
ları yapmamız lâzımdır. Halbuki vakit geçmiştir. 
Eğer yüksek komisyon bu teklifi muvafık görür
se yarın saat 9,5 ta toplanalım ve elimizdeki 
işlerin müzakeresine devam ederiz. (Yarın sabah 
toplanalım, sesler;). 

RE t S — Vakit geçtiğinden yarın saat 9,5 ta 
toplanılmak üzere înikada son veriyorum, «diye 
saat 18,30 da celseyi kapamıştır.» 

Mevzuubahis buyurulan hâdisenin şekli cere
yanını zabıttan okumak suretiyle huzurunuzda 
açıklamış oldum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Raif Aybar. Heyeti umumiyesi üze
rinde, Raif Bey. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Nasıl emrederse
niz Reis Bey. 

Maddeler ayrı müzakere edilecek mi ? 
REÎS — maddeler ayrı ayrı reye konacak, 

müzakere edilmiyecek, efendim? 
RAÎF AYBAR (Bursa) — Muhterem arka

daşlar; 1950 den beri Büyük Meclisin ele aldı
ğı mühim meselelerden birisi ve bir kazai me- ' 
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sele hüviyetinde olan şu mevzuun bidayetinde, 
bir partiler arası polemik savaşma girişilir gi
bi olmasının tevlidedeceği havayı üzüntü ile 
karşılamamak kabil değildir. Burada kimin ku
suru olduğunu ne teşhis ve ne de ifade etmek 
şu anda bana terettübeden bir husus değildir. 
Yalnız, muhterem Meclise bu mevzua mütaallik 
olarak, bu kadarcık mâruzâtta bulunmamın, te
mas etmemin asıl sebebi; kazai bir fonksiyonun 
icrasında cümlei asabiyenin hali harekette bu
lunmasının mazarratlı neticeler verebileceğini 
düşündüğüm içindir. Bu işin sükûnetle ve taraf
sız bir tetkikin içine girmesi ve bu suretle ka
rar verilmesini icabeden bir iş olduğu Yüks'ek 
Meclisin takdiri içinde bulunduğundan dolayı 
şu ciheti arzı da makbul sayacağını ümidetmek 
isterim : Riyaset, usul bakımından yapılmış 
teklife rağmen, Heyeti Umumiye müzakeresi 
açmak ve ancak reyleri maddelemek yani, mad
de madde reye koymak suretiyle müzakerenin 
icrasını münasip gördüler ve böylece tebliğ bu
yurdular. 
- Daha evvel Mecliste geçmiş tahkikatlardan, 
hatırımda yanlış kalmadı ise, meselâ Suat Hay-
ri 'nin tahkikatında kahve meselesi, tutkal me
selesi, değirmen meselesi gibi meseleler ayrıca 
tetkik edilmiş ve ayrı ayrı müzakere edilmiştir. 
Bu, işin icabı olmak yönünden, yapılması lâzım-
gelen bir husus idi. 

Çünkü mazbata bir mazbatalar mecmuası 
halindedir. Haddizatında, her mesele bir karar 
mevzuu yapılmıştır. İmzalar, reyler, mütalâalar 
her kararda tehalüf etmiştir. Bu sebeple müza
kerenin madde madde yapılması daha faydalı 
olacaktı. Burada giril giril okunmasından son
ra, üstüste çekilmiş filimler gibi, tahliller ve 
meseleler Büyük Meclis azasının hafızasında 
bu türlü bir karışıklığa vesile vermezdi. Bu iti
barla bu noktayı ben zannetmiştim ki, Riyaset 
böylece reye koyar, böylece kabule iktiran etti
rir. Mademki madde madde kabulü mevzuuba
his, madde madde konuşulması da esasen ev-
velcede tatbik edilmiş bir usuldür. (Madde 
madde yine konuşulacak sesleri) Hayır, Riya
set öyle demedi. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, Dahilî 
Nizamnamenin 108 nci maddesinde (Bir mesele 
mütaaddit fıkra ve maddelerden mürekkepse 
ayrı ayrı reye konulması...) der. Müzakere tü
mü üzerinde olacaktır. 

4 - . 
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RAİF AYBAR (Devamla) — Görüyorsunuz 

arkadaşlar, müzakerenin madde madde icra edil
mesini Riyaset kabul etmiyor. Ancak oylama 
madde madde olacaktır. Esasen toptan tebriye ve 
itham diye bir şey buradaki işin mahiyetinden 
dolayı da mevzuubahsolamaz. Maddelere bu su
retle az - çok temas ettikten sonra, heyeti umumi-
yesi üzerinde konuşmuş olmak neticesini almak 
üzere, söze başlıyacağım: 

Tahkikat açılma kararının verildiği, gün Mec
liste bulunan muhterem arkadaşlar veya sonra
dan zabıtları okumuş bulunan arkadaşlar ha
tırlarlar, ortaya gelmiş olan meselenin insanın 
idrakinin burnuna iyi bir koku vermediğini ve 
mucibi tahkik olması kabul edilmek icabettiği 
tezini o zaman müdafaa etmiştim. Topyekûn 
noktai nazarımın haklılığı hâdiselerin tesebbütü 
karşısında şimdi önünümüze getirilen mazbata
daki muhalefet şerhleriyle, muvafakat yazılariy-
le teeyyüdetmiş bulunuyor. Meselenin muhtacı 
tahkik bir mesele olduğu fikri, devlet idaresin
de bulunanların göstermesi lâzımgelen hassasi
yeti sarf etmiş olup olmadıkları ve kendilerin
de bulunması şart olan prensipler üzerinde lâ
zımgelen hassasiyete mürtabıt bulunup bulun
madığına matuf olduğu anlaşılmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, Tahkikat maddeleri
nin birincisi; Pertev Arat arkadaşımızın takri
rine göre, Sarol'un ortağı bulunduğu İstanbul 
Etiler Kooperatifindeki evi ile sahibi bulundu
ğu Türk Sesi gazetesinin idarehane ve matbaa 
binası işini yürütmek için usulsüz krediler al
ması maddesi olarak tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Yapılan tahkikatta Emlâk Kredi Bankasın
dan ve diğer bankalardan tesbit edilmiş olan 
miktarlar, İş Bankası, Türk Ticaret Bankası 
gibi bankalardan ne miktar ne suretle para alın
dığı tesbit edilmiş vaziyettedir. Bu tesbitlerin 
kuyudata, dokümana müstenit bulunduğunu ka
bul etmemek için şu anda ben hiçbir sebebe sa
hip değilim. Kuyudata uygunluğunu kabul 
eden Muhtelit Komisyonla beraberim. Yal
nız burada benim nazarı dikkatimi celb
eden bir husus vardır: Maddeye göre Tâli Ko
misyonun yaptığı tetkikat raporunda Nişantaşı'
nda bir arsa üzerine açılmış 371 000 liralık bir 
kredi keyfiyeti tesbit edilmiştir. Teşvikiye Ma
hallesinde açılmış bulunan bu 371 000 liralık 
kredinin tahkikatın içerisinde işlenmemiş oldu
ğunu gördüm, 371 000 lira, 21 şahsa ait bulu-
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nan ve ellide iki hissesi Mükerrem Sarol'a aid-
olduğu söylenilen bu arsa üzerinde bu hissedar
ların cümlesinin biribirine müteselsil kefil ol-
masiyle verildiği, Emlâk Kredi Bankasının Ga
lata Şubesinde açılmış bir kredi olduğu Tâli Ko
misyon raporunda zikredilmektedir. Madde ev 
ve matbaa yaptırmak için bankalardan kredi al
dığı iddiasını muhtevi bulunduğuna ve bu cihet 
Tâli Komisyonun raporunda muharrer olduğu
na göre; bunun yapılmakta olan matbaa ve ko
operatif binasının ve işinin meydana gelmesiyle 
irtibatı olan bir kredi olup olmadığını rapor iyi
ce aydınlatmamış bulunmaktadır. Bu bakımdan 
bu cihet hakkında izahat vermesini komisyon
dan rica edeceğim. 

İkinci bir nokta, bir kimse hakkında böylece 
itham mevcut iken biraz etraflı tahkik yapmak 
lâzınıgelir. Çünkü aynı neticeler direkt olarak 
çıkmaz da endirekt olarak çıkabilir. İddiaların 
istikameti de çıkacağı hakkındadır. Bilmiyo
rum ama çıkabilir olması muhakkikin kafasın
da her an mevcut bulunması lâzımgelen bir en
dişe olmalı idi. Tahkikat böylece yapılır. Ban
kalar denildiği zaman yalnız bâzı bankalardan 
Mükerrem Sarol adına alınmış kredilerin sorul
duğu anlaşılıyor. Diğer bankalardan ortakları 
veya başka yakınları adına alınmış bir kredi 
olup olmadığı raporda tasrih edilmiyor. Yalnız 
bir tanesinde iş ortağı Atıf Sakar adına 50 bin 
liralık bir kredi verildiği kaydedilmiştir. Diğer 
ortakları adına da kredi açılıp açılmadığı, alınıp 
alınmadığının tezahürü de yerinde olurdu. Ko
misyonun bu hususu aydınlatmasını rica ederim. 

Sonra memlekette taammüm etmiş bir kre
di sistemi daha var, açık tabiriyle iltimaslı kre
diler. Tahkikat Komisyonunda bulunan arkadaş
larımız, bu hususta malûmatları olmadığı için 
olacak, raporlarında bu hususa işaret etmemiş
lerdir. 

Bina kredileri doğrudan doğruya, çok defa, 
Emlâk Kredi Bankasından alınmamakta, başka 
yoldan diğer kredi müesseseleri de bina kredisi 
yapabilmektedir. Ezcümle sigorta şirketleri bu 
yola bol para yatırmaktadırlar. Bu gibi mües
seselerden de para alınıp alınmadığının komis
yon tarafından bildirilmesini rica ederim. 

Bu noktaların aydınlatılmasına kadar bu me
sele üzerinde başka bir mütalâa serdinde bu-
lunmıyacağım. 

— 375 
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Tahkikat maddelerinin ikincisi olan Etiler 

Kooperatifi hesabına getirilmiş olan demir me
selesine geçiyorum. Tahkikatın açılıp açılmaması 
hususunun müzakeresi sırasındaki konuşmamda. 
bu demir meselesinin, bir noktaya kadar tabiî 
görünen, bir noktadan sonra da aydınlanması 
behemahal lüzumlu olan bir mahiyet yaratmakta 
bulunduğuna işaret etmiştim. 

Yapılmış olan tahkikat ve bu tahkikatın kıy-
metlendirilmesinde bilhassa ileri sürülmüş olan 
muhalefet şerhi bu aydınlığa muhtaç bulunuldu
ğu hakkındaki kanaatimi teyidetmiş ve maalesef 
bu noktada suç mevcudiyetini mütalâa etmek 
imkânı bulunduğu tebellür etmiştir. 

Hâdisenin cereyanını az - çok herkes bildiği 
için tafsilâta girişmiyeceğim, kabil olduğu ka
dar kısa, düğüm noktalarında sözümü teksif et
meye çalışacağım. 

Etiler Kooperatifinin bütün inşaatı için de
mir istihlâk kapasitesi, tesbit edildiğine göre, an
cak bin ton kadardır. Bu inşaat 1951 de başla
mıştır. 1954 senesinde, yeniden inşa edilse idi, 
bin küsur ton demir istihlâk edebilecek inşaat 
kapasiteli ancak olurdu. Halbuki bu kooperati
fin başkanı bir arzuhal yazarak yeniden Ticaret 
Vekâletinden iki bin ton demir talebinde bulun
muştur. Bu esnada Sarol, Kooperatif îdare He
yetinde âza idi. Demirlerin talepnamesinde Ko
operatif Başkanı diyor ki; «Koç Firmasının, bin 
ton bir, bin ton da bir olarak aynı tarihte ceman 
iki bin ton demir talebimizi kooperatif ihtiyacı 
için lisans vermek suretiyle kabul buyurun, bu 
demirlerin kooperatifimizde kullanılacağını arz 
ederim.» Bu talebi Kooperatif Başkanı imza edi
yor, ama talebin muakkibi Mükerrem Sarol Bey 
oluyor. 

SOLDAN BÎR SES — Ne malûm? 
RAİF AYBAR (Devamla) — Kendi itiraf -

lariyle belli, zabıtları okudum, işi kendim tetkik 
ettim. Bu malûm değilse, dünyada hiçbir şey 
malûm değildir. (Gülüşmeler) 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Benim 
ifademde yok, muhalefet şerhinde var. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Siz muhalefet 
şerhi vermiş, komisyondaki arkadaşlarla konuşa
bilirsiniz. Çünkü, Tahkikat Komisyonunun za
bıtları bize dağıtılmamıştır. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Hakkı
nız var. 
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RAÎF AYBAR (Devamla) — Ve bu takibin 

neticesinde, - ben elimdeki mevcut vesikalara gö
re konuşuyorum - demir tahsisi iki bin ton ola
rak çıkıyor. 

Tahkikat Komisyonu bu tahsis işini tetkik 
ederken, itiraf etmek lâzımdır ki, işin derinliği
ne nüfuz etmiş olmak için yapılması lâzımgelen 
hareketlerin ekserisini yapmış, yalnız benim gö
rüşüme göre tahkikatı tamamlamak için kapatıl
ması lâzımgelen deliklerden bir ikisini açık bı
rakmış. Şimdi bunları arz edeceğim : 

Bu cümleden olmak üzere komisyon tesbit-
leri arasında raporlara intikal etmemiş meseleler 
var. Arzuhal verilmiş, 25 . V . 1954 te, bu arzu
hal keydedilmiş ve hemen üç gün sonra, yani 
28 . V . 1954 tarihinde Merkez Bankasına tah
sis emri verilmiştir. Fakat, şurada işaret etme
ye mecburum ki, Ticaret Vekâleti kendisini bir 
noktada sağlama bağlamaya çalışmış. Belki bu 
kadar anormal bir miktarda kooperatifin demir 
istemesinin aykırılığını hissetmiş ve fakat ta
lebin şekli ve takibin şekli bakımından, zanna 
müstenit olarak refüzeyi pdoğru bulmamış, böyle 
bir noktalama yapmış olmak için şöyle bir 
kayıt vermiş; diyor ki: «Koç firması bu demir
lerin kooperatife teslimini taahhüt şartiyle 
tahsisi yapıyorum» Zaman geçiyor; 27 . 8 .1954 
de kooperatif başkanı değişmiş olarak yeni bir 
başkan geliyor. Bu başkan diyor ki; kooperati
fin iki bin ton demire ihtiyacı yoktur. Sizden 
iki bin tonluk alman tahsisin, hattâ getirilmiş 
olan demirin, kooperatife lüzumlu olan miktarı 
ancak 90 tondur. Binaenaleyh 1910 tonluk mü
tebaki miktarı Koç firmasmdadır. Yahut o 
firmada kalması lâzımgeliyor, yani elbette ve
kâletin emrinde olmak icabediyor diye bu mü
racaatı yapıyor. Bu dilekçe Ticaret Vekâletin-
deki muamelesi üzerine eklendikten sonra şöyle 
bir kayıt konuyor: «yapılan tahkikat neticesin
de 2 bin ton demirin cüzi bir kısmının, yani 90 
tonunun, kooperatife aidolduğu, mütebaldsinin 
vekâletin istanbul teşkilâtının murakabesi al
tında ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı anlaşıldı» 
şerhi konuyor. Bu meşruhat dosyaya göre 
24 . 11 .1955 tarihlidir. Koç firmasına deni
yor ki, 1910 ton demirin, şu kayıtlara göre nere
lere tahsis edildiğini bize bildirebilir misiniz? 
Firma diyor ki: «filhakika 1910 ton demiri ihti
yaç sahiplerine, İzmir'de, İstanbul'da, Eskişe
hir'de ve Ankara'da vekâletin verdiği emirlere 
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göre bâzi kimselere tevzi ettim».. Ve tevzi etti
ğini de 24 . 11 . 1954 tarihinde (yani yukardaki 
meşruhatla aynı günkü tarihte) Koç firmasına 
tevziat listelerini gönderdiğini söylemekle de 
teyidediyor. Bu sebeple Tahkikat Komisyonu, 
haklı olarak, Ticaret Vekâletinden kimlere tah
sisin yapıldığının bildirilmesini istiyor. Çünkü 
iddia, 2 000 ton demirin muhtelif ellerle getiri
lip bu ellerde kullanıldığı iddiası değil, 90 ton 
demirin kooperatif vasıtasiyle kullanılıp 1910 
tonunun piyasaya verilmesine mahal verilmesi 
ve bu suretle bidayetinden itibaren suiniyete 
makruniyeti gayrikabili ret olan bir müracaatın 
sonunda karaborsaya kaydırılmış olması ihti
malinin üzerindedir. 

Binaenaleyh Tâli Komisyon bu ciheti arama
ya çalışıyor ve diyor ki, «1910 ton demirin pi
yasaya verildiği, karaborsaya sürüldüğü iddia
ları vardır, bu şekilde neşriyat yapılmaktadır.,» 
tki bin tondan artan 1910 tonunun falan köprü 
inşası için tahsis edilmesi başkadır, falan adama 
verilmiş olması başkadır. Hepinizin hatırlıyaca-
ğı üzere, o tarihlerde demir üzerinde karaborsa 
bugünkünden fazla idi. Maliyeti 50 kuruş olan 
demirler o zamanlar karaborsada 180 - 200 hat
tâ 250 kuruşa satılıyordu, demir mevaddı ender
den bir şeydi. Binaenaleyh 1910 ton demirin akı
betinin bu derece ehemmiyetli olduğu aşikârdı. 
Muhalefet şerhinde de denildiği gibi, bu işin na
sıl olduğu, piyasaya nasıl sürüldüğü ve kime ne 
miktar verildiği anlaşılamaması dolayısiyle Sa
rol'un suiniyete makruniyeti bidayeten belli olan 
bu demir talebinin (ki, Sarol'u tebriye eden ko^ 
misyon raporunu imza eden arkadaşlar dahi bu 
talebi suiniyete makrun görmüşlerdir) arkasını 
aramak şarttı. 

Demir, Sarol'un takibi ve yardımiyle Ticaret 
Vekâletinden çıkarılmıştır. Ondan sonra 90 to
nu kooperatife verilmiştir. Fakat geriye kalan 
19İ0 ton ne şekilde nereye verilmiştir, kimin 
•elinden- verilmiştir, bunların öğrenilmesi gayet 
tabiî ki lâzımdır. Bu nokta tesbit edilememiştir 
arkadaşlar. Tesbit edilememiştir. Tesbit edile
mediği için de raporun bu kısmına muhalif kal-
Mi$ olan arkadaşlar Sarol'un bu işte masumiye
tini Uzak görmüşlerdir. 

Bu husus niçin tesbit edilememiştir? Çünkü 
Ticaret Vekâleti diyor ki : «Bu esamiyi ben ara
dım, 1910 ton demirin nereye verildiğini, tevzi 
listesinin içerisinde bu adamların/kimler olduğu-
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nu henüz bulamadım. Ama bulursam göndere
ceğim.» Komisyon bekliyor, gelmiyor. Binaen
aleyh bu demirin piyasaya verilmiş olduğunu 
ve kooperatifte de kullanılmamış bulunduğunu 
kabul eden komisyon ekseriyeti «Mükerrem Sa
rol'un da böyle bir şey yapmamış olduğu, bu 
tesbit edilmiş dahi olsa kendisine bir suizan ve
ya mesuliyet tevcih etmenin imkânsız bulundu
ğu iddiasiyle beraeti veya tahkikata mahal ol
madığı...» diyor. Bu doğru değildir, arkadaşla
rım. 

Bir noktayı Büyük Meclisin dikkatine arz et
mek isterim. Kabul edelim ki, Ticaret Vekâleti 
her hangi bir sebeple ya bir kayıp ve melun bir 
elin yoketmesi neticesi esami listesinden isimleri 
çıkarıp veremez hale geliyor. Fakat burada aynı 
delili bir başka noktadan, bir başka yerden te
min etmek imkânı aklen ve m antikan mevcut
tur. O imkân da şudur : Koç firması, hepinizin 
malûmu olduğu üzere, memleketin en büyük fir
malarından birisidir. Bu itibarla kuyudatı o nis
pette muntazam, Hükümet dairelerininkine ya
kın, belki daha da kuvvetli ve sağlam bir mües
sesedir. Kaldı ki bu iş tehlikeli bir iştir. Şimdi 
Koç diyor ki; ben evrakı 24 . X I . 1954 tarihinde 
bütün esamisi ile birlikte 'Ticaret Vekâletine gön
derdim. Orada bütün bana yapılan tahsisleri, 
demiri nasıl aldığımı ve nasıl sattığımı bulabi
lirsiniz. Ama Ticaret Vekâleti bunları bulamı
yor. Şu halde, tahsisin yapıldığı noktadan iyice 
tenevvür edebilmesi imkânını komisyon, elinden 
kaçırmış gibi, sanki bir emrivaki karşısında kal
mış gibi, işin bu noktasının bir ehemmiyeti yok
muş gibi telâkki ederek dönüp Koç'a : «Senin 
Ticaret Vekâletine gönderdiğini söylediğin bu 
listenin bir sureti mutlaka sizde, sizin dos
yalarınızda mevcuttur; sen mahalle bakkalı de
ğilsin, hesabı kitabı olan, vergi hesabatı olan, 
defatiri ticariyesi bulunan koskaca bir mües
sesesin; bunun bir sureti sizde bulunmalı; şu 
halde bu suretlerden bize bir tane ver» demiyor. 

Bu noktada muhalefet komisyonu... 
ŞEVKİ ECEVÎT (Sivas) — Var. 
RAÎF AYBAR (Devamla) — Vallahi size 

dedi ise bana demedi. Ben nihayet buradaki-
ne mazbataya göre konuşuyorum. (Sayfa 7 
satır 5 sesleri), 

Bakın şimdi. O satırda aslı mevcudolmıyan 
fakat bahsen meali geçen meseleyi komisyon 
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azasının muhalefet şerhlerinin noktai nazar-
lariyle beraber okumak lâzımdır. 

Bu şerhi yazan arkadaşlar da ayni komis
yonun âzasıdır 7 nci sayfanın 5 nci satırında 
bahsedilen hususa rağmen Tevzi Esami Liste
sinin elde edilemediğini zikretmektedirler: 
(Demirlerin kimlere ne vakit ve ne suretle sa
tıldığı bir türlü tahakkuk ettirilememiştir) di
yorlar. 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ VACID ASENA (Balıkesir) — 7 
nci sahifedeki 5 nci bendi okursanız, görürsünüz. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Beyim, ama 
muhalefet şerhini yazan arkadaşlar, 5 numa
ralı bentte olan şey için böyle bir listenin 
sonradan verildiğine dair bir beyandır demi
yorlar. Bunun mahiyeti hakkında muhalefet 
şerhim yazan arkadaşlar dahi böyle bir noktai 
nazarda bulunmuyorlar. Orada yazıda listeler 
alındı demiyor ben elimde ki raporlara göre 
konuşuyorum. Bu noktalar belli olsa daha iyi 
olur. Bunların anlaşılmasında büyük flayda 
mevvuttur. Umarımki, komisyon bu noktaları 
açıklıyacaktır. Elimizdeki malûmatın, delille
rin mevcudiyetiyle ve talepname ile işe başla
mış olduğuna göre, bu noktanın karanlıkta 
kalışı insanı, muhalefet şerhindeki tercimi ka
bule sevk eder. Ben de bu kanaatteyim. 

Takip, Sarol vekil olur olmaz, ilk günlerine 
tesadüf eden devrede başlıyor. - Çünkü 25.IV. 
1954 te arzuhal kaydedilmiş, 28 . V . 1954 te tah
sis çıkmıştır. - 17 . V. 1954 tarihinde Sarol ba
kan olmuştu. Şimdi bu vaziyet bakanlık rütbe
sinin iktisabından sonra olunca bunun böyle bir 
muameleyi intiçda daha müessir olacağını, hiç 
değilse nezaketen Ticaret Vekilinin, Sarol'un 
şahsan takibettiği böyle bir muameleyi röfüzeye 
tevessül etmiyeeeğini çok iyi kavramış olarak 
Sarol bunu bakanlığının ilk günlerinde yapmış 
oluyor. Benim de düşüncelerim, muhalefet şer
hini vermiş bulunan arkadaşlarımın düşüncele
ri gibidir. 

Şimdiden şunu söyliyeyim ki; eğer aksi bir 
düşünce tarzına yer vermek mümkün olursa her 
hangi bir bakanın kendi bakanlığından çıkma
mış olan bir hususta direkt veya endirekt mü-
tenaim olması veya başkalarının mütenaim ol
masına sebebiyet vermesi keyfiyetinin nerelere 
varacağını elbette takdir buyurursunuz. Sizin 
tasavvurlarınıza bir manzara arz etmek isterim. 
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O da şudur : Farzımuhal olarak bütün Kabine
nin azaları kendi mucip vermediği hususlarda 
gayrimeşru iktisaplara yol açsalar, yani birbiri
ne pas vermek suretiyle gayrimeşru menfaat te
min etseler netice ne olur? Kendi bakanlığından 
mucip vermediği bir husus diye tebriye edilmiş 
olur. Yani memleketimizde icra organından, her 
hangi bir âzanm bu türlü bir fiilden dolayı tecrim 
edilmesi imkânının mevcudolmadığını kabul et
miş oluruz. İnsafla mütalâa etmek lâzımgelirse 
esasen büyük mevkilerde ve bâzı büyük imkân
lar arasında dolaşanların ve onları istismara 
müsait bulunan kimselerin yapabileceği suiisti
maller süvari tahsildarın, PTT memurunun fiş 
tahrifi suretiyle yapabileceği neviden suiisti
maller değildir. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde 
böyle olmamıştır. (Sağdan, bravo sesleri). Bu 
sebeple bu noktalarda muhalefet şerhinin ifade 
ettiği fikirleri reddetmek, Türkiye'de ademi 
mesuliyet esasını âdeta vaz'etmek gibi bir hal 
olacaktır. Muhalefet şerhine iltihak eden bir şa
hıs olarak ben bu maddenin Divanı Âliye şev
kini şart görürüm. Çünkü vuzuhu, sarahati ora
sı bulacaktır. Kâfi emare ve delillerin halen 
meveudolduğuna ve mevcudolan bu deliller ve 
emarelerin takdiri açık bırakılmış noktaların 
araştırılması, tevsi ve tamiki tahkikat yapılması, 
hâdiseler ile failler arasında irtibatların tesisi, 
fiilen suça müntehi olup olmadığı kabul edile
cek maddenin tâyini gibi hususların tamamının 
Diyanı Âlinin salâhiyetinde bulunan hususlar 
olduğu şüphesizdir. Meselenin ancak Divanı Âli
nin halletmesi lâzımgelen bir noktaya kadar vâ
sıl, olmuş bulunduğu meydandadır. Bu sebeple 
Sarol'un ve ona tebaan diğerlerinin Divanı Âli
ye şevkini talebetmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi, tahkikatın 3 ncü maddesine geçiyorum: 
Tahkikatın 3 ncü maddesi; Ankara Maarif 

Müdürlüğünün özel idare tahsisatı ile Türk Se
si gazetesini, yine Mükerrem Sarol'un bakan 
oluşunun haftası içerisinde, abone ettirmiş bu
lunması hadisesidir. Maarif Müdürlüğü durup 
dururken gazete sahibi olan bakanın bakanlığa 
geçtiğinin ilk günlerinde, kendisine ilhamı rab
bani gelmiş gibi, çok faydalı olacağını teemmül 
ettiği Türk Sesi gazetesine ^ilkokulları abone 
ettirmeyi düşünüyor, bu iş için tezkereler ya
zılıyor, vilâyette mevcut tahsisattan ayrılması 
isteniyor, encümen kararı almıyor ve abone olu
nuyor. 
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Yine muhalefet şerhinin gayet güzel ifade 

ettiği gibi, böyle bir hareketin otomatikman vu
kuunu ve o tarihte bakan olarak Sarol'un tesi
rinden azade bulunduğunu kabul etmek için 
bendeniz de bir sebep bulamadım. 

Çok tipik, biraz da eğlenceli, bir tarzı var: 
Vilâyete yazılan maarif lüzum müzekkeresinde 
deniyor ki : «Memleket haberlerine çok yer ver
diğini bedelsiz olarak gönderilen nüshalarından 
anlamakta olduğumuz Türk Sesi gazetesini, lüt
fedin tahsisat verin ilkokullarımızda okutalım 
ve çocuklarımızı istifade ettirelim.» 

Merak ettim arkadaşlarım, temin ederim ki, 
dikkatle, elimdeki imkânlar dâhilinde, tetkik et
tim. Merak ettim, acaba dedim, umumiyetle du
rumunu az çok bu hâdise vesilesiyle de olsa, bil
diğim bu gazetenin abone tarihinden evvelki du
rumu nedir? Yazıları nedir? Hakikaten ilk mek
tep çocuklarına arzda istifade sağlar bîr mün-
derecatı muhtevi midir? Abone Mayıs 1954 ta
rihinde yapılıyor. Buna takaddüm eden tarih 
Nisan tarihidir ve meselâ abone ayı tarihidir. 

Umumiyet itibariyle bu tarihlerde ve bundan 
sonraki tarihlerde ilk mektep çocuklarına arzda 
faydalı olacağı için abone ettirilmek üzere Maa
rif Müdürlüğünün lüzum müzekkeresi yazdırdı
ğı bu gazetenin münderecatı için de bu kürsü
den okumakta teeddübedeceğim müstehcen neş
riyat yapılmakta olduğunu gördüm. Bu yazıla
rın yalnız başlıklarını arz ettiğim zaman, mün
derecatına vâkıf olunacaktır. Detayına girme-
sem bile ki emretmeyin, girmiyeyim hakikaten 
samimiyetle söylüyorum, bu kürsüden okumak
tan teeddübederim (sağdan, okuma sesleri) sa
dece başlıklarını arz edeyim; 

Aşk Sarayı, Çadır Fahişesi, Seks kraliçeleri, 
çıplak kadın resimleri ve saire... 

G-azetenin içinde Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim
de çıkan nüshalarında ne gibi yazılar bulundu
ğuna dair istinsahlarım elimde, fakat arz ettim, 
istirham eylerim, bu noktalarda beni beyana da
vet etmeyin. 

Bu mesele hakikaten öylesine katiyet ve vu-
zuhdadır ki, sahibi bir bakan olan bu gazetenin, 
abone edilmesi öylesine Bakanın tesir ve nüfu
zu ile yapılmış bir tasarruftur ki, Dr. Mükerrem 
Sarol'u tebriye etmek için bir sebep göremiyo
rum. O kadar delil vardır ki, bu hususta son 
tahkikata mahal olmadığına karar vermek, de-
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ğil bu gibi mevzularda, millet çapında bir has
sasiyetin tecelligâhı mevkiinde olan Meclis için, 
şöyle olmuş, böyle olmuş diye takdir hakkiyle 
çalışan tek bir hâkim için dahi vâridolamaz. 
Meclisin bu noktada asla tereddüdetmeden lâ
yık olduğu kararı vereceğine emin bulunuyo
rum. Muhalefet şerhi aynı şekilde söylüyor. Böy
le bir sahibi ve böyle münderecatı olan gazete
nin böyle bir muameleye mazhar olması, o vi
lâyet valisinin, encümeninin ve Maarif müdürü 
(ki burada vicdanen beyana mecbur olduğum 
için beyan edeyim) bâzı muameleler dolayısiy-
şahsan tanıdığım bu Maarif Müdürü, re'sen emir 
ve davet almaksızın bu derece müstehcen bir iş- • 
te Devlet kasasından para çıkarmaya gayret 
edecek bir adam değildir. Bunda âdeta bir cebri 
mânevinin kendilerini tahrik etmiş olduğu mu
hakkaktır. Ben de muhalefet şerhine iştirak ede
rek bu noktada da son tahkikat açılması lüzu
mu fikrini teyidedeceğim. 

Şimdi Türk Sesi gazetesinin istanbul Bele
diyesinden 10 bin lira bedel alması hâdisesine 
kısaca temas edeceğim. 

istanbul Belediyesinin abone ücreti olarak 
evvelâ 10 bin lira, Sarol Bakan olduktan sonra 
da, beş bin lira olmak üzere 15 bin lira verdiği 
sabit olmuş bir keyfiyettir. 

Aynı cinsten bir gazeteye bu miktarda abo
ne olunduğuna göre, son tahkikatın açılmasına 
mahal olmadığını söyliyen azalarla beraber ev
rakı müsbiteler üzerinde çalışan ve muhalefet 
şerhi yazan imza sahipleri de iştirak etmemek
tedir. Binaenaleyh böyle bir gazeteye bu nis
pette bir bedel verilmemiş olduğu anlaşılıyor. 

Beyler, bir yevmi gazetenin 15 kuruş esası 
üzerinden bir yıllık abonesi 50 lira kadar bir 
şey eder. Binaenaleyh bir sene için 10 bin ve 
mütaakıp sene için 5 bin liralık abone yazılma
sı için Sarol'un sahibi bulunduğu Türk Sesi 
gazetesinin istanbul Belediyesi için ne kadar 
faydalı olduğu meydana çıkar! Hesabını yapar- _ 
sanız galiba 200 abone filân tutar. Muhalefet 
şerhinde de gösterildiği gibi, diğer gazetelere 
bununla mukayese edüemiyeeek küçük rakam
la abone yapmış olan belediye, Sarol'un gaze
tesine bu miktar devlet parasını, belediye para
sını bu suretle sarfa her halde kendi gönlünün 
rızasiyle gitmedi. Sarol bu hususta mevkiini ve 
forsunu bakan olduktan sonra dahi bu mevzu-
daki suiniyetli hareketinin devam etmiş oldu-
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ğunu aşikâr bir hale getirmiştir. Bu madde hak
kında ben de tahkikat açılmasına karar verilme
si mecburiyeti olduğuna kaaniim. 

Demin konuşurken ifade ettiğim gibi; bü
tün bu hususlar bir son tahkikat açılması ka
rarma mesnedolmak hususunda kâfi ve vafidir. 
Delillerin tesbiti, şahsa izafesinin tesbiti, mad
delerin tâyininin; bütün bunlar esasen Büyük 
Millet Meclisinin cümlei vezaifi içerisinde olma
yıp Divanı Âlinin salâhiyeti içinde bulunduğu
nu en az benim kadar bütün arkadaşlarım bi
lirler. 

Şimdi geliyorum Türk Sesi gazetesinin res
mî ilân meselesine, yani 4 No. lı karara : 

Büyük Meclisin malûmudur ki, resmî ilân 
meselesi birçok safahat geçirdikten sonra bu
günkü tatbikatını 11 . XI . 1953 tarihli son bir 
kararname ile bulmuştur. Bu kararnameden ev
velki konuşmamda bahsetmiştim, raporlarda da 
esaslı surette döküme tâbi tutulmuş, mündere-
catı malûm bir kararnamedir. Bu kararnameye 
göre gazetenin siyasi karakteri ve umumiyetle 
fikir ve haber neşri suretiyle âmme menfaatle
rine hadim gazete mümeyyiz vasfını taşıması 
lâzımdır, bu bir. En az 6 aylık neşir hayatını 
doldurmıyan gazetelere ilân verilmez, iki. Resmî 
ilân ve reklâmlar, gazetelere mensubolacakları 
kategorilere göre verilir, aynı kategoriye men
sup gazeteler arasında fark bulunmaz. Katego
riler ve her kategori için tâyin edilecek nispet
ler ile ilânların gazetelere veriliş yolları, 
Başvekâletçe vazifelendirilecek bir komisyon ta
rafından tesbit olunur. Kategorilerin tesbtinde 
gazetelerin tirajları, asgari satış miktarları, esas 
olarak alınır ve en çok dört kategori tesbit 
olunur, deniyor. 

Tahkikat açılması günü yaptığım konuşma
da bu maddede suç açıktır, dünyanın neresine 
gidilirse gidilsin yapılan iş suçtur, demiştim. 
Şimdi bu gün de beni teyideden maalile komis
yon raporundaki muhalefet şerhiyle mutabık 
olarak şunu görmek mevkiindeyim. Kararname, 
resmî ilânları alan gazeteleri birtakım kategori
lere ayırmaktadır. Bu kategorilere ayırma işi, 
son tahkikatın açılmasına mahal olmadığına 
karar veren arkadaşlarım ifadesine göre biraz 
karanlıkça bırakılmıştır. Çünkü raporun 16 
ncı sayfasının sonunda şöyle deniyor: 

«Gazetelerin kategorilerinin tesbiti ve resmî 

.1956 O : 1 
ilânların tevzii işiyle vazifelendirilen Resmî 
İlânlar Şirketi, vâki müracaata binaen mezkûr 
gazetenin 1696 sayılı kararnamede gösterilen 
şartları haiz bulunduğunun kabulü üzerine mez
kûr gazeteye 23 Mart 1954 tarihinden itibaren 
birinci kategori üzerinden ilân verilmeye baş
lanıldığını ve 1955 senesinde de aynı suretle ilân 
verilmesine devam edildiğini bildirmiştir.» 

Şimdi dikkat buyurulursa «kategorilerin 
tesbiti ve resmî ilânların tevzii işiyle vazifelen
dirilen» diyor. Bununla kim meşgul olacak? 
Resmî ilânlar Şirketi. Peki, yukarda diyor ki, 
kararnameye göre bu kategorilerin tesbiti ile 
Başvekâlet vazifelendiriliyor. «Başvekâlet bunu 
bir komisyona havale eder.» Diyor kararname. 
Resmî ilân meselesinde bir hükümet politikası 
da var. Bunun için işin Başvekâletin seçeceği 
komisyonun da ne olursa olsun resmî bir komis
yon olması lâzımdı... Bu bir.. 

ikincisi; Başvekâlet, âmme emvali ile alâ
kalı bulunan bir mevzuda kendi üzerine tevcih 
edilmiş olan salâhiyeti âmme hukuku kaideleri
ne göre bir şirkete devredemez. Mademki res
mî ilân kategori esasına göre tevzi edilecek o 
halde kategori ile tevzi salâhiyetinin Başvekâ
lete veya Devlet organı, Devlet teşkilâtı mahi
yetinde bir cihaza verilmesi mecburidir. Karar
name de bu mahiyette bulunduğuna göre muha
lefet şerhinde bahsedilen komisyonun kurulma
mış olmasına rağmen, Başvekâlete verilmiş olan 
bu salâhiyetin basın işlerine bakan Devlet Baka
nı ve Başbakanlık müsteşarı tarafından fiilen 
kullanıldığı, filhal kullanıldığı muhalefet şer
hinde ifade edilmiş bulunduğuna göre, şu halde 
asıl resmî ilâna memba verecek olan katagorinin 
tesbiti meselesi, limitet şirketin uhdesine tevdi 
edilen vezaif arasında anlaşılmamış olduğu, hu
kuki bakımdan büyük bir vuzuhla beliriyor. Ha
kikatin bu merkezde olduğunu anlamak için bir 
aydınlık olmasına rağmen, raporun sonunda 
tahkikata mahal görmiyen mütalâa da «gazete
lerin kategorilerinin tesbiti ve resmî ilânların 
tevzii işiyle vazifelendirilen resmî ilânlar şirke
tinden» bahsedilmesi, bu işin Devlet Bakanlığı
nın basın işleriyle irtibatlı bulunmadıığı fikrine 
mesnet aramak üzere konulmuş ve tesadüfi olmı-
yan bir kabul cümlesi olduğu anlaşılmaktadır. 
Hakikat böyle değil, duyabildiğimiz, okudukla
rımızdan anlayıp çıkarabildiğimiz hakikat, gaze
teleri 4 kategoriye ayırmak hakkı, Başvekilde 
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veya kendisinin memur ettiği kimselerde, yani ı 
basın işlerini tedvire memur adam olmak duru
munda bulunduğu muhalefet şerhinde de net ola
rak yazdan Devlet Vekilindedir. Resmî ilânlar 
Şirketinde değildir. Şimdi geliyor böyle bir va
zife ve sıfat sahibi doktor Sarol'un gazetesi bu 
sıfatı ile beraber resmî ilândan cerri menfaat et
mek üzere (sonuncu kategoriye, dördüncü kate
goriye alınsa belki bu kasıt bu derece mütebariz 
olmıyacak) birinci kategoriye almıyor. Bu bi
rinci kategoriye kimler giriyor? Tirajı 5 binden 
yüksek,olanlar girer, deniyor. Ama yine muha
lefet şerhine göre orada netleştirildiği şekilde, 
Sarol'un gazetesinin iadelerinden sonra fiilî sa
tışının iki bin ile dört bin arasında olduğu ma
lûm. Halbuki resmî ilân aldığı ve resmî ilân 
payandası altından çekildiği günde yıkılıp gitti
ği, kapandığı muhalefet şarhlerinde işaret edil
miş bir gazete olarak birinci kategoriye hangi ti
rajla alınıyor? Bu, elbette bir himayedir. El
bette kendi menfaatine bir himayedir. 

Bu himayenin arkasında da 390 bin lira falan 
gibi, Sarol'un yalnız bakanlığı devresine müsa
dif bir resmî ilân tahsisatı temin etmek nasibol-
muştur kendisine. 

Gazeteyi 1953 ten itibaren Sarol devralmıştır. 
O zaman Sarol bakan değildir. Fakat gazetesi, 
resmî ilânın birinci sınıfına geçmiş ve resmî ilân 
paralarını almış. Fakat bakan olduktan sonra 
da bu işleri tedvire memur mesul bakan olması 
halinde dahi bu devam etmiştir. Geçen sefer de 
arz ettiğim gibi bu hal cerri menfaat kasdinin 
mevcudiyetine su götürmez bir delildir. 

Hattâ o derece kasıt unsuruna makrundur 
ki, buradaki menfaat temini, neşriyat yoliyle 
kendisi hem basın işlerine bakan Devlet Vekili 
hem de ilân parası alan gazete sahipliği olmaz 
diye itham edilmiş yahut ikaz edilmiş olduğu 
halde, güya gazeteyi bırakmış gibi alenen be
yanda bulunarak bakanlık sandalyası ile gazete-
cilinin artık bir alâkası yoktur demiş olduğu 
halde ertesi günü gitmiş burada yeni mazbatada 
kelimesi kelimesine mevcudolduğu gibi, menfaa
tiyle iştirak halinde bulunduğu gazeteyi şeklen ı 
Atıf Sakar'a devrettiğine dair noterden bir mu- i 
kavale yapmıştır. Allah rızası için - tamamen 
gayrihissî konuşuyorum - bir insanın böyle ,bir 
hâdisede mesuliyeti mevzuubahis değilse herhangi 
başka bir hâdisede mesuliyet aramaya yorulmı-
yalam. Bu itibarla fazla konuşmıyacağım. Mec-
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lisi Âli de bir tenhalığa doğru gitmekte, bunun 
için sözlerimi kısa tutmaya çalışıyorum. 

Bu noktada son tahkikat açılması kararına 
mâni olacak her hangi bir delil, her hangi bir 
mülâhaza varit değildir. Muhalefet şerhi ilmen de 
mantıkan da, aklen de âmme hizmetinde mesuli
yet fikrini reddetmiyen bir mülâhaza ile her cep
heden mükemmel bir şerhtir. Tebrike lâyik bir 
netice olduğundan dolayı ona naçizane iştiraK 
etmekten başka söyliyecek bir şeyim yoktur. Bu 
sahada Divanı Âliye - inşallah beraet eder -
şevkten kurtaracak bir madde ileri sürülemez. 
Nitekim bu yüzden olacak ki mazbatada hikâ
yeyi hal filmazi nevinden sadece vakıaların sey
rini ifade etmiş sonra müspet rey kullanılmasını 
mucibolan, ekseriyet mütalâası şu bir satırlık 
bir şeyle neticeyi bağlamıştır : 

(Yukarda arz ve izah olunan sebeplerden do
layı Mükerrem Sarol'un malî ve cezai mesuliye
tini mucip bir sebep bulunmadığına filân ta
rihte fearar verildi diyor.) 

j Ben haklı buluyorum arkadaşları. Benim tah-
lil ettiğim gibi hâdisatı tahlil etmemelerine rağ
men keski bunları yapmamış olsaydı diyen bir 
halde tahkikatın sonunu bir satırla bağlayıver-
misler. O itibarla esbabı mucibeli bir redde ve 

| hakkaniyet bakımından tahlillere gidilmeden sa
dece birden bire düğümleniverme ve bu suretle 

I tebriyeyi düşünmek imkânını bulmuş olacak bu 
arkadaşlar. Halbuki evvelce de söylediğim gibi 
bu hareket, dünyanın neresine gidilse, suçtur. 
Arkadaşlar muhalefet şerhinin bu mevzuda en
teresan bir noktası vardır, evvelâ ona dokunmak 
sonra da umumi olarak bir mütalâa ifade etmek 
istiyorum, muhalefet şerhi diyor ki : vazifeyi 
suiistimalin yanında Basın Kanununun 22 nei 
maddesi bakımından da ayrı bir suç hali belir
miştir. Çünkü gazetenin Atıf Sakar'a devredil
miş olduğu beyan edildiği nailde, resmî merci 
olan vilâyete verilen beyannamede kendisi sahip 
gösterildiği halde ertesi gün gidip notere muva
zaa mukaveleyi yaptığı tevsik edilmiş olduğu 
cihetle gazeteyi devrettim, diyen beyanı hilafı 
hakikat bulunduğu meydandadır, demek istiyor 
meşruhatta. Basın Kanununun muhalefet şer
hinde temas edilen bu 22 nci maddesi; «Haki-
kata aykırı olarak beyanname veren bir kimse 
3 aydan 6 aya kadar hapis ve 500 liradan 5 000 

I liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.» 
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diyor. Muvazaa tesebbüt etmiş, beyânname mün-
derecatı meyanmda 240 m yambaşmda Ba
şın Kanununun bu 22 nci maddesini hesabetmek 
ve göz önünde tutmak dahi haklı olarak varit
tir. 

Bu vesile ile bütün tahkikatın her maddesi
ne şâmil olmak üzere bir noktayı, bir kanaat 

# olarak ifade etmek istiyorum. 
Şimdi Meclisi Âlinin son tahkikatın açılması 

yani meselenin Divanı Âliye sevkı hususundaki 
kararı alınırken tecrim maddesini göstermek; 
daha evvel bu bapta, bu Mecliste geçmiş müza-
keratta da Meclis tahkikatı meselesi kabul edil
diğine göre; o zaman yapıldığı gibi tecrim 
maddesi göstermek esasen doğru bir şey değil
dir. Çünkü Divanı Âliye Meclisten madde tasri
hi suretiyle gönderilmesi bu meselenin müzake
re ve karara raptı şu fiil şu maddenin şu fıkra
sına temas etmektedir, denmesi doğru değildir. 
Madde itibariyle cezayı tâyin ve tesbitte Divanı 
Âliyi serbest bırakmamız lâzımdır. Onun için
dir ki, Meclisin madde tasrih etmesi Divanı Âli
yi bu maddenin etrafında dolaşmaya mahkûm 
ve mecbur eder ve bunun dışında bir ha
reket serbestisi vermez. Bu mülâhaza evvel
ki Meclis tahkikatlarının zabıtlarında mevzuu-
bahsedilmiş ve Suad Hayri ÜrgübhVnün, ceza 
kanunu maddesi tasrih edilmeksizin, Divanı Âli
ye sevkı prensip itibariyle karar gir olmuştur. 

Şimdi, son madde • Matbaa binası inşaatmda-
ki yolsuzluk ve bu husustaki vazife suiistimali
ne mütaallik olan 6 ncı maddeye geliyorum. Bu, 
artık Meclis dışında bile irtifa rakamları dahi 
ezberlenmiş olduğu için Büyük Meclis bunu bi
liyor, hattâ müşahhas ve mücessem bir mesele 
olarak biliyor, bu sebeple fazla tafsile lüzum 
görmüyorum. Ondan dolayı da çok kısa temas 
edip kürsüden inmeye çalışacağım. 

Bina irtifa rakamı 9,5 metre olan bir mahal
lede Mükerrem SaroPun matbaa binası 12,5 ve 
16 metreye çıkarılmış. Bir bina yaptırmış ve 
belediyenin bu husustaki talimatının hiçe sa
yıldığını, binanın muayyen mahdut kattan yu
karıya çıkılarak irtifaınm artırıldığını hepiniz 
okudunuz. Bunları da tafsile lüzum görmüyo
rum. Yalnız meabide, asarı atikaya yakın ve on
ları çevreliyen bu mahallede bu eserlerin yük
sek ve kötü binalardan korunması için beledi
yece bir prensip kararı alınmış ve herkesin 9,5 
metreden yukarı çıkması menedilmiş iken Sa-
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roPun belediyeyi ruhsat vermeye icbar etmesi, 
manen icbar etmesi ve bazan de büsbütün ruh
satsız inşa ettirip emrivakii kabul ettirmek su
retiyle o mevkide beher katında hiç, olmazsa 
50 000 liralık menfaatin yatmakta bulunduğu 
nizamsız ve ruhsatsız bir bina yaptırmış olduğu 
kanuna ademiriayet suretiyle ve makamı ile 
gayrikabili telif olan, sıfatı ile gayrikabili telif 
olan bir harekete vücut vermiş olduğu, gün gibi 
aşikârdır. 

Mazbata bu hâdisenin hikâyesini yapıyor, ya
pıyor da 23 ncü sayfada da tahlilini yapıyor. 
Bu tahlili dikkatinize arz etmek için müsaade
nizle çabucak okuyuvereyim. 

Tahlil 
D) Dr. Mükerrem Sarol tarafından inşa et

tirilen bina (Nuriosmaniye) Camiini ihata eden 
eski eserler sahasında ve (40) rakımında bulun
maktadır. Bu iki vasıf ve hususiyeti haiz bu
lunan mmtakalardaki inşaatın (A) bendinde 
metni aynen yazılan talimat hükümlerine göre 
alelıtlak tâbi tutulması ve bu itibarla mezkûr 
saha dâhilinde inşa edilecek binaların cümlesi
nin (3) katlı ve âzami (9,5) metre irtifada bu
lunması icabetmektedir. Halbuki; İstanbul Bele
diyesi birinci defa alman 9,5 metre irtifadan 
sonra ikinci olarak istenilen 12,5 metrelik ir-
tifaı talimatnamenin (b) bendi hükmünü derpiş 
etmek suretiyle burasını gayrimeskûn mmtaka; 
(bu mmtaka Cağaloğlu) meyanmda kabul ede
rek vermiştir ki, mer'i esaslara göre tamamen 
aykırı bulunmaktadır. Çünkü; belediye müma
sil taleplerin vukuunda talimatnamenin (c) ve 
(d) bentlerinde tesbit olunan hükümleri de na
zarı dikkate almak mecburiyetindedir. 

Diyor. 
Bu tahlili yapan mazbatada; tecrimi bekle

nen insanı tebrie mi etmek icabederf Mazbata
nın netice kısmı, bu tahlil ile taban tabana zıt 
çıkmakta ve Sarol'u suçsuz bulmaktadır. 

24 ncü sayfanın netice kısmının ikinci fık
rasında deniyor ki : 

«II - İkinci kısmi inşaat için istenilen ruh
satname tarihinde Mükerrem Sarol Devlet Ve
kili bulunmakta idi ve bu talep yerinde müta
lâa ile reddolunmuştur. Belediye evvelce ve 
hattâ bu hâdiseye maksur olmıyarak umumiyetle 
düştüğü yanlış tatbikatına bu suretle bir niha
yet vermiş olmaktadır.» 

Bu talebin reddedildiğini ve talimatnameye 
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tamamen aykırı olduğunu tahlil ile söyliyen maz
bata talebin reddedilmiş bulunması hâdisesini, 
netice kısmında zikrederken bir sebebi; tebrie 
olarak ele almış bulunması mazbatanın bu kıs
mını hakikaten anlıyamadığım nispette büyük 
bir za'fa düşürmüş bulunmaktadır. Bu işe mü-
taallik mazbatanın muhalefet şerhleri kısmında; 
mükerreren ifade ettiğim gibi; tamamiyle işti
rak ettiğim bir mütalâa ve kanaat var. Hakika
ten Türkiye'de siyasi mevki sahiplerinin, bakan 
sandalyasında oturanların mesuliyet esasına dair 
çok sağlam ve âmme vicdanını çok tatmin edici 
esasların kabul edilmemesi doğru değildir; bir 
bakanın mesuliyetinin ne olacağı düşünülmeli
dir. Bakanların mesuliyetleri hakkında bir ka
nunun çıkmamış bulunması bakanları mesuli
yetten tebrie edici bir vasıta olarak kullanılamaz. 
Bütün kanunları, nizamları bütün vatandaşla
rın harekâtına göre hüsnütatbik halinde bu
lundurmayı, kanun ve nizamlara riayet vazi
fesini toptan deruhde etmiş bulunan İcra Ve
killeri Heyetinden bir âzanm, bir bakanın, baş
kalarına tatbikini kontrol etme mevkiinde bulun
duğu her hangi bir hususun, kendi bakanlığı
nın direkman vazifesi dâhilinde bulunmasa da
hi, bizzat kendisi tarafından ihlâli halinde o ba
kanın mesuliyetinin mevcudiyetini kabul etmek 
bir zarurettir. Muhalefet şerhinde ifade edilen 
görüş, bu memlekette hakikaten âmme hizmetle
rinde dürüstiyi hâkim kılmak için çok şayanı teb
rik, çok şayanı takdir bir mütalâa olarak ortada 
durmaktadır. Bu noktayı Büyük Meclis bu su
retle benimsediği takdirde çok isabetli olur. Bil
hassa ilk konuşmamda da, bugün de söylediğim 
gibi bâzı hususlarda, hassaten resmî ilân husu
sunda ve maarif mevzuunda yüzde yüz ve şek ve 
şüphesiz olarak neticeler belirmiştir. Tetkikatı-
ma göre suali mucip ve tenevvürünü lüzumlu 
gördüğüm birinci madde hariç diğer altı mad
denin beşinden de Sarol'un Divanı Âliye sevkı 
maalesef bir zarurettir. Ve bundan sonrasının 
Divanı Âli karariyle taayyün edecek bir mevzu 
ve mahiyette olduğunu kabul etmek bir zaruret
tir. Aksi takdirde daha fazlasını Meclis tahki
katından beklemek Divanı Âliye, imza et, diye 
bir hüküm, bir ilâm yollamak üzere ve ancak 
o gibi ahvale maksur son tahkikat açılma karar
ları verilmesini lüzumlu kılar ki bunun abes ve 
yanlış bir tahkikat anlayışı olacağı bedihidir. 

Vereceğim takrirlerin maddelerin reye vaz'ı 
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zımnında arkadaşlarımın da benim gibi mesuli
yet hissi ile memleket vazifelerini yapmış olmak 
telâkkisi içinde kabullerini istirham ederim. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Sağdan, alkışlar). 
REİS — Behçet Kayaalp. 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, Umumi Heyetin 8 . I I . 1956 
tarihli inikadında eski Devlet Vekili Mükerrem 
Sarol hakkında tahkikat icrasına dair bir karar 
alınmış bulunmakta idi. Bugün, Muhtelit Encü
mence tetkik edilip bir rapor halinde tanzim olu 
nan karar Yüksek Meclise sunulmuş bulunu
yor. 

Şimdi, bunların üzerinde sırasiyle noktaina
zarlarımızı ifade etmeye çalışacağım. 

Birinci madde, ortaklığı bulunduğu İstan
bul'da Etiler Kooperatifindeki evini, sahibi bu
lunduğu Türk Sesi gazetesinin idarehane ve 
matbaa binasını inşa ettirmek için bankalardan 
fazla, usulsüz kredi alması mevzuu... 

Muhterem arkadaşlar, tanzim edilen raporu 
tetkik ettim. Şahsan bu mevzuda Mükerrem Sa-
rol'a isnadedilecek bir suç, yani cezai veya malî 
mesuliyetini görmedim. Bu madde hakkında re
yim müspet olacaktır. 

İkinci madde : Ortağı bulunduğu Etiler Koo
peratifi için Koç firmasına demir lisansı alarak 
ithal edilen demirin kooperatif ihtiyaçlarından 
fazlasının karaborsada satılmasına sebebiyet 
vermek. 

Muhterem arkadaşlarım; şu maddenin tarzı 
tanziminde kanaatimce iki nokta var : Bir tanesi 
Etiler Kooperatifinin Koç firmasına fazla demir 
tahsis lisansı alması, diğeri de bu kooperatifin 
ihtiyacından fazla demirin piyasaya satılmasına 
sebebiyet vermek. Şimdi, bu madde, tetkikat ne
ticesinde tahakkuk etmiş midir? Bunu gözden 
geçirelim. Etiler Kooperatifi inşaatı, kooperatif 
idare heyeti tarafından bizzat yapılmıyor, bir 
mütaahhide verilmiş. Mütaahhit, Mehmet Kutlu-
özen adında bir şahıstır. Bu şahıs, taahhüdü ica
bı, inşaat malzemelerini piyasadan temin et
mektedir. Fakat mütaahhit, piyasadan teminin
de müşkülât çekilen maddelerin tedariki için 
kooperatife müracaat etmiş ve nüfuzlu şahsiyet
lerin durumundan istifade edilerek bu madde
lerin bir an evvel teminini istemiştir. Eldeki 
vesikalardan bu mevzu için zaman, zaman koo
peratife müracaat ettiği anlaşılıyor. Kooperatif 
de, böyle, darlık çekilen maddelerin temini ve 
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mütaahhide teslimi için salahiyetli mercilere mü
racaat ediyor. Kooperatifin kayıtlarına bakıldı
ğı zaman, kooperatifin bizzat ve doğrudan doğ
ruya malzeme satmaldığına dair kuyudata te
sadüf edilmemektedir. Kooperatif Eeisi Ziya 
Kurç 14 . V . 1954 tarihli bir dilekçe ile İktisat 
ve Ticaret Vekâletine müracaat ediyor ve '«Koo
peratifin iki bin ton demire ihtiyacı vardır, bu 
demiri temin için Koç şirketinin 13 . V . 1954 ta
rihli müracaatından istifade etmek istiyoruz, 
bunun için ithal müsaadesi veriniz, buradan de
mirlerimizi temin edelim» diyor. Muhterem ar
kadaşlarım, Mükerrem Bey bu demirin temini 
için de tavassutta bulunuyor ve mümkün olan 
süratte 2 bin ton demirin ithali için müsaade 
çıkıyor. Mükerrem Bey, 20.IV.1952, 10.V.1953, 
26.V.1954 tarihlerinde kooperatif üyesidir. Koo
peratifin idare heyetindedir. Ve bunu sevk vte ida
re edenler arasında bulunmaktadır. Zaten Ziya 
Kurç tarafından vâki müracaat da 'Mükerrem 
Sarol'un idare heyetinde bulunduğu zamana te
sadüf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Koç firmasından bu 
iki bin ton demir kooperatife tahsis ediliyor. Fa
kat her nedense o zaman kooperatif camiası için
de bir huzursuzluk beliriyor. Umumi Heyet fev
kalâde bir toplantıya davet ediliyor. Yeni ida
re heyeti seçiliyor. Şayanı dikkattir, yeni idare 
heyeti iş başına gelir gelmez yaptığı icraattan 
birisi de Koç firması tarafından ithal edilen iki 
bin ton demirin kooperatif ihtiyacından fazla 
olduğunu tesbit ederek, derhal İktisat ve Tica
ret Vekâletine müracaatle kendi ihtiyaçları olan 
90 tondan bakiye kısım için vekâletin serbest 
bulunduğunu, takdirlerine arz ettiğini de bildi
riyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, idare heye
tinde bulunan bir arkadaşın, kooperatifin böyle 
iki bin ton gibi muazzam bir ihtiyacı olup ol
madığını kaba bir malûmatla bilmesi lâzımdır. 

Sonra kooperatifin böyle bir demire ihtiyacı 
olduğuna dair kooperatif dosyasında idare he
yetince alınmış bir karar da mevcut değildir. 
Karar yok, rapor da yoktur. Bu ihtiyaç belirtil
miyor. Tetkikat sırasında bu da anlaşılmış bulu
nuyor. Bunun için Mükerrem Sarol Bey hakkın
daki kanaatim odur ki, bu işle, doğrudan doğ
ruya alâkalı bulunmaktadır. 

Şimdi bu demirlerin bakiyesi ne oldu? Efen
dim, Koç Şirketinin Galata Şubesinden soruldu-
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ğu zaman bunlar hakkında yapılan tevziat lis
tesini biz İktisat Müdürlüğüne takdim, ettik, 
verdik diyorlar. Vekâletten arandığı zaman da 
bunların kimlere tevzi edilmiş olduğu hakkında 
sarih bir malûmat mevcut değildir. Bütün araş
tırmalara rağmen bunlar, yani kooperatifin ihti
yacından bakiye başkalarına dağıtılan (1 910) 
tonun nereye gittiği belli değildir. Yalnız, bun
ların İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de 
tevzi edildiği Koç'un Galata Şubesinden alınan 
malûmattan anlaşılmaktadır. 

Hâdisede cezai ve malî mesuliyet görmeyen 
arkadaşlar diyorlar ki, fazla demir talebini Zi
ya Kurç yapmıştır; Mükerrem Sarol'un tavas
sutu adalet kaideleriyle kabilitelifdir. 

Arkadaşlarım, bir mebus olarak, bir vekil 
olarak bu işlerin tavassutuna girişmek nahoş bir 
hâdisedir. 

Bu bakımdan bu noktai nazara iltifat etmeye 
imkân yoktur. 

Sonra yine diyorlar ki ; kooperatif haksız ve 
ihtiyaçtan fazla demir alarak kendi emvali me-
yanında ithal edip de piyasada gayrimeşru men
faat temin etmiş değildir. Böyle bir şey olsaydı 
o zaman bunları mahkûm etmek mümkündü. 

Muhterem arkadaşlarım, zaten sevk edilen 
maddeyi tetkik buyurursanız, vakıalar, tama
men maddelere uygun olarak tahakkuk etmiş
tir. Muhterem arkadaşlarım lehte rey beyan 
eden arkadaşlar, bu vakıaları inkâr etmiyorlar, 
vakıalar tesbit edilmiştir, fakat mesuliyet babın
dan bizden ayrılmış bulunuyorlar. Şimdi bizim 
ekseriyet kararma muhalefetimiz şu noktalarda 
toplanmış bulunmaktadır : 

Etiler Kooperatifi için Koç firmasına fazla 
demir tahsis ve lisansı alınarak ithâl edilmiş ol
duğu tahakkuk etmiştir. Ve bunların, piyasada 
kimlere dağıtıldığı meydana konmamıştır. Şu 
hale göre vaziyet aydınlanmış durumdadır. Bun
dan başka kooperatifi siper yaparak Koç firma
sına hayli müddet sıra bekliyen vatandaşlar 
bertaraf edilmek suretiyle iki bin ton. demir 
transfer edilmiştir. İhtiyaç fazlası bilâhara 
meçhul ellere geçmiştir, Sarol'a ait binanın ya
pılmasında birçok susiistimaller de mevcuttur. 
Bu sebeple gerek tahsis keyfiyeti, gerekse ih
tiyaçtan fazla demir alınması ve kooperatif ev-
lernide hususi surette muamele yapılması, plân
ların değişmesi gibi sebeplerin hepsini birlikte 
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mütalâa ettiğimiz takdirde varacağımız kanaat, 
bir devlet adamının ortağı bulunduğu bir koo
peratifi vesile ederek menfaat teminine çalış
tığı muhakkak bulunmaktadır. Bu bakımdan 
memleket iktisadiyatına iras etmiş bulunduğu 
zararları nazarı dikkate alacak olursak, bu fiil 
suç teşkil ettiği ve malî, cezai mesuliyet bu-
lunduğ apaşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi üçüncü madde
ye geçiyorum; bu maddeyi okuyorum (Türk 
Sesi gazetesini Ankara Maarif Müdürlüğü va-
sıtasiyle ilkokullara ve diğer resmî dairelere 
abone ettirmektir.) Türk Sesi gazetesinin, An
kara Maarif Müdürlüğü vasıtasiyle, Ankara 
ilkokullarına ve diğer resmî dairelere abone 
olması için müracaat etmiş bulunduğu tahki-
akt safahatından anlaşılmış bulunmaktadır. 
24 . V . 1954 gün ve 130/13051 sayılı tezkere > 
ile Ankara Maarif Müdürlüğü, Türk Sesi ga
zetesinin ilk mekteplere abone edilmesi için 
Ankara Veliliğine müracaat ediyor ve bunun 
hakkında encümende bir karar alınmasını isti- : 

yor. ayıiı gün bu müracaat encümene hava
le ediliyor ve derhal encümenden karar çıkarı
lıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bundan başka Türk 
Sesine, Mükerrem Beyin Devlet Vekili bu
lundukları sırada, muhtelif resmî daireler 
abone olmuşlardır. 1951 de 1287 ve 1955 de ise 
1369 a baliğ bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Maarif Müdü
rü böyle bir müracaatın yapıldığını bildiri
yor. Bir maarif müdürünün vilâyeti ve encü
meni tahrik etmesi imkân haricidir ve bizde 
görülmüş değildir. Hem de müracaatının günü 
gününe çıkarılmış bulunması gözden kaçmamak
tadır. Elbette bu işlerin intacında Devlet 
Vekili bulunan Mükerrem Sarol'un tesiri bu
lunduğu yüzde yüzdür. Bunda katiyen şüphe 
etmiyorum. Dosya içinde mevcut vesikalar
dan anlaşılacağı üzere Mükerrem Sarol'un 
Devlet Vekili bulunduğu sırada Ankara Maa
rif Müdürlüğüne kırk abone kaydedildiği aşi
kârdır. Mükerrem Sarol, zahiren gazete idare
siyle ve bunun menfaatleriyle alâkadar bulun
madığını söylemekte isede sonradan bir dergi
de yapılan neşriyat üzerine bizzat bu işlerle 
alâkadar olduğu ve gerek gazetenin sevkü ida
resiyle ve gerekse bunun menfaatiyle ve kâr
ları ile ortak, bulunduğu sabit olmuştur. 

1966 C : 1 
Türk Sesi gazetesinin ilk mektep müntesip-

lerine okutulmasının ne fayda temin edeceğini 
vicdanlarınıza hitabederek soruyorum. Şu ga
zeteyi alınız, lütfen bir defa okuyunuz. Bu ga
zetenin ilk mekteplere ne fayda temin edeceği
ni takdir buyurunuz. Fayda yerine zarar vere
ceğini göreceksiniz. Raif Bey arkadaşımız bu 
noktalara temas etmiş bulunduğundan sizleri 
izaç etmek istemiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, devlet hizme
tinde vazife deruhde etmiş arkadaşların her şey
den evvel temsil ettikleri makamın şerefini ver
meleri ve aynı zamanda devletin menfaatlerini 
korumalarını bilmelidirler. Aslında bu, vazife
leri cümlesindendir. Bu itibarla haiz oldukları 
salâhiyeti, menfaatinde iştiraki olduğu bir ga
zetenin sürümünü temin etmek ve dolayısiyle 
menfaat sağlamak için istimal etmemelidirler. 
Devlet kesesinden, millet kesesinden, devletin, 
vatandaştan vergi olarak tahsil etmiş olduğu 
paraları israf etmek doğru değildir. Bu bakım
dan mesuliyetini mucip görüyoruz. 

Dördüncü madde, Türk Sesi bazetesine ka
rarname hilâfına kâğıt, malzeme ve resmî ilân 
tahsis etmek ve ettirmektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele, bir karar
name meselesidir. Meriyette olan kararname 
11 . X I . 1953 gün ve 4/1496 sayılı Kararname
dir. Şimdi bu kararnamenin tâyin ettiği esasla
rı kısaca gözden geçirmeyi, hâdisenin anlaşıl
ması bakımından faydalı bulmaktayım. 

Bir defa resmî ilân ve reklâmlar fikir ve iç
tihat gözetilmeksizin günlük siyasi gazetelere 
verilecektir. 

Gazetenin mahiyeti âmme menfaatine- hadim 
vasfı taşıması ve sonra aynı zamanda altı aylık 
bir neşir hayatı olması lâzımgelmektedir. Sonra 
gazeteler bir kategoriye tâbi tutulmuşlardır. Bu 
kararname, ilân işinin tedvirini bir komisyon 
yapacaktır, diyor. Kategorilerin tesbitinde tiraj, 
asgari safi satışlar, hacım ve fiyat, gibi esaslar 
nazarı itibara alınacaktır. Bu kategori de dört
ten fazla olmıyacaktır, esasını vez'ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kararnamede kurul
ması derpiş olunan komisyon kurulmamıştır. 
Mutasavver komisyonun vazife ve salâhiyetleri 
Devlet Vekilliği ve Başvekâlet Müsteşarı tarafın
dan istimal olunagelmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, çok calibi dik
kattir, mesuliyet görmiyen arkadaşlarımın yaz* 
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mış olduğu raporda bilhassa bu kararnamenin 
taallûk ettiği komisyonun kurulmadığı ve aynı 
zamanda bu işlerin Devlet Vekilliğinde bulunan 
arkadaşlarla veya Başvekâlet müsteşarı tarafın
dan idare edildiği hususu meskût geçilmiştir. 
Halbuki diğer arkadaşlarımız bu hususu tahki
katın neticesinde vâsıl oldukları kanaat ve tat
bikattaki hali nazara alarak kendi muhalefet 
şerhlerini yazarken tebarüz ettirmişlerdir. 

Şimdi arkadaşlarım, bir de şu noktaya dik
kat etmek lâzımgeliyor. Tesbit edilmiş birinci ka
tegoride bulunan gazetelerden İstanbul'da mün
teşir tanınmış yevmi gazeteler arasında Cumhu
riyet, Vatan, Hürriyet, Milliyet, Dünya, Yeni 
İstanbul, Son Posta gibi gazeteler bulunmakta
dır. Şimdi şu kararname muvacehesinde bu işi 
tetkik ettiğimiz zaman resmî ilân işlerini tedvir 
edecek bir komisyon kurulmadığı, bunların Def
let Vekili ve Başvekâlet Müsteşarı tarafından 
idare edilmekte olduğu müşahede edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Bakanlığını iş
gal eden arkadaşlarla, müsteşar, kategorileri tes
bit edecek makamdır. Bir de resmî ilânların tev
zi şekil ve yollarını tanzim eden Türk Basın Bir
liği Resmî İlânlar Limitet Şirketi vardır. Bu 
şirketin vazifesiyle, Devlet Bakanlığı ve müste
şarın vazifesini birbirinden tefrik etmek lâzım
dır. İşte o zaman bu gazetenin durumu kendili
ğinden meydana çıkıyor. Kategorilerin tesbitini 
bizzat Devlet Vekili veya Başvekâlet Müsteşarı 
yapıyor. İlânların tevziini ise Türk Basın Bir
liği Resmî İlân Limitet Şirketi yapıyor. Bunun 
üzerinde niçin duruyorum? Çünkü arkadaşlarım, 
kararnamenin tesbit ettiği esaslara göre Türk 
Sesi gazetesinin, birinci kategoriye ayrılmasına 
gerek tiraj bakımından, gerekse hacmi ve diğer 
kısımları bakımından imkân görülmemektedir. 
Bilhassa tiraj bakımından.. Mükerrem Sarol sa
tışın 2 bin ile 4 bin arasında olduğunu söylü
yor. Bazan bunun çok aşağısına düştüğü yapılan 
tahkikattan anlaşılmaktadır. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Liste 
vereyim. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Müsa
ade buyurun, 

REİS — Devam edin, efendim. 
BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Şimdi 

efendim, Mükerrem Sarol Bey, 1 . I I I . 1953 ta
rihli Başvekâlet makamına verdiği bir dilekçede 

1956 0 : 1 
gazetenin matbaa ve neşriyat hazırlıklarını ta
mamladığını, gazetenin hizmeti neşriyesinin 
memleketşümul olması, en uzak vatan köşeleri
ne dahi yayılması için birinci kategoriden resmî 
ilân ve reklâm verilmesini rica etmektedir. Ga
zetenin memleketşümul olması ve en uzak va
tan köşelerine kadar yayılmasını temin zımnın
da ki ikrarları, Mükerrem Sarul'un gazetesinin 
memleketşümul bir gazete olmadığını, en uzak 
vatan köşelerine kadar yayıl madiğini kabul 
ediyor. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) - - O zaman 
henüz gazete çıkmamıştı ki. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) -- Okuyun 
efendim, okuyun mazbatayı. 

Efendim; biraz evvel kategori tesbiti işinin 
Devlet Vekili veya müsteşarı tarafından yapıl
dığını arz etmiştim. Bu müracaat Başvekâlete 
yapılıyor, dilekçe Şadan Bey isminde bir. zata 
havale ediliyor ve orada kalıyor-. Dikkat buyu
run. buraya. (Soldan yaa sesleri) Evet; dikkat 
edin buraya. Aradan iki sene geçiyor. 1956 yı
lında Türk Basın Birliği Resmî İlânlar Limitet 
Şirketinin cevabında; ( 8 . 3 . 19156 tarih ve 471 
sayılı cevabında) birinci kategoriden ilân veril
mesi tensibolunmuştur, deniliyor. 

(Reisvekili İhsan Baç Riyaset kürsüsünü Re-
isvekili Fikri Apaydııı'a bıraktı) 

Şimdi arkadaşlar, bir kere «birinci kategori
dir.» diye Devlet Bakanı veya müsteşarı bildi
recek, ondan sonra bu şirket «Tensibedilmiştir.» 
diye yazacak. Yani Türk Basın Resmî İlân Ano
nim Şirketi kategoriye ayırmak salâhiyetini ha
iz değildir. Kararname gereğince bu böyle ol
malıdır. Şimdi arkadaşlar, şu durumu 
tesbit ettikten sonra Türk Sesine 1954 -
1955 yıllarında 419 679,50 liva ilân pa
rası verildiğine gelelim. Birinci kate
goriye ithal edildiği belli olmadığına ve karan
lık bulunduğuna göre Mükerrem Sarol, Devlet 
Vekili olduktan sonra gazetesinin tirajını her-
şeyini bilen ve kararnameyi tatbik eden bir 
devlet adamı olarak, gazetesine birinci kate
goriden resmî ilân verdirmeye devam ediyor. 
Yani daha evvel başlamış olan ve hattâ birinci 
kategoriden olduğu hakkında karar verilmemiş 
olduğu halde gazetesine birinci kategoriden res
mî ilân almaya devanı ediyor ve buna müsaade 
ediyor. 
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Basın işleriyle bilfiil meşgul olan ve onu 

tedvir eden bir Devlet Vekilinin böyle gayrika-
nuni, kararname haricinde ve onun tadedettiği 
evsafı haiz olmıyan gazetesine resmî ilân ver
dirmesi tamamen vazifesini suiistimaldir. Bu
rada en küçük bir şüphe ve tereddüdün yeri 
yoktur. 

Resmî ilândan maksat, resmî daire ye mües-
selerin münakaşalarını, ilânlarını, mahkeme 
ilânlarını filân ilân etmektir. Yani âmme men
faatinin düşünülmesi lâzımdır. Ama gazetesi ma
alesef bu vasıfları haiz değildir. 

Resmî ilânlarda malûmunuz olduğu üzere si
yasi ve şahsi menfaatlerin de yer almaması lâ-
zımgelirken, bu hâdisede tamamen siyasi ve şah
si mülâhazaların yer aldığını ifade etmek iste
rim. 

Sonra bir dergi, gazetecilik yapan bir vekilin 
hele resmî ilân işlerini tedvir eden bir vekilin 
bu ilân işleriyle meşguliyetinin doğru olmıya-
eağmı yazıyor. Siz bu gazetenize bu suretle res
mî ilân veremezsiniz diye neşriyat yapıyor. Bu
nun üzerine Sarol gazeteyi başkalarına devret
tim, alâkam yoktur, menfaatim yoktur diyor. 

4 ncü Noterden celp olunan mukavelenin 
mündereeatı Devlet Vekili SaroPu tekzibediyor, 
muvazayı meydana çıkarıyor. Aynı zamanda 
Mükerrem Sarol'un gazetenin prensiplerine sa-
hibolmaya manen çalıştığı ve maddi kazancın 
da üç ortak tarafından paylaşılacağı hakikati 
tebellür ediyor. 

Netice olarak muhterem arkadaşlarım, Teş
kilâtı Esasiye Kanununda bahsedilen, vekillerin 
mesuliyetini tâyin edecek bir kanunun tanzim 
edilmemiş bulunması, mesuliyetsizliği icabettir-
mez. Belki bu mesuliyet hudutlarını tâyin me
selesinde biraz da geniş tefsire imkân bırakmak
tadır. Vekil, âmme hizmetlerinin ifasında öyle 
lâalettâyin bir memur, bir ajans gibi değildir. 
Doğrudan doğruya suyun başında bulunan 
adamdır; işleri idare edecek adamdır. Bir Dev
let adamına yakışan ahval şudur ki, hüsnü su
retle icrayı hükmetsin. Onun için bu salâhiyet ve 
mesuliyet meselesini dar bir çerçeve içerisinde 
mütalâa etmemize imkân yoktur. 

Bu bakımdan yani devlet umurunu idare 
eden bir insan olarak, mesuliyeti kabul etmiş 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 nci madde Türk 
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Sesi gazetesinin istanbul Belediyesi bütçesinden 
10 bin lira alması meselesi. 

Kanaatimiz, Mükerrem Sarol. gazeteyi Ce
mal Kutay'dan devraldıktan sonra 10 bin liralık, 
Vekilliği sırasında da 5 400 liralık ceman 15 400 
liralık bir yardım temin etmiştir. Âmme men
faati için tahsis edilmiş, ayrılmış olan bu para
ların daha yeni çıkarılmış, memlekette tanın
mamış, alım - satımı çok az yapılan bir gazete
ye belediyece böyle bir yardımın yapılmış olma
sı, mer'i belediye mevzuatına aykırı düşmekte
dir. Aynı zamanda matbuat işlerini tedvir eden 
bir vekil olması sıfatiyle bu işlere imkân verme
mesi lâzımgelirdi. 

İstanbul Belediyesinin muhtelif gazetelere 
abone bedelleriyle yapmış olduğu yardımlar tet
kik edildiği takdirde, yeni çıkmış bu gazeteye 
bu miktarda bir yardımın yapılamıyacağı aşi
kârdır. Himayenin, iltizamın ta kendisidir. Bu 
vazifeyi suiistimal ettiği de açıktır. Bu iş diğer 
belediye memurları hakkında da tahkikat yapıl
masını gerektirmektedir. 

Şimdi altıncı maddeye geliyorum ; 
6. Türk Sesi gazetesinin İstanbul'da Sinan-

paşa sokağındaki binasını imar plânına ve Be
lediye Yapı ve Yollar Kanununa aykırı olarak 
6,5 metre fazla yükseklikte inşa edilmesini te
min etmek, huzurunuzu fazla işgal etmemek is
temiyorum. Bir defa Mükerrem Sarol'un Molla-
fenari'de yaptırmış olduğu bu matbaa binası 
aslında 9,5 metre inşasının yapılması lâzımgeli-
yormıış. Fakat bu mebusluğu sırasında nüfuzu 
ile tazyik ede, ede en nihayet bunu 12,5 metre
ye sonra da Devlet Vekilliği sırasında 15,5 met
reye kadar yükseltmiştir. (Gülüşmeler) Vallahi 
emin olunuz, konuşmamı üzülerek yapıyorum. 
Bunu gayriciddî olarak telâkki etmek hakikaten 
çok hazindir. (Gülüşmeler) 

Efendim, tanzim edilen muhalefet raporunu 
yazan arkadaşlarımın noktainazarlarına tama
men iştirak ediyorum. 

Arkadaşlarım, bir vekil hem icranın bir uz
vu ve hem de dairenin şefidir. Birçok kanunları 
tahbika memur olan ve Hükümetin bir uzvu ola
rak Yapı ve İmar Kanununu tatbika salahi
yetli bulunan bir kimse, velevki kendisine aid-
olan sahada olsun, bir âmme müessesesini kanun
suz muameleye sevk etmek değil, onu tahzirle 
mükelleftir. Devlet Vekili Mükerrem Sarol ka-
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binenin bir üyesi olmasına rağmen 15,5 metre 
bina yaptırmıştır. Hem memurları manen böyle 
bir suçu işlemeye teşvik etmiş hattâ kanaatim
ce azmettirmiştir. 'Bu bakımdan Mükerrem Sa
rol Beyin 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar 
'Kanununun 13 ncü maddesini değiştiren 5431 
sayılı Kanunun üçüncü ve beşinci maddelerini 
de ihlâl etmesi itibariyle de fiil ve hareketinin 
cezai mesuliyeti müstelzim bulunduğu kanaatin
de bulunuyoruz. !Bu husustaki reyimiz de bu su
retle tecelli edecektir. 

Muhterem arakdaşlar, huzurunuzdan ayrı
lırken şu hususu belirtmek isterim ki, hiçbir 
insanı düşmanım dâhi olsa, değil ki, biz bu
rada bu sıralarda bir dost olarak oturuyoruz, 
yokyere itham etmeye asla vicdanım müsaa
de etmez. Ama benim kanaati vicdaniyem bu 
suretle tezahür etmiştir. Daha doğrusu biz 
sorgu heyeti olarak müddeiumumi olarak, ev
velemirde, Meclis Tahkikatı açılmasını, bu iş 
için kâfi delil var mı, yok mu, bu suç mu 
değil mi bunu tesbit edeceğiz. 

Biz ancak tezahür eden şu kanaatimizle, 
Mükerrem SaroPun birinci madde müstesna di
ğer maddelerde suçlu olduğunu delillerin 
kâfi bulunduğunu ve bu itibarla Divanı Âli
ye şevkinin münasip ve muvafık olacağını ifa
de ediyoruz. 

Zaten tanzim olunan raporda menfi ve 
müspet rey vermiş arkadaşların' cümlesi Yük
sek Meclisin 8. II . 1956 günü inikadında ta-
dadolunan maddelerin varlığında yâni vuku
unda müttefiktirler. 

Onlardan ayrıldığımız bir nokta var, onlar, 
müspet rey kullanan arkadaşlar, suç unsuru 
yoktur noktasından hareket ederek reddetmek
tedirler. Biz de, iddia makamında bulunuyo
ruz, delilleri Divanı Âliye sevk için kâfidir, 
bunların suç olubolmadığını Divanı Âli tak
dir etsin, kazai organ değiliz, diyoruz. Takdir 
Yüksek Heyetindir. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Birinci madde hakkında teklif var, 
okuyoruz efendim. 

Reisliğe 
Şifahen izah ettiğim sebeplerle, eski Devlet 

Vekili Hükerrem Sarol hakkındaki 1 numaralı 
karar mevzuu hâdisenin yeniden ve tevsian tah-
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kik olunmak üzere, mazbatanın bu kısmının Muh
telit Tahkikat Encümenine iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Bursa Mebusu 
Raif Aybar 

REİS — Tevsii tahkikat için birinci madde
nin tekrar encümene iadesini talebetmektedir 
Teklifi reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Teklif reddedilmiştir. 

Mazbatanın muhtevası itibariyle, birinci mad
deyi reylerinize arz ediyorum, tasvibedenler işa
ret buyursun, Etmiyenler... Birinci madde tas-
vibedilmiştir. (Sağdan, «Ekseriyet yok» sesleri) 
(«beş kişi ayağa kalktık» sesleri). 

REİS — Bu şekil taktiklere tenezzül etmeyin, 
ekseriyet vardır. 

İkinci madde hakkında bir teklif var, okuyo
ruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim veçhile : 
I - Müzakere edilen 2 numaralı madde hak

kında yapılan tahkikatın, maznunun Divanı Âli
ye şevkini mucip olacak derecede vüsuka varmış 
bulunması; 

II - Maddi hâdiselerin faille katî irtibatının 
tesbiti, delillerin takdir ve münakaşası, fiilin tav
sifi, failin fiille tecrimi ve tatbik edilecek mad
denin tâyini Divanı Âlinin vazife ve salâhiyet 
sahasına dâhil bir keyfiyet olması; 

III - Divanı Âliyi tahdideder bir mâna ifa
de etmemesi için de, tecrimde ceza maddesi tâ
yin edilmemesi icabettiği; 

Sebepleriyle tahkik mevzuu hâdise dolayı-
siyle maznunun Divanı Âliye şevkine karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Raif Aybar 

REÎS — Mazbatanın ikinci maddesindeki fi
ilden dolayı Mükerrem Sarol'un Divanı Âliye 
şevkini teklif etmektedir. Teklifi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
reddedilmiştir. Mazbatanın ikinci maddesini tas
vibedenler lütfen işaret buyursun... Kabul etmi
yenler... Mazbatanın ikinci maddesi tasvibedi! 
mistir. 

Üçüncü madde hakkında bir teklif vardır, 
okuyoruz. 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim veçhile : 
I - Müzakere edilen 3 numaralı madde hak

kında yapılan tahkikatın maznunun Divanı Âli
y e şevkini mucibolacak derecede vüsuka varmış 
bulunması; 

I I - Maddi hâdiselerin faille katı irtibatının 
"tesbiti, delillerin takdir ve münakaşası, fiilin 
tavsifi, failin fiille tecrimi ve tatbik edilecek 
maddenin tâyini Divanı Âlinin vazife ve salâ
hiyet sahasına dâhil bir keyfiyet olması; 

I I I - Divanı Âliyi tahdideder bir mâna ifa
de etmemesi için de, teorimde ceza maddesi tâ
yin edilmemesi icabettiği, 

Sebepleriyle, tahkik mevzuu hâdise dolayı-
siyle maznunun Divanı Âliye şevkine karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Raif Aybar 

REÎS — Üçüncü maddede zikredilen fiiller
den dolayı Mükerrem Sarol'un Divanı Âliye 
şevkini tazammun eden teklifi reylerinize arz 
•ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Teklif reddedilmiştir. 

Mazbatanın üçüncü maddesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Mazbatanın üçüncü maddesi tasvip buyu-
rulmuştur, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim veçhile : 
I - Müzakere edilen 4 numaralı madde bak

landa yapılan tahkikatın maznunun Divanı Âli
ye şevkini mucibolacak derecede vüsuka varmış 
bulunması; 

I I - Maddi hâdiselerin faille katı irtibatının 
tesbiti, dedillerin takdir ve münakaşası, fiilin 
tavsifi, failin fiille tecrimi ve tatbik edilecek 
maddenin tâyini Divanı Âlinin vazife ve salâhi
yet sahasına dâhil bir keyfiyet olması; 

I I I - Divanı Âliyi tahdideder bir mâna ifade 
etmemesi için de, teorimde ceza maddesi tâyin 
edilmemesi icabettiği; 

Sebepleriyle, tahkik mevzuu hâdise dolayı-
siyle maznunun Divanı Âliye sevkme karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Raif Aybar 

REÎS — 4 ncü maddedeki fiilden dolayı 
Mükerrem Sarol'un Divanı Âliye şevkini teklif 
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eden takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim veçhile : 
I - Müzakere edilen ö numaralı madde hak

kında yapılan tahkikatın maznunun Divanı Âli
ye şevkini mucibolacak derecede vüsuka varmış 
bulunması; 

II - Maddi hâdiselerin faille kati irtibatının 
tesbiti, dedillerin takdir ve münakaşası, fiilin 
tavsifi, failin fiille tecrimi ve tatbik edilecek 
maddenin tâyini Divanı Âlinin vazife ve salâhi
yet sahasına dâhil bir keyfiyet olması; 

III - Divanı Âliyi tahdideder bir mâna ifade 
etmemesi için de, fecrimde ceza maddesi tâyin 
edilmemesi icabettiği; 

Sebepleriyle, tahkik mevzuu hâdise dolayı-
siyle maznunun Divanı Âliye sevkme karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Raif Aybar 

REİS — 5 nci maddedeki fiilden dolayı 
Mükerrem Sarol'un Divanı Âliye şevkini ta
zammun eden teklifi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Mazbatanın 5 nci maddesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim veçhile : 
I - Müztkere edilen 6 numaralı madde hakkın

da yapılan tahkikatın maznunun Divanı Âliye 
şevkini mucibolacak derecede vüsuka varmış bu
lunması; 

I I - Maddi hâdiselerin faille katî irtibatının 
tesbiti, delillerin takdir ve münakaşası, fiilin 
tavsifi, failin fiille tecrimi ve tatbik edilecek 
maddenin tâyini Divanı Âlinin vazife ve salâhi
yet sahasına dâhil bir keyfiyet olması; 

I I I - Divanı Âliyi tahdideder bir mâna ifade 
etmemesi için de, teerinıde ceza maddesi tâyin 
edilmemesi icabettiği; 

Sebepleriyle, tahkik mevzuu hâdise dolayı-
siyle maznunun Divanı Âliye sevkme karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Raif Aybar 

— 389 — 



î : 78 18.6 
REİS — Altıncı maddedeki fiilden dolayı Di

vanı Âliye sevkı ni tazammun eden teklifi reyi-
niye arz ediyorum. Kabul edenler... Btmiyen-
ler... Teklif reddedilmiştir. 

Mazbatanın altıncı maddesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mazba
ta kabul edilmiştir. 

Efendim, ittihaz buyurulan karar gereğince 
heyeti umumiyesinin müzakeresi birlikte yapıl-

,1956 O : 1 
di, fakat maddeler Dahilî Nizamnamenin 108 ncî 
maddesi gereğince, ayrı ayrı reye arz etmek su
retiyle mesele neticelenmiş ve Mükerrem SaroP-
un Divanı Âliye sevkmi mucip bir hal olmadığı 
keyfiyeti Yüksek Meclisin tasvibine iktiran et
miş bulunmaktadır. (Soldan, alkışlar). 

20 Haziran 1956 Çarşamba günü saat 15 t e 
toplanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,30 

5. ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

A — Hafta tatili ve diğer resmî tatil günle
rinde işçilere yevmiye verilmesi hakkındaki Ka
nunun kabulü dölayısiyle işçilerin sevincini te
barüz ettiren telgraflar 

1. — Zonguldak Maden Başçavuşları Sendi
kası Reisi Kemal özer 

2. — Gazianteb İnhisarlar İçki Fabrikası İş
çileri Sendikası Başkanı İsmail Karlok 

3. — Ankara Basın Teknisiyenleri İdare Hey
eti 

4. — D. Demiryolları İşletmesi İşçileri Genel 
Sendika Kongre Divanı 

5. — İzmit İnhisarlar işçileri 

B — Kıbrıs Türkleri hakkında Yunanlıların. 
iftiralarına cevobolmak üzere Dünya Parlâmen
tolarına telgraf çekilmesine dair alınan karar 
münasebetiyle Türkiye Millî Talebe Federasyo
nu 2 nci Başkanı Gültekin özdener imzalı teşek
kürü mutazammın telgraf. 

C — Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerini tadil eden Kanunun kabulü münasebe
tiyle İzmir Duatepe İstiklâl Ocağı İdare Heyeti 
adına şükran duygularını belirten telgraf ve 

İzmit tüccar ve iş adamları namına Tayyar 
Kobak. 



î : 78 18.6.1956 C : 1 

TASHİHLER 

Bu İnikat Zabıt Ceridesinin sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 
S. 

sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

206 
206 
206 
206 
206 
206 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 

6 
7 
7 
7 
8 
8 
3 
7 

10 
11 
18 
18 
25 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

73 neü İnikat Zaptının 

4 
20 
46 
11 
18 
28 

5 
11 
25 
10 
16 
39 
33 

178 nci 

18 Mart 1956 Cuma günü 
Vekâleti 
hususiyetinin 
Askerî buhakemeleree 
Meclisince 
15 . V . 1940 
akreditif açılmıştır. 
muvafakatiyetle 
idarelerimce 
tarih 
agsari 
hakıkmn 
bulunmaya bile, 

18 Mart 1956 Pazar günü 
Vekâletleri 
hususiyetin 
Askerî mahkemelerce 
Meclisçe 
22 . V . 1940 
akreditif açmıştır. 
muvafakatiyle 
idarelerince 
tarih ve 
asgari 
hakkının 
bulunmasa bile, 

sayfasının birinci sütununda* Basın Kanununun bâzı maddeleri-
nin tadiline dair kanun lâyihasının 8 nci maddesinin müzakeresine 
Apaydın Riyaset kürsüsünü Reisvekili İhsan Baç'a bıraktı. 

geçilmezden önce Reisvekili Fikri 

75 nci İnikat Zabıt Ceridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış 

279 
279 

36 
37 

Doğru 

muvakkat 95 nci madde 
Muvakkat made 95. — 

muvakkat 97 nci madde 
Muvakkat madde 97. — 

»o<i 



T. B. M. M. Matbaası 



Devre : X O f l f i 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : ZIR) 

Kelkit kazasının Bandola köyünden ömeroğlu Şahin Doğan'ın, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye Encümeni mazbatası (3/344) 

T. a 
Ba§vekâlet 10 . V . 1956 

Zat ve Yazı îşleri 
Umum Müdürlüğü 
H.No. 5/4-1518 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cenubi - Kore Cumhuriyeti tebaasından Pak Myong Je adında ve 16 yaşında bir çocuğu parasına 
tamaan ve taammüden öldürmekten suçlu, Birleşmiş Milletler Başkumandanlığı emrindeki Türk 
Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı Karargâhı Bölük onbaşılarından, Kelkit kazasının Bandola kö
yünden ömeroğlu 1933 doğumlu ve 31661 künye numaralı Şahin Doğan'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında adı geçen Kumandanlık Askerî Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonra
ki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Millî Müdafaa Vekâleti
nin sureti bağlı 2 . V . 1956 tarih ve 104 - 56/3057 sayılı tezkeresiyle gönderilen Türk Silâhlı Kuv
vetler Kumandanlığı Askerî Mahkemesinin 29 . III . 1956 tarih ve 51820 - 956/147 - 956/29 sayı
lı Kararı ile buna ilişkin dosyanın, Millî Müdafaa Vekâletinin 19 . IV . 1956 tarih ve 104 - 56/2772 
sayılı tezkeresi ve Adliye Vekâletinin 27 . IV . 1956 tarih ve 12133 sayılı mütalâanamesiyle birlik
te bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
M. M, V. 2.7 .1956 

Müsteşarlığı 
Askerî Adalet îderi Başkanlığı 

Sayı: 104 - 56/3057 ' "" Aceledir. 
Başvekâlete 

28 . IV . 1956 gün ve Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 5/4-1380 sayılı yazıya karşılıktır: 
Cenubi - Kore Cumhuriyeti tebaasından Pak Myong Je adında 16 yaşında bulunan bir çocuğu, pa

rasına tamaan taammüden öldürmekten suçlu, Birleşmiş Milletler Başkumandanlığı emrinde bulunan 
Türk Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı Karargâh Bölüğü onbaşılarından Kelkit kazasının Bandola kö
yünden Ömeroğlu 1933 doğumlu ve 31661 künye numaralı Şahin Doğan'ın, mezkûr Kumandanlık As. 
Mahkemesince, Türk Ceza Kanununun 450/4,7 ncimaddesine tevfikan ölüm cezası ile mahkûmiyeti
ne dair verilen 29 . III . 1956 gün ve 956/147 esas ve 29 karar sayılı hükmün, As. Muhakeme Usu
lü Kanununun 254 ncü maddesine tevfikan salahiyetli adlî âmir bulunan Türk Silâhlı Kuvvetler 
Kumandanlığmea tasdik ve infazına işaret olunmasiyle; mahkûmun bu cezasının derhal infazına 
geçilip geçilemiyeceği hususundaki tereddüdü mucip sebeplerin 19 Nisan 1956 gün Askerî Adalet 
Başkanlığı 4 ncü kısım 104 - 56/2772 sayılı yazımızla yüksek makamlarına arzı üzerine, yukarda gün 



— 2 — 
ve sayısı mezkûr yazılariyle iade olunup dosya meyanında bulunan Adliye Vekâleti mütalâasının 
da nazarı itibara alınarak gereğinin buna göre takdir olunması talebedılnıiş bulunmakla keyfi
yet tekrar incelendi: 

Adliye Vekâletinin 27 Nisan 1956 gün Ceza İşleri Umum Müdürlüğü 12133 sayılı mütalâala
rında : Tereddüdü mucibolarak tarafımızdan serdedilmiş bulunulan 1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun, 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunundan daha muahhar bir kanun bulunması se
bebiyle bu kanunun 20 nei maddesinde bahis mevzuu olan ölüm cezalarının infazında mevcudiyeti 
gerekli görülen Türkiye Büyük Millet Meclisinin hükmü tasdik kararı şartına karşı serdolunan 
mütalâada aynı maddede hükmün temyizen tasdik şartının da mevcut bulunduğu ileri sürülerek 
keyfiyet bu türlü mütalâa edildiği takdirde seferberlikte verilen bir ölüm cezası hükmünün infa
zında temyizen tasdik şartının da aranması icabedeceği ve halbuki seferberlikte temyiz yolunun 
kapalı bulunması muvacehesinde böyle bir şartın asla tahakkuk edemiyeeeği ve bu itibarla serdo
lunan mütalâanın da varit olamıyacağı belirtilmekte ise de; seferberlikte Temyiz yolunun kapa
lı bulunmasının Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 250 nci maddesinin sarih hükmü icabı bu
lunmasına, bu itibarla da Askerî Ceza Kanununun 20 nci maddesindeki sarahatin ancak seferber
lik haricinde mütalâası icabedeceğine halbuki Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 250 - 257 nci 
maddelerinde, 249 ncu maddesinde olduğu gibi ölüm cezasının infazı şartı hususunda sarih bir hü
küm metni bulunmamasına; ve yine mütalâada (. . . . Askerî Ceza Kanununun 20/2 nci maddesi 
mucibince mahkûmun ilâmiyle birlikte Cumhuriyet Müddeiumumiliğine verilmesi ve suçun işlendiği 
mahalde Cumhuriyet Müddeiumuminin bulunmaması hasebiyle mahkûmun memleketimize sevkı 
zarureti ile karşılaşılmış . . . .) olunacağı yolundaki düşüncenin de, Askerî Muhakeme Usulü Ka
nununun 274 ncü maddesinin sarih hükmünün ihmalinden ileri geldiği ve çünkü mezkûr maddenin 
3 numaralı fıkrasının aynen (asılacakları âmiri adlî hüküm evrakiyie beraber C. Müddeiumumili
ğine tevdi ve ceza oraca infaz edilir. Müddeiumumi bulunınıyan yerlerde âmiri adlî tarafından Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa göre infaz ettirilir.) denilmesi karşısında ileri sürülen düşün
ceye mahal bulunmamasına;• 

Tatabikatta emsal bir hâdise gösterilmemiş olmasına rağmen, Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kında olup halen mülga bulunan 2884 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinde (idam hükümlerinin va
li ve kumandan tarafından tesciline lüzum görülmediği takdirde infazı emrolunur.) hükmünün 
mucip sebep gösterilmeden hâdisemize makıys tutulamıyacağı müşarüniley vekâletçe mütalâa edilmiş 
bulunulan 595 sayılı Kanuna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 611 sayılı Kararının suduru 
karşısında keza bir emsal teşkil edemiyeceğine ve çünkü 595 sayılı Kanunun da (hali harbde yahut 
müsellehan ve müçtemian isyan vukuunda sahai harekât ve isyandaki idarei örfiye mıntakalarında 
müteşekkil bilûmum Divanı Harblerden sâdır olan idam kararları ordu veya kolordu veyahut müs
takil fırka ve mevki müstahkem kumandanları tarafından bittasdik derhal infaz olunur) sarih hük
münü taşımasına rağmen evvelce de arz olunduğu veçhile bu kanunun meriyette bulunduğu tarihte 
Menemen Divanı Harbinden sâdır olan ölüm cezasını havi hükümlerin Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 'nci maddesi hükmü karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikine arz edilmiş bulu
nulmasına; 

Emsal olarak gösterilen Şeyh Sait isyanı münasebetiyle askerî harekât mıntakasmda ve Ankara'
da kurulan İstiklâl mahkemelerinin birincisi tarafından verilecek idam cezalarının Büyük Millet 
Meclisince tasvibedilmeden yerine getirileceğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen 
4 . XI . 1341 tarihli kararın ise bilhassa hâdisemize makıys tutulamıyacağma ve çünkü İstiklâl mah
kemelerinin, sureti teşekküllerine göre birer askerî mahkeme olmadıklarının bedihi bulunmasına ve 
Meclis zabıtnameleri tetkik edildiği takdirde ise bu mahkemeelrin Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na niyabeten ve mutlak salâhiyetle kaza hakkını kullandıklarının tezahür edeceğine ve binaenaleyh 
Türkiye Büyük Millet Meclisine niyabeteıı bu türlü hüküm veren bir mahkemeden sâdır olan hüküm
lerin tekrar Meclisten geçirilmesine bir lüzum olmadığının aşikâr bulunmasına ve binaenaleyh 
mâruz sebeplerin mevcut tereddütleri izaleden ziyade takviye eder mahiyette olmasına; 

. ( S. Sayısı : 206 ) 



Yukarda arz olunan sebeplerden sarfınazar edildiği takdirde dahi ölüm cezalarını ihtiva eden ve 
kesin bir mahiyet almış hükümlerin Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikine arz edilmesi huku
ki sebebinin, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile af salâhiyetinin kendisinde mahfuz tutulmasından ileri 
geldiği düşünülecek olursa seferberlikte dahi asker veya sivil her hangi bir şalısın Türkiye Büyük 
Millet Meclisine müracatta hakkı bulunduğuna ve bu meyanda af talebinde de bulunulabileceğine gö
re adlî âmir tarafından tasdik ve infazına işaret olunan bir ölüm cezası hükmünün, suçlu tarafından 
bu yolda yapacağı bir müracaat karşısında infazda yine de tereddüt husule gelebileceğine binaen, se
ferberliğin veya harb halinin yarttığı icap ve zaruretler takdir edilmekle beraber As. Mahkemelerden 
seferberlikte verilen ölüm cezalarının infazı mevzuunda Askerî Muhakeme Usulü Kanununda sarih 
bir metne tesadüf edilmemesine ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 260 ncı maddesindeki mutlak sara
hate mukabil tereddütleri takviye eder mahiyette bulunan mâruz tatbikatın mevcudiyeti, onbaşı 
Şahin Doğan'm ölüm cezasının infazı hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir karar alınma
sını zaruri kılmakta olduğu takdir edilmektedir. 

Buna göre gereğine emir ve müsaadelerinizi arz ederim. 
M. M. V. V. 

İmza 
Ş. Ergin 

T. C. 
M. M. V. Ankara; 19 . IV . 1956 

Müsteşarlığı 
Askerî Adalet işleri B$k. 

Ks. 4 
Sayı : 104-56/2773 Çok aeele 

Başvekâlete 

Cenubi - Kore Cumhuriyeti tebaasından Pak Myong Je adında ve 16 yaşındaki bir çocuğu parasına 
tamaan ve taammüden öldürmekten suçlu, Birleşmiş Milletler Başkumandanlığı emrinde bulu
nan Türk Sİ. Kuvvetler K. Karargâh Bölük onbaşılarından Kelkit kazasının Bandola köyünden 
ömeroğlu 1933 doğumlu ve 31661 künye numaralı Şahin Doğan'm, mezkûr K. Askerî Mahkeme
since Türk Ceza Kanununun 450/4% 7 nci maddesine tevfikan ölüm cezasiyle mahkûmiyetine dair 
29 Mart 1956 gün ve 956/147 esas, 29 karar sayılı ve As. Muhakeme Usulü Kanununun 254 ncü 
maddesine tevfikan Türk Silâhlı Kuvvetler K. Adlî Amirliğince tasdik ve infazına işaret olunan 
hükmü muhtevi dâva dosyası ekte takdim kılınmıştır. 

Her ne kadar As. Muhakeme Usulü Kanununun 249/4 ncü maddesi, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesindeki prensibe uygun olarak askerî mahkemelerden de verilen ve katîleşen 
ölüm cezalarının infazını Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdik kararma bağlı tutmuş ise de 
aynı kanunun seferberlikte hükümlerin infaz veya feshi mat! abı altındaki 250 - 257 nci madde
leri seferberliğin veya harbin arz ettiği hususiyete dayanarak ölüm cezası da dâhil olmak üzere as
kerî mahkemelerden verilen tekmil hükümlerin tasdik ve infazına işaret salâhiyetini 250 nci mad
desindeki şarta bağlı olarak ve ölüm cezasını havi hükümler hakkında yukarda arz olunan pren
sipten ayrılarak adlî âmirlere bırakmış bulunmaktadır. 

1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesine dayanılarak tcra Vekilleri Heyetinin it
tihaz eylediği 20 . IX . 1950 gün ve 3/11940 sayılı Kararma göre Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye 
gidecek olan Türk Silâhlı Kuvvetler mensupları hakkında Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
seferberlik hükümlerinin tatbiki icabetmekte olmasına göre, yukarda bahsi gecen hükmün, adlî 
âmirin infazına işareti üzerine derhal tatbikine geçilmesi icabetmekte ise de: 

C a Sayı» : 206 ) 



İ. 22. V. 1940 tarih ve 3832 sayılı örfi İdare Kanununun 13 ncû maddesinin it ncü bendi ile 
25 . V. 1940 tarihinde yürürlükten kaldırılmış bulunan ve (Harb ve isyan sahalarındaki idarei 
örfiye mmtakalarında müteşekkil Umumi Divanı Harblerden verilecek idam kararlarının sureti 
icrasına dair) olan 31. I I I . 1341 tarih ve 595 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki (Hali harbde 
yahut müsellâhan ve müçtemian isyan vukuunda sahayı harekât ve isyandaki idarei örfiye mm
takalarında müteseklil bilûmum divanı harblerden sâdır olan idam kararları ordu veya kolordu 
veyahut müstakil fırka ve mevkii müstahkem kumandanları tarafından bittasdik derhal infaz 
olunur) hükmünün mevcudiyetine rağmen o tarihlerdeki Divanı harblerce verilen ölüm cezası
nı havi hükümlerin dahi Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikine arz edilmesi ve ezcümle As
teğmen Kubilây'm Menemen'de şehit edilmesiyle başlıyan isyan üzerine ilân olunan örfi İdare do-
layısiyle, Menemen örfi İdare Mahkemesince hâdise faillerinden 28 kişinin ölüm cezasiyle mah
kûmiyetine dair verilen hükmün dahi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 611 sayılı Kararı ile tas
dik edilmiş olması; 

2. 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 14. VI. 1930 tarihinde neşredilmiş bu
lunmasına ve bu kanunun 14. X. 1930 tarihinden itibaren meriyete girmiş olmasına mukabil 1632 
sayılı As. C. Kanununun 15 . VI. 1930 tarihinde neşir ve 15 . X . 1930 tarihinde meriyete girmesi 
muvacehesinde zikri geçen kanunun daha muahhar bir kanun olduğunun kabulü zarureti ve bu 
kanunun 20 nci maddesinde hazar ve seferberlik veya sefer tefriki olmaksızın (Askerî olmıyan 
bir cürümden dolayı askerî şahıslar : ... hakkında askerî mahkemelerden verilen ölüm cezası hü
kümleri Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesi mucibince icra olunur.) denilmekte olmasına ve 
T. C. Kanununun 12 nci maddesi hükmü de, bu nevi cezaların infazında T. B. M. Meclisinin 
tasdik kararının mevcudiyetinin bir şart olarak gösterilmesi muvacehesinde; onbaşı Şahin Doğan 
hakkındaki ölüm cezasını havi hükmün adlî amirliğin infaz işareti üzerine derhal tatbikine ge
çilmesinde tereddüt hâsıl olmuştur. Bu cezanın infazı için T. B. M. Meclisinden tasdik kararı 
alınması lüzumlu görüldüğü takdirde buna göre gereğinin ifasına emir ve müsaadelerinizi saygı 
ile arz ederim. 

M. M. V. Vekili -
îmza 
Ş. E. 

T. C. 
Adliye Vekâleti Ankara, 27 Nisan 1956 
C. îş Müdürlüğü 

Say%: 12133 Çok acele 

özü : Birleşmiş Miletler Başkuman
danlığı emrinde 'bulunan Türk Silâh
lı Kuvvetler Kumandanlığı Mahke
mesince idam cezasına mahkûm edi
len Şahin Doğan hakkındaki dosyası
nın takdim kılındığına dair 

Yüksek Başvekâlete 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü ifadesiyle alınan 26 . IV. 1956 gün ve 5/4 - 1335 sayılı yazı
ları karşılığıdır. 

Teammüden ve parasına tamaan Pak Myong Je adında ve 16 yaşlarındaki Koreli çocuğu öldür
mekten maznun 6 nci Kore 'Tugayı Karargâhı Bölüğü erlerinden onbaşı Şahin Doğan'm, Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü ve 7 nci bentlerine tevfikan idam cezasiyle mahkûmiyetine 
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dair Birleşmiş Milletler Türk Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı Askerî Mahkemesince verilen ve Aske* 
rî muhakeme usulü Kanununun 254 ncü maddesi mucibince salahiyetli tumandan tarafından askerî 
adlî hâkimin mütalâası alındıktan sonra hükmün icrası lüzumuna işaret edilmiş bulunan 29.111.1956 
tarihli hükmü havi evrak ile, sureti 2 1 . IV . 1956 tarihli tezkerelerine ilişik olarak tevdi buyurulan 
Millî Müdafaa Vekâletinin 19 . IV . 1956 tarihli yazısı tetkik olundu. 

Askerî muhakeme usulü Kanununun «Hükümlerin tasdiki» başlığı altındaki dördüncü kısmı, 
biri hazarda ve diğeri seferberlikte olmak üzere iki bölümde tedvin olunmuştur. 

Birinci bölüme dâhil bulunan 249 ncu maddesinin 4 numaralı Ibendinde (ölüm cezasının infazı 
Büyük Millet Meclisinin kararma bağlıdır) diye tasrih edildiği halde, ikinci bölüme dâhil bulunan 
ve «Seferberlikte hükmün infazı veya feshi» matlabım iMiva eden 250 nci maddesinde; idam ceza
sına taallûk eden hükümler tefrik edilmeksizin mutlak ve -şâmil 'bir ifade ile seferber olan askerî 
mahkemelerin hükümleri hakkında temyiz yolunun kapalı olduğu zikrolundüktan sonra '(Hükümle
rin infazı lüzumu işaret veya aşağıdaki maddeler mucibince fesholunur....) denilmekte ve 254 ncü 
maddesinde de (İşaret veya fesih salâhiyetini haiz olan kumandan askerî adlî hâkimin mütalâasını 
aldıktan sonra ya hükmün icrası lüzumunu işaret veya fesheder) diye yazılı bulunmaktadır. 

Seferber olan askerî mahkemelerin hükümleri hakkında temyiz yolunun kapalı bulundurulma
sında saik olan mülâhazanın, seferberlik halinin arz ettiği nezaket ve hususiyetin zaruri bir neti
cesinden ve müstaceliyeti teminden ibaret olduğuna ve kanunun zikrolunan hükümlerine göre, Şa
hin Doğan'm idam cezasiyle tecziyesine dair Birleşmiş Milletler Türk Silâhlı Kuvvetler Kumandan
lığı Askerî Mahkemesince verilen ve icrası lüzumuna salahiyetli kumandan tarafından işaret edil
miş bulunan mezkûr hükmün, Büyük Millet Meclisinin tetkikine arzına hacet olmaksızın yerine ge
tirilmesi ve mahkûmiyeti intaceden suçun, suçlunun askerlik vazifesiyle alâkalı bulunmamasının 
bu hususta bir tesir icra etmiyeceği mütalâa edilmektedir. 

Askerî muhakeme usulü Kanunundan yalnız bir gün farkla muahhar olan Askerî Ceza Kanu
nunun 20 nci maddesi, askerî mahkemelerce verilen idam cezasını mütazammm hükümlerin infaz 
usulünü göstermekte olup <bu madde iki bendi muhtevidir. Birinci bendinde, idam cezası tarif edil
dikten sonra bu cezanın, askerî şa'hıslar hakkında askerî bir cürümden dolayı hükmedilmiş ise mah
kûmun kurşuna dizilmesi suretiyle infaz olunacağı tasrih edilmekte ve ikinci bendinde de; (Aske-. 
rî olmıyan bir cürümden dolayı askerî şahıslar ile askerî olmıyan şahıslar 'hakkında askerî mahke
melerden verilen ölüm hükümleri Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesi mucibince icra olunur. Bu 
veçhile asılacak ölüm mahkûmları cezanın infazı için o baptaki ilâm ve tasdik emri suretiyle Cum
huriyet müddeiumumiliğine verilir) denilmektedir. 

Maddenin ikinci bendi ile Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesine yapılan atıfdan maksat 
hükmün, kurşuna dizilmek suretiyle değil şaiben icrasını teminden ibaret olup işbu atfın, mâtufun-
aleyh olan maddenin (idam cezası hükmolunan kimse hakkında mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahke
mesince tasdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisince tasvibedildikten sonra...) diye yazılı buulnan 
üçüncü fıkrası ile bir alâkası bulunmadığı düşünülmektedir. Aksi takdirde atfın bir kül halinde 
kabulü zaruri olup bu takdirde, seferber olan askerî mahkemelerin hükümleri hakkında temyiz yo
lunu kapayan Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 250 nci maddesine mukabil, Türk Ceza Kanu
nunun 12 nci maddesinin 3 ncü fıkrası mucibince aynı zamanda hükmün temyizen tasdik edilmiş 
bulunması şartının da aranması lâzımgelecektir ki, bu suretle kanunun iki hükmü arasında telifi 
gayrimümkün bir tezada düşülmüş olur. 

Bundan başka, Büyük Millet Meclisinin tatil devresine tesadüf eden zamanlarda, seferberlik 
durumunun gerektirdiği ehemmiyet ve müstaceliyete rağmen işin gecikmesine mahal verilımiş ola
bileceği gibi, Askerî Ceza Kanununun 20/2 nci maddesi mucibince mahkûmun ilâmiyle birlikte 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine verilmesi ve suçun işlendiği mahalde de Cumhuriyet Müddei
umuminin bulunmaması hasebiyle mahkûmun memleketimize sevkı .zaruretiyle karşılanmış olur. 
Bu da, cezanın, suçun işlenmesiyle ihlâl edilmiş bulunan mahallî asayişin iadesi ve bilhassa mağ
dur tarafın adaletin tecellisine bizzat şahidolması gibi bakımlardan mahallinde icrası lüzumuna 
mütedair prensiplerle kabili telif görülmemektedir. 
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Diğşr taraftan : 
1. Şeyh Said isyanı münasebetiyle askerî harekât mmtakasmda ve Ankara'da kurulan İstik

lâl mahkemelerinden birincisi tarafından verilecek idam cezalarının Büyük Millet Meclisince tas-
vibedilmeden yerine getirileceğine 4 . X I . 1341 tarihinde Müşarünileyh Meclisince karar verilmiş 
olması, 

2. Tunceli vilâyetinin idaresi hakkında olup halen mülga bulunan 2884 sayılı Kanunun 33 
ncü maddesinde (İdam hükümlerinin vali ve kumandan tarafından teciline lüzum görülmediği 
takdirde infazı emrolunur.) diye yazılı bulunması, 

Keyfiyetleri de düşüncemizi teyideder mahiyette görülmektedir. 
15. V . 1940 tarih ve 3832 sayılı örfi İdare Kanunu ile meriyet mevkiinden kaldırılan 3 1 . İ Ü . 

1341 tarih ve 595 sayılı Kanunda «Hâli harbte yahut müsellehafr ve müctemian isyan vukuun
da sahai harekât ve isyandaki İdarei örfiye mmtakalarmda müteşekkil bilûmum. Divanı Harbler-
den sadır olan idam kararları, ordu veya kolordu veyahut müstakil fırka veya mevkii müstah
kem kumandanları tarafından badettasdik derhal infaz olunur.) diye yer almış bulunan sarih 
hükme rağmen, Menemen hâdisesi dolayısiyle ilân edilen örfi İdare müddetince bu kanunun tat
bik edilmiyerek Menemen örfi İdare askerî mahlcemesinee verilen idam cezalarının Büyük Millet 
Meclisine arz edilmiş bulunması halinin, tetkik nıevzuumuz olan meselede makıys olamıyacağı 
mütalâasmdayız. 

Keyfiyet Yüksek takdirlerine saygılarımla ar;: ve Şahin Doğan hakkındaki dosya birlikte tak
dim olunur. 

. Adliye Vekili 
Prof. Dr. II, A. Göktürk 

imza 

Adliye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni 
Esas No. 3/344 
Karar No. 53 

§ . Tl . 1958 

Yüksek Reisliğe 

18 Mart 1956 Cuma günü Cenubi - Kore Cum
huriyeti tebaasından Pak Myong Je adinda ve 
16 yaşında bir çocuğu parasına tamaan ve ta
ammüden öldürmekten suçlu, Kore'deki Bir
leşmiş Milletler Başkumandanlığı emrindeki 
Türk Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı Karargâ
hı Bölük onbaşılarından, Kelkit kazasının Ban-
dola köyünden ömeroğlu, Şöhret 'ten * doğma 
1933 doğumlu ve 31661 künye numaralı Şahin 
Doğan'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Kore Birleşmiş Milletler Türk Silâhlı Kuvvetler 
Kumandanlığı Askerî Mahkemesinin 29 Mart 
1956 tarhinde 956/147 esas ve 956/29 karar sa
yı ile verdiği hüküm Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununun 254 ncü maddesine tevfikan salahi
yetli adlî âmir bulunan Türk Silâhlı Kuvvetler 

Kumandanlığmca tasdik ve infazına işaret 
olunmakla mahkûmun bu cezasının derhal infa
zına geçilip geçilemiyeceği hususunda adı ge
çen adlî amirlikçe tereddüde düşüldüğünden bu 
baptaki kanuni muamelenin Büyük Millet Mec
lisince yapılmasına dair olup Millî Müdafaa Ve
kâletinin 2 . V . 1956 tarih ve 56-104/3057 sa
yılı tezkeresi ile gönderilen Türk'Silâhlı Kuv
vetler Kumandanlığı Askerî Mahkemesinin 
29 . III . 1956 tarih ve 956-81820/147 esas ve 
956/29 karar sayılı hükmü ile buna ilişkin dos
yanın, Millî Müdafaa Vekâletinin 27 . IV . 1956 
tarih ve 12133 sayılı mütalâan a mesiyle birlikte 
encümenimize tevdi edilmesi üzerine dosyanın 
tetkikinde : 

Cenubi Kore Cumhuriyeti tebaasından Pak 
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Myong Je adında ve 16 yaşında bir çocuğu Ko- ~ 
re'deki Birleşmiş Milletler Başkumandanlığı em
rindeki Türk Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı 
Karargâhı Bölük onbaşılarından Kelkit kazasının 
Bandola köyünden ömeroğlu 1933 doğumlu Şöh
ret'ten doğma ve 31661 künye numaralı Şahin 
Doğan'm parasına tamaan ve taammüden 18 
Mart 1956 Pazar günü öldürdüğü Kore Birleş
miş Milletler Türk Silâhlı Kuvvetler Kuman
danlığı Askerî Mahkemesince sabit görülerek ha
reketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci 
madde ve 4 ve 7 nci bentleri hükmünce idamına 
hüküm verildiği ve işbu hükmün adlî amirlikçe 
kanuna uygun, görülerek tasdik edilmek suretiy
le katileştiği anlaşılmıştır. 

Adlî Amirliğin infaz şartı üzerine mahkûm on
başı Doğan Şahin hakkındaki ölüm cezasının der
hal tatbikine geçilmesi hususunda hâsıl olan te
reddüdün hukuki sebepleri hakkmda Adliye ve 
Millî Müdafaa Vekâleti mümessilleri huzuriyle 
encümenimizce yapılan müzakere sonunda : 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun «hü
kümlerin tasdiki» başlığı altındaki dördüncü kıs
mı, biri hazerde ve diğeri seferberlikte olmak üze
re iki bölümde tedvin edilmiş olup, 

Birinci bölüme dâhil bulunan 249 ncu madde
sinin 4 numaralı bendinde (ölüm cezasının infa
zı Büyük Millet Meclisinin kararma bağlıdır.) 
diye tasrih edildiği halde, ikinci bölüme dâhil 
bulunan ve «Seferberlikte hükmün infazı veya 
feshi» matlabını ihtiva eden 250 nci maddesinde; 
idam cezasına taallûk eden hükümler tefrik edil
meksizin mutlak ve şâmil bir ifade ile seferber 
olan askerî mahkemelerin hükümleri hakkında 
temyiz yolunun kapalı olduğu zikrolunduktan 
sonra (hükümlerin infazı lüzumu işaret veya 
aşağıdaki maddeler mucibince fesholunur...) de
nilmekte ve 254 ncü maddesinde de (işaret veyn 
fesih salâhiyetini haiz olan kumandan Askeri 
Adlî hâkimin mütalâasını aldıktan sonra ya hük 
mün icrası lüzumunu işaret veya fesheder.) di
ye yazılı bulunmaktadır. 

Seferber olan askerî mahkemelerin hüküm
leri hakkında Temyiz yolunun kapalı bulundu
rulmasında saik olan mülâhazanın, seferberlik 
halinin arz ettiği nezaket ve hususiyetinin zaruri 
bir neticesinden ve müstaceliyetini teminden iba
ret olduğuna ve kanunun zikrolunan hükümle
rine, göre, Şahin Doğan'm idam cezası ile tec
ziyesine dair Birleşmiş Milletler Türk silâhlı 

' kuvvetler kumandanlığı Askerî muhakemesine© 
verilen ve icrası lüzumuna salahiyetli kumandam 
tarafından işaret edilmiş bulunan mezkûr hük-
mün, Büyük Millet Meclisinin tetkikine arzına 
hacet olmaksızın yerine getirilmesi ve mahkûmi
yeti intaçeden suçun, suçlunun askerlik vazifesi 
ile alâkalı bulunmamasının bu hususta bir tesir 
icra etmiyeceği. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanunundan yalnız 
bir gün farkla muahhar olan Askerî Ceza Ka-, 
nununun 20 nei maddesi, askerî buhakemelerce 
verilen idam cezasını mutazammm hükümlerin 
infaz usulünü göstermekte olup bu madde iki 
bendi muhtevidir. Birinci bendinde, idam cezası 
tarif edildikten sonra bu cezanın, askerî şahıslar 
hakkında askerî bir cürümden dolayı hükmedil
miş ise mahkûmun kurşuna dizilmesi suretiyle 
infaz olunacağı tasrih edilmekte ve ikinci bendin
de de: (askerî olmıyan bir cürümden dolayı as
kerî şahıslar ile askerî olmıyan şahıslar hakkın
da askerî mahkemelerden verilen ölüm hüküm
leri Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesi mu
cibince icra olunur. Bu veçhile asılacak ölüm 
mahkûmları cezanın infazı için ol baptaki ilâm 
ve tasdik emri suretiyle Cumhuriyet müddeiu
mumiliğine verilir.) denilmektedir. 

Maddenini ikinci bendi ile Türk Ceza Kanu
nunun 12 nci maddesine yapılan atıftan maksat 
hükmün kurşujıa dizilmek suretiyle değil, şaiben 
icrasını teminden ibaret olup işbu atfın mâtu-
funaleyh olan maddenin (idam cezası hükmolu-
nan kimse hakkında mahkûmiyet ilâmı Temyiz 
Mahkemesince tasdik ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince tasvibedildikten sonra ...) diye yazılı 
bulunan üçüncü fıkrası ile bir alâkası bulunma
dığı, aksi takdirde atfın bir kül halinde kabulü 
zaruri olup bu takdirde, seferber olan askerî 
mahkemelerin hükümleri hakkında temyiz yolu
nu kapıyan Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
250 nci maddesine mukabil Türk Ceza Kanunu
nun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası mucibince 
aynı zamanda hükmün temyizen tasdik edilmiş 
bulunması şartının da aranması lâzımgelecektir 
ki; bu suretle kanunun iki hükmü arasında telifi 
gayrimümkün bir tezada düşülmüş olur. 

Bundan başka, Büyük Millet Meclisinin tatil 
devresine tesadüf eden zamanlarda, seferberlik 
durumunun gerektirdiği ehemmiyet ve müstace
liyete rağmen işin gecikmesine mahal verilmiş 
olabileceği gibi, Askerî Ceza Kanununun 20 nci 
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maddesinin ikinci bendi mucibince mahkûmun 
ilâmı ile birlikte Cumhuriyet müddeiumumiliği
ne verilmesi ve suçun işlendiği mahalde de Cum
huriyet müddeiumumimizin bulunmaması hase
biyle mahkûmun memleketimize şevki zaruretiyle 
karşılaşılmış olur. Bu da, cezanın, suçun işlen
mesi ile ihlâl edilmiş bulunan mahallî asayişin 
iadesini ve bilhassa mağdur tarafın adaletin te
cellisine bizzat şahidolması gibi bakımlardan 
mahallinde icrası lüzumuna mütedair prensip
lerle kabili telif görülmemektedir. 

Diğer taraftan : , 
1. Şeyh Sait isyanı münasebetiyle askerî 

harekât mmtakasmda ve Ankara'da kurulan 
istiklâl mahkemelerinden birincisi tarafından 
verilecek idam cezalarının Büyük Millet Mecli
since tasvibedilmeden yerine getirileceğine 
4 . XI . 1341 tarihinde müşarünileyh Meclisince 
karar verilmiş olması; 

2. Tunceli vilâyetinin idaresi hakkında olup 
halen mülga bulunan 2884 sayılı Kanunun 33 
ncü maddesinde (idam hükümlerinin vali ve ku
mandan tarafından teciline lüzum görülmediği 
takdirde infazı emrolunur.) Diye yazılı bulun
ması. 

Keyfiyetleri de encümenin düşüncesini teyi-
deder mahiyette görülmektedir. 

Şuna göre : 15 . V . 1940 tarih ve 3832 sayılı 
örfi idare Kanunu ile meriyet mevkiinden kal
dırılan 31 . III . 1341 tarih ve 595 sayılı Kanun
da : (Hali harbde yahut müsellâhan ve müçte-
mian isyan vukuunda sahayi hareket ve isyan
daki Idarei örfiye mmtakalarmda müteşekkil 
bilûmum Divanı harblerden sâdır olan idam ka
rarları, ordu veya kolordu veyahut müstakil fır
ka veya mevkii müstahkem kumandanları tara
fından badettasdik derhal infaz olunur.) Diye 
yer almış bulunan sarih hükme rağmen, Mene
men hâdisesi dolayısiyle ilân edilen örfi idare 
müddetince bu kanunun tatbik edilmiyerek Me
nemen Örfi idare Askerî Mahkemesince verilen 

f.^^BSr^ 

(S. Sayısı 

idam cezalarının Büyük Millet Meclisine arz edil
miş bulunması halinin, tetkik mevzuu olan me
selede makıys olamıyacağı, 

Ve kezalik 1211 sayılı Seferberlik Kanunu
nun 3 ncü maddesine dayanılarak icra Vekilleri 
Heyetinin ittihaz eylediği 20. IX. 1950 gün ve 
3/11940 sayılı Kararma göre Birleşmiş Milletler 
emrine Kore'ye gidecek olan Türk Silâhlı Kuv
vetler mensupları hakkında Askerî muhakeme 
usulü Kanununun seferberlik hükümlerinin tat
biki icabetmekte olmasına göre; yukarda bahsi 
geçen hükmün, adlî âmirin infazına işareti üze
rine ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükmüne hacet kalmadan derhal tatbikine 
geçilmesi icabettiğine 6 . VI. 1956 tarihinde it
tifakla karar verildi» 

Takdimen ve müstacelen müzakeresi ricasiy-
le Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Ri
yasete sunulur. 

Adliye En. Reisi 
Muğla 

A7, özsan 
Kâtip 
Kocaeli 

8. Dinçer 

t Burdur 
B. Kayaalp 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

Erzurum 
A. Ergurt 

Hatay 
Ş. İnal 

Bu Mazbata Muharriri 
Yozgad 

M. Ataman 

Amasya 
t. Olgaç 

imzada bulunamadı 
Çoruh 

M. önal 
imzada bulunamadı 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 
İsparta 

S. Bilgiç 
imzada bulunamadı 

izmir Konya Malatya 
A. Güngören T, F. Baran N. Ocakcıoğlu 

Sivas Zonguldak 
Ş. Ecevit N. Kirişcioğlu 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

izmir Mebusu Pertev Arat'm, eski Devlet Vekili Mükerrem 
Sarol hakkında tahkikat icrasına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye 

ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahkikat 
Encümeni mazbatası (4 /179) 

23 . XII. 1955 
Yüksek Riyasete 

İstanbul Mebusu, eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında, Devlet Vekili bulunduğu sırada 
vazifesini suiistimal suretiyle : 

1. Ortağı bulunduğu, İstanbul'da Etiler Kooperatifindeki eviyle sahibi bulunduğu Türk Sesi 
gazetesi idarehane ve matbaa binasını inşa ettirmek için bankalardan fazla ve usulsüz kredi almak; 

2. Ortağı bulunduğu Etiler Kooperatifi için Koç firmasına fazla demir tahsis lisansı alarak 
idhal edilen demirlerden kooperatif ihtiyacından fazlasının piyasada satılmasına sebebiyet vermek; 

3. Türk Sesi gazetesini «Ankara Maarif Müdürlüğü vasıtasiyle Ankara ilkokullarına ve diğer 
resmî dairelere abone ettirmek; 

4. Türk Sesi gazetesine kararname hilâfında kâğıt, malzeme ve resmî ilân tahsis etmek ve et
tirmek; 

5. Türk Sesi gazetesi için İstanbul Belediye Bütçesinden İO 000 lira almak; 
6. Türk Sesi gazetesinin İstanbul'da Sinanpaşa sokağındaki binasını imar plânına ve Beledi

ye Yapı ve Yollar Kanununa aykırı olarak 6,5 metre fazla yükseklikte inşa edilmesini temin et
mek suçlariyle; tahkikat sırasında ıttıla hâsıl edilecek diğer suçlarından dolayı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 46 ve Meclis Dahilî Nizamnamesinin 169 ncu maddesine göre Meclis tahkikatı açıl
masının Umumi Heyetin yüksek tasvibine sunulmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

İzmir Mebusu 
'\'- Pertev Arat 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahkikat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit 

Tahkikat Encümeni 
Esas No. 4/179 
Karar Na. 34 

Yüksek Riyasete 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından müttehaz 8 Şubat 1956 tarih ve 1958 sayılı Karar ge
reğince İstanbul Mebusu ve eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında (6) madde için Meclis 
Tahkikatı açılmış bulunduğu cihetle Muhtelit Encümenimiz tarafından yapılan tetkikat ve müza
kere sonunda işbu mazbata tanzim kılınmıştır : 

Karar madde : 1 

Ortağı bulunduğu İstanbul'da (Etiler) Kooperatifindeki evi ile sahibi bulunduğu (Türk Sesi) 
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gazete idarehane ve matbaa binasını inşa ettirmek için bankalardan fazla ye usulsüz kredi almak, 

A) Tahkik mevzuu iki kısımdır : 

1. Etiler Kooperatifindeki evi ile, -

2. Türk Sesi gazetesi idarehane ve matbaa binası için bankalardan fazla ve usulsüz kredi al
mak. 

B) Yapılan tahkikat neticesinde Mükerrem Sarol'un lehine yalnız : 

1. Emlâk ve Kredi, • 

2. îş, 

3. Türk Ticaret bankalarından kredi açıldığı, 

4. Türkiye'de faaliyette bulunan sair millî ve yabancı bankalardan tahkik mevzuunu teşkil 
eden maddeye mütaallik olarak istikrazatta bulunulmadığı tesbit edilmiş olup, tafsilâtı aşağıdaki 
bentlerde gösterilmiştir : 

C) Emlâk ve Kredi Bankası : 

1. Doktor Mükerrem Sarol, istanbul'da Eminönü Mollafenari mahallesi Sinanpaşa sokağın
da 295 ada, 4 parsel numara ile uhdesine müseccel gayrimenkulunu (I, II, III derece ipotek) 

Teminat göstermek suretiyle : 

19 .1.1954 tarihinde 10 000, 
22.2.1954 y> 10 000, 
28.4.1954 » 20 000, 
3.7.1954 » 20 000, 
6.8.1954 » 15 00Ö lira M 

Ceman (75 000) lira istikraz etmiştir. 

Bu muamele cari usulleri dairesinde 4.1.1954 tarihli ekspertiz raporunda müfredat ve tafsi-
lâtiyle gösterilen (131 000) lira kıymet esası üzerinden yapılmıştır. 

2. Emlâk Kredi Bankası, Etiler Kooperatifinin mânevi şahsiyeti namına muhtelif tipteki (191) 
ev için mecmuan 7 345 697 lira kredi açmıştır. Bu miktara bilâhara (30) ortak namına ve beheri 
için (40 000) lira üzerinden verilen (1 200 000) lira ile Mükerrem Sarol hissesine açılan (40 000) 
lira da dâhil bulunmaktadır. Kendisi lehine sair ortaklardan fazla olarak bir muamele cereyan et
memiştir. 

Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürü Medeni Berk'in mevzu hakkında ifadesine müracaat edil
miş, mumaileyh tarafından verilen izahata ve tevdi kılman banka kuyudatına nazaran her iki istik
raz muamelesinin mevzuata her veçhile intibak etmekte bulunduğu anlaşılmıştır. 

D) î§ Bankası : 

1. 28.1.1954 tarihinde emtia mukabili (50 000) lira, 

2. ihsan Doruk ile Turan Tütüncülük T. A. Şirketinin müteselsil kefaletiyle (150 000), lira 
limitli iki hesap açmıştır. Bu hesaplar halen bakidir. 

3. Mezkur banka ile başkaca cereyan eden iki akreditif muamelesi 9 . X I . 1953 ve 30.1.1954 
tarihli olup bu hesaplar 26 Mart 1954 tarihinde kapatılmıştır. 
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E) Türk Ticaret Bankası : 

Mükerrem Sarol lehine ipotek mukabili veya kredi suretiyle her hangi bir hesap açmamıştır. 
Yalnız; kendisinin alâkası bulunduğu «Türk Sesi» gazetesi sahibi Atıf Sakar namına matbaa bi
nası için makine, hurufat, kauçuk gibi malzemenin celbi için mecmuan (51 285) lira (25) kuruş
luk akreditif açılmıştır. 

Netice • . 

Yukarda tafsilâtiyle izah kılındığı veçhile Mükerrem Sarol'un : 

1. Emlâk ve Kredi Bankasından gerek Etiler Kooperatifindeki hissesine mukabil gerekse Türk 
Sesi gazete binası ve matbaası için istikraz ettiği meblâğın cari muamelelerinde bir gûna usulsüz
lük ve açılan kredi miktarlarında fazlalık bulunmadığı, 

2. îş ve Türk Ticaret bankalariyle olan münasebetlerinin de müteamel usullere intibak ettiril
diği anlaşıldığından; 

3. Malî veya cezai mesuliyeti mucip bir vaziyetin görülmediğine mevcudun ittifakiyle' 30 Ma
yıs 1956 tarihinde karar verildi. " '•' ' "" 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye En
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Tahkikat Encümeni 
Eeisi Y. 

Muğla 
N. özsan 

Ankara 
R. Eren 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kocaeli 
T. Güneş 

Eize 
0. Kavrakoğlu R 

Aydın 
N. Geveci 

Çankırı 
,C. Boynuk 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

izmir 
A. Güngören 

Konya 
T. F. Baran 

Samsun 
. 0. Günıüşoğlu 

Mazbata M. 
Balıkesir 
V. Asena 

Aydın 
C. Ülkü 

Çoruh 
M. Önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

izmir 
M. A. Sebük 

Konya 
T. Kozbek 

Seyhan 
E. Batunılu 

« 

Afyon K. 
K.özçoban 

Aydın 
N. Gedik 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
/. Sipahioğlu 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Amasya Ankara 
t: Olgaç -Z. Gökçer 

Burdur Bursa 
B. Kayaalp M. Erkuyumcu 

Denizli Diyarbakır 
t. Hadımlıöğliı M. H.Ünal 

Gümüşane İsparta 
H. Tokdemir S. Bilgiç 

. Kayseri Kocaeli 
K. Gündeş S. Dinçer 

Niğde Ordu 
H. H. Ülkün F. Ertekin 

Sivas Sivas 
Ş. Ecevit R. öçten 

Tekirdağ Trabzon Yozgad Yozgad Zonguldak 
F. Alpiskender S. Dilek M. Ataman î. Aktürel N. Kirişçioğlu 

Karar madde : 2 

Ortağı bulunduğu Etiler Kooperatifi için Koç firmasına fazla demir tahsis lisansı alarak idhal 
edilen demirlerden kooperatif ihtiyacından fazlasının piyasada satılmasına sebebiyet vermek. 
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TAHKİKAT SAFAHATI 

A) Etiler Kooperatifinden : 

1. Kooperatifin kurulduğu tarihten itibaren ne miktar demir tahsis edildiği; 

2. Talep tarihi ve miktarı ile tahsis tarihi ve miktarı; 

3. Talebedilen demirlerden ne miktarının alındığı; 

4. Tesellüm olunan demirlerden kooperatif inşaatı için ne miktarının kullanıldığı ve elyevm 
mevcut miktarı; 

5. Alınan demirlerden fazla olduğu için piyasada satılmış veya başkalarına devredilmiş demir 
varsa miktarı ile satış, devir tarihleri ve bedelleri hakkında malûmat verilmesi talebedilmiştir. 

B) Etiler Kooperatifinden verilen cevaplar : 

1. Kooperatif inşaatının Müteahhit Mehmet Kutluözen tarafından yapılmakta bulunması ha
sebiyle kooperatif kayıtlarına göre her hangi bir malzeme satmalmmamış, celbedilmemiştir. Yal
nız piyasada darlığı hissedilen mallar hakkında alâkalı makamlara bunların mütaahhide teslimi 
için müracaat olunmuştur. 

2. Kooperatifin ihtiyacı olan demirlerden 1 022 855 tonu mütaahhit tarafından serbest piyasa
dan tedarik edilmiştir. Tahsis yoliyle alınmamış ve alınan miktardan 1952, 1953, 1954, 1955 se
nelerinde inşaatta sarf edilenlerden bakiye 16 ton 250 Kg. mevcuttur. 

3. 14 Mayıs 1954 tarihli istida ile mezkûr tarihte Kooperatif idare Heyeti Reisi bulunan Ziya 
kurç tarafından iktisat ve Ticaret Vekâletine müracaat edilerek Koç Müessesesinin 13 . V . 1954 
tarih ve 60674, 6Ö675 sayılı talepnameleriyle ithal edeceği 1 000 + 1 000 = 2 000 ton demir için li
sans verilmesi istenilmiştir. Ancak; kooperatifin 11 Temmuz 1954 tarihinde yapılan fevkalâde 
toplantîsmda yeniden seçilen idare heyeti işlere vaziyet ederek mesbuk talebin ihtiyaçtan fazla 
olduğunu anladığı cihetle keyfiyet 27 Ağustos 1954 tarihinde iktisat ve Ticaret Vekâletine arz 
olunarak : 

a) 14 Mayıs 1954 tariîiiıtde Ziya Kuî"§ tetftfından yapılan müracaatın esası izah olunmuştur. 

b) Ve kooperatifin müracaat tarihindeki ihtiyacının (250) ton olup bunun (160) tonunun 
1954 yılı içinde aynı müessesenin ithal ettiği sair demirlerden Mükerrem SaroFun delaletiyle te
min edilmiştir 

c) Bu suretle nihai ihtiyaçlarının yalnız (90) tondan ibaret bulunması itibariyle (2 000) ton
dan bu miktarın tenzilinden sonra geri kalan (1 910) tön hakkında vekâlet tarafından gerekli mu
amelenin ifası istenilmiştir., merkezindedir. 

d) Etiler Kooperatifi Mmütaahhit Mehmet Kutluözen tarafından çıkarılan ve demir mubaya
asına ait listeleri de göndermiş bulunduğu cevabı mektuba raptetmiştir. 

4. Ayrıca sebk eden istilâm üzerine, Etiler Kooperatifi demir ihtiyacını belirten ve 14 Mayıs 
1954 tarihinde vekâlete verilen istidanın kooperatif evrakı meyanmdaki suretinde her hangi bir 
imza ve paraf mevcud olmadığını, bu mevzua mütaallik olarak karar, hesap, rapor veya her hangi 
kaydın da bulunmadığını, 

5. Doktor Mükerrem Sarol'un 20 . IV . 1952, 10 . V . 1953, 26 . V . 1954 tarihlerinde idare 
heyetine âza seçildiğini ve 11 Haziran 1954 tarihli mektubu ile istifa ettiğini bildirmiştir. 
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C) Etiler Kooperatifi mütaahhit Mehmet Kutluö^fîn'deıı.dınani,maiûm:at,va,vesaik: 

1. Mumaileyhin mevzu hakkında 21 Mart 1956 tarihinde ifadesine müracaat olunmuş, (2 000) 
ton demirin alınmadığım beyan etmiş ve vâki talebe müsteniden (2 000)' ton demirden kooperatif 
namına alman demirlere ait vesaiki 23 Mart 1956 tarih ve 12/335 No. lu mektubu ile tevdi etmiş
tir. Bu vesaik : 

1. Koç Müessesesinin Galata Şubesinden 5" . X . 195$, 23 . X . 1954, 25 . X I . 1954 ve 14 Ni
san 1955 tarihli dört parça faturasının Beyoğlu Beşmci Noterliğinden 23 Mart 1956 tarih ve 
(5114 ilâ 5117) numara ile musaddak suretleriyle, 

2. Yukarda zikredilen faturalar muhteviyatını teşkil «den demirlerin kooperatif ambarlarına 
girdiğini gösteren 23 . X . 1954 (aynı tarihli iki kıta) ve 30 . X I . 1954, 14 . V . 1955 tarihli dört 
parça fiş suretlerinden ibarettir, 

3. Fatura ve ambar fişleri muhteviyatı yekdiğerine tetabuk etmekte olup alınan demir mec-
muunun (95 879) ton olduğu görülmüştür. 

D) (2 000) ton demir hakkında İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından yapılan muamele : 

1. Etiler Kooperatifi eski idare heyeti reisi tarafından,(2. 0ÛÛ)ton demir idhaii hakkında.Ve
kâlete sunulan 14 Mayıs 1954 tarihli istida ve ilişiği Koç Müessesesinin talebinin tarih ve nu
maralarını gösteren cetvel vekâletçe 25 . V . 1954 tarihinde (17644) numaraya kaydedilmiştir. 

2. 28 . V . 1954 tarihinde Dış Ticaret Dairesi ifadesiyle Merkez Bankasına 5/10331 sayılı tah
rirat ile gerekli tahsis muamelesinin yapıldığı tebliğ olunmuştur. Fakat Bu tahriratın altında: 

(İşbu tahsis bahis mevzuu maddelerin tamamının Etiler Kooperatifine teslim edileceğinin Koç 
T. A. Ş. tarafından taahhüdü kaydiyle yapılacaktır.) tahşiyesi mevcuttur. 

Bundan başka vekâlet tahsis keyfiyetini yine 28 . V . 1954 tarih 10332 sayılı tahrirat ile koo
peratife bildirmiş, aynı zamanda ithalâtçı müessese ile temasa geçilmesi lüzumu da. kaydedilmiş
tir. 

3. Bilâhara, kooperatifin demir ihtiyacının (2 000) ton olmayıp arceak (90) tondan ibaret bu
lunduğuna ve bakiyenin Vekâlet emrine aidiyeti lâzımgeldığine dâir 27 . VIli . 1954 tarihli istida 
Vekâletçe 31 . VIII . 1954 tarihinde (27606) numaraya kaydedilerek evvelki müracaata ait evrak 
ile birleştirilmiş ve bu evrak: 

(Yapılan tetkikat neticesinde tahsis olunan demirlerden cüzi Bir kısmının Etiler Kooperatifine 
verildiği, mütebakisinin idhalâtçı firma tarafından İstanbul'daki teşkilâtımızın murakabesi altında 
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı anlaşılmıştır.) mesruhatiyle 24 . X I . 1954 tarihinde muamele, mev
kiinden kaldırılmıştır. 

4. Yukarıki bentte bahsi geçen tevzi muamelesine ait evrakın celbi Ve umumiyette demirler 
hakkında idhale takaddüm eden tarih ila idhal tarihindeki, ve. halen câri esasların mahiyeti Vekâ
letten sorulmuş alman cevapta: 

a) Dosyanın bulunmadığı, araştırmaya devam edilmekte olup netice alındıktan sonra cevap 
verileceği, 

b) Demirlerin idhal olunduğu tarihlerde esaslı kaideler vaz'edilmediği, müracaatların Vekâlet 
makamı tarafından verilen direktifler dairesinde karşılandığı, 

c) Tevziat işlerinin 18 . V • 1955 tarihinden itibaren çıkarılan 1 - 14 sayılı, sirkülerler hüküm
lerine göre Tanzim ve Tahsis Dairesi tarafından tedvir kıhnmakta^oldu^nilöUrüınişJir. 
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5. Koç Müessesesinin Galata Şubesi Müdürü Ziya Bengü'nün bu hususta ifadesine müracaat 
edilmiş ve (2 000) ton demirden (90) tonununkooperatif ihtiyacına tefrikinden sonra geri ka
lan miktarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de dağıtılıp tevzi listelerinin mmtaka ticaret 
müdürlüklerine verildiği ve keyfiyeti ayrıca tanzim ettikleri listelerle Ticaret Vekâletine bildirdik
leri anlaşılmıştır. 

Bundan başka Koç Ticaret Müessesesinin mevzuubahis demirlerin tevziine mütaallik cetvelleri 
24. X I . 1954 tarih ve 3036 sayılı mektubiyle Ticaret Vekâletine gönderdiği müesseseden celbedilen 
vesaik mündereeatından anlaşılmıştır. 

6. Etiler Kooperatifinin fevkalâde toplantısı ; 

E) Etiler Kooperatifinin 11 Temmuz 1954 tarihinde yaptığı fevkalâde toplantıya ait zabıtların 
aslı Ticaret Vekâletinden celbolunarak yapılan tetkikat sonunda ruzname maddelerinin : 

1. Yeni idare heyeti intihabı, 

2. Kooperatif merkezinin Ankara'dan İstanbul'a nakli, 

3. İnşaat mütaahhidinin taahhüt miktarı mevzuuna dâhil olup mukavele hükümlerine göre ya* 
pılacak işler ile bunun haricinde yapılacak işlerin yapılması şekli, 

4. Umumi mahiyette istek mevzularına ait olduğu, 

5. Yapılan konuşmalarda demire mütaallik bir hususa temas ve binnetice bir karar ittihaz 
edilmediği anlaşılmıştır, 

İSTetice 

Yukarda tesbit olunan vesaik okunduktan sonra yapılan müzakere sonunda : 

1. EtÜer Kooperatifi namına İstanbul'da Bebek'te Nisbe'tiye mevkiinde bir kısmı ikmal edil
miş ve bir kısmı da natamam bir halde bulunan kooperatif evlerinin ikmalini temin zımnında Koç 
Müessesesinin 13 Mayıs 1954 tarihli iki kıta talepname ile idhal talebinde bulunduğu demirler için 
lisans verilmesi hususu kooperatifi temsjlen İdare Heyeti Eeisi Ziya Kurç tarafından verilen 14 
Mayıs 1954 tarihli istida mündereeatından anlaşılmaktadır. 

2. Mesbuk talep vekâlet tarafından nazarı itibara alınarak gerekli tahsis muamelesinin yapıldı
ğı usulen 28 .V .1954 tarihli tezkere ile Merkez Bankası Umum Müdürlüğüne iş'ar kılınmıştır. 

3. İdhal muamelesine ait merasimi mütekaddime yukarda izah olunan şekilde cereyan ettikten 
sonra kooperatif umumi heyeti bâzı hususların müzakeresi zımnında 11 Temmuz 1954 tarihinde fev
kalâde içtimaa davet edilmiş ve bu toplantıda, tamamen yeni şahsiyetlerden mürekkep bir idare 
heyeti seçilmiş, ve işe vaziyed etmiştir. 

Yeni idare heyeti, kooperatif kuyudatında yaptığı tetkikat üzerine demir ihtiyacının vekâlete 
aks ve intikal ettirildiği gibi (2 000) ton olmayıp yalnız (90) tondan ibaret bulunduğunu anlamış 
ve bu hususu belirtmek suretiyle ihtiyaçlarından fazlayı teşkil eden (1 910) ton demir hakkında 
muktazi muamelenin ifası lüzumunu 27 . VIII . 1954 tarihli dilekçe ile İktisat ve Ticaret Vekâletine 
bildirmiştir. 

4. Kooperatifin tavassut ve delaletiyle idhal edilen (2 000) ton demirden (95) ton 879 Kİ. gra
mının kooperatif mütaahhidi Mehmet Kutluözen tarafından 1954 senesi Ekim ve Kasım 1955 senesi Ni
san ayları içinde tesellüm edildiği ve geri kalan miktarın ise vekâletin tensip ve ıttılaına müsteniden 
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı ve bu işe ait evrakın 24 Kasım 1954 tarihinde muamele mev
kiinden kaldırıldığı da dosyada mevcut vekâlet kuyudatı ile nümayan olduğu gibi idhal için yapılan 
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müracaat tarihinde ve idhal zamanında demir tevzii için esaslı kaideler vaz'edilmediği ve vekâlet 
makamı tarafından verilen direktiflere göre talep ve müracaatların karşılandığı ve 18 Mayıs 1955 
tarihinden itibaren tevzi işlerinin 14 - 1 numaralı sirkülerler hükümleri mucibince Tanzim ve Tah
sis Dairesi tarafından tedvir edilmekte bulunduğu, vekâletten alman cevabi tahrirat münderecatı 
meyamnda izah olunmuştnr. 

5. Bu mevzuda demirleri idhal eden Koç Müessesesinin istanbul Şubesi Müdürü Ziya Bengü'-
nün mehuz ifadesi de berveçhibâlâ tesbit olunan hususları teyidetmekte bulunmuştur. Koç Müesse
sesi, kooperatif tarafından daha sonra bildirilen yalnız (90) tonluk ihtiyaç miktarından bakiyeyi 
teşkil eden miktarın tevzi ve satışına mütaallik listeleri de tevdi etmiş bulunmaktadır. Ancak, bu 
dağıtma işinin yukarda izah olunan tarzda yani İktisat ve Ticaret Vekâletinin murakabe ve muvafa-
katiyetle cereyan ettiğinin daha sıhhatle tevsiki ve İktisat ve Ticaret Vekâleti dosyasında mevcut 
3 1 . V I I I . 1954 ve 24. X I . 1954 tarihlerini ihtiva eden (D IX - 1/627606) sayılı muameleli fiş muh
teviyatının teyidi zımnında bütün evrakın kül halinde gönderilmesi vekâletten talebedilmiş 
ise de talep ve tekide karşı alman cevaplarda bulunamadığı aranmakta olduğu 
ve neticenin bildirileceği kaydedilmiştir. Bununla beraber vekâlet dosyasında mevcut ve yukarda 
zikredilen fiş kayıtlarının hilafını gösteren her hangi bir vesikaya desteres olunmadıktan başka, Eti
ler Kooperatifi ve Koç Müessesesinin kayıtlarının vekâletin dosyası muhteviyatını mütemmim bulun
duğu neticesine varılmıştır. 

6. T. B. M. Meclisi tarafından ittihaz buyurulan 8 Şubat 1956 tarihli kararın metni (ortağı bu
lunduğu Etiler Kooperatifi için Koç Firmasına fazla demir tahsis lisansı alarak idhal edilen demir
lerden kooperatif ihtiyacından fazlasının piyasada satılmasına sebebiyet vermek) diye zabıtta tesbit 
olunduğuna göre demir idhali hakkında cereyan eden muamelenin şekli ve cereyan suretiyle kara
rın istihdaf ettiği gayenin tahlil ve münakaşasının yapılması zaruri görülmüştür. 

a) Filhakika kooperatif, ihtiyacından fazla bir talepte bulunmuştur. Kooperatif kayıtlarına 
nazaran bu mevzu için idare heyetinden bir karar alınmadığını ve bu talebin o tarihte idare heyeti 
reisi bulunan Ziya Kurç tarafından dermeyan kılındığını toplanan deliller göstermektedir. Talep 
tarihinde Mükerrem Sarol'un idare heyetinde âza sıfatiyle bulunması, suiniyete makrun olduğunda 
şüphe caiz bulunmıyan bu hareketle alâka ve irtibatının delili ve karinesi olarak kabul edilmesini is
tilzam etmediği gibi, kendisinin lisans verilmesi için Ticaret Vekâleti nezdinde yaptığını ifade et
tiği tavassutun da müspet karşılanmasının adalet kaideleriyle telifi kabildir. 

b) Esasen kooperatifin ihtiyaçlarının hakikatte (90) tondan ibaret bulunduğunu bildirmesi ve 
bu miktarın (2 000) tondan tenzilinden sonra bakiyesinin vekâlet emrinde kalması hususunu bu 
suretle temin etmesi ve o tarihteki cari teamül ve usule göre demirlerin idareten ihtiyaç sahipleri
ne dağıtıldığı keyfiyetinin de bundan evvelki bentlerde izah olunduğu gibi delile iktiran etmesi ha
sebiyle kooperatifin haksız ve ihtiyaçtan fazla demir alarak kendi emvali meyamnda idhalden son
ra mevzuatın nehyi hilâfına piyasada satılmasına sebebiyet verildiğine ve bunun zımnında mündemiç 
gayrimeşru. intifam hudusuna mütedair iddia ve ihbar kabule şayan görülmemiştir. 

Aynı zamanda demir mevzuunun 18 Mayıs 1955 tarihinden itibaren bu bapta neşir ve ilân edi
len 14 - 1 sayılı sirkülerler ile mektup bir vaziyete irca olunarak kaide altına vaz'edilmesi keyfi
yetinin dahi hâdisede diğer deliller ile mütalâası icabetmektedir. Binaenaleyh; 

Doktor Mükerrem Sarol'un tahkik mevzuunu teşkil eden hâdisede cezai ve malî mesuliyetini in-
taceden her hangi bir unsurun bulunmadığına ekseriyetle 30 Mayıs 1956 tarihinde karar verildi. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit 
Tahkikat Encümeni 

Reisi Y. M. M. 
Muğla Balıkesir Ankara Amasya Aydın 

N. Özsan V. Asena Z. Oökçer 1. Olgaç N. Geveci 
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Kocaeli 
S. Dinçer 

Erzincan 
8. Perinçek 

Samsun 
ri. 0. Gümüşoğlu 

Aydın 
N. Gedik M 

Burdur 
Muhalifim 
B. Kayaalp 

Aydın 
o. Um 

Eskişehir 
H. Sezen 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Bursa 
. Erkuyumcu 

Kocaeli 
Muhalifim 
T. Güneş 

Çankırı 
C. Boynuk 

izmir 
A. Güngören 

Yozgad 
M. Ataman 

istanbul 
C. Türkgledi 

izmir 
Muhalifim 

/. Sipahiöğlu 

Çoruh Çorum 
M. önal M. K. Biberoğlu 

Konya 
T. F. Baran 

Zonguldak 
İV. Kirişcioğlu 

Kayseri 
K. Gündeş 

Sivas 
MühalÜim 

R. Öçten 

Maraş 
M. özsoy 

Konya 
T. Kozbek 

0. 

Seyhan 
C. Oral 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Ankara 
R. Eren 

Rize 
Kavrakoğlu 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

MÜSTENKİFLER 

Umumi Heyetçe muayyen fiillerin tetkik ve tahkikine karar verilmiş olduğuna göre 
evvelemirde bu fiillerin sabit görülüp görülmediğinin tesbit edilmesi, badehu sabit 
görülenlerin cezai, malî veya siyasi mesuliyetlerden hangisini müstelzim olduğu hu
suslarının tetkik, takdir ve tebellür ettirilmesi ve neticenin de buna göre karara bağ
lanması lâzımgelirken isnadohınan maddelerde mevzu fiillerin vukubulup bulmadığı 
tesbit edilmeden yalnız fiilin ceza kanunu bakımından veya alâkalmnın resmî 
sıfatı yönünden müstelziımi ceza olmadığı, yahut Meclis Tahkikatına tâbi bulun
madığı üzerinde durulmak ve fiillerin cezai veya malî mesuliyetten gayri bir mesuli
yeti mucip olup olmadığı üzerinde duruimıyarak mücerret hareketlerin suç olma
dığı cihetinin tetkika tâbi tutulması sebebiyle bu şekilde tetkikat yapılmadan karara 
varılması dolayisiyle usul bakımından müstenkifim. 

Erzurum 
A. Eryurt 

Madde 2 : Tahkikat nâkâfidir. Tevsii tahkikata lüzum olduğu kanaatindeyim. 

Bu fiiller her ne kadar Esas Teşkilât Kanunu ve içtüzük hükümleri şümulüne girmi
yorsa da bir vekilin mevkiinin icabı olan titizliği göstermediği ve nüfuz suiistimalinin 
mevcudiyeti dolayisiyle müstenkifim. 

Gümüşane 
ffalis Tokdemir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Muhtelit Encümenin ittihaz ettiği ekseriyet kararma aşağıda yazılı sebeplerden do
layı muhalif kaldık. 

Eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol'a isnadedilen fiillerden ikinci bendi teşkil eden 
«Ortağı bulunduğu Etiler Kooperatifi için Koç firmasına fazla demir tahsisi lisansı 
alarak idhal edilen demirlerden kooperatif ihtiyacından fazlasının piyasada satılmasına 
sebebiyet vermek» hususudur. 

Vakıa olarak bu bendin her iki kısmı da, yani : ihtiyaçtan fazla demir tahsisine ve 
fazlasının piyasada satılmasına sebebiyet verilmesi keyfiyeti sabittir. Kooperatif siper 
edilmek suretiyle sırası ve zamanı beklenmeksizin Koç firmasına, hayli müddet sıra bekli-
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yen ^«laaıdaşlarm aleyhine olarak 2 bin ton demirin tahsis ve transferi temin âfihnigtir. 
Bu, Mükerreta Sarol'un ikrarı ile ve namına hareket eden Suzan Turna'nın açık beya
nı iîe sabittir. Hjğer idare heyetinde bir tebeddül vukubulmamış olsaydı, gerek demir 
ve gerek Orman İdaresinden temin edilen parkelerin kooperatif nam ve hesabına kara-
'BtiHAJfö'tiİirâiti^-'-fö^ seyrinden anlaşılmaktadır. Nitekim: Kooperatifin muay
yen tipleri haricinde bina inşası için belediye tazyik edilerek imar plânı değiştirilmiş ve 
9 bin metre murabbaı mütecaviz yeşil saha tahsis ve munzam bir kredi temin edilmek 
suretiyle hususi tipte ve 240 bin lirayı mütecaviz olduğu bildirilen muazzam bir bina 
vücuda getirilmiştir. Şu ciheti bilhassa kaydedelim ki, sırf kooperatifin menfaati 
ileri sürülerek transferi temin edilen 2 bin ton demirin, ihtiyaç miktarı olan 250 to
nundan gayrisi yeni idare heyetinin müdahalesi ile Koç firmasına iade edilmiş ise 
de bunun kimlere ne vakit ve ne suretle satıldığı bir türlü tahakkuk ettirilememiş
tir. Bu sebeple bir maksada tahsisen ve tercihan ithaline müsaade edilen demirle
r i Iîa%iç^ olduğu gayrimalûm bir şekilde satrlmasnta, di-

'•ğ^''ı2â^'-^-^&i^--^t&iSa eline geçmesine sebebiyet verilmiştir. Binaenaleyh isna-
dedilen fiilin sabit olduğu ve bir devlet adamının, ortak bulunduğu bir koopefsrtif 
vesilesiyle menfaat- temininin memleket iktisadiyatına zarar ikamın cezai mesuliyeti 
musteîzîm bir fiil teşkil edeceği ve bu itibarla, fiil ve hareketi Türk Ceza Kanunu
nun %4Ö ncı maçföesıne mümas olan Mükerrem Sarol hakkında bu madde gereğince 
muamele yapılması ieabedeceği rey ve kanaatindeyiz. 

Otdu 
P. j&»»ter 

Izlnir Denizli 
M: A. SeMk î. ffĞdfmfoöğlu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

1 1 I I I — » — 1 > 

Yoagad 
/. J&mel 

K a m flüttfde : 8 

Türk Sesi Gazetesini Ankara Maarif Müdürlüğü vasıtasiyle Ankara îlk okullarına ve diğer resmî da
irelere abone ettirmek : 

TAHKİKAT SAFAHATI 

A) Ankara Maarif Müdürlüğünden : 

1. Türk Sesi Gazetesinin ilk mekteplere kaç nüsha abone ettirildiği, 

2. Ne kadar para ödendiği, 

3. Afööfie i$fi langi mâlâlheki* emir alındığı, 

4. Diğer gazetelere de abone kaydedilip edilmediği, 

5. Türk Sesi Gazetesine hangi sebeplerle abone kaydedildiği, 

6. I6©€r^0§&, 1953 seferinde Türkiye'de münteşir gazete re mecmualara abont kaydedöUied 
için mekteplere t a m ^ fwpi&iî yapılmadığı veya münferit yazı gonderöip gönderiteedip so^öS&ttş. 
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B) Ankara Valiliğinden : 

1. Ankara Maarif Müdürlüğünün Türk Sesi Gazetesine abone kaydolunması hakkında gönder» 
diği anlaşılan 24 . V . 1954 tarihli yazının, 

2. Kezalik hususi muhasebenin bu işe mütaallik olarak yazmış olduğu tahrirat suretlerinin gön
derilmesi istenmiştir. 

C) Her iki merciden alman cevaplar : 

1. Ankara Maarif Müdürlüğü mevzuubahs 24 . V . 1954 tarih ve 130/13051 sayılı tezkere ile 
vilâyet makamına müracaat ederek İstanbul'da münteşir Türk Sesi Gazetesinin yurt haberlerini ge
niş ölçüde verdiği cihetle tedrisata mesnedolmaK üzere mekteplerde bulunmasının lüzumlu ve faydalı 
olduğu bildirilerek 40 abone kaydı için keyfiyetin vilâyet daimî encümenine havalesi istenilmiştir 

2. Vilâyet daimî encümeni 24 . V . 1954 tari hinde 897/915 sayılı Earariyle ve teklifin mucip 
sebeplerine istinaden istenilen miktarda abone kaydolunmasma ve 40 abone bedelinin tutarı olan iki 
bin liranın tediyesine karar vermiştir. ' 

3. Maarif Müdürlüğü Türk Sesi gazetesinin bedelsiz olarak gönderilen nüshalarından memleket 
haberlerine daha geniş miktarda yer ayırdığı görüldüğünden abone kaydolunması için vilâyet ma
kamına teklifte bulunduğunu ve her hangi bir makamdan bu hususta emir almadığını ve dairesi ta
rafından yukarda yazılan seneler içinde Türkiye'de intişar etmekte olan. gazetelere abone kaydolun
masma dair, mekteplere münferit veya umumi mahiyette yazı gönderilmediğini, ancak Türk Sesi ga
zetesine bir yıl müddetle abone olunduğunu ve gazetenin muntazaman alınıp alınmadığının bildiril
mesi hakkında 17 . VI . 1954 ve 420/3 -14880 sayılı tamimle mekteplerden sormuş olduğu bildiril
miş ve yukarda tesbit olunan hususlara ait muameleli evrak suretleri gönderilmiştir. 

D) Türk Sesi gazetesinin İnhisarlar Umum Müdürlüğü tarafından -çok miktarda abone kay
dedildiğine ve bağışta bulunulduğuna dair vâki ihbar üzerine bu hususun tevsiki için keyfi
yet İnhisarlar Umum Müdürlüğünden sorulmuş ve alman cevabi yazıda mezkûr gazeteye intişara 
başladığı tarihten itibaren sual tarihi olan 27 Şubat 1956 tarihine kadar idarelerimce abone kayde
dilmediği gibi başka her ha*ngi bir sebeple dahi tediye yapılmadığı bildirilmiş ve Umum Müdürlüğün 
abonesi olduğu gazetelere dair 25 müfredat listesiyle 31 aded karar suretinin gönderildiği bildiril
miştir. 

E) Resmî dairelerin aboneleri : 

1. 1954 senesinde 1 287, v v -

2. 1955 senesinde 1 3*89 olduğu gazete idarehanesinde yapılan tetkikat neticesinde anlat
mıştır. '..;•..• 

F) Türk Sesi gazetesinin 1580 sayılı Basın Kanununa göre durumu : 

1. Gazete Cemal Kutay tarafından 28 Şubat 1953 tarihinde tesis edilmiş ve gazete 25 Mart 1953 
tarihinde intişara başlamıştır. . . 

2. Cemal Kutay gazeteyi Dr. Mükerrem Sarol'a devrettiğini İstanbul Valiliğine hitaben yazdığı 
23 . XI . 1953 tarihli dilekçe ile bildirmiş ve 25 . XII . 1953 tarihinde gazetenin sahibi olarak 
Dr. Mükerrem Sarol, mesul müdür olarak da Cemal Kutay gösterilmiştir. 

3. Mükerrem Sarol gazeteyi 9 . XI . 1954 tarihinde Cumhuriyet gazetesi eski Yazı İşleri Mü
dürü bulunan Atıf Sakar'a devretmiş ve mumaileyh de bu devir keyfiyetini de 15 . X I . 1954 tarih
li dilekçe ile ve ayrıca 25 . X I . 1954 tarihli beyanname ile vilâyete bildirmiştir. 
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4. Ancak, Dr. Mükerrem Sarol ve Atıf Sakar ile Ahmet Oğuz Akal namında bir zatın Beyoğİu 
4. Noterliğinden 10 . XI . 1954 tarihinde tasdik kılman bir anlaşma ile gazetenin idaresi esas
ları aşağıda yazılı şekilde tesbit edilmiştir. Bu esaslara göre : 

A) Gazetenin ortaklar hesabına neşredileceği, 

B) Vesaik ve teşkilâtının Atıf Sakar namına devrolunduğu, 

C) Yazı ve teknik işlerinin ortaklar tarafından tasvibolunacak prensip ve esaslar dairesinde 
Atıf Sakar tarafından tanzim ve tedvir kılınacağı, 

D) Kâr ve zararın üç şerik arasında müsavaten tevzi edileceği anlaşılmaktadır. 

G) Mükerrem Sarol 17 Mayıs 1954 tarihinde Devlet Vekiliğine tâyin edilmiş, 12 . X . 1955 ta
rihinde ayrılmıştır. Bu tâyin ve ayrılma keyfiyetleri 18 . V . 1954 tarih 8710, 14 . X . 1955 tarih 
ve 9133 sayılı Resmî Gazete nüshalariyle ilân edilmiştir. 

Netice 

I - Ankara Maarif Müdürlüğü namına abone kaydolunması hususuna Vilâyet Daimî Encümeni 
tarafından karar verilmiştir. 

II - Maarif Müdürlüğü; abone kaydolunması sebebinin izahı hakkındaki suale karşı verdiği 
cevapta meccani olarak gönderilen gazete nüshalarından edindiği müspet intiba üzerine bu gazete 
neşriyatının faideli olduğunu vilâyet makamına aksettirdiğini bildirmiştir* 

III - Abone mevzuuna mütaallik olarak cereyan eden muamelenin yukarda izah olunan şeklin
de telhisinden sonra bu sadette belirtilmesi zaruri görülen husus da şudur : 

Mükerrem Sarol 17 Mayıs 1954 tarihinde Devlet Vekili olarak tâyin kılınmış ve abone kaydo-
lunmasma mütadair bulunan Ankara Maarif Müdürlüğünün teklif tezkeresi ise 24 Mayıs 1954 ta
rihini ihtiva etmektedir ki, her iki tarih arasında ancak sekiz günlük gibi kısa bir müddet bulun
duğu aşikârdır. 

Bu itibarla Mükerrem Sarol'un; 2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan mebus seçiminin aka
binde ve Devlet Vekili olduğu tarihten hemen .sonra mevzu ile alâkadar bulunduğunu gösteren her 
hangi bir delil elde edilememiştir. Ezcümle mevzuun Muhtelit Encümende müzakeresi sırasında 
bidayeten abone muamelesini resmî surette talebeden Maarif Müdürünün celbiyle istimaı yapıl
madığından tahkikatın bu noktadan noksan bulunduğu iddia ve dermeyan kılınmış ise de, Maa
rif Müdürlüğünün cevabi tezkeresi münderecatına nazaran kendisinin celbi ve ifadesine müracaat 
olunması keyfiyetinin bir fayda tevlidetmiyeeeği ve resmî cevabın hilafını gösteren sair delil de 
desterest olunamadığı cihetle tahkikatın tâmikma lüzum görülmemiş ve resmî beyanın sıhhatma iti 
bar olunması hususu derpiş kılınmıştır. 

Yukarda tesbit olunan duruma göre Ankara Maarif Müdürlüğünün abone muamelesinde Dev
let Vekili vazifesiyle alâkalı bir mevzu bulunmadığına dair ekseriyet reyi tahassul etmiştir. 

IV - Sair resmî dairelerin abone kaydolunması keyfiyetine gelince; 

Türk Sesi gazetesi 23 Mart 1953 tarihinde intişara başlamıştır. Resmî dairelerin bâzılarına ya
pılan abone muameleleri ise 1954 yılı başında cereyan etmiştir. Buna nazaran abonelerin ihdası ta
rihi Mükerrem Sarol'un Devlet Vekâletinde vazife deruhte ettiği tarihe takaddüm etmektedir. 
Abonelerin 1955 senesinde temdidi ilk sene içinde tesis edilen münasebetin tabiî bir neticesi ola
rak telâkki edilmesinde zaruret vardır. Bu mevzuda siyasi bir nüfuz kullanıldığının da bahis mev
zuu olmaması iktiza eder. 

V - Yukarda arz ve izah olunan sebeplere binaen Mükerrem Sarol'un tahkik mevzuunu teşkil 
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eden husus hakkında malî veya cezai mesuliyetini mucip bir vaziyet bulunmadığına 30 Mayıs 1956 
tarihinde ekseriyetle karar verilmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh
telit Tahkikat Encümeni Reisi Y. Mazbata M. 

Muğla 
N. özsan 

Aydın 
N. Geveci 
Erzincan 

8. Perinçek 
Samsun 

R. 0. Gümüşoğlu 
Aydın 

N. Gedik ' 
Rize 

0. Kavrakoğlu 

Aydın 
C. Ülkü 
Eskişehir 
H. Sezen 

Sivas 
§. Ecevit 

M. 

Balıkesir 
V. Asena 
Çankırı 

C. Boynuk 
îzmir 

A. Güngören 
Yozgad 

M. Ataman 
Bursa 

Erkuyumcu 
Seyhan 
C. Oral 

Kocaeli Amasya 
S. Dinçer 1. Olgaç 

Çoruh Çorum 

Ankara 
Z. Gökçer 
Diyarbakır 

M. önal M. K. Biberoğlu M. H. Ünal 
Konya Maraş 

T. F. Baran M. özsoy 
Zonguldak Konya 

N. Kirişcioğlu T. Kozbek 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 

Diyarbakır Kocaeli îzmir 
Muhalifim Muhalifim Muhalifim 
M. H. Ünal T. Güneş î. Sipahiöğlu 

Niğde 
E. H. Ülkün 

Ankara 
B. Eren 

Kayseri 
K. Gündeş 

Burdur 
Muhalifim 

B. Kayaalp 

MUHALEFET ŞERHÎ 
Muhtelit Encümenin ittihaz ettiği ekseriyet kararma aşağıda yazılı sebeplerden do

layı muhalif kaldık. 
Dosya içinde mevcut vesikalardan Dr. Mükerrem Sarol'un Devlet Vekili bulunduğu 

şırada gazete idaresi namına bâzı müesseselerle bankalara, bu arada Ankara Maarif Mü
dürlüğüne müracaat edilerek herbirinin mevzuu ile alâkalı yurt haberlerinin geniş mik
yasta yaymak gayesiyle tesis edilen bu gazeteye abone teminine çalışıldığı ve müfredat 
listesinde isimleri yazılı müesseselerle bankalara, Ankara ilk mekteplerine tevzi edilmek 
üzere 40 abone temin edildiği anlaşılıhîştır. 

Dr. Mükerrem Sarol zahiren gazetenin idaresiyle meşgul olmamak hasebiyle gazete 
namına yapılan teşebbüsler ve temin olunan menfaatlerle fiilen alâkalı bulunmadığını 
ifade ederek hattâ bu teşebbüslerden haberdar bile olmadığını iddia eylemekte ise de ken
di itirafiyîe de sabit bulunduğu yepile mühim malî fedakârlıklara kapanılarak temin 
olunan borçlarla kurulan matbaa te gazetenin hayatını idame ve neşriyatının faydalı ve 
verimli kılınacak bir şekilde devamını temin etmek mecburiyetinde bulunduğa düşünüle
rek ve bu yüzden ihtiyar olunan masaırf miktarı göz önünde tutulacak olursa Dr. Mü 
kerrem Sarol'un vekil olduktan sonra gazete ile olan fiilî alakasını kestiği hakkındaki 
iddiası da mevcut muvazaalı mukaveleye ve işin malî ehemmiyetine binaen kabule şa
yan görülmemek lâzimgelir. 

Ankara ilk mekteplerinin yevmi ve siyasi bir gazeteden ne suretle faydalanacağı ve 
ilk tahsil çağında bulunan çocukların bu evsafta bir gazetenin yurt haberleriyle ne 
surette alâkalanacağı düşünülecek olursa Ankara Maarif Müdürlüğünün bu hareketinde 
ilkmektepler© faydalı olmaktan ziyade Türk Sesi gazetesne yardım maksadının mevcud-
olduğuna hükmetmek ktiza eder. 

Bir vilâyet maarif müdürü ile valisini ve daimî encümenini harekete getirebilmek 
nüfuz ve kudretini ancak Devlet Vekili sıfatiyle birlikte gazetenin sahibi olmak sıfatı
nı da muhafaza edm Dr. Mükerrem Sarol'un şahsında bulmak mümkündür. 
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Devlet hizmetinde âmme vazifesini kabul eden bir vekilin her şeyden evvel temsil 

ettiği vazifenin icaplarına sadık kalarak Devlet menfaatlerini korumak ve Devlet ha
zînesini lüzumsuz ve faydasız masraf ve israflardan vikaye etmektir. Bu vazifeyi men
faatine müşterek bulunduğu bir gazetenin sürümünü temin ve kendisine menfaat 
sağlama yolunda kullanmak deruhde ettiği vazife icaplarını suiistimaldir. Hâdiseyi bu 
noktadan tetkik eden Tâli Komisyon bu meselede Dr. Mükerrem SaroFun cezai bir me
suliyeti bulunduğuna ve bu itibarla, fiil ve hareketi Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine mümas olan Mükerrem Sarol hakkında bu madde gereğince muamele yapıl
ması icabedeceği rey ve kanaatindeyiz. 

DenMi izmir Ordu /. Aktürel 
1. Hadtmhoğlu M. A. Sebük F. Ertekin Yozgad 

izmir 
A. Güngören 

Karar madde : 5 

Türk Sesi gazetesi için istanbul Belediye bütçesinden (10 000) lira almak. 

1. istanbul'da münteşir (Türk Sesi) gazetesine, Belediye Neşriyat ve istatistik Müdürlüğünün 5 
Nisan 1954 tarihli tezkeresine müsteniden Belediye Daimî Encümeni tarafından 14 Nisan 1954 tari
hinde verilen karar gereğince (200) aded için abone olunarak seneliği (50) liradan (J0 bin) liranın 
tediye kılındığı, bir senelik abonenin hitamından sonra yine daimî encümen tarafından 2 Mayıs 
1955 tarihinde verilen ikinci bir karar ile abone miktarının 300 e iblâğ edildiği ve senelik bedelin
de tenzilât yapılarak (36) lira üzerinden (6) aylık abone bedelinin tutarı olan (5 40Q) liranın kezalik 
ödendiği, ancak, son altı aylık müddetin inkızasmdan itibaren abonelerin temdit, teedidolunnıadığı 
anlaşılmaktadır. 

2. istanbul Belediyesinin sair gazeteler ile olan münasebeti derecesinin tejsbit zammında çelbedi-
len vesaikten 27 Mart 1954 ilâ 23 Ocak 1956 tarihleri arasında daimî encümen tarafından verilen ve 
hasren gazetelere abone olunmasına mütedair bulunan (49) aded karar ile 1954 ve 1955 senelerinde 
abone olunan gazetelere ait üç kıta cetvel incelenmiş ve: 

a) (Ekspres) gazetesine 30 Mart 1954, 3 Mayıs 1954 tarihli kararlar ile 5 000 ve 10 bin liradan 
ceman (15 000) lira, 

b) Yine (Eksper.es) gazetesine 23 Mart 1955 ve 9 Eylül 1955 tarihlerinde (5 400) er liradan 
(10 800) lira, ki bu gazeteye iki sene içinde (25 800) lira, 

c) (Sonsaat) gazetesine 10. V. 1955, 10.X 1955 tarihlerinde iki defa da 4 500 lira üzerinden 
ceman (9 000) lira, 

d) (Hergün) gazetesine 6 . V . 1955 tarihinde (4 200) lira, 

e) 1954, 1955 senelerinde miktarı kırkı aşan sair gazete, mecmua ve ajanslara asgari (40) liram
dan başlıyarak (3 600) liraya kadar yükselen abone bedelleri ödendiği görülmüştür. 

3. Belediye tarafından gönderilen cevabi tezkerede abone kaydolunması hususunda muayyen 
bir kıstas bulunmadığı ve ancak belediye faaliyetleri ile ilgili gazetelerin durumlarının dikkate alın
dığı bildirilmiştir. 
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4. (Türk Sesi) gazetesinin 25 Mart 1953 tarihinde Cemal Kutay tarafından neşredilmeye baş

landığı ve 15 Aralık 1953 tarihinde Mükerrem Sarol uhdesine intikal ettiği ve bilâhara Atıf Sakar 
namında birine devrolunduğu vilâyetten getirtilip tetkik edilen kayıt suretleri münderecatına göre 
tesbit kılınmıştır. Ancak; 

Son devir tarihinden bir gün sonra 10 Kasım 1954 tarihinde Mükerrem Sarol, Atıf Sakar, Ah
met Oğuz Akal aralarında vâki ve noterden tasdikli bir anlaşmaya göre gazetenin üç, ortak hesabına 
neşredileceğini, muamelâtın Atıf Sakar tarafından tedvir kılınacağını, kâr ve zararın üç şerik ara
sında müsavi nispette taksim ve tevzi olunacağını takarrür ettirmişlerdir. 

5. Mükerrem SaroFun Devlet Vekâletine 17 Mayıs 1954 tarihinde tâyin kılındığı ve 12 Ekim 
1955 tarihinde istifa suretiyle ayrıldığı resmî gazetelerle neşrolunmuştur. 

Netice 

1. İstanbul Belediyesi tarafından (10 000) liralık abone kaydına karar verildiği tarihte Mü
kerrem SaroFun Devlet Vekâletinde bulunmadığı aşikârdır. 

2. 1954 ve 1955 senelerinde (Ekspres), (Son Saat), (Her Gün) gazetelerine de bir sene içinde 
(Türk Sesi) gazetesinden fazla veya aynı nispette, yahut çok yakın miktarlarda abone bedeli 
ödendiği belediyeden mevrut vesaik münderecatı cümlesinden bulunmuştur. 

3. Her ne kadar (Türk Sesi) gazetesine 1955 senesi için nısıf olarak tekrar abone kaydolun-
duğu tarihte Mükerrem Sarol Devlet Vekili bulunmakta ise de yukarda belirtildiği veçhile abone 
muamelesinden (Türk Sesi) gazetesine tamamen istisnai ve münferit bir muamele yapılmadığı 
sair gazetelere dahi abone kaydolunması keyfiyetijde mütehakkaktır. 

4. Binaenaleyh, hâdisede cezai veya malî mesuliyeti istilzam eden her hangi kanuni bir sebep 
bulunmadığına ekseriyetle 30 Mayıs 1956 tarihinde karar verildi. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en 
mürekkep 

Amasya 
/. Olgac 

Çorum 
[l. K. Biberoğh 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Ankara 
R. Eren 

eümenlerinden 
Muhtelit Tahkikat Encümeni 

Reisi Y. 
Muğla 

Nuri Özsan 

Ankara 
Z. Gökçer 

Diyarbakır 
ı M. H. Ünal 

Samsun 
E. O. Gümüşoğlu 

Aydın 
.V. Gedik 

Aydın 
N. Geveci 

Erzincan 
S. Perinçek 

Sivas 
§. Ecevit 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Mazbata Muharriri 
Balıkesir 

V. Asena 

Aydın 
C. Ülkü 

Eskişehir 
H. Sezen 

Yozgad 
M. Ataman 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Çankırı 
C. Boynuk 

Konya 
T. F. Baran 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Kayseri 
K. Gündeş 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Çoruh 
M. Önal 

Maraş 
M. özsoy 

Konya 
T. Kozbek 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Seyhan Tekirdağ Manisa Maraş 
C. Oral F. Alpiskender Muhalifim Muhalifim 

Muammer Alctkant Mazhar özsoy 

MUHALEFET ŞERHİ 

Muhtelit Encümenin ittihaz ettiği ekseriyet kararma aşağıda yazılı sebeplerden do
layı muhalif kaldık. 
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Dr. Mükerrem Sarol'un Cemal Kutay tarafından neşredilmekte olan Türk Sesi ga

zetesini devren satmaldıktan sonra, Nisan ve Haziran 1955 tarihinde ve iki partide 
İstanbul Belediyesinden iki yüz abone bedeli mukabili olarak 10 bin lira ve Devlet Ve
kili olarak vazifeye başladıktan sonra da altı aylık abone bedeli mukabili 5 400 lira ki, 
ceman 15 400 lira yardım temin ettiği tahkikat neticesinde meydana çıkmıştır. 

istanbul Belediyesi tarafından muhtelif gazetelere, muhtelif miktarda abone bedeli 
namı altında yapılan yardıma ait listelerin tetkik ve mukayesesinden anlaşılmıştır ki, 
Türk Sesi gibi yeni teessüs etmiş, henüz toplu bir okuyucu kütlesine hitabetmek im
kânına sahibolamamış ve satışı hemen hemen resmî dairelerden sağlanmış abonelere 
münhasır bir gazetenin belediye lüzumlu ve faydalı ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere ko
nulmuş bulunan tahsisattan mebzulen ve istisnâen faydalanmasında, Dr. Mükerrem 
Sarol'un evvelâ mebus, bilâhara vekil olarak siyasi şahsiyetinin ve nüfuzunun mühim 
bir rol oynadığını kabul etmek icabed'er. Devlet hizmetinde âmme vazifesi kabul 
etmiş bir vekilin, Devlet dairelerinin resmî aboneleriyle sağlanan yardımla yaşıyabi-
len bir gazetenin sahibi sıfatiyle bu yardımlardan istisnai şekillerle faydalanması va
zife suiistimalinin en bâri^ delilini ortaya koymaktadır. Bunun fiilî misali, vekil ol
duktan sonra gazete ile alâkasını kestiğini resmen ilân ve merciine de ihbar ettiği 
halde, Beyoğlu Noterliğinde tanzim olunan bir mukavele ile ortaklık ve kârdan üçte 
bir hisse almak hakkını nmvazaatan ve gizli.bir şekilde muhafaza etmesi ve 11 Nisan 
1956 tarihli Cumhuriyet gazetesinde bu ortaklığı bilâhara açıkça ilân eylemesidir. 

Daha ziyade resmî ve yarı resmî membaları istismar suretiyle temin ettiği yar
dımlarla neşir hayatım ancak idame eden Türk Sesi gazetesi, yardım listesindeki em
saline ve hattâ büyük tirajli matbaalara nazaran çok farklı; istisnai ve keyfî bir 
muameleye tâbi (olmak imtiyazı ile mazhar olduğu himaye ve iltizamı kaybedince, 
derhal neşir hayatını tâdile mecbur kalmıştır. Kanaatimizce belediyeden ilk alman 
on bin lira ile vekilliği zamanında alman 5 400 lira; bir vazife suiistimali silsilesi
nin yekdiğerini tamâmlıyan fiilî tezahürleridir. Bu sebeple Dr. Mükerrem Sarol'un 
bu maddeden de cezaî mesuliyetine gidilmesi ve belediye bütçesini keyfî tasarruflar
la haksız menfaatler teminine körü körüne alet eden Belediye Daimî Encümen âzala-
riyle buna lüzum gösteren Belediye İstatistik ve Neşriyat Müdürü hakkında da ge
rekli kanuni takibatın yapılması zaruri olduğu ve bu itibarla, fiil ve hareketi Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine mümas olan Mükerrem Sarol hakkında bu mad
de gereğince muamele yapılması icabedeceği rey ve kanaatindeyiz. 

Denizli İzmir İzmir Yozgad 
İsmail Hadımltd$lu M. A. Sebük Arif Güngören İhsan Aktürel 
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— 10 _ 

Karar Maddesi: 4 

«Türk Sesi» gazetesine kararname hilâfına kâğıt, malzeme ve resmî ilân tahsfe<«t#3$fc ve ettir

mek. 

Resmî ilân mevzuu i 

A) Resmî: ilânların gazetelere tevzi suretine mütaallik ©larak : 

1. 13 Eylül 1950 tarih ve 3/11798, 

2. 4 Tenımnz 1951 tarih ve 3/13294, 

3. 11 .XI . 19:53 tarih ve 4/1696 sayılı % kararname neşredilmiştir ki, iğm sonkftraî?nı«ae evvel
ce meriyete konulan iki kararname ile kaldırılmış olup halen meriyet mevkiinde bulunmaktadır. 

4. Tatbik edilmekte olan kararnamenin ihtiva ettiği esasların belirtilmesi me^uun ^tenviri ba
kımından lüzumlu görüldüğünden başlıca hükümleri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Resmî ilân ve reklâmlar fikir ve içtihat farkı aranmaksızın gündelik gazeteiete vcıtilir (Mad
de : 1) 

b) Gazetenin, siyasi karakteri ve.. umumiyetle fikir ve haber neşri «nretiyle âmme H>en|aatle-
rine hadim gazete mümeyyiz vasfını taşıması lâzımdır. (Madde : 2') 

c) Enaz altı aylık neşir hayatını doldurınıyan gazetelere ilân verilmez. Şu kadar ki,esaslı bir 
gazetenin : 

Çıkarılabilmesi için gerekli şartları haiz ve tesisleri vücuda ge t i r i ş ve kendi iınkânlariyle 
varlıklarını enaz bir sene temin edebilecek gazeteler bu kayıttan istisna edilebilir. (Madde : 3) 

d) Resmî ilân ve reklâmlar gazetelere mensubolacakları katagorilere göre verilir. Ayni kata-
goriye mensup gazeteler arasında fark bulunmaz. Kategoriler ve her kategori için tâyin edilecek 
nispetler ite ilânların gazetelere veriliş yolları Başvekâletçe vazifelendirilecek bir komisyon tara
fından tesbit olunur. Kategorilerin tesbitinde gazetelerin tirajları, asgari safi satışları, h&cımlan 
ve fiyatları esas olarak alınır ve en çok dört kategori tesbit olunur. (Madde : 4) 

Kararnameyi tatbik eden merci : 

Kategorilerin tesbiti, ilân ve reklâmların tevzi esaslarını tedvir etmek üzere kararnamenin 4 
ncü maddesiyle komisyon teşkili için Başvekâlete salâhiyet verilmiş olduğundan, Başvekâlet, ve
kâletlere gönderdiği 23 . I . 1954 tarih ve 8/12 - 62/20 sayılı tamim ile bu işin ifası hususuna (Türk 
Basın Birliği Resmî İlânlar) Şirketinin tavzif edildiğini bildirmiştir. 

«Türk Sesi» gazetesi hakkında yapılan muamele: 

«Türk Sesi» gazetesi 1 Mart 1954 tarihinde verdiği bir istida ile neşretmekte bulunduğu gazete
nin Resmî ilânlar Kararnamesinde kabul edilen evsafı haiz bulunduğundan bahsile müesseseye ilân 
verilmesini istemiştir. Bu istida Başvekâlet makamına hitaben yazılmış ise de, Başvekâlet kuyuda
tına nazaran aidolduğu Muamelât Müdürlüğüne havale edildiği ve başkaca bir muamele cereyan et
mediği Devlet Vekâletinden mevrut cevabi tezkeresi münderecatmdan anlaşılmış ve bu tezkerede 
istidanın evrak meyanmda filhâl mevcut bulunduğu da cevapta tasrih kılınmıştır. Ancak; 

Gazetelerin kategorilerinin tesbiti ve resmî ilânların tevzii işiyle vazifelendirilen Resmî ilânlar 
Şirketi, vâki müracaata binaen mezkûr gazetenin 1696 sayılı Kararnamede gösterilen şartlan haiz 
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bulunduğunun kabulü üzerine mezkûr gazeteye 23 Mart 1954 tarihinden itibaren birinci kategori 
üzerinden ilân verilmeye başlanıldığını ve 1955 senesinde de aynı suretle ilân verilmesine devam 
edildiğini bildirmiştir. 

Mükerrem Sarol'un durumu: 

Doktor Mükerrem Sarol 17 Mayıs 1954 tarihinde Devlet Vekâletine tâyin kılınmış ve 10 Ekim 
1955 tarihinde istifa suretiyle mezkûr vekâlet mevkiinden ayrılmıştır. 

Hulâsa: 

Türk Sesi gazetesinin resmî ilânlar hakkındaki kararname hükümlerine tevfikan birinci kate
goriye tefrik edilmesi ve bu esas üzerinden resmî ilân tevziatına tâbi tutulması kendisinin Devlet 
Vekâletini deruhde etmesinden çok evvel vâki olmuştur. 

Her ne kadar Devlet Vekili olduktan sonra bu vaziyetin inkıtaa uğramadığı aynı esas ve kıstas 
dairesinde devam ettiği anlaşılmakta ise de bu halin evvelce müktesep bir vaziyetin iptali için 
bir sebep teşkil etmemesi lâzımgeldiği neticesine varılmıştır. 

Kâğıt ve malzeme mevzuu : 

Devlet Vekâletinden celbolunan kayıtların münderecatında Türk Sesi gazete ve matbaası için 
muhassas kâğıt ve sair malzeme miktarı ile Türkiye'de münteşir sair bilûmum gazeteler için aynı 
levazım maddelerine mütaallik olarak yapılan tahsislerin mukayesesinde dikkati calip nispetler 
müşahede edilmemiştir. 

Kezalik gerek kâğıt ve gerekse tabı levazımının dağıtılmasına mütedair olarak bir kaide vaz'-
edilmemesi hasebiyle bu işlerin idari tedbirler cümlesinden telâkkisi ve takdire ait bulunması lâ-
zımgeldiğinin kabulü icabeder ki, bu sebeple de başkaca tetkikat icrasına lüzum görülmemiştir. 

Netice 

Yukarda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı Mükerrem Sarol'un malî veya cezai mesuliyetini 
mucip bir vaziyet bulunmadığına 1 Haziran 1956 tarihinde ekseriyetle karar verilmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye En
cümenlerinden mürekkep Muh-

telit Encümen Reisi 
Muğla 

N. özsan 

Ankara 
Z. Gökçer 

Erzincan 
S. Perinçek 

Maraş 
M. özsoy 

Konya 
T. Kozhek 

îzmir 
/. Sipahioğlu 

Aydm 
N. Geveci 

Erzurum 
A. Eryurt 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Afyon 
K. Özçob an 

Kayseri 
K. Gündeş 

Mazbata M. 
Balıkesir 
V. Asena 

Aydın 
C. Ülkü 

Eskişehir 
H. Sezen 

Samsun 
R. 0. Gümüşoğlu 

Ankara 
R. Eren 

Kocaeli 
T. Güneş 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Çoruh 
M. önal 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Aydın 
N. Gedik 

Rize 
). Kavrakoğlu 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

İsparta 
S. Bilgiç 

Yozgad 
M. Ataman 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Seyhan 
C. Oral 

Amasya 
/. Olgaç 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Konya 
T. E. Baran 

Zonguldak 
N. Kirişcioglu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Sivas 
R. öçten 
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Ankara Trabzon 
Muhalifim Muhalifim 

H. Türegün Sabri Dilek 

MUHALEFET ŞERHİ 

Muhtelit Encümenin ittihaz ettiği ekseriyet kararına aşağıda yazılı sebeplerden do
layı muhalif kaldık. 

Eski Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol hakkında Yüksek Meclisçe tahkikat icrasına 
karar' verilen işlerden biri de Türk Sesi gazetesine kararname hilâfına kâğıt, malzeme 
ve resmî ilân tahsis etmek ve ettirmektir. 

12 Kasım 1953 tarih ve 8555 sayılı Resmî Gazete ile neşrolunan Vekiller Heyeti 
Kararnamesine göre resmî ilân ve reklâmlar fikir ve içtihat farkı aranmaksızın gün
delik gazetelere verilir. Bu ilân ve reklâmlar gazetelere, mensuboldukları kategori
lere göre verilir ve bu kategorilere dâhil gazeteler arasında fark bulunmaz. Her ka
tegori için tâyin olunan nispetlerle ilânın gazetelere veriliş yolları Başvekâletçe va
zifelendirilecek bir komisyon tarafından tesbit olunur ve bu tesbitte gazetelerin ti
rajları, agsari safi satışları, hacımları, fiyatları esas olarak alınır ve en çok dört ka
tegori tesbit olunur, denilmektedir. 

Tâli Komisyonumuz, yapılan tetkikat esnasında kategorilerin tesbiti için kurulması 
derpiş edilen komisyon kurulup vazifelendirilmediği, kategorilerin re'sen bu işle 
vazifelendirilen makamlar tarafından (Devlet Vekilliği, Başvekâlet Müsteşarlığı gibi) 
tesbit olunduğu, resmî reklâm ve ilânların tevzi şekil ve yolunun da Türk Basın Bir
liği Resmî İlânlar Limitet Şirketi olmasının tesbit edildiği Başvekâletin bütün Ve
kâletlere hitaben gönderdiği 31 . 1. 1954 tarih ve 8/12, 6/220 sayılı tamiminden an
laşılmıştır. 

Mevcut Kararnameye göre bâzı makamlar tarafından tanzim edildiği bildirilen 
birinci kategoriye İstanbul da dâhil satış ve tirajının ehemmiyeti ile tanınmış yevmi 
gazetelerden Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Sabah, Vatan, Milliyet, Dünya, Yeni İstan
bul, Son Posta gazeteleri ithal edilmişlerdir. 

Diğer taraftan, Kararnamenin tatbik1, bakımından Başvekâletten yapılan tamim
lerden Kararnamenin dördüncü maddesindeki kategorilerin tâyini salâhiyetinin Baş
vekâletçe muhafaza edildiği, yalnız üçüncü maddedeki salâhiyetin valiliklere birakıldığı 
anlaşılmakta bulunmuştur. (Beş adedden ibaret olan bu tamimler dosyada mevcuttur). 

Resmî reklâm ve ilânlar hakkında kararname ile tesis olunan mevzuat ve tatbikatı 
bu suretle izah ettikten sonra, Dr. Mükerrem Sarol tarafından devren satmalmarak neş
redilen Türk Sesi Gazetesinin durumuna mezkûr gazetenin neşir .tarihinden itibaren 
geçirdiği safahatı tetkik etmek icabeder. 

28 . V . 1953 tarihinde Cemal Kutay tarafından istanbul Vilâyetine verilen bir be
yanname ile Türk Sesi isminde bir gazete çıkarılacağı 23 . XI . 1953 tarihinde gazete
nin sahiplik haklimin istanbul Milletvekili Dr. Mükerrem Sarol'a devredilmiş olduğu 
bildirilmiş, Dr. Mükerrem Sarol da gazetenin sahiplik hakkını devraldığım 15.XII. 1953 
tarihli beyanname ile alâkalı makamlara bildirmiştir. 

Bu beyannamede : ' 

1, Gazetenin fiilen 25 . I I I . 1953 tarihinde günlük olarak intişara başladığı, 
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2. Neşriyata devam etmekte olduğu, 

3. Neşriyat müddeti içinde inkıta bulunmadığı haber verilmekte ve buna dair 
evrak suretleri gönderilmektedir. 

Dr. Mükerrem Sarol tarafından Başvekâlet makamına verilen 1 . III . 1954 tarihli 
dilekçede gazetenin mülkiyeti altındaki matbaada yapılan neşir hazırlıklarının 
tamamlanmış olduğu ve gazetenin hizmeti neşriyesinin memleketşümul olması, 
en uzak vatan köşelerine kadar yayılması için birinci kategoriden resmî 
ilân ve reklâm verilmesi istirham edilmektedir. Bu dilekçe üzerine Başvekâletçe cere
yan eden muamele hakkında basın işlerini tedvir ile vazifeli Devlet Vekâletine yazı
lan 28 Mart 1956 tarih ve 193 sayılı tezkereye verilen cevaptan mezkûr dilekçenin 
Şadan Bey isminde birine havale edilerek bu hususta başkaca hiçbir muamele cereyan 
etmediği anlaşılmıştır. 

Buna mukabil dosya içinde mevcut Türk Basın Birliği Resmî İlânlar Limitet Şirketi 
Müdürlüğünün Devlet Vekâletine hitaben yandığı 8 . III . 1956 tarih ve 471 sayılı cevabi 
tezkerede Türk Sesi gazetesinin, esaslı bir gazetenin çıkarılabilmesi için gerekli 
şartları haiz tesisler vücuda getirmiş ve kendi imkânlariyle varlığını en az bir sene 
için temin edebileceğini bildirerek resmî ilân ve reklâm tahsisini dilemiş ve hacım, 
fiyat bakımından îsanbul'da çıkan sair emsali gazeteler gibi birinci kategoriden ilân 
verilmesi tensibolunmuştur, denilmekte ve binnetice 1954 ve 1955 senelerinde Türk 
Sesi gazetesine ceman 419 679,50 kuruş resmî ilân ve reklâm verildiği bildirilmek- { 
tedir. Bu tezkere münderecatına tensibin hangi makam tarafından yapıldığı anlaşıla- V, 
mamakta ve kararnamede kategorilerin tefrikinde nazarı dikkate alınması kabul edi
len fiilî satış unsuru hiç nazara alınmamaktadır. Ne suretle birinci kategoriye 
idhal edildiği sarih bir şekilde anlaşılamıyan Türk Sesi gazetesi 25 . I I I . 1954 tari
hinden itibaren birinci kategoriden ilân almış ve ahiren ilân miktarının azaltılması 
üzerine de kapanmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Malzeme hakkında gelen resmî • cetvellerden Türk Sesi gazetesinin 139 413 kilo 
kâğıt, 7 291 liralık matbaa alât ve edevatı ve sair malzeme aldığı neticesine varılmıştır. 
Masraf ve tiraj ve fiilî satış hakkında gazete idarehanesinde yapılan tetkikler neticesin
de de musaddak defterlere nazaran gazetenin aylık kâğıt masrafları hariç 35 615 lira 
olduğu, iadeler miktarı tirajdan tenzil edildikten sonra aboneler dâhil fiilî satış mik
tarının 2 bin ilâ 4 bin nüsha arasında olduğu ve bâzı aylar bu miktarın daha yüksek 
seviyelere çıktığı bâzı aylar da tesbit olunan miktarlardan aşağıya düştüğü görülmüş
tür. 

Gazetesine birinci sınıftan resmî ilân verilmesine başlandıktan sonra Dr. Mükerrem 
Sarol 17 . V . 1954 tarihinde Devlet Vekili olmuş ve kendisi basın işlerinin tedvirine 
memur edilmiş ve 12 . XI . 1955 tarihinde bu vazifeden ayrılmıştır. Vekâleti zama
nında evvelce ayrılan kategoriler dâhilinde gazetelere ilân ve reklâm verilmekte ih
tiyaç görülen malzemelerin de tahsisi yapılmakta devam edilmiş ve bunlardan gazete
sine tefrik olunan miktarlar yukarda arz olunmuştur. Yalnız zamanı vekâletine aidolan 
müddet içinde gazetesine 364 bin lira resmî ilân verildiği Devlet Vekili Emin Kala-
fat'm bir milletvekilinin sorusuna cevaben Meclis kürsüsünden verdiği izahattan anla
şılmıştır. Bu izahatı havi Meclis zabıt ceridesinin tasdikli bir örneği dosyadadır. 
Bu cetvelde birinci kategoriye dâhil diğer günlük gazetelerin aldıkları miktarlar da 
ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Dr. Mükerrem Sarol verdiği ifadede de bir gazetenin birinci sınıftan ilân alabil
mesi için altı ve sekiz sayfa olarak büyük hacımda intişar etmesi ve tirajının beş bin 
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nüsha olması icabettiğini maahaza bu hususun tamamen takdirî olduğunu bildirmiş
tir. Birinci kategoriye dâhil gazetelerin esasen hacım ve sayfa itibariyle hâlâ bu ha
cım ve ebatta intişar etmeleri de bu husustaki kıstasın neden ibaret olmak lâzımgeldi-
ğini göstermekte bulunmuştur. 

Bir dergide kendisi Devlet Vekili sıfatiyle resmî ilân tevziiyle vazifelendirildiği hal
de kendi gazetesine resmî ilân vermesinin ne dereceye kadar doğru olduğu hakkın
daki neşriyat üzerine Dr. Mükerrem Sarol İstanbul Valiliğine verdiği 9 . XI . 1954 
tarihli dilekçe ile imtiyaz sahibi bulunduğu Türk Sesi gazetesinin imtiyazını Cumhu
riyet gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Atıf Sakar'a devrettiğini bildirmiş diğer taraf
tan Atıf Sakar da 10 Kasım 1954 tarihinde İstanbul Vilâyetine verdiği istidaname 
ile Dr. Mükerrem Sarol'un sahibi bulunduğu Türk Sesi gazetesini 10 . XI . 1954 ta
rihinden itibaren sahiplik ve yazı işleri müdürlüğünün uhdesine devrolunduğunu 
beyan etmiş ve buna dair olmak üzere İstanbul vilâyetine 15 . XI . 1954 tarihli bir 
beyanname vermiştir. (Bu işe ait vesikalar dosya içinde mevcuttur.) 

Yine dosya içinde mevcut, Beyoğlu Dördüncü Noterliğinden musaddak 10 Kasım 
1954 tarih ve 20744/867 sayılı Oğuz Akal, Mükerrem Sarol ve Atıf Sakar arasında 
tanzim edilen sözleşme münderecatından da ortaklığın mevzuu Dr. Mükerrem Sarol'
un sahibi bulunduğu Türk Sesi gazetesinin ortaklar hesabına neşredileceği teknik ve 
prensibe ait hususlarla yazı işlerinin Atıf Sakar tarafından ifa olunacağı ve imtiyazın 

\ bu maksatla devredildiği gazetenin ne' suretle idare edileceği ve hasılatın bir banka-
/ da muhafaza ve ortaklığa ait gazete ve mecmualar için gerekli sermayenin Oğuz Akal 

tarafından temin olunacağı kâr ve zararın üç şerik beyninde müsavatan taksim edile
ceği ortaklık müddetinin on sene olduğu ve şeriklerin şirketin devamında anlaşa
madıkları takdirde gazete imtiyazının Dr. Mükerrem Sarol'a • iade olunacağı anlaşıl
maktadır. 

Bu anlaşmanın her ne sebeple devam etmediği ortaklar arasında ihtilâf çıktığı 
Cumhuriyet gazetesinin 11 Mayıs 1956 tarihli 11420 sayılı Oğuz Akal, Dr. Mükerrem 
Sarol imzasiyle yapılan ilândan anlaşılmaktadır. Bu ilânda Oğuz Akal ve Mükerrem 
Sarol gazetenin 25 . III . 1956 tarihinde kapatılması ortaklar arasında kararlaştığı hal
de Atıf Sakar tarafından tekrar neşrine başlandığı ve bu gazete ile bir gûna alâkaları 
bulunmadığına dairdir. Bu ilâna dair olan Cumhuriyet gazetesinin nüshası dosya me-
yanmdadır, 

Devlet Vekilliğine, intihap ve basın işleriyle vazifelendirildikten sonra da gazetesini 
resmî ilân ve reklâmlardan faydalandırdığı resmî ilân tevziine dair olan kararnamenin 
4 ncü maddesinde fiilî satışın da kategorilerin tâyininde esaslı bir unsur olduğunu 
bildiği halde ortağı bulunmak hasebiyle gazetesinin gerek tiraj ve gerek fiilî satış 
bakımından hakikî durumuna yakînen vâkıf bulunmasına rağmen faydalandırmakta 
devam ettiği anlaşılmıştır. Resmî ilân tevziatını hüsnü idare ve tanzim etmek mevkiin
de olan bir Devlet Vekilinin her şeyden evvel vazifesinin icaplarını hakkiyle ifa ede
rek henüz memleket sathında tanınmamış ve satış imkânlarına sahibolmamış olan ga
zetesini büyük ölçüde okuyucu kütlelerine hitabeden diğer yevmi gazetelerle bir adde
derek o yolda muameleye tâbi tutması taşıdığı sıfat ve ifa ettiği vazife icaplarına uy
gun bir hareket olarak kabul edilmemiştir. 

Diğer büyük yevmî gazetelere verilen resmî ilân miktariyle gazetesine verilen res
mî ilân miktarı mukayesede bu hususta tam ve kâmil kanaat temini için kifayet 
edecek bir mahiyet arz etmektedir. Resmî ilândan maksat, resmî devlet daireleriyle 
mahkemelerden verilen her türlü ilân ve kararları vatandaşların ıttılaına arz et-
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mektir. Dr. Mükerrem Sarol da tahkikat sırasında kendisine tevcih olunan bir sua
le bu şekilde cevap vermiştir. Vatandaşlar bu ilânlara ancak memleketin her tarafın
da satılıp okunan gazetelerden haberdar olmak suretiyle vâkıf olur. Bu ilânların bir 
kısmı devlet ihale ve münakaşalarına aidolmak itibariyle vatandaş ıttılaına arz edil
mesindeki ehemmiyet de aşikârdır. Bu sebeple bu ilânların tevziinde siyasi veya şahsi 
maksatlar aramak da, ilândan beklenilen gaye ile uygun düşmez. Deruhde ettiği devlet 
vazifesi kendisini bu hususta herkesten ziyade teyakkuz ve intibaha davet eder. Dr. 
Mükerrem Sarol gazete sahibi ile matbuat işleriyle meşgul Devlet Vekilliği sıfatının 
uhdesinde bulunması caiz olmadığı hakkındaki neşriyat üzerine gazete ile olan fiilî 
alâkasını kesmek lüzumunu hissetmiş ne çare ki, bu hususta da samimî hareket eyle-
memiştir. Vesaikin izahı sırasında mevcudiyetinden bahsettiğimiz Beyoğlu Noterliğin
den tanzim edilmiş olan mukavele bu samimiyetsizliğin bariz bir misalidir. Dr. Mü
kerrem Sarol vilâyete devir hakkında verdiği istidada da mukavele ile yapılacak mu
vazaaya mesnedolmak üzere gazete ve matbaa menfaatlerine iştirak hakkını muhafaza 
etmeyi düşündüğünü gösterecek şekilde hareket etmiştir. 

Filhakika bu istidadan Atıf Sakar'a yalnız gazetenin imtiyazının devredildiği anla
şılmaktadır. Dr. Mükerrem Sarol bu muamele ile hem gazete ile olan alâkasını kestiğini 
ispata hem de her hangi bir ihtimal karşısında maddi alâkasını muhafazaya çalışmıştır. 
Maksat ne olursa olsun bir vekilin umumi efkâra iğfale matuf tedbirler alması bu ara
da hususi bir mukavele ile bir şirket teşkil ederek gazete ve matbaa hasılatındaki his
sesini mahfuz tutması ve bir anlaşmazlık vukuunda gazete imtiyazının kendisine iade 
olunacağını bu mukavelede tasrih etmesi hüsnüniyet ve samimiyetle izahı mümkün ol-
mıyan hallerdendir. Aynı zamanda bu hareketin Matbuat Kanununun 22 nci maddesini 
alâkadar eden bir suç mevzuunu teşkil ettiği de mütalâa olunabilir. 

Malzeme meselesine gelince : Türk Sesi gazetesine verilen kâğıt, malzeme cetvelleri
nin tetkiki neticesinde normalin üstünde bir tahsis yaptığı kanaati hâsıl olamamış ve 
eniştesi Yekta tarafından neşrolunan Memleket gazetesine büyük tirajı olan yevmî ga
zetelerin fevkinde çinko verildiği hakkında Safa Kılıçoğlu tarafından ileri sürülen id
dia da tahkik mevzuu haricinde görülmüştür. 

Netice 

Teşkilâtı Esasiye Kanununda vekillerin mesuliyetini tâyin edecek bir kanun tan
zim ve mesuliyetin hududu tâyin ve tahdidedilmemiş olduğundan bakanların Ceza 
Kanunu muvacehesindeki mesuliyetlerini bütün şümuliyle nazara almak icabeder. 
Âmme hizmetlerinin sureti ifasında bir vekil ile bir memurun mukayesesi ve mesuli
yetin buna göre tâyini asla caiz olmaz. Salâhiyetlerin vüsati bakımından vazifenin 
hududunu ve mesuliyetin derecesini tam ve şâmil mânasiyle mütalâa etmek iktiza 
eder. Bunun aksini tasavvur etmek vekillerin icrai masraflarında mesul olmadık
ları neticesini kabul etmek demek olur. 

Bir vekilin vazifesi kendisine tevdi olunan işi hüsnüifa etmek, bir veçhile nüfu
zunu kullanmamaktır. Bu vazifeyi ifa etmiş ve nüfuzunu kendisine menfaat temini 
maksadiyle kullanan vekil vazifesini suiistimal etmiş demektir. Ceza Kanununun 240 
ncı maddesi bu hususta mutlak sarahati havidir. 
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.Dr. Mükerrem Sarol'ün mesuliyetini mucip görülen sair fiillerin de hâdiseleri bu 

noktadan mütalâa etmiş olduğumuzdan bilhassa vazifesiyle doğrudan doğruya alâkalı 
olan bu hâdisede dahi kendisinin cezai mesuliyeti bulunacağı kanaatine vâsıl olduk. 

Seyhan Ordu Erzurum Denizli îzmir izmir 
E. Batumlu F. Ertekin Z. Çavu§oğlu 1. Hadvmlıoğlu A. Güngören M. A. Sebük 

Yazgad 
/. Aktürel 

1. Tâli Encümence yapılan bu husustaki tahkikat kâfi değildir. 
2. Mevcut tahkikata göre mesuliyetsizlik kararı vekillik sıfatından dolayı veril

diğine göre, bu hususta ileri sürülen fiil ve hareketlerin T. C. Kanununun 235 nci 
maddesi mucibince mahallî müddeiumumiliğe ihbar edilmesi gerekirdi. Bu teklifimin 
encümence kabul edilmemesinden dolayı muhalifim. 

Tekirdağ Mebusu 
F. Alpiskender 

Karar Madde : 6 

«Türk Sesi» gazetesinin İstanbul'da Sinanpaşa sokağındaki binasını imar plânına ve Belediye 

Yapı ve Yollar Kanununa aykırı olarak (6,5) metre fazla yükseklikte inşa edilmesini temin etmek. 

Mevzuat 

A) Bu mevzuun izah edilebilmesi için evvel emirde kanuni müeyyidelerin tetkik ve mütalâası 
icabeder : 

1. 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 4 ncü maddesi imar esaslariyle mütenazır 
olmak üzere şehir haritalarının tanzimine ait hükümleri ihtiva etmektedir. Aynı kanunun 9 ncu 
maddesi de 4 ncü maddeye göre hazırlanan vesaika müsteniden yapılan imar plânının tatbik su
retini umumi hatlariyle tedvin etmiş bulunmaktadır ki her iki madde metni ile kabul edilen esasla
rın sıhhat ve isabetle temini ve mahallî hususiyetlerin de gözetilmesi için sevk edileû hükümlerde 
belediyelere bâzı salâhiyetler teffiz kılınmıştır. 

Bu cümleden olarak binaların nev'i, kat adedi, kat irtifaı, asgari cephe genişliği, âzami derinliği 
gibi muayyen evsafın tesbiti hususları hakkında karar ittihazı belediye meclislerine bırakılmış ol
duğunu zikretmek icabeder. Ancak, belediye meclisleri tarafından verilen kararların nahiye, kaza 
ve vilâyetlerde en büyük mülkiye âmirinin tasvibinden sonra katı olarak Nafıa Vekâleti tarafın
dan tasdiki da lâzımgelmektedir. 

2. İstanbul Belediyesi yukarda izah olunan imar vaziyetinin temini ve murakabesi bakımın
dan bir talimatname hazırlamıştır. Bu talimatnamenin mevzu ile alâkası bulunan 21 nci maddesi 
hâdiseye vuzuh vereceğinden tam metin halinde tetkik nazarına arz olunmuştur: 

Madde 21. — İstisnalar: 

a) imar plânları ile genişliği aynen muhafaza edilen sokaklarda mevcut muntazam binaların 
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arasında ahenksizlik teşkil edecek yeni binaların yükseklikleri îmar Müdürlüğünce mevcut bina
lar ile ahenkli olacak şekilde düzenlenir. 

b) Meskenlerden gayrı binalarda tahsis edilecekleri maksatlara ve icaplara göre, derinlik ve-

yükseklikleri uygun bulunduğu takdirde, yukarda geçen takyidata tâbi olmıyarak imar müşavirli

ğinin mütalâası alınmak suretiyle imar Müdürlüğünce tâyin ve tesbit olunur. 

c) Bu talimatname ile tesbit edilen yükseklikler muayyen âbide veya eski eserlerin veya şehirin 
güzelliğini bozacak olursa buradaki yükseklik veya derinlikler îmar Müdürlüğünün teklifi üzerine 
Genel Meclisçe değiştirilebilir. 

d) İstanbul cihetinde (40) rakımından yüksek olup âbideleri kapatan mıntakalarda en fazla üç 
katlı inşaata müsaade olunur. Bu mıntakaların (40) rakımdan münhat arsaları üzerine yapılacak bi
nalara verilecek yükseklik (40) râkımındaki bina irtifaını tecavüz edemez. Bu gibi mmtakalar, îmar 
Müdürlüğünün teklifi üzerine Umumi Meclisçe kararlaştırılacaktır. 

, I . I » I I! - -

Bu hükümlere göre eski eserler ile (40) münhanili mevkilerde yapılacak inşaatın üç kat ve (9,5) 
metreden fazla olmaması da takarrür ettirilmiştir. 

Hâdise : 

B) Dr. Mükerrem Sarol İstanbul'da Eminönü Mollafenari mahallesinin Mengene ve Sinanpa-
şa sokaklarında vâki (Nuruosmaniye Camiini ihata eden sahadır) ve ada 295, parsel 4 numara ile 
müseccel gayrimenkulu maliklerinden satmaldıktan sonra bu yerde 9,5 metre irtifamda üç katlı bir 
bina yaptırmak üzere 28 . VII .1953 tarih ve 4/89 sayılı ruhsatname almış ve ikinci defa müracaa
tında binanın dört kat olarak 12,5 metreye iblâğına 4 Mart 1954 tarih ve 3131 sayılı ruhsatname ile 
müsaade olunmuştur. Daha sonra 2 . XI . 1954 tarihinde verilen bir istida ile 12,5 metre irtifaa ilâ
ve suretiyle 3,5 metrelik bir yükseklik hakkında gerekli ruhsatname tanzimi istenilmiş ve bu tale
bin de is'afı cihetine gidilerek keyfiyet 20 . VII . 1954 tarih ve 7/21 numaralı ruhsatnameye bağ
lanmıştır. 

C) Yukarda izah olunduğu veçhile istihsal kılınan ruhsatnamelere müsteniden inşaat devam 
ettiği sırada Mükerrem Sarol bu yerin ittisalindeki bir kısım arsayı da ifrazen temellük ederek 
inşa halindeki binanın parseli ile tevhidettirdikten sonra bu kısım üzerinden ikinci kısım olarak bi
na inşaası kasdiyle beldiyeye müracaat etmiş ise de, bu son talebi İmar Müşavirliğinin 28 Mayıs 
1955 tarih ve 2257 sayılı mütalâasiyle reddedilmiş olmasına rağmen ilâvei inşaa*t birinci kısım in
şaat için ruhsat verilen binada olduğu 15,5 metre irtifada inşa ve ikmal olunmuştur. 

Tahlil 

D) Dr. Mükerrem Sarol tarafından inşa ettirilen bina (Nuriosmaniye) Camiini ihata eden es
ki eserler sahasında ve (40) rakımında bulunmaktadır. Bu iki vasıf ve hususiyeti haiz bulunan 
mıntakalardaki inşaatın (A) bendinde metni aynen yazılan talimat hükümlerine göre alelıtlak 
tâbi tutulması ve bu itibarla -mezkûr saha dâhilinde inşa edilecek binaların eümelesinin (3) katlı 
ve âzami (9,5) metre irtifada bulunması icabetmcktedir. Halbuki; İstanbul Belediyesi birinci defa 
alınan 9,5 metre irtifadan sonra ikinci olarak istenilen 12,5 metrelik irtifaı talimatnamenin (b) ben
di hükmünü derpiş etmek suretiyle burasını gayrimeskûn mmtaka meyamnda kabul ederek vermiş
tir ki, mer'i esaslara göre tamamen aykırı bulunmaktadır. Çünkü; belediye mümasil taleplerin vu
kuunda talimatnamenin (c) ve (d) bentlerinde tesbit olunan hükümleri de nazarı dikkate almak 
mecburiyetindedir, 
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Her ne kadar Belediye Yapı ve Yollar Kanununda mevcut hükümlere nazaran yol ve caddelerin 

genişliği itibara alınmak suretiyle yolların güzergâhında yapılacak binaların mütefavit surette ir-
tifaları için hüküm sevk edilmiş olmakla beraber, mevzu bu umumi takyidata intibak etmemekte, 
berveçhibalâ arz ve izah olunduğu veçhile istisnai hükümlere tâbi bulunmaktadır. 

Netice 

I - Dr. Mükerrem Sarol'a (9,5) metre irtifam (12,5) metreye iblâğı hakkında verilen ruhsatna
me tarihinde Devlet Vekili olarak vazifeli değildi. Esasen 12,5 metrelik irtifa hakkındaki talebi, be
lediyenin mevzua yanlış istikamet verilmesinden dolayı kabul edilmiştir. Bu hususta muamelenin 
tahkikat mevzuu ile alâkası bulunmamaktadır. Doğrudan doğruya belediye icraatına muzaf olması 
lâzımgelir. 

II - İkinci kısım inşaat için istenilen ruhsatname tarihinde Mükerrem Sarol Devlet Vekili bu
lunmakta idi ve bu talep yerinde bir mütalâa ile reddolunmuştur. Belediye evvelce ve hattâ bu hâ
diseye maksur olmıyarak umumiyetle düştüğü yanlış tatbikatına bu suretle bir nihayet vermiş ol
maktadır. 

III - Her iki halin dahi Devlet Vekâleti vazifesiyle irtibat ve alâkası bulunmadığının kabul 
olunması hakkaniyet kaideleri ve hâdisenin cereyan tarzı bakımından zaruri görülmüştür. 

IV - Binaenaleyh bu madde hakkında Dr. Mükerrem Sarol'un Devlet Vekili sıfatiyle malî 
veya cezai mesuliyetini mucip bir vaziyet bulunmadığına 1 Haziran 1956 tarihinde ekseriyetle 
karar verildi. 

Yüksek Meclisin tasviplerine arz olunmak üzere Riyaset Makamına sunulur. 

Teşkilât! Esasiye ve Adliye Encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Reisi 
Muğla 

Nuri özsan 
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S, Dinçer 
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Diyarbakır 
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Erzurum 
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S. Dilek 
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M. önal 

İsparta 
S. Bilgiç 

Yozgad 
M. Ataman 
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M. Erkuyumcu 

Sivas 
R. öçten 

İzmir 
Muhalifim 

/. Sipahioğlu 
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MUHALEFETİN ŞERHİ 

Muhtelit Encümenin ittihaz ettiği ekseriyet kararma aşağıda yazılı sebeplerden 
dolayı muhalif kaldık. 

istanbul Mebusu ve eski Devlet Vekili Mükerrem SaroPun, İstanbul'da Mollafe-
nari, Mengene ve Sinanpaşa sokağında mevcut ve musaddak şehir plânına göre an
cak 9,5 metreden ibaret olması lâzımgelen matbaa binası birinci kısmını ruhsatsız ola
rak 12,5 metre irtifamda inşası suretiyle vukua getirdiği eonrivakiin mevzuat ve plân 
hilâfında hususi ve istisnai bir gabari verilerek kabulü ve yine ruhsatsız olarak 15,5 
metre irtifamda yapılan ikinci kısım inşaat hakkında.da her hangi kanuni bir mua
meleye tevessül edilmiyerek istanbul'un tarihî ve kıymetli eserlerinin mecmaı bulu
nan bir mmtakasmda çirkin ve gayrikanuni bir vaziyetin tahaddüsüne meydan ve
rilmesi, belediyenin alâkadar memurları için bir suç teşkil edeceği gibi üzerinde Dev
let Vekilliği sıfatı bulunduğu halde baistida mevzuata aykırı bir inşaat için ruhsat 
istiyen ve bunu temin eden Dr. Mükerrem Sarol için de cezai mesuliyeti mucip bir 
fiil ve harekettir. Gerçi ilk ve sathi bir nazarda muamelâtını tedvire memur olmı-
yan bir vekil için böyle bir halin vazifesiyle alâkası olmıyacağı ve hâdisede nüfuz 
istimalinin mevcudiyeti kabul edilse bile vazifeyi suiistimal suçunun unsurlarının 
ademitekemmülü ileri sürülebilirse de hâdisenin geniş şekilde ilmî ve hukuki bir tah
lile tâbi tutulması Varılacak neticeyi tamamen aksine tecelli ettirecektir. Çünkü: 
Vekili aslen alelade bir memur ve ajan olarak kabule hukukan imkân yoktur. Ceza 
hukukumuzun âmme hizmetine iştirak edenleri hemen umumiyetle memur sayması, 
bunların arasında teşriî vazife görenlerin ve bittabi vekillerin cezai mesuliyetten 
vareste ıkalmıyacaklarım göstermekten ibaret olup, yoksa her sahada ve hattâ mesuli
yet ve salâhiyetlerinin hududunu tâyin ve tespitte alelade memur ve ajanlara has 
kriteryumlar ile mütalâa ve muhakemesine cevaz vermek mânasına gelemez. Ezcüm
le memur ve ajanm vazife ve salâhiyetleri mevzu hukukla tâyin ve tesbit edilmiş ol
duğu halde bizim esas hukukumuza göre idare edilenler değil, idare edenler züm
resine dâhil bulunan vekillerin salâhiyet ve mesuliyeti henüz bir metinle tahdit ve 
tesbit edilmiş olmadığından bunların salâhiyet hudutlarını esas ve idare hukuku nok
tasından mütalâa icabeder. Bir vekil hem icranın bir uzvu ve hem de ida
renin şefidir ve birçok kanunlar gibi Yapı ve Yollar Kanununun tatbi
kine memur olan Hükümetin bir uzvu olan Devlet Vekilinin velevki kendisine ayrıl
mış olan sahaya dâhil. bulunmaya bile, her hangi idari bir şubeyi veya bir âmme mü
essesesini bilhassa kendi menfaati için kanunsuz muamele icrasına teşvik değil, tah-
zirle mükelleftir. 

Vâkıf olduğu suçları en az alelade memurlar gibi alâkalı mercilere bildirmesi, âmme 
hizmetinin ancak âmme nef'ine olarak işlemesini murakabe ile mükellef olan bir vekil için 
elbette bir vazifedir. Bunu böyle kabul etmediğimiz takdirde Anayasanın işaretine rağmen 
henüz vazife ve salâhiyeti hususi bir kanunla tâyin edilmemiş olan vekilleri lâyüsel say
mak gibi hukukan tecvizi gayrimümkün bir neticeye vusul gerekir. Şu halde hükü
metin ve bahusus bizde hâkimiyetin mutlak sahibi olan milletin mümessili .sıfatiyle 
vazife gören Büyük millet Meclisinin bir iızvu olmak itibariyle kanunsuzlukları yeri
ne göre bizzat veya bilvasıta önlemeye çalışmak vecibesini, geniş mânada bir veki
lin vazifeleri arasında saymak hukuka aykırı bir düşünüş olarak tavsif edilemez. 
Kaldı ki, hâdisede murakabe ve mümanaat yapmamak suretiyle vazife suiistimal edil
miş olmaktan gayrı vazifelileri gayrikanuni muamele ifasına teşvik suçu da teşekkül 
etmiş bulunmaktadır. 
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Tekevvün ve tahassul eden gayrikanuni muamelenin, içtihat hatası, cehalet ve

ya menfaat temini gibi her hangi saik ve sebebe atıf ve izafe için ortada bir delil 
bulunmadığına göre bu, fiilin mânevi bir tesir tahtında vukuunu kabul zarureti ol
makla beraber tahkikat neticesi ve dinlenen şahitlerin ifadesi de bu tesiri gayet 
açık bir şekilde tevsik ve tesbit etmiştir. 

Şu vaziyet karşısında, murakabe vazifesini yapmıyan bizzat kaçak kat ve bina 
inşa eden ve vâkıf olduğu suçu aidolduğu mercie ihbar etmiyen ve bilâkis şahsi men
faatini âmme menfaatine üstün tutmak suretiyle memurları suç işlemiye teşvik ve 
hattâ haiz olduğu otoriteye dayanarak nanen icbar eden Dr. Mükerrem Sarol'un, 
tafsil ve izah, aynı zamanda 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 13 ncü 
maddesini değiştiren 5431 sayılı Kanunun üçüncü ve beşinci maddelerini de ihlâl et 
mesi itibariyle de fiil ve hareketinin cezai mesuliyeti müstelzim bulunduğu ve fiili
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine temas ettiği ve hâdisede vazifelerini kö
tüye kullanmak suretiyle alâkalı görülen diğer memurlar hakkında da muktazi taki
batın icrası lâzımgeleceği kanaatine vâsıl olduk. 

Denizli Ordu Erzurum İzmir 
/ . Hadımlıoğlu F. Ertekin Z. Çavuşoğlu A. Güngören 

Gümüşane izmir Yozgad 
/ / . Tokdemir M. A. Sebük 1. Aktürel 
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