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(3/1) (S. Sayısı: 1 ve 1 e ek) 150:151 



Sayfa 
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşü

rülen bakanlardan gayrı bâzı eski bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakan
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
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3. — 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
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soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Milelt Mec-

Ticaret eski Bakam Mehmet Baydui* hak
kında Meclis soruşturması yapmak üzere teşkili 
kararlaştırılan Soruşturma Komisyonu için üye 
seçimi yapıldı. 

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen ba
kanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle, ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 ki
şilik komisyon raporu hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım eski Bakanı Nafiz Körez'in ya
zılı müdafaası okundu, rapor kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılacak 

Sayfa 
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ların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakan
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporu hakkında İşletmeler eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (IS. Sayısı 6 ve 6 ya ek) 160:163 
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layı soruşturma istemine dair Başbakan
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
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/ 2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(işletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 31 sıra numarasını ta
şıyan dosya -hakkındadır.) (3/1) ('Gündeme) 
(S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1962) 

2. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 39 sıra numarasını taşı
yan dosya 'hakkındadır.) (3/1) (Gündeme): 

CS. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1962) 
3. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan ^ayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakani Arif Demirer ile 
ilgili olup Baş/bakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 44 sıra numarasını ta
şıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 
(İS. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1962) 

4. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan (gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dâir Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 53 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) "(3/1) ('Gündeme) ('S. Sa
yısı : 36) (Dağıtma tarifyf : 3 . 5 . 1902) 

5. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 

j istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Çalışma eski Bakanı uMümtaz Tarhan ile 
ilgili oftıp (Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 46 sıra numarasını, ta
şıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme)1 

(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1.962) 
; 6. —v27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine- dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanlarından 'Muammer 
Çavuşoğlu, Arif Demirer ve 'Muzaffer Kurban-
oğlu ile ilgili olup Başbakanlılk tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 14 sıra numarasını 
taşıyan dosya (hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

I •($. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1962) 
7. —- 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

j Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö-
1 revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
i istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür-
i kiye Büyük "Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki-
J silik Komisyon raporu. 
| (Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile.ilgili 
I olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
i. dizi puslasında 413 sıra numarasını taşıyan 
| dosya hakkındadır.) ('3/1) (Gündeme) '('S.'Sa-
i yısa : 39) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1962) < 
j 8. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
! Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö

revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
i istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür-
j kiye Büyük 'Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki-
! silik Komisyon raporu. 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğltı ile 
J ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 

umumi dizi puslasında '5'5 sıra numarasını ta-
I şıyan dosya hakkındadır.) ('3/1) (Gündeme) 
! ('S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1962) 
1 9. — 27 Mayıs 1960 'inkılâbı ile düşürülen 
i Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö-
j revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
; istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür-
, kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki-
ı silik Komisyon raporu. 
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(Ulaştırma eski Bakanı Arif Dömirer«;ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 51 sıra numarasını taşı
yan dosya hakkındadır.) (3/1) ('Gündeme) 
(S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1962) 

.10. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı .5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı 'Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 6- sıra' numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

11. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 16 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

12. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 18 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

13. — 27 Mayıs 3960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık, tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile il
gili olup Baş'bakanlık tezkerelerine ilişik u m u 
mi dizi puslasmda 22 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

14. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür-

] kiye/püyük Millet Meclisi (2) Numaralı '5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Ticaret eski Bakanı Sı tiki Yırcalı ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 34 sıra numafasini taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) .•. v 

15. -^--,27-'Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların. • gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk 
ve Maliye eski Bakanı Hasan Polatkan ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 36 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme)' \ '•;:: 

16. •—•'"27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik1 Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif .D emi re r ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 40 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

17. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon rapora. 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Baş'bakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 80 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

18. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri 've. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili 
olup Başbakanlık . teskerelerine ilişik . umumi 
dizi puslasmda 4 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

19. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö-
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revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı .5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Tarım eski Bakanı Esat Budâkoğlu ile il
gili' olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 8 sıra; numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

20. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen ; 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö- ; 
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma • 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 38 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

21. — '27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet özel ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi. upslasmda 32 sıra, numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) ;.;•;••• 

i 22,.—^ 27 Mayıs 1960, İnkılâbı ile düşürülen ' 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların-gö- ; 

" f 

..revleriyle. ilgili suçlarından dolayı soruş'turma '-• 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve .Tür- ; 

kiye Büyük Millet Meclîsi (2) Numaralı ^ ki- \ 
silik Komisyon raporu. -
':.. (Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile il- ; 

gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu- I 
mi dizi puslasmda 50 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme)' 

23. -~, 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen , 
Bakanlardan gayrı bâza "eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye ,. Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. \ 

(Adalet eski Bakanı Efeât Budâkoğlu ile il
gili ölüp Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu- : 
mi dizi puslasmda'54 sıra numarasını taşıyan' 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 
• •:'"* 24; '— '27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 66 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

25. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meçlisi (2) Numaralı, 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet,Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 20 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

26. — 2 7 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer .ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 52 sıra numarasını taşıyan 
dosya Ihakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

27. - T 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlik tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 25 sıra numarasını taşıyan 
dosya Üıakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

28. — 27 Mayıs, 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ye Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 27 sıra numarasını taşıyan 
dosya Ihakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 



29. — 27 (Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen , 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş'turma / 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (I) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

('Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Dr. 
Nafiz Körez ile ilgiîip olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 5, (b) 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır. 
(3/1) (Gündeme) 

30. — 27 Mayıs 1960 îrikılâlbı ile düşürülen 
Balkanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi'dizi puslasmda 10 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

•31. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile'düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş'turma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(İşletmeler eski Bakanı 'Samet Ağaoğlu ile il
gili ölüp Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 26 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

32. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Balkanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye; Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 72 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

33. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Balkanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı-.soruş'turma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük^Mi'llet Meclisi (2) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu. 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile il
gili .olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu

mi dizi puslasında 42 sıra numarasını tasiyaiı 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 

34. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş'turma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(Gündeme) 

35. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Balkanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile Ticaret eski Baka
nı iSıtkı Yırcalı'nın yazılı müdafaası (3/1) 
(Gündeme) 

36. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile Tarım eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(Gündeme) 

37. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Balkanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye (Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(Gündeme) 

38. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile İşletmeler eski (Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (!3/l) 
(Gündeme) 

39. —- 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
lüye Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile Tarım eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(Gündeme) 



İİf t îNCİ OTUftÜM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nurettin Ck (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Sa.yııı arkadaşlar. Birleşimi açı- yoranı. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Bolu milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; çoğunluğumuz var
dır, gündeme geçiyoruz. 

•4. - -BAŞKANLIK DİVANININ 3ENEL KURULA SUNUŞLARI 

I. — Avrupa Konseyine iştirak edecek millet
vekilleri ve senatörlerin seçimi hakkında Dışişleri 
Bakanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyine Türk Par
lâmentosunu temsil etmek üzere iştirak eden 
arkadaşların seçimi hakkında Dışişleri Bakanlı
ğından gelmiş bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi : 26 . 12 . 196.1 tarihli ve 491 - 2376 sa

yılı yazıları. 
Avrupa Konseyi Istişari Meclisindeki asli ve 

yedek temsilcilerimiz isimlerinin, İstişari Mec
lis Talimatnamesinin 6 ner maddesi mucibince 
Meclisin 15 Mayısta başlıyacak olan XIV ncü 
Oturumu açılışından evvel Konsey Genel Sekre
terliğine bildirilmesi gerekmektedir. 

XIV ncü Oturuma iştirak edecek olan temsil
ciler listesinin gönderilmesini müsaadelerine 
saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı V. 
Turhan Feyzioğîu 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Senato 
ve "Millet Meclisi Başkanlık Divanları, bu husu
su kendi aralarında görüşmüştür. Avrupa 
Konseyine seçilmiş ve oranın mesaisine ka
tılmakta olan arkadaşlarımızın, çok kısa bir 
zaman evvel seçilmiş olmaları ve henüz hiçbir 
Avrupa Konseyi genel toplantısına katılmamış 
bulunmaları nazara alınarak, Yüksek Heyetiniz
ce eskiden seçilmiş olan bu arkadaşlarımızı bu 

devre de T. B. M. M. ni temsilen Konsey toplan
tılarına'katılmasının uygun olacağını mütalâa 
eylemiştir. 

Bu hususu Yüksek Heyetinizin tasvibine arz 
edeueğim. Yani, evvelce seçilmiş olan arkadaş
larımızın, önümüzdeki devrede de Büyük Millet 
Meclisini temsilen Avrupa Konseyine iştirakleri
ni tasvip buyuranlar lütfen işret etsinler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bütçeye mevzu tahsisat bakımından Av
rupa Konseyine seçilen arkadaşların komisyon
lara iştirak şekli hakkında Başkanlığın sunuşu ve 
Konseye seçilen Kurul Başkanlığı yazısı. 

BAŞKAN — Riyaset Divanınızın ikinci mâ
ruzâtı şudur : Gene Senato ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanları müşterek toplantılarında, 

î Avrupa Konseyine iştirak etmiş olan arkadaşla
rımızın, bütçenin kabul tarihinden bugüne ka
dar geçmiş olan henüz iki aya varmamış bir za
man zarfında, bütçedeki mevzu tahsisattan 100 
küsur bin liranın sarf olduğu görülmüştür. Mev
cut tahsisatın yekûnu 400 000 liradır. Umumi 
Heyet toplantıları sadece üç defa olmakta ve 
Konseye iştirak edecek arkadaşlarımızın 10 unun 
birden; Umumi Heyet içtimalarma katılması ge
rekmektedir. Elimizde, bakiye tahsisatın ancak 
bu toplantılara iştirak için yeter olduğunu gö
ren Senato ve Millet Meclisi Başkanlık divanla
rı, bundan böyle komisyon toplantılarına, Tür
kiye'yi birinci derece alâkadar eden ve Türki-
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ye bakımından katılmmaması mahsurlu olacak 
konularda iştirak etmeleri ve diğer komisyon 
toplantılarına iştirak etmemeleri zaruretini mü-
şahade etmiştir. Bu hususu Konseye seçtiğimiz 
arkadaşlara Başkanlığınız tebliğ etmiştir. 

Şimdi, Konseye seçilen Heyet Başkanlığından 
bu tebliğe ve Müşterek Divanın aldığı karara 
karşı yazılmış olan tezkereyi okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Senato ve Millet Meclisi Müşterek Başkan

lık divanlarının, Avrupa Konseyine katılan He
yetimizin, kur farkı ihdasından sonra mevcut 
ödenekle hizmetini ifa edebilmesi için bir pren
sibe vardığını, buna göre Heyetin umumi top
lantılara tam kadro ile, komisyon toplantılarına 
ise Türkiye menfaatlerinin zaruri kıldığı ve 
tahsisatın yeterliği nisb etinde kısmen katılın-
masmın uygun görüldüğüne Heyetimiz mutta
li olmuştur. 

Ocak ayında seçilerek vazifesine başlamış 
olan heyetimizin senelik mesaisine yeter hesa
biyle konmuş olan ödenek sonradan ihdas edi
len kur farkı ile yetersiz hale geldiği yüksek 
malûmlarıdır. Büyük Meclisin gerektiği takdir
de yüksek karariyle bu farkı telâfi edeceğine 
emin bulunmaktayız. 

Avrupa Birliğini temsil eden Avrupa Kon
seyinin komisyon çalışmalarının, Umumi He
yetteki neticeleri hazırladığı şüphesiz olduğu
na göre önemi aşikârdır. 

İçinde bulunduğumuz devrenin biteceği 15 
Mayısa kadar ilişik olarak sunduğumuz yazı
larda gösterildiği veçhile önemli bir kaç komis
yon toplantısı vardır. Mevzuları itibariyle bü
tün Avrupa'yı olduğu kadar Türkiye'yi de il
gilendirmektedirler. Bu komisyonlara dâhil ar
kadaşların toplantılara katılmalarının lüzumlu 
olduğuna kaani bulunduğumuzu ve gelecek dö
nemi ilgilendiren komisyonların çeşit ve mik
tarı ancak 15 Mayıstan sonra belli olacağı için 
ödenekle münasebetini tesis bakımından duru
mu sonra bir rapor halinde sunacağımızı say
gılarımla arz ederim. 

Avrupa Konseyi 
Türk Heyeti Başkanı 

Kasım Gülek 

BAŞKAN -
tiyeh var mı? 

Arkadaşlar, bu konuda söz is-

Yüce Heyetinizi tenvir bakımından 2 rakam 
okumak istiyorum; demin de arz ettiğim gibi, 
bütçeye mevzu ödenek 400 bin liradır. Bugü
ne kadar harcanmış olan miktar 105 309 lira
dır. 

Buyurun, Supihi Batur. 
SUPHÎ BATUR (C. Senatosu Sinop Üyesi) 

— Efendim, Heyet Başkanı izahat verecekse 
bendeniz ondan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, arzu ederlerse ken
dileri &öz alırlar. 

SUPHÎ BATUR (€. Senatosu Sinop Üyesi) 
— Sayın arkadaşlar, Kasım G-ülek Beyefendi
nin imza buyurduğu ve Yüksek Heyetinize Baş
kanlık tarafından okunan rapor, münderecatı 
bakımından pek tatminkâr değildir. Orada bir
takım sözler var; fakat intişar sahası, şümulü 
ve portesi nedir, belli olmuyor. Eğer, bir heye
tin Avrupa Konseyine gitmesi ve orada bulun
ması Türkiye için faydalı ise, elbette Türkiye 
Büyük Millet Meclisi onun tahsisatından asla 
kaçınmaz ve verir. Bendeniz rapora göre konu
şuyorum. 

Deniyor ki, «Birtakım konsey toplantıları
na gitmekte mahzur vardır.» Ama bu mahzur
lar hangileridir, maatteessüf bunlar belirtilmiş 
değildir. Bu mahzurları hepimizin bilmesi lâ-
zımgelir. Binaenaleyh rapor hakkında izahat 
verilirse oylarımızı daha sıhhatli olarak veri
riz. 

BAŞKAN — Buyurun Ertuğ Bey... 
CELÂL ERTUĞ (C. Senatosu Elâzığ Üye

si) — Çok Sayın Başkan ve muhterem arkadaş
larım, delegasyon Başkanımızın raporunu biraz 
daha vuzuhlandmmak için söz almış bulunuyo
rum. Avrupa Konseyi nezdinde bize tevdi ettiği
niz vazifelerin mânası ve şümulü hakkında bir
kaç kelime söylemem zarureti hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Konseyinin 
ideali, maJİûmuâlileriniz olduğu üzere, Avrupa'
da bir Avrupa devletleri ittihadı kurmaktır. 
Buraya dâhil olan her Devlet, her memleket, 
bu ittihadın bir uzvu olarak, milliyet farkı gö
zetilmeksizin burada rol almaktadır. Avrupa 
Konseyinin organları, diğer parlâmentolarda 
olduğu gibi, sırasiyle komisyonlar ve Heyeti 
Umumiye ve bir de icra organı olan minister-
ler yani Bakanlar Heyetinden müteşekkildir. 
Avrupa ünitesine dâhil bulunmuş bir memle
ket olarak, Avrupalı olarak, Avrupa camiası-
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ilin menfaatlerinin iktiza ettirdiği sosyal, kül
türel, siyasi ve ekonomik sahalarda faaliyet
ler ve hayatî mukadderatımızı ilgilendiren bir
çok meseleler bahis konusu olmaktadır. Bu me
selelerin hepsi, tıpkı bizim parlâmentomuzda 
olduğu gibi, evvelâ komisyonlarda ciddî bir şe
kilde hazırlanarak Heyeti Umumiyeye getiril
mektedir. Heyeti Umumiye konuşmaları, sade
ce Komisyon faaliyetleri ve raporlarının çerçe
vesi içinde cereyan etmektedir. 

Bunun için Yüksek Meclisçe bütçelere konu
lan tahsisatın bugün kâfi gelemiyeceği Yük
sek Başkanlık Divanı tarafından ifade edilmiş 
bulunmaktadır. Filvaki .maliyemizdeki kur far
kı dolayısiyle yekûn itibariyle büyük rakamlar
la malî porte ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Eğer Yüksek Heyetiniz, Avrupa Konseyinin 
merhaleli faaliyetlerine katılmamızın millî ba
kımdan faydalı veya faydasız olacağını da tak
dir buyuracaktır. 

Başkanlık Divanınca varılan kararda, Tür
kiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiren konular 
hariç, diğer toplantılara katılmamamızın karar 
altına alınmış olduğu görülmektedir. 

Halbuki, Avrupa Konseyi gündemine, Avru
pa ünifikasyonu gayesi dışında hiçbir madde 
girmez. Avrupanm kaderi de ilgili mevzular 
orada müzakere edilir ve bir tavsiye tarzında 
Meclislere ve hükümetlere intikal ettirilir. Me
selâ, son olarak toplanan Kültür ve ilim Ko
misyonunun akdettiği toplantıda bahis mevzuu 
olan konu, yarınki Avrupa gençliğinin yetişti
rilmesidir. Buna ait Avrupa çapında bir fon te
sis edilecektir. Yani, Avrupa kültür filozofisi, 
kültür plânı ve ilmî kültür politikası tesis edi
lecektir. Ayrıca, bir Avrupa Üniversitesi dü
şünülmektedir. Avrupa'nın müşterek menfaat
lerine ve Avrupanm müşterek finansmanına da
yanan tarafı vardır. Böyle bir komisyonun top
lantılarına, gündeminde direkt olarak Türkiye'
nin isminin geçmemiş bulunması dolayısiyle, iş
tirakimiz uygun görülmemiştir. Halbuki kana
atimce bu doğru olamaz. Çünkü, Türkiye'nin 
doğrudan doğruya menfaatini ilgilendiren hiç
bir mesele veya her hangi bir memleket men
faatini açıkça ifade eden bir mesele, Avrupa 
Konseyinin ne Umumi Heyet toplantısının, ne de 
komisyonların gündemine alınmaz. 

25 . 4 . 1962 O : 1 
Bir misal ortaya atılmıştır : «Baltık Denizin^ 

de yapılan balılkçılık, bizi ilgilendirmez. O hal
de bu husunıta'ki bir 'toplantıya bizim komisyon 
üyeleri iştirak ekmesinler..» Böyle bir esas, (hiç
bir zaman ne Avrupa Konseyinin komisyonla
rında ne de asıamlbieisinlde vaz'edilmemiştir. Bel-
!ki Avrupa'nın .balılkçılık ekonomisi konusu gün
deme alınır um diye bir ımesele mıevzuubahsiola-
bi'lir. Bu arada Ibizüm de çıkıp Yunanistan'ın, 
kendi karasularımızda balık avlamasından bah-
ıstelderek hulkulki cepheden veya Avrupa gıda eko-
nomiısd bakımından, bizim Ibalık sanayiimizin 
inkişafı lüzumu üzerinde söz söylememiz imkânı 
bulunabilir. Müzakereler bu şekilde cereyan et
mektedir. O halde her hangi bir memleketi di
rekt olarak ilgilendiren konular gündeme alın-. 
maımalktadır. Ekonotaik, sosyal, kültürel ve si
yasi mevzular, gerek komisyonlarda, gerekse 
Heyeti Uımumiyede enline boyuna taıitışılır. Bu 
arada Tüıibiye 'nin Avrupalı olaralk ısesini duyu-
rtabilm'esi için bu her vesileden faydalanması bil
hassa lüzumludur. Zannediyorum, bizim mulh-
tacolıduğulmuz yöin de budur. Çünkü (bizim ka
derimiz, Avrupa'nın kaderinin (birleştirilmesin-
dedir ve bir Avrupalı devlet olaralk yalnız bu 
türlü konsey 'toplantılarına değil, Avrupa Ibir-
l'iği ile ilgili olaralk her türlü teşekkülde, her 
organizasyonda yer almamızın ve diğer devlet
lerden fazla bir fedakârlığa katlanmamızın bir 
zaruret olduğu kanaatindeyim. Bu hususu Yük
sek Heyetinize arz ediyorum. Takdir Heyetini
zindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Asam Eren. 
ASIM EEEN (Niğde Milletvekilli) — Pek 

(muhterem arkadaşlarım; iki nokta üzerinde mâ
ruzâtta bulunacağım ve sureti umumiyede (bizim 
'her toplantılara iştirakimizin lehinde ıkonuşaca-
ğıım. 

Muhterem arkaidaşlarım; çok çalışan bir 
Tüıikiye Büyük Millet Meclisi ol'arak, ston ay
larda iç işlerimizle fazlaca meşgul olduğumuz 
'içim, dışarda bizi temsil meselesinde görev 
alan arkadaşların her birinin ayrı bir boımıisyon-
da üye oknaları dolayısiyle ve komisyonların
da müatlemirren çalışmaları sebebiyle sadece bir 
iki kişi ile orada bizi temsile iimkân olmadığımı 
hatırlatmak isterim. Eğer malî imkânsızlık kar
şısında komisyon yüzde yüz ve mutlak bir pren
sibe bağlı olmak istiyorsa o takdirde ibu teşek-
îk'iüllerdeki müzakereleri müşahidolarak takib-
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etnıeOs. ve iöafbmda Meclisi tenvir etımek, Mecli
se izathat vsırmek için T. C. memurlarından bir
kaç kişi toplantıların takibettirilmesi faydalı olur 
kanaatindeyim. Kaldı ki, 'bendeniz bu hususu 
bir çıkar yol olarak tavsiye edebiliyorum. Esas 
itibariyle (inalda Türlkiye Cumhuriyetinin .bir 
memurunun buruiıuması vıe hiç konuşmasa dahi 
îkendisini göstermesi, Türk Devi ektinin ve Türk 
milletinin şerefi bakımından büyük mânevi te
sir icra eder. Bu gibi konuları, siyasi bakım
dan lonlaıra en çok muhitacolduğumuz şu günler
de ihmal etimdyelim, gözden uzalk tutmıyalıım 
ve gereği gibi değerlendirmesini bilelim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Abdurrahımıan Güler, 

ABDURRAHMAN GÜDER (Çorum Millet
vekili) — Muhterem Başkan, Türkiye Büyük 
Mîllet Meclisinin değerli üyeleri, malûmuâlileri-
niz olduğu veçihile Avrupa Konseyi, sadece 
Tlürk milletinin menfaati için kurulmuş biır top
luluk ideğildir. Avrupa'nın müşterek menfaat
lerine dayanan ve Avrupa Devletleri Birliği ku-
rukriası gayesini güden bir konseydir. Biz İde 
Avrupa Devletleri -camiasına dâhil olmamız se
bebiyle 'bu konseye igtirak etmekteyiz. Şu iza-
'battan ela anlaşılmış olduğu veçhile, Avrupa 
Konseyinin gündeminde bulunan, her mesele 
Türkiye'yi alâkadar eder. Şayet Başkanlık Di
vanının sunuşlarına uyarak, bâizı komisyonlara 
iştirakimiz Yüksek Heyetçe tasvibedilip ka
bul edilecek olursa, şu (mahzurlar kendiliğin-
ıden lortaya çıikacaiktır : Evvelâ Avrupa Konse
yinin çalışmaları aksıyaeaktır. Bilfarz başlka 
devletler ide aynı usulü takibedecek olurlarsa; 
onlar için de bütçe mülâhazaları mühimdir, bu 
(takdirde konsey çalışamıyacak, (komisyonlara 
üyeler iştirak edemiyecek demektir. Meselâ, 
Almanya direkt olarak (alâkadar etmiyen bir 
ımesele dolayısiyle !konseye üye göhıdermiyecek 
olursa, konseyin çalışmaları aksıyacalktır. 

Binaenaleyh, bir Avrupa Devleti olmak, Av
rupa Devletler Birliğine dâhil olmak, hiç şüp
hesiz bizim için bir şereftir. Bizim millî men
faatlerimizle doğrudan doğruya alâkalı ve millî 
haysiyetimizle ilgili bulunan bu büyük mesele
ye, sırf bütçe mülâhazalariyle lâyık olan önemi 
vermemek ve Asamble'ye iştirak etmemek şek
lindeki fikirler doğru değildir, kanaatindeyim. 
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Binaenaleyh, Başkanlık Divanının sunuşlarına 
iştirak etmiyorum, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Mehmet Ali Aytaş. 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (izmir Milletvekili) 

— Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
benden evvel konuşan arkadaşlar, Avrupa Kon
seyi Heyeti Umumiyesine giden arkadaşların, 
komisyon mesailerine behemahal iştirak etme
leri hususunda fikirlerini beyan ettiler. Ben de 
onların fikirlerini destekliyorum. Biz, parlâ
mento olarak, hiçbir komisyonun mesaisi dışın
da kalamayız. Avrupa'nın her meselesi bizi de 
alâkadar eder. Binaenaleyh, bu Avrupa Konse-
yindeki arkadaşlarımız, Heyeti Umumiyeye ol
duğu gibi komisyon toplantılarının tümüne de 
iştirak etmelidirler. Bu zaruridir. 

Bu bakımdan gerekirse ek ödenek vererek 
bu işi devam ettirmeliyiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fethi Ülkü. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım; Avrupa Birliğine dâ
hil olmak üzere vaktiyle yapılmış anlaşmaya 
Devletimiz de iştirak etmiştir. Avrupa Devlet
leri camiasından olmamız lüzumunu göz önün
de tutularak bu şekilde hareket edilmiştir. Av
rupa Konseyi deyince bunu tek bir toplantı 
şeklinde mütalâa etmemek gerekir. 

Avrupa Konseyinde bir Nazırlar Meclisi, bir 
Istişari Asamble ve bir de komisyonlar vardır. 
Avrupa Konseyi bunların heyeti umumiyesini 
ihtiva etmekte, bu mânayı taşımaktadır. Çünkü, 
hepsi kül halinde, aynı neticeye varmak için 
gayret sarf eden bir faaliyet mecmuasıdır. Kon
seye katılmak için verilen ve bahis konusu tah
sisat, Muhterem Heyetinizin Mart ayı başında 
kabul buyurduğu tahsisattır. Bu tahsisat bir 
vazifenin ifası zımnında verilmiş durumdadır. 
Binaenaleyh, komisyonlara her hangi bir se
beple bizim üye göndermememiz demek, bu va
zifeyi aksatmak demektir. Bu tahsisatın kabulü 
sırasında Büyük Meclis o kadar hassas davran
mıştı ki, o vakit muhterem bir arkadaşımız, bu 
tahsisattan bir miktarının kesilerek kütüphane
ye bir cihaz alınması hususunda teklifte bulun
duğu zaman Yüksek Meclis derhal bu teklifi 
reddetmiş ve Avrupa Konseyinin çalışmalarının 
aksatılmaması hususunda emir vermişti. Bina
enaleyh, o para, bilâhara Hükümetin kararın-
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dân doğan kur fârkiyle aşağı düşünce, Riyaset 
Divanının yapacağı şey,. kanaatimce kur far
kını Büyük Meclisje haber vererek yeniden tah
sisat istemesi idi. Kaldı ki, komisyonlar Yüksek 
Riyaset Divanının tahmin ettiği gibi, millî hu
dutlar, millî meclisler, millî hükümetleri doğ
rudan doğruya, direkt olarak meşgul eden bir 
faaliyet sahası değildir. Konseye gelen mevzu
lar doğrudan doğruya Heyeti Umumiyede ko
nuşulmaz. Komisyonda konuşulur. Meselâ, muh
terem arkadaşlar, şu gün ve şu saatte Brüksel'
de toplanmış bulunan Kültür Komisyonu oraya 
tahsisatı biter düşüncesiyle gitmemize Riyasetçe 
müsaade edilmemiştir. 

Bu komisyonda şu konular konuşulmakta
dır : 

Avrupa'da ilmî ve kültürel koordinasyon, 
Kültür fonuna hükümetlerin iştiraki, 
Avrupa'nın, Avrupalı olmıyan devletlere 

takdimi, 

Avrupa'da kültür inkişafı, 
Gençlik, stajlar, öğretim ve yardım, kültür 

fonu, 
îdari Konseyi gibi. 
Bunlarda hiçbir devletin adı geçmemekte, 

sadece ve sadece Avrupa Konseyinin gayesine 
yönelen bâzı hususlar yer almaktadır. Yani 
doğrudan doğruya Avrupa'nın birliğini temin 
etmek için Avrupa camiasına dâhil olan mem
leketlerde sıkı bir iş birliği ve ekonomik kal
kınma ve açlıktan kurtulma gibi konuları ihya 
etmek ve bu şekilde Avrupa vahdetini kuvvet
lendirmektedir. Esas anlaşmanın sonunda mey
dana gelmiş bulunan statünün 25 nci maddesi, 
hiçbir üyenin, hiçbir şekilde vazifesinden alıko-
nulamıyacağma âmirdir. Muafiyetler kısmı ise, 
Avrupa hudutları içerisinde bir üyenin her 
hangi bir sebeple tevkif edilemiyeceğine âmir 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, Umumi Heyet bu 
üyelerin muntazaman devamlarını temin etmek 
için sadece paranın tükenmesi ihtimalinden 
bahsederek üyeleri bu vazifelerinden alıkoy
mak, bu büyük hizmetten üyeleri menetmek, 
bir memleketin oradaki kaderi üzerinde yanlış 
bir iş yapmak demektir. Para bittiği takdirde 
Büyük Meclisin, bu paraya ek bir tahsisat ka
bul ederek vereceği kanaatindeyim. Kabul et
memesi doğrudan doğruya bu anlaşmanın feshi 
mânasına gelir ki, Yüksek Meclisin böyle bir 
karara varmıyacağma herkes emin bulunmakta

dır. Bu itibarla Riyaset Divanının, katî bir it
minanla, gerek Heyeti Umumiyeye ve gerek ko
misyon toplantılarına, üyeleri göndereceğini ve 
bunun vazifesi icabı olduğunu zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Kongreye giden arka
daşlarımız, oradaki durumu efkârı umumiye ve 
Büyük Meclise arz edebilmek için daha: önceden 
bir rapor hazırlamışlardı. Burada Konseydeki 
ve komisyondaki üyelerin, arkadaşların vazifele
rinin nelerden ibaret olduğu belirtilmiştir. Muh
terem arkadaşlarımın katî bir karar vererek, Av
rupa Konseyine katılacak arkadaşların vazifeleri
ni kolaylaştıracaklarını ümidederim. Hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin. 

KENAN ESENGÎN (Zoguldak Milletyekili) * 
— Muhterem arkadaşlarım; millî menfaatlerimiz, 
dış temsiller mevzuubahsolunca, Meclis olarak, 
Millet olarak hiçbir şey esirgemeyeceğimizi bilir
siniz. Ancak herkes kendisine düşen vazifeyi bu
rada îzam ederek, mütemadiyen tahsisat almak
tadır. Sorarım size arkadaşlar, sağlık işlerimk 
diğer işlerimizden daha mı az önemlidir? Onun 
gibi da'ha birçok işlerimiz vardır. Her Vekil bu
raya çıkar, bana yapacağım işler için verdiğiniz 
tahsisat yetişmiyor, yol yapamıyorum, hastane 
yapamıyorum, şunu yapamıyorum, bunu yapamı
yorum ek ödenek verin derse, verecek miyiz, ve
rebilecek miyiz? Yapılacak şey nedir? Fethi Bey 
dediler M; her konseye gidemezsek münfesih sa
yılır. Böyle bir şey yoktur. En önemli komis
yonlar tesbit edilir, kaç defa gidileceği; Avrupa 
Konseyine kaç defa gidileceği tesbit edilir ve ona 
göre tahsisat istenir. Mütemadiyen para istemek. 
Bu milletin bir kuruş verecek parası yoktur. (Al
kışlar) ' ' . - . . 

Çok rica ederim. Bu hususta Başkan arkadaş
larını bir araya getirsin; (bir senede hangi içtima
lara gidileceğini, hangi komisyonlara gidileceğini, 
hangilerine gidilmiyeceğini açıklasın. Gidilmez
se oradan broşürler gelir, yazılı olarak cevap ve
rirler. Bu şekilde üç ayı geçmeden 150 bin lira, 
tekrar üç ay sonra 150 bin lira daha. Allah aşkı
na buna bir son verelim. Herkesi kendi işi ilzam 
etmektedir. Bunların sonu alınmaz arkadaşlar, 
çok rica ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne Milletvekili) — Muh

terem arkadaşlar; meselenin esası öyle görünü-
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yor ki, (bu 400 000 liralık tahsisat bittiği tak
dirde Riyaset Divanı Büyük Meclisten yeni bir 
tahsisat istiyecektir. Buna mâni olmak veya bu
nun hazırlığını yapmak üzere bir müzakerede bu
lunuyoruz. Şüphesiz Avrupa Konseyinin ibütün , 
Komisyon müzakerelerine iştirak etmek T. C. 
Devleti için bir vazifedir. Fakat, günün şartları- j 
nı nazarı itibara almak mecburiyetinde olduğu- I 
muzu da unutmamak iktiza eder. Biz o kanaat
teyiz ki, Türkiye ile yakın ilgisi bulunan Komis- | 
yonlara iştirak etmekte fayda vardır. Fakat, ben- I 
den evvel konuşan arkadaşların işaret buyurduk
ları gibi, Türkiye ile yakın ilgisi 'bulunmıyan | 
Komisyonlara iştirak etmenin bir faydası olmaz j 
ve bugün için bütçeye bir yük teşkil eder. Bura
da Hükümeti temsil eden zevat mütemadiyen (büt
çe sıkıntısından bahseder ve bir istikrar progra
mını yürütmek çabası içinde bulunurlarken, bi
zim, Türkiye ile alâkalı olmıyan Komisyonlara 
iştirak etmek için Büyük Meclisten mütemadiyen 
tahsisat istememiz bütçe ve istikrar programı ile 
kabili telif değildir. Bu istikrar programını yü- I 
rütmekte Meclis olarak müşkilâta duçar oluruz. 
Bundan çok kısa bir zaman evvel memleket için 
hayati ehemmiyeti haiz bir enstitünün kurulma
sına nazarlarımızı atfederek yani 500 bin liralık 
bir tahsisatın verilebilmesi çalbası içinde bulunur
ken, ıstırap çekmekte olan,, dar gelirli memur 
kütlesine bir yardım yapma imkânının bulunama
dığı Hükümet namına ifade edilmesi hep bu is
tikrar programının yürütülmesi içindi. O itibar
la yeni bir tahsisat almak, yeni bir tahsisat ver
mek emrivâkiinde kalmamak üzere Türkiye'yi ya
kından alâkadar eden komisyonlara gitmek zaru- ı 
rettir. Bu yeni bir tahsisat istemeye müncer ol-
mıyacaktır. Yeni tahsisat istemek istikrar prog
ramına aykırı düşecektir. Biz muhalefet olarak, j 
Hükümetin istikrar programının tatbikmdan nü- j 
kûl ettiğini ifade etmek mecburiyetinde kalaca- i 
ğız. Meseleyi bu yönden mütalâa etmek zarureti 
vardır arkadaşlar. (Alkışlar) i 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki. | 

HALÛK NUR BÂKt (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlarım; bendeniz i 
bu mevzuun konuşulmasından dahi üzüntü duyan 
bir arkadaşınızım. Türk Milleti tarihinin muh- j 
telif devirlerinde, dışarda ve içeride, kendi va
kar, haysiyet ve otoritesini senelerce idare ettiği; 
300-400 şene idaresi altında kalmış bu devletler-
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de yürütmüş bir millet olarak; «Tahsisat bula
madığından dolayı bu memleketler konsey komis
yonlarında temsil edilmek üzere üye göndereme
miştir» gibi bir cümleyi işitmek istemezdim. Bu
gün memleketimizin diğer memleketlerde temsil 
edilme şekillerinden elçiliklerin, konsoloslukların 
strüktürleri mevcut ise ve bu bir realite ise, 
Washinton Elçisinin falan kazadaki bir memurun 
durumu ile mukayeyesi imkânı yoksa ve bu im
kâna sahip değilsek, nasıl olur da memleketimi
zin iktisadi durumunu mevzuubahsederek, basit 
bir tahsisat yüzünden konseyin komisyonlarında 
temsil edilmeme durumuna düşebiliriz, bunu an-
lıyamıyorum. Sonra, mevzuubahsolan husus, Av
rupa Birliği meselesidir. Konseyin kendi mese
lelerine ait komisyon toplantılarına üye gönde
rip, diğerlerine üye göndermeyiz demek bizzat bu 
konseyi inkâr etmek demektir. 

Biz Avrupalı bir Devletiz. Garplılaşmamız
dan dolayı nasıl iftihar ediyorsak, Avrupa Üni
tesine dâhil bir Devlet olmakla da öyle iftihar 
duyuyoruz. Değil tahsisat mevzuu, daha güç du
rumlarda dahi, temsil edilmenin şeref, haysi
yet ve vakarını her türlü duygunun üstünde tut
mamız gerekmektedir. Burada yapacağımız en 
ufak bir hata veya cimrilik bizi manen yıkar, bu
nu milyonlarca ve milyarlarca lira ile telâfi ede
meyiz, arkadaşlar. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana Milletvekili) — 
Sayın arkadaşlarım; evvelâ bu tahsisat ne için 
yetişmiyor, onu izah edeyim : 

Bütçeye bu tahsisatın konulduğu sıralarda, 
dışarı seyahat edecek arkadaşlarımıza dolar 9 
liradan verilirdi, yolluk 9 liradan hesabedilirdi. 
1 Marttan itibaren bu, yüzde 50 miktarında art
mıştır. Dolar 13,5 lira üzerinden hesabediliyor. 
Tahsisatın yetmemesinin birinci sebebi budur. 

Sonra aziz arkadaşlarım, bu tahsisat yıllar
dan beri konmuş olanın aynı olarak bütçeye kon
muştur. önümüzdeki yıllarda bir değişiklik olup 
olmıyacağı düşünülmemiş ve bu suretle yapılan 
zamlara rağmen tahsisat aynı kalmıştır. 

Şimdi müsaade ederseniz Avrupa Konseyinin 
malî külfetine iştirakimizi de arz edeyim: 

Biz Avrupa Konseyine iştirak eden büyük 
devletlerden birisiyiz. İngiltere, Fransa ve İtal
ya'dan sonra Türkiye gelir. Bu, bizim için bir 
şereftir. Bunların on sekizer üyesi vardır. Arka-

- 142 -



T. B. M. M. B : 14 
smdan Türkiye gelir, 10 üyesi vardır, 5-6 ve 7 
üye ile diğer devletler gelir. Avrupa Konseyinin; 
malî külfeti vardır, arkadaşlar. Konseye yıllık 
katılışımız 350 bin dolardır, 3,5 milyon lira Kon
seyin umumi masraflarına katılma parası ver
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada samimî 
olarak şunu ifade etmek zorundayım, bir arka
daşımız ifade etti ; «tahsisatları ne ise ona gö
re vazife görürler» dedi. Buna imkân yoktur 
arkadaşlar. Tahsisat ile vazife görülmez, vazife
ye göre tahsisat verilir. Bugünkü tahsisat Umu
mi Heyete dahi gitmeye kâfi değildir. Bunu 
açıkça ifade etmek isterim. 5 üye 10 dan aşağı 
üye ile iştirak edemeyiz. 10 üye ile Avrupa Kon
seyinde mevcudolmamız, Türkiye'nin sesini, var
lığını duyurmamız bakımından, bir kuvvettir. 
Durumumuz oradaki memleketlerin gıptasını 
üzerimize çekmektedir. Yuunanistan'm gıptası
nı çekmekteyiz, Holânda'mn gıptasını çekmek
teyiz,; Bu memleketler ve daha başkaları orada 
yerimize geçmek için can atarlar. Yerimizi mu
hafazaya mecburuz. Biz bu hakkı 1949 senesin
de elde etmiş durumdayız. 

Muhterem arkadaşlar; komisyon çalışmala
rına katılma ihtiyari değildir, mecburiyet var
dır. Komisyonlarda yoklamalar yapılır ve bütün 
memleketlere. bu yoklamaların neticeleri gönde
rilir. Yoklamaya katılmıyanlar, mazeretlerini 
beyan etmek zorundadırlar. îstiyen gider, iste-
miyen gitmez şeklinde bir durum yoktur. Kon
sey, komisyon çalışmalarına katılmamak fevka
lâde fena neticeler doğurabilir, Avrupa camiasın
da bırakacağı tesir fevkalede kötü olur. Komis
yon reisleri her vesile ile bu ciheti ifade eder
ler. 1949 dan beri dâhil olduğumuz Avrupa Kon
seyinin bütün komisyonlarına daima katılmışız-
dır. O günden beri; 27 Mayıstan bu yıl Ocak ayı
na kadar geçen kısa bir fasıla müstesna, bütün 
katıldığımız bu devrelerde Umumi Heyet ve 
komisyon çalışmalarına ara vermek doğru olmaz, 
kanaatindeyim. Çünkü, asıl çalışma komisyon
larda olur, asıl netice komisyonlarda elde edilir. 
Bizim Meclisimizde de olduğu gibi komisyon ça
lışmalarının ehemmiyeti büyüktür. 

Bir tek misali huzurunuzda arz etmek isti
yorum : Son defa Paris'te toplanan Siyasi Ko
misyonda Ortak Pazar meselesi bahis konusu 
oldu. Ortak Pazarın Türkiye için nasıl ehemmi-
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yeti haiz hayati bir mesele olduğunu bütün ar
kadaşlarım bu kürsüden ifade ettiler. Ortak Pa
zara girmek mecburiyetindeyiz. Ortak Pazara 
girdiğimiz takdirde, iktisadi bakımdan memle
ketimizde büyük bir gelişme kaydedilecektir. 
Bilhassa Yunanistan girdikten sonra... Bu nokta 
üzerinde bilhassa durmak isterim. 

Yunanistan Ortak Pazardan faydalanmaya 
başlıyor. Eylül ayından itibaren Yunanistan'ın 
tütünü, inciri, üzümü Avrupa Ortak Pazarına 
gümrüksüz girecektir. Biz hâlâ gümrükle satmak 
mecburiyetindeyiz. 

Enteresan bir misal vereyim : İngiltere Baş
vekilinin oğlu Morris Mc. Millân, Umumi Heye
te bir rapor getirdi, rapor okundu. Türkiye'den 
iki kelime ile bahsedilmiş. Ortak Pazara girmek 
istiyen İngiltere'den ve Konsey üyesi olmıyan İs
panya'dan uzun uzun bahsedilmiş. Derhal söz al
dık, şiddetle itiraz ettik. «Avrupa Konseyine üye 
olmıyan İspanya'dan bu kadar bahsedilir de 
Türkiye'den neden bahsedilmez?» diye şiddetle 
meselenin üzerinde durduk. Kıpkırmızı oldu. 
Derhal özür diledi ve raporu geri aldı. Ertesi 
gün getirdiği raporda Türkiye'den bir sayfa bah
sediliyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, «Türkiye'yi ilgilen
diren konularda gidelim, ilgilendirmiyen konu
larda gitmiyelim.» meselesi bahis konusu oldu. 
Evvelâ hangi konu Türkiye'yi yakından ilgilen
dirir? Bunu evvelden tâyin etmeye imkân yok
tur. Doğrusunu isterseniz, her konu Türkiye'yi 
ilgilendirir. Türkiye bir Avrupa Devleti olmak 
iddiasındadır. Bundan dönmemize imkân yok
tur. Bundan dönmek Atatürk İnkılâplarını in
kâr etmek olur. Avrupa Devletleri, Avrupa ca
miası içerisindeki yerimizi, bize yakışır şekilde 
ispat etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda iç 
meselelerimiz dolayısiyle dünyada vukubulan 
olayları yakmen' takibetmedik. Yanıbaşımızda-
ki Avrupa'da birçok hâdiseler meydana geliyor, 
Avrupa birleşiyor. Dünyanın iki büyük dev 
memleketi, Amerika Birleşik Devletleri ve Sov
yet Rusya'dan sonra, dünyanın en büyük devle
ti olacak olan Avrupa Birleşik devletleri kurul
maktadır. Bunun temeli olan Ortak Pazarın ik
tisadi gelişmesi büyük bir hızla ilerlemekte, bü
yük bir süratle yürümektedir. Şimdi Avrupa, 
siyasi bakımdan gelişmektedir. Kısa bir zaman-
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da, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir Avru
pa Birleşik Devletleri meydana gelecektir. Tür
kiye'nin Avrupa Birleşik Devletlerinde muhak
kak yeri olmalıdır. Biz eğer, kurulmakta olan 
Avrupa Birleşik Devletlerinde kendimize lâyık 
ve kendimize mukadder olan yeri alamazsak, is
tikbalimiz hakikaten tehlikede olur. Kurulan Av
rupa Bjrleşik Devletlerinde Avrupa Konseyinde 
rolümüz vardır. Avrupa Parlâmentosunun nüve
si orada teşekkül etmiştir. Buraya, her memle
ketin seçtiği mebuslar aynı zamanda Konseyin 
de mebusudurlar. Bu mebuslar sadece kendi 
memleketinin temsilcisi değil aynı zamanda Av
rupa Birleşik Devletlerinin de mebusudurlar. 
Nasıl ki, bizim Anayasaya, göre ben Adana Mil
letvekili, arkadaşımız da falan yer milletvekili 
değil, bütün Türkiye'nin isek, Avrupa Konseyine 
iştirak edecek olan üyeler kendi memleketlerinin 
temsilcisi olmakla beraber Avrupa Konseyinin 
de mebusudurlar. 

Sadece kendi memleketlerini ilgilendiren me
seleleri değil, Avrupa'yı ilgilendiren meseleleri 
de ele almak mecburiyetindedirler. Bilhassa biz, 
sadece kendimizi ilgilendiren meselelerde değil, 
Avrupa'yı ilgilendiren umumi meselelerde fikir 
sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Avrupa Konse
yinde yapılan temasların büyük faydaları var
dır. 

Meselâ, Konsey' delegelerinden (Phlimlin), 
son kurulan Fransız Kabinesinde Devlet Baka
nıdır. Kendisiyle yakın temaslarımız oldu. Esa
sen memleketimizde tanıdığımız, dost olan bu 
arkadaşın, katıldığımız ve bizimle ilgili her han
gi bir konu daima yardımını çekmiştir. Bugün 
de Fransız Kabinesi içerisinde ortak pazara gir
memiz bahis; konusu olunca bizi desteklemekte
dir ki, yakın zamana kadar bizim ortak pazara 
girmemizi engelliyenlerden biri Fransa olmuş
tur. Gösterilen bu yakınlıkla ortak pazar me
selesinde kolaylık göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum, va
zife tahsisata göre değil, tahsisat vazifeye göre 
verilir. Türkiye, Avrupa'nın bir tabiî ve samimî 
üyesidir. Türkiye'nin, Avrupa Konseyinin bü
tün faaliyetlerine karışması zaruridir. Bunu, 
huzurunuzda arz etmek için söz aldım. Saygı
larımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetine dair 
takrir gelmiştir. Okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 

Başkanlığına 
Mesele tavazzuh etmiştir. Konuşmaların ye

terliğine karar alınmasını arz ve rica ederiz. 
Sakarya Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
Muslihittin Gürer Alp Doğan Şen 
Konya Milletvekili Maraş Milletvekili 

Cahit Yılmaz Adnan Karaküçük 

ILYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — 
önergenin aleyhinde konuşacağım, söz istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İLYAS SEÇKÎN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Avrupa Konseyine Parlâmentomu
zu temsilen giden arkadaşların tahsisatlarının 
yetişmediği burada üye olan arkadaşların ver
diği izahattan anlaşılıyor. Buna inanıyoruz. Bü
tün komisyon toplantılarına iştirak etseler dahi 
kaç liraya ihtiyaçları vardır, her giden üye kaç 
dolar harcırah alıyor, Avrupa Konseyine giden 
üyelerin hepsine aynı harcırahı veriyor muyuz, 
bir miktar harcırah eksilirse yine bu Konseye 
iştirak etmek mümkün olur mu, olmaz mı? Bu 
hususlar aydmlanmamıştır, lütfedip kifayeti 
müzakereyi kabul etmezseniz bu mevzuları eni
ne, boyuna konuşur bir neticeye varırız. Sonra 
diğer devletler Konsey çalışmalarına tamamen 
iştirak ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bu husus
ların da aydınlanması lâzımdır. Müsaade eder
seniz meseleyi konuşalım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza su
nacağım. 

HASAN AKSAY (Adana Milletvekili) — 
Takririn lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Tüzükte sarahat vardır. Tak
rirler aleyhinde bir kişiye söz verilebilir. Size 
lehte söz veremem. 

Kifayet takririni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı, efen
dim. Kifayet takririni kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Oturun efendim. Kabul etmi-
yenler lütfen ayağa kalksınlar... Kifayet redde
dilmiştir. 

Söz, Hasan Aksay'm. 
HASAN AKSAY (Adana Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere ettiğimiz 
mevzu hakkında söz almak istemezdim. Zira, 
Kasım Gülek Bey meseleyi etraflıca izah etti. 
Ben sadece bir hususa işaret etmek istiyorum: 
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Bir mektep talebesi eğer mektebine devam 

etmiyorsa, bu talebenin düşeceği durumları 
pekâlâ takdir ediyoruz. Komisyon çalışmaları-
niıı, Konsey çalışmalarının tamamına iştirak 
edecek olan arkadaşlarımız, ancak bizi hakkiyle 
temsil edebilirler. Komisyonun birisine iştirak 
edip, birisine iştirak etmiyeıı bir delege elbette 
tam mânasiyle meseleyi kavrayıp, orada bir 
milletvekili olarak bizi temsil edemez. Bu ba
kımdan komisyonun birisine iştirak edip, biri
sine etmemek gibi bir meseleyi asla düşünme
meliyiz. Ya tamamına iştirak etmemiz, yahut da 
tamamından çekilmemiz icabeder ki, tamamın
dan çekilmenin mahzurlarını da Kasım Bey bil
hassa etraflıca izah buyurdular. 

Arzım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Selim Sarper. 

SELİM SARPER (istanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar, benden evvel .bu mev
zuda konuşan arkadaşlar meselenin her veçhesini 
tenvir ettikleri için mâruzâtım kısa olacaktır. Bu 
gibi milletlerarası teşkilâtlara iltihâkımız daima 
kolay olmamıştır. Bu yolda, daha doğrusu yo
lumuza dikilen müşkülâtı iktiHıaim ettikten ve il
tihakımız tahakkuk ettikten sonra şu veya bu se
beple ve bilhassa bütçe mülâhazaları d ol ay isiyle 
devamsızlığın bir rahatsızlık göstermesi bizıi hiç-
olmazsa manen bu teşkilâtın içinde, merkezden 
muhite doğru itebilir. Bir arkadaşımız bu mü-
naselbetle devamsızlığın bir nevi fesih ihbarı ma
hiyetinde olacağını izah ettiler. Bendeniz o ka
dar ileri gitmiyeceğim. Hukuki bakımdan böyle 
'bir netice doğurmaz. Fakat arz ettiğimi gibi, ma
nen bizi, teşkilâtın merkezinden muhitine doğru 
sürebilir. 

İkincisi: Her hangi bir Beynelmilel teşekkü
lün içinde, «Yalnız, doğrudan doğruya beni alâ
kadar eden meselelerle alâkadar olurum, başka
larının meseleleriyle ben alâkadar olmam.» nok-
tai nazarı yanlış ve hattâ zararlı bir felsefedir. 
Zira başkaları da günün birinde «Biz de sizin me
selelerinizle alâkadar değiliz.» diyebilir. Demese 
bile böyle bir şeyi aklından geçirir. Onun için 
böyle bir felsefeden - felsefe değil yanlış bir gö
rüştür. - şiddetle içtinabetmek lâzımdır. 

ıSonra, bir arkadaşımızın tebarüz ettirdiği gi
bi, memleketimizi alâkadar eden meselelerin, 
mutlaka. İbu toplantının gündeminde yer alması 
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şart değildir. Bu gibi teşkilâtlara devam etmiş 
olan arkadaşlarımız bilirler ki; gündem dışı bir
çok meseleler, hiç beklenmedik bâzı pürüzler ye 
müşkülât meydana çıkarabilir. Eğer bu mevzu
da Yüksek Meclisin terikidleri devam edecekse, 
zannediyorum ki, nihai bir karar alınmadan ev
vel bu hususta Hükümetin ve Dışişleri Bakanlı
ğının mütalâasını almakta fayda vardır. Arzı şük
ran ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esenıgin. 
KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlarım, eğer meseleyi başka istikametlere 
götürmek istemeseler ve birtakım demegojiye sap-
masalardı ikinci defa huzurunuzu işgal etmiye-
cektim. Bâzı arkadaşlar burada sanki kimse Ibir-
şey bilmiyormuş gibi Avrupa Konseyinden, Ata
türk inkılâbından ve Avrupalılıktan bahsettiler. 
Bunların faydasını biz de takdir ediyoruz. 

İkincisi, Yunanistan'ın Ortak Pazara girmesi 
meselesini Konsey üyeleri değil, Yunan Hüküme
ti halletti. Binaenaleyh. Konseyi girip girmeme
miz Ortak Pazar mevzuu ile karıştırılamaz. Dele
gasyon Başkanı bize desin ki, «Senelik masrafı
mız şu kadardır, buna nazaran biz şu kadar gi-
debiliyoruz. Daha fazla gitmeye ihtiyacımız var
dır. Bize tahsisat veriniz.» Yoksa arkadaşlar şim
di bir milyon veriniz, bir ay sonra tekrar Ibir mil
yon isteğiyle yine gelecekler. Binaenaleyh bir 
plânla gelsinler buraya. Konseyin senelik toplan
tıları şu kadardır, şu kadar tahsisatımız vardır, 
şu kadar daha verebilirseniz iştirak edebilirz, de
sinler. Biz de seve seve para verelim, esirgemeyiz. 
Ama gelişigüzel ver bana, ver bana para yetişme
di... Böyle şey olmaz arkadaşlar. Mesnetlerimiz 
yanlıştır. Bunları düzeltelim,' plânlıyalım diye 
söylüyorum. Yoksa, biz de biliyoruz; Türkiye 
bir Avrupa Devletidir, Atatürk ilkelerini Avru
pa'ya yayacaktır, bunun için Türkiye'nin Avru
pa'da temsil edilmesi lâzımdır... Bunu-herkes (bili
yor, bilmeyen kimse yoktur. Ama, bâzı hususlar 
vardır ki, yanlış noktalara gelip dayanıyoruz. 

Bir arkadaşımız dedi ki, eğer Konseye katıl-
mazsak Ortak Pazara giremeyiz. Haylr arkadaş
lar böyle şey olmaz. Yunanistan'ı Ortak Pazara 
sokan demin de arz ettiğim gibi Konsey üyeleri 
değildir... V ' . 

Ben demiyorum ki, bu parayı vermiyelim. 
Fakat, daha önce bu işler bir plâna' bağlansın, 
ihtiyaçları, senelik ne kadar masrafları' olacağını 
bildiren bir plân getirsinler, para verelim'. Ak-
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sd halde, bir milyon bitmiştir, diye Ibir ay sonra I 
bir milyon lira daha istiyeceklerdir. Nereye gi
decekler, kaç gün kalacaklar bunların hepsini or
taya koysunlar. Aksi halde bu milletin verecek 
parası yoktur. Ama siz verecekteniz veriniz, is
teğimizi veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Gökay. 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (Istan-
ibul) — Muhterem Başkan, pek muhterem ar
kadaşlarım; uzaktan yakından maddeyi ilgi
lendiren bir mevzuu üzerinde konuşmak iste
miyordum. Fakat bâzı muhterem arkadaşlar 
«Avrupa Konseyinin toplantılarına tam mâna-
siyle iştirak edip etmeme mevzuunda, bizi 
ilgilendiren mevzulara gidelim, bizi ilgilen-
dirmiyen mevzulara gitmiyelim» dediler. 

Diğer bir arkadaş, Sayın General Kenan 
Esengin kaç gün gidiyorlar, nerede yaşıyor
lar, ne yapıyorlar dediler. Binaenaleyh, çalış
mamız hakkında hesap sordukları için, huzu
runuzda bu izahatı vermeyi 'bir vazife telâk
ki ettim. (Sağdan alkışlar.) 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Kız
mayın efendim, kızmayın. 
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dan memleketimize yakınlık gösteren bir dev
let adamıdır. Yine yalnız Türkiye'yi ilgilen
diren bir mevzu değil, dünya üzerinde enter-
guveremantel meselelerini tetkik eden teşkilâ
tın, bütün dünya çalışmaları üzerinde rapor 
hazırlamayı ilgilendiren aciz arkadaşınız ro-
portör seçildi. Geçen komisyonda bunu mütalâa 
ettik. Tasvip gördü, önümüzdeki celsede bu 
vazifeyi bir raportör olarak ifa etmeye çalı-
ğacağım. 

Şu halde görüyorsunuz ki, Konseye bir iki 
gün için giden arkadaşlar, nasıl burada par
lâmentonun vazifelerine devam ediyor ve vazi-
lerini ifa ediyorlarsa, orada da arkadaşlar ay
nı vazifeyi görüyorlar. 

Geçenlerde burada Parlâmentoda Sosyal Ko
misyon toplantısı oldu. Sosyal Komisyon İs
veç'ten, Norveç'ten üyeler dahi gelmişti. Bu
rada yalnız yarım gün çalıştılar. Bu 28 ki
şiden mürekkep komisyonda temsil edilmemiş 
memleket yoktu. 

Şu halde diğer milletlerin muntazaman iş
tirak ettikleri bir mevzuda bizim lakayt kal
mamız, Yüksek Meclisinizin tasvibedeceği bir 
konu değildir. 

Evvelden hangi komisyonlara katılacağı me
selesine gelince; komisyonların toplantı tarih
leri ancak iki ay için tanzim edilir. Fakat sene
de daimî üç asamble vardır. Diğer komisyonlar 
görülen lüzum üzerine ve muhtelif memleket
lerde toplanır. Gönlüm çok arzu eder k i ; sos
yal komisyonda olduğu gibi diğer komisyon 
toplantılarını da memleketimizde yaptırma im
kânını bulalım. 

Sonra, şuna emin olmanızı rica ederim ki, 
bu memleketin iktisadi kalkınmasında bir ku
ruşluk dövizin dahi kıymetini takdir eden bir 
arkadaşınız olarak da, eğer imkânı varsa, baş
ka komisyonlardan, meselâ, bir komisyonun iki 
üyesi varsa ve şayet bir mahzuru yoksa bura
dan fedakârlık edilebilir. Biz, bu memleketin 
bir franklık dövizini israf etmeye taraftar de
ğiliz. Yalnız şunu belirtmek isterim ki, biz kon
seye katılalım veya katılmıyalım, bu Konsey 
memleketimiz için faydalı bir müessesedir. He
yeti Aliyenizde de bu hususta tereddüt yoktur. 
Nitekim, muhterem Kenan Paşa da buna işaret 
buyurdular. 

Şu hale göre, biz bu mevzuda bir plân ya
pılması fikrini kabul ediyoruz, bir plânı olsun. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (Devamla) 
— Kızmıyorum ıSaym Paşam kızmıyorum. 

Şimdi, dâva şu : Bir kere muhterem ar
kadaşlar, biz Avrupa Konseyinin, demin Sayın 
ıSelim Sarper arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, 
hatırı sayılır bir üyesi olarak yalnız mem-
ketimize aidolan işlerde değil, geçen defa da 
arz ettiğim üzere, Nüfus ve Muhaceret Komis
yonunda bütün dünyayı ilgilendiren göçmen 
ve nüfus artışı konularında fikirlerimizden 
faydalanılmaktadır. Ve memleketimizin bil
hassa nüfus artımı karşısında ve diğer taraf
tan muhacirlerin yerleştirilmesi mevzuunda re-
tablisman fonundan yüksek miktarda ikraz 
yapmıya hazır olduklarını söylediler ve haki
katen bugüne kadar iki milyon dolardan fazla 
ikrazda bulunmuşlardır. Bunun 1,5 milyon do
ları Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde iş
çilerin yetiştirilmesi için ikraz edilmiştir. Bu 
Avrupa Konseyinin vücuda getirdiği bir re-
tablisman fonundan yapılmıştır. Bu retablis-
man fonunun başında sabık Fransa Millet 
Meclisi Reisi Pierre Schneiter bulunmaktadır. 
Memleketimizin yakın bir dostu ve her bakım-
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Şu dakikaya kadar döviz fiyatında fon farkı 
hasebiyle, Kasım Gülek arkadaşımızın da ifade 
ettikleri gibi artma olmuştur. Fazlalık doğru
dan doğruya bu, kurun artmasından, dokuz 
lira olan doların on üç buçuk liraya çıkmasın
dan husule gelmiştir. Bir uçak biletinde iki bin 
lira rîark olmuştur. Onun için, Suphi Batur ar
kadaşımız sormuşlardı.. Avrupa Konseyinde ar
kadaşlarım faydalı olma hususunda âzami ceh-
dü gayret sarf etmekte ve sizin yüksek şerefi
nizi temsil etmek bahtiyarlığında bulundukları 
için iftihar duymaktadırlar. Hürmetlerimi arz 
ederim. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın îlyas Seçkin. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; Avrupa Konseyinin komis
yonlarına seçilen arkadaşlarımız mutlaka işti
rak etmelidir. Bunda kimsenin ihtilâfı, tered
düdü yoktur. Muhakkak vazifedir ve ciddî hiz
metler görülebilir. Ben demin fikirlerimi açık-
lıyamadım, çünkü, kifayet aleyhinde konuşu
yordum. 

Şimdi, bir ingiliz delegesi, bir Fransız 
delegesi bu Konseye giderken 50 dolar alıyorsa, 
bir Türk delegesi ayni parayı almamalıdır. Bu 
şuna benzer; bir fakir çocuğun bir milyoner 
çocuğu ile aynı parayı harcamasına heves et
mesi gibidir. Şayet yabancı bir delege 40 - 50 
dolar alıyorsa bu bizim için çoktur. Muhakkak 
ki, en az ne kadar verebilmek imkânı varsa, 
biz de bunu vermeliyiz. Sayın Profesör de mik
tarına temas etmediler, fakat, dediğim gibi ve
rilecek miktarın en azını vermeliyiz. Bu bir. 

İkincisi, Hükümet 14 sayılı Kararname ile, 
dört buçuk lira olan kambiyo kurunu, 1567 sa
yılı Kanun sarihtir, bu vesile ile bütçeye konu
lan tahsisat da eksilecektir. Hükümet bu konu
da, Avrupa Konseyine iştirak eden delegeler
den dört buçuk lira farkı almıyabilir. Ve böyle 
bir karar' alabilir, bunun için ne bir kararna
meye ihtiyaç vardır, ne de bir kanun.. Hükümet 
de bu konuda tahsisat azlığını göz önünde bu
lundurarak bir kararname çıkarmalıdır : Bu 
konularda çok titiz ve dikkatli olmalıyız. Bir 
taraftan 4,5- lirayı alıp Hazineye irat kaydedin, 
diğer taraftan varidat fazlasını" Büyük Millet 
Meclisi bütçesine tahsisat kaydedin. Bu yollara 
lüzum yoktur, arkadaşlar. İşimizi pratik yollar
dan halletmeliyiz. 
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İkinci mühim bir nokta var : 
Bu Avrupa Konseyine seçtiğimiz arkadaş

lar asli delegeler hep kendileri seyahat ediyor
lar. Komisyon çalışmalarında yedek delege olan 
arkadaşlarımız komisyonun müzakere ettiği mev
zuda asıl delegeden çok daha ehil ve mevzua vâ
kıf ise bunun gitmesi bizim için daha faydalı 
olur. Arkadaşlarım lütfetsinler. Bu gibi mesele 
ve vaziyetlerde bizim yedek olarak seçtiğimiz ar
kadaşların gitmesine ve bu mevzularda kendile
rinden daha fazla hizmet edeceklerine kaani ise
ler, bu arkadaşların oraya gidip vazife görmesi 
daha iyi olur. Bu kanuya ehemmiyetle işaret 
etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Ömer Faruk Sanaç. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
FARUK SANAÇ (Elâzığ Milletvekili) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan 
kıymetli arkadaşlarımız bilhassa meselenin esası 
üzerinde vukufla mütalâa serd ettiler. Bendeni
zin mâruzâtımı bilhassa daha çok bir usul mesele
sine istinadettirmek isterim. Yüksek Heyetinize 
intikal eden mevzu, takdir buyurulacağı veçhile 
bir tahsisatın müzakeresi mevzuu değildir. Filha
kika, yüksek huzurunuza bir ek ödenek kanunu 
ile gelinmiş değildir. Başkanlığın sunuşundan 
da anlaşılacağı veçhile, bütçeye mevzu 400 bin li
ralık bir tahsisatın bu tarihe kadar 100 bin lira
sının sarf edildiği ve geride 300 bin liralık bir 
tahsisatın açık bulunduğu ifade ediliyor. Şimdi 
deniyor ki; ilerde henüz esası dahi malûm bulun
mayan bir çalışma ihtimaliyle bu tahsisat yetmi-
yebilir. Bu itibarla da Avrupa Konseyi Komis
yon çalışmalarına delegelerimizi göndermiyelim. 
Bu objektif mânada, ihtimali mahiyet arz eden 
bir durumdur. Meseleyi bence, naçiz görüşüme 
göre, dar bir bütçe çerçevesi içerisinde mütalâa 
etmekten ziyade, çok güzel ifade edildiği üzere, 
daha çok mânevi kıymeti ve mahiyetiyle mütalâa 
etmekte fayda mülâhaza ederim. Bugün en basit 
meselede Avrupalı bir Devlet olmanın gururu 
ve haysiyeti içindeyiz. En küçük bir plân mese
lesinde dahi, Avrupalıyız, yüzümüzü Avrupa'ya 
çeviriyoruz, gönlümüzü Avrupa'ya çeviriyoruz, 
gücümüz bu istikamette ilerlemektedir. 

14 yıldan beri devam edegelen bir hukuk mü
essesesinin, burada, üzerinde 3 - 5 kuruş için ve
ya tahsisat alındı veya alınmadı diye münakaşası
nı işitmenin dahi bendenizce pek faydası olmadı-
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ğı bedihidir. Çünkü, eğer Yüksek Heyetiniz, 
çok güzel'takdir buyuracağınız veçhile Bütçenin 
fasıl ve maddeleri arasında, Avrupa'ya gıiden 
muhtelif Vekâletlere ait memurların, muhtelif 
kanunlarla görgü ve bilgilerini artırmak için Av
rupa'ya giden vatandaşlarımızın harcadıkları dö
viz ile, memnuniyetle bunları kabul ediyoruz, ve 
döviz veriyoruz; Yüksek Heyetinizin tasvilbiyle 
Avrupa Konseyine giden heyete sarf edilen dö
vizi, mühim bir mevzu ile ilgili bir dâvada sarf 
edilen dövizi karşı karşıya getirecek olursak bu
nun müzakeresini dalhi yapmamamız iktiza eder. 

Aziz arkadaşlarım, bendeniz, Bütçe Komis
yonunun nâçiz reisi sıfatiyle şunu ifade etmek 
isterim; elbette, bugünkü malî bünyemiz, bizi, 
her kuruş üzerinde titremeye zorlar. Yine şu
nu da ifade edeyim ki, bütçemizi Avrupa'nın 
verdiği milyonlarla denkleştiren bir Hükümet 
olarak, mesuliyet deru'hdte eden bir heyet olarak, 
bu kadar mühim, mânevi bir mevzu üzerinde 
yaz bin lira gibi, yahut iki yüzbin lira gibi bir 
tahsisatı, Avrupa Konseyinde .mebus sıfatı ile 
sizleri, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 
suretiyle vazife gören arkadaşlarımızdan esir
geme yoluna gidersek, dâvanın mânevi meha
betini sarsmış oluruz. 

Arkadaşlar, arz ettiğim .gibi ortada bir tah
sisat kanunu yok. Belki icabederse tahsisat ka
nunu olarak, ek ödenek kanunu olarak Yük
sek huzurunuza gelinebilir. O zaman mesele 
enine boyuna müzakere edilir, belki de buna lü
zum kalmıyabilir. Biz burada mânevi bir mev
zuun maddî meselelere tercihi lâzımgelen bir 
dunum karşısında bulunuyoruz kanaatindeyim. 
Biz burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ola
rak, statüsünü Yüksek Meclisinizin tasdik etti
ği bir anlaşmanın tahakkukunu bâzı küçük 
meseleler üzerindeki telâkkilerle bütçe mülâha
zaları gibi; belki muhtemel gizli bir kamufle 
havası içinde daha fazla rencide etmiyelim. 
Yüksek Meclisinizin buradaki çalışmalarına 
mütenazır olarak orada, Avrupa Konseyi ola
rak yapılan çalışmalar da; na.sıî ..ki, Komisyon 
çalışmaları ile, Umumi Heyet çalışmalarını bir
birinden ayırmaya imkân bulamamaktayız, ora
daki çalışmalan da, aynı mahiyette bir çalış
ma çerçevesi içerisinde görelim ve 14 yıldan be
ri devam edegelen müesses bir hukuki durumu, 
bu küçük bütçe mülâhazalariyle, sarsmıyalım. 
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Takdir Yüksek Heyetinizindir. HüıtmatLerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha 
söz almış beş arkadaşımız vardır. Yalnız Baş
kanlığınız, müzakerelerin fazla uzamasına belki 
imkân kalmaz diye bir noktanın tavzihine lü
zum hissetmektedir. 

Başkanlık sonuçları olarak huzurunuza ge
tirilmiş olan bu meselenin esası şudur: Başkan
lık Divanınız, kabul edilmiş olan tahsisatın bu
günkü tatbik seyrine göre, sene sonuna kadar 
yetmiyeceğini görerek, Yüce Heyetinizin bu 
husustaki temayülünü öğrenmek istemiştir. Çün
kü bu temayülü öğrenmıeden aynı tempo ile sar
fiyat yapmaya devam edecek olursak üçüncü 
veya dördüncü aym sonunda tahsisat bitmiş, 
olabilir belki Yüce Meclis, zamanında heyeti
nizi ikaz etmeme bakımından, Riyaset Divanı
nızı bihakkin muaheze edebilirdi. Şimdi, biz 
Yüksek Heyetinizin temayülünü öğrenmiş bu
lunuyoruz. Esasında, Başkanlık Divanı ile 
söz almış olan hatip arkadaşların, fikirlerinde 
bir aykırılık yoktur. Müsaade buyurursanız, 
Başkanlık Divanınız Avrupa Konseyine seçti
ğiniz arkadaşlarla birlikte toplanalım/ önümüz
deki Mayıs ayından itibaren başlıyacak olan 
yeni devre programına göre, komisyonlara ar
kadaşlarımızın bir mi, iki mi, hangi şekilde iş
tirak etmelerini ve umumi toplantılarının sene
de umumiyet itibariyle üç defa olmasına göre, 
ne kadar tahsisata, ihtiyacolacağım tesbit ede
lim. Buna göre münakale yoliyle bunun kapa
tılması hususunu araştıralım, imkân bulamaz
sak munzam tahsisat istemek suretiyle huzu
runuza gelelim. Zannediyorunı ki, bu esas üze
rinde Yüce Heyet rnutabık bulunmaktadır. Mü-
'saade edip de bu esası kabul ettiğiniz takdirde, 
müzakereyi burada keselim;'esas işlerimize baş-
lıyalım. (Muvafık sesleri) Başkanlığın bu mü
talâasını tasvip buyuranlar işaret etsinler... Tas-
vi'betmiyenler... Tasvibedilmiştir. Şu vaziyete 
göre; yeniden söz istemiş olanlara müsaadeniz
le söz veremiyeceğim. 

Gündeme devani ediyoruz. 

S. — İspanya'ya ihracolünan 200 000 ton 
buğday dolay ısiyU Ticaret eski Bakam Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikba§ hakkında bir karar 
ittihazına dair Başbakanlık ve Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından mürekkep Karma Komİs* 
yon Başkanlığı tezkereleri (3/5) 
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu

yorum. 
T. € . 

Başbakanlık 21.9.1961 
Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-4422 

Konu : Temsilciler Meclisi Üyesi Fethi 
Çelifebaş hakkında bir karar ittihazına 
dair. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Halen Temsilciler Meclisi Üyesi bulunan eski 

Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş'ın Bakan bulun
duğu 1953 yılında İspanya'ya yapılan 200 000 
ton buğday ihracı muamelesinde cereyan ettiği 
iddia olunan yolsuzluk ve bundan mütevellit dö
viz kaybı ile ilgili olarak Yüksek Soruşturma 
Kuralunca> Fethi Çelikbas/m düşük Bakanlardan 
olmaması sebebiyle umumi hükümler dairesinde 
muamele yapılmak üzere Ticaret Bakanlığına 
intikal ettirilen tahkikata dair adı geçen Bakan
lıktan almam 2.9.1961 tarihli ve 234-6/2042 sa
yılı tezkerenin örneğiyle ilişiği dosya, 157 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesine göre bir karar ittihaz 
olunmak üzere b a p ı olarak sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Cemal Gürsel j 

Org. I 
Devlet Başkanı ve Başbakan i 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet komisyonla
rından müteşekkil Karma Komisyon tezkeresini 
okutuyorum. 

! 
Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili ve Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş'ın Ticaret Bakanı bulunduğu 1953 yı-
lııida İspanya'ya yapılan 200 000 tonluk buğday 
ihracında cereyan ettiği iddia olunun yolsuzluk 
ve bundan doğan döviz kaybı ile ilgili olarak 
kendisi hakkında yapılan isnatlar Anayasanın 
90 ve İçtüzüğün 170 nci maddesi gereğince1 gere
ken işlem yapılmak üzere dosyanın Yüksek Baş
kanlığınıza * tevdii Karma Komisyonumuzun 
4.4.1962 tarihli Birleşiminde ittifakla kararlaş
tırılmıştır. 

Derin saygı ile arz olunur. 

Anayasa ve Adalet komisyonları|ıdan 
mürekkep KŞrma Komisyon Başkanı 

Ankara 
Burhan Apaydın 

25.4.1962 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; İçtüzük :hü-

kümleririfc göre, eski Bakan hakkında soruştur* 
maya mahal olup olmadığını tâyin için, evvel
emirde 5 kişilik bir ihzari komisyonun kurul
ması icabetmektedii'. Fethi Çelikbaş hakkın* 
daki bu dosya, bu kabü işler için Meclise gel

miş olan dosyaların 92 ncisâdir. Gene Riyaset 
Divanı sunuşları ımeyanınlda 4 ncü bendi işgal 
eden madde Nafiz Körez hakkındaki iş de dos
yaların $3 ncüsüklür. Müsaade buyurufsanı/, 
bunların Iteitkikı içdln yeni bir heyet seçmiyelînt; 
bundan evvel seçmiş olduğumuz heyetlerde bun
ları tetkik ettirelim. 

Yine hepinizin malûmu olduğu veçhile, do>-
yalarıaı munaıraısma göre yani çift ralfeam ise iki 
numaıralı komisyona, tek rakam ise bir ııuma-
ralı iklomisyonıa veriyorduk. Yine aynı usulü 
taltbük edelim. Bu dosya 92 numaralı olduğu 
için evvelce teşkil buyurduğumuz iki numaralı 
komisyona, bunu, tevdi edelim. (Muvafık ses
leri) 

Bu hususta mütalâa seııd etımelk istiyen ar
kadaşımız var mı? Olmadığına göre ibu hususu 
reylerinize atrz eidiyorıüm. Kabul eıdenler... Et-
tmiyenler... Katbul edilmiştir. 

4. — 27 Mayın 1960 İnkılabı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı olan Sağlık ve Sosyal Yardim 
esıki Bakanı Nafiz Körez'in Bakanlık görevi ile 
ilgili suçundan dolayı yargılanmasına mahal olup 
olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair 
Başbakmılık tezkeresi (3/6) 

BAŞKAN — Nafiz Körez hakkmdalki Başba
kanlık tezkeresini okuîtuyoruım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Eski Sağlık ve Sos
yal Yardım Balkanı Nafiz Kö
rez hakkındaki tahkikat (evra
kının. gönderildiğine dair. 

İlgi- : 17 . 3 . 1962 tarihli ve 6/2-1070 sayılı 
yazımıza; 

Yüksek Soruşturma • Kurulmaca yapılan tah
kikat donunda haklarında va-zifesizlik ikararı 
verilen (27 Mayıs 1960 inkılabı ile düşürülen 
Bakanlardan gayri olan) eski Sağlık ve Sosyal 
YardUm Bakanı Nafiz Körez'in Bakanlık göre
viyle ilgili suçundan dolayı yargılanmasına ma
hal olup olmadığı hakkında bir kanar verilme
sine (dair Adalet Bakanlığmdaln alınan 9 . 4 . 
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1962 tarihli ve 8163 sayılı tezkerenin suretiyle 
eki dosya, dizi pudau veçhile, bağlı olarak su
nulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir 
ve ifa buyurulmasını arz ederim. 

Başbakan 
ismet İnönü 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; ıbu dosya, de
min arz ettiğim gibi, 93 numaralı dosyadır. Mü
saade buyurursanız, bunu da, evvelce teşkil et
tiğiniz 1 numaralı Komisyona tevdi edelim. 
Bu hususu tasviplerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayri bâzı eski Bakanların görevleriy
le ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 5 er kişilik 24 aded komisyonları 
raporunun şimdilik okunmaması ve ilgililerin 
müdafaaları alınmak üzere kendilerine birer ay
lık mühlet verilmesi hususunda karar alınması 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Başlkanlığın bir 
maruzatı olacaktır. 

Bir numaradan 24 numaraya kadar olan kı
sım 1 ve 2 numaralı komisyonlar tarafından ev
velce kendilerine tevdi ; edüımiş olan dosyalar 
üzerinde yapılan tetkikat neticesini muhtevi ra
porlardır. Yani, «1» ve- «2» numaralı komis
yonlardan gelmiş, ©ski bakanlara ait 24 aded 

25.4.1962 0 : 1 
rapordur. İçtüzük hükümlerine göre bü eski 
'bakanlar, halen Türkiye Büyülk Mille't Meclisi 
üyesi olmadıkları için, müdafaalarının alınma
sı lâzımgelmektedir. Müsaade buyurursanu 
müdafaalarının alınması için. kendilerine Ibi'rer 
ay mühlet verelim., Komisyon; raporları, esas 
müdafaaları geıld:ği zaman Yü(ksek Heyetinize 
okuyacağımız içlin burada şi'meli okunmasına 
mahal oiımadığı kanaatindeyiz. Bu hususu Yük
sek Heyetiniz' taısvibettiği takdirde,, arz ettiğim 
gibi 24,tane: gelmiş; olan raporda, halklarında 
tahkikat istenilen eski bakanların 'dosyaları ve 
dosya muhtevaları suretleri' kendilerine' gönde-
rilerelk müdafaaları 'alınacajktır,, r Binaenaleyh 
raporların okunmasına bu bakımdan lüzum gör-
miyem arkadaşlar işaret buyursunlar... Okunma
sını; istiyenier.,. Okunmaması kabul '.edilmiş/t^,-, 

Kendilerine, müdafaalarını hazırlamak üzere 
bir ay mehil verilmesini tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.;. Kabul 
edilmiştir. 

SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Efendim,. 
bâzı kimseler hakkında tanzim edilmiş 3 - 5 ta
ne dosya vardır. Acaba bu bir aylık müddet kâ
fi gelir mi? 

BAŞKAN — Dosyalar ve dosya muhtevala
rı kendilerine gönderilecektir. Kendileri bir ay 
zarfında müdafaalarını hazırlamak imkânını bu
lamadıklarını bildirdikleri takdirde Yüce Heye
tiniz yeniden mehil verebilir. Binaenaleyh, ka
rarınız veçhile bu 24 dosya alâkadarlara nıüda-
falarını hazırlamak üzere gönderilecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı 8a-
met Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) (8. Sa
yısı İve î e ek) (1) 

BAŞKAN —• Evvelâ komisyon raporunu, bi-
lâhara Samet Ağaoğlu'nun müdafaasını okuta-

(1) 1 ve 1 e ek S, Sayılı basmayazılar tuta
nağın sonundadır. 

cağım. Bunlar okunduktan sonra söz istiyen ar
kadaşlara söz vereceğim. 

(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini: alsın. 
(Sanayi eski: Bakanı Samet Ağaoğlu'nun ya

zılı müdafaası okundu.)1 

BAŞKAN •— Sayın arkadaşlar, 1 numaralı 
Komisyon raporu ile eski Bakan Samet Ağaoğ
lu'nun müdafaasını dinlediniz. Söz istiyen yoksn 
komisyon r-aporunu reyinize sunacağım... Söz ıs 
tiyen olmadığına göre 1 numaralı Komisyon ra
porunu reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler,.4 Belli olmadı efendim. 1 numaralı 
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Komisyon raporunu, yani eski Bakan Samet 
Ağaoğiu hakkında Meclis, soruşturması açılması
nı kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştirvefendim. Yani es
ki Bakan Samet Ağaoğiu hakkında bu husustan 
dolayı Meclis soruşturması açılmasına mahal ol
madığına Yüce Heyetiniz karar vermiştir. 

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle-. 
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve* Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komis
yon raporu hakkında Ticaret eski Bakanı Sıtkı 
Yırcalı'nın yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 3 
ve 3 6 ek) (1) 

BAŞKAN —-Komisyon raporunu ve Sıtkı 
Yırcalı'nın yazılı müdafaasını okutuyorum. 

(Komisyon raporu ve eski Bakan Sıtkı Yır
calı'nın yazılı savunması okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu ve müda
faayı dinlediniz. Bu konuda söz istiyen var mı"? 
Yok... Olmadığına göre komisyon raporunu yani 
Sıtkı Yırcalı hakkında Meclis soruşturması açıl
masına mahal olmadığı hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların •• görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste- . 
mine\ dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu hakkında l1 arım eski Bakanı Esat 
Budaköğlu'nun yazılı müdafaası (.3/1) (S. Sa,yı-
sı:4>eek) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu ve Esat 
Budaköğlu'nun yazılı savunmasını okuyoruz. 

(Komisyon raporu ve Esat Budaköğlu'nun 
yazılı savunması okundu.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Komisyon 
raporunu ve müdââfaayı dinlediniz. Bu konuda 
söz istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre Ko
misyon raporunu yani eski. Bakan Esat Budak -

(1) 3 ve 3 e- ek S. Sayılı basmayazılar tuta
nağın sonundadır. 

(2) 4 ve 4 e ek S. Sayılı basmayazılar tuta
nağın* sonundadır. 

— 151 

25.4.1962 0 : 1 
oğlu hakkında .Meclis soruşturması açılmasına 
mahal olmadığı hususunu tasvibinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

d. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı 
lamst Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) (S. 
Sayısı : 5 e ek) (1) 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz efendim. 
(1 No. lu 5 kişilik inceleme Komisyonu ra

poru okundu.) 
BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, Komisyon ra

porunu dinlediniz; şimdi müdafaayı da okuyo
ruz. 

(Samet Ağaoğlu'nun müdafaası okundu.) 
1 NUMARALI İNCELEME KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ MUAMMER ERTEN (Manisa Mil
letvekili) — Söz istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon söz istiyor. 
Önce ona söz veriyorum, buyurunuz efendim. 
1 NUMARALI BEŞ KlŞÎLÎK İNCELEME KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ MUAMMER ERTEN 
(Manisa Milletvekili) — Pek muhterem arkadaş
larım, 'evvelâ komisyon adına huzurunuza gelme
min sebebini izah etmek isterim: Elinizde mev
cut mazbatalarda, sözcü olarak Mazhar Arıkan 
arkadaşımız görülmektedir. Fakat bilâhara arka
daşımızın komisyonumuza vâki müracaata üzerine 
dosyaların çok olması, işin yüklü olması sebebiy
le, her arkadaşın, raportörlüğünü, yaptığı dosya
nın sözcülüğünü yapması komisyonca karar altı
na alınmıştır. Onun için, bu dosyanın raportör
lüğü tarafımdan yapıldığından şimdi burada 
sözcü olarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerek 1 numaralı ince
leme Komisyonunun mazbatasını ve gerekse eski 
Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun savunmasını 
dinlediniz. Bu savunmada muhtelif noktalar var
dır. 

Birinci müdafaasına atıf yapmaktadır. Biraz 
evvel Cevat Yalçın Beyefendinin raporte ettiği 

(1) S. Sayısı 5 ve 5 e ek basmayazılar tuta
nağın sonundadır. 
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bir dosya münasebeti ile vâki müdafaasında, ya- | 
pılan muameleler İçtüzüğe ve kanun hükümleri
ne aykırı olduğu ifade edilmektedir, ,0nun için 
ovv'elâ bu noktada Yüksek Meclisi aydınlatmak j 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu muameleler daha ev
velce, İ sayılı Geçici Anayasanın 6 ncı maddesi
ne göre kurulmuş olan Yüksek Soruşturma Ku
rulunda ele alınmış ve o maddeye^göre mua
meleler cereyan ederken, bilahara M.VB. K. ta
rafından ka'biıl edilmiş olan 169 sayılı Kanunla; 
27 Mayıs 1960 tarihinde iş başında bulunmıyan 
Bakanlara ait suçların aidolduğu mercilere 
sevk edilmesi hüküm altına alınmıştır. 0 kanun
daki bu hususu ilgilendiren fıkra şudur: 

«Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından hak- j 
larında soruşturma yapılmakta olan ve henüz son 
tahkikat açılmasına karar verilmemiş bulunanlar
dan yu'kanki fıkralar şümulü dışında, kalanlara 
ait tahkikat evrakı umumi hükümler dairesinde 
muamele yapılmak üzere i!«ili mercilere tevdi I 
olunur.» I 

Şimdi arkadaşlarım, bu hükme göre ve İçtü
züğün 170 nci maddesi hükmüne göre hu dosya
ların Yüksek Meclisinizce karara 'bağlanması şart- I 
tır. Bunların içinde, olabilir ki, haklarında karar 
almanlar, emvaline el konulanlar bulunabilir. 
Ancak, Yüksek Meclisiniz bunu 169 sayılı Ka- I 
nun hükümlerine göre karar altına alabilir. JBu j 
bakımdan bu kanun hükümleri ve 1(70 nci mad- I 
deye göre iş Yüksek Meclise intikal-etmiş ve bu I 
sebeple yine kararlarınızla Beş Kişilik İnceleme I 
Komisyonu? kurulmuştur. Eğer savunma bu nıok- I 
taiarda doğru olsaydı esasen böyle bir komisyon 
kurulmasına Yüksek Meclisinizin karar vermemiş I 
olması icaibederdi. Karar verildiğine göre bu sa- I 
vunmanm «hukuki bakımdan tahkikat yapılamaz, I 
Meclis hu hususta karar veremez, v. s.» hususun- I 
daki noktasına iştirak etmek imkânı kalmaz. I 

Şimdi muhterem arkadaşlar; ben sizi aydın- I 
latayım, karar Yüksek Meclisindir. İster kafcul I 
eder, ister reddedersiniz. Fakat, aydınlatmak lâ- I 
zımdır. I 

,, 1 nci maddede; (34 kişinin, 1'2 . 9 . 1957 ta- I 
rihinde başlamak üzere, muhtelif tarihlerde...) I 
diyor. Yani demek istiyor ki, 12 . 9 . 1957 ta- I 
rihinde bafladığına, göre, bu 34 kişinin işlerine I 
son verilmedi muamelesi, seçimlerden evvel baş- j 
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| lamıştır. Komisyon kararının bu maddesinde, bir 

haskı hatası olarak yanlış geçmiştir, hata olmuş
tur. Aslında komisyon raporunda 1967 senesinin 

] 12 nci ayında bu muamelelerin yapılmaya baş
ladığı ifade edilmektedir. Arada, bir silinme ol
muştur. Bunun neticesi olarak yanlışlık tezahür 
etmiştir. Aslında 34 kişinin tâyin muameleleri 
1957 senesinin 12 nei ayından itibaren başlamak
tadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu mevzüdateİ esas delil
lere geliyorum. 

İBRAHİM ETEM KIL1Ç0&LU (Giresun) 
— Dinlediğimiz raporda bunlar var. Sual soru
lursa izah edersiniz. 
1 NUMARALI BEŞ ^ İS İLİK İNCELEME KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Bizim, savunmaya ıgöre Meclisi 

I tenvir etmek vazifemizdir. Bu vaziifey'i yapacn-
1 ğım arkadaşlar. 

Enver Atafırat'm, 23 . 9 . 1960 tarihinde ver
miş olduğu ifadeyi aynen okuyorum: 

«1957 seçimlerinden evvel personelin kara 
liste namiyle tesbit edilen ve bilahara işle
rinden çıkarılmaları diye bir şey bahis mev
zuu olamaz. Ancak seçimden sonra Büyük 
Millet Meclisinde yapılan münakaşalar sıra-

I smda eski Kocaeli Milletvekili Cemal Tü-
eün'ün bütün memurlar A dan Z. ye kadar 
aleyhimizdedir dediği malûmdur. Seçimler-

I den sonra SEKA için dahi tıpkı diğer işlet
melerde oldğu gibi bir kara liste hazırlan-

I dığını ve zamanın İşletmeler Vekiline sunul-
I duğunu öğrendim. Bu liste bana bir sabah 
I evimde hasta yatanken Semet Ağaoğlu tara

fından dikte ettirildi. Bu dikte sırasında o 
I zaman işletmenin satış müdürü olan Alâattin 
I Kısakürek de Ankara'da Samet Ağaoğlu'nun 
I yanında imiş, kendisinden öğrenmiş idi. 35 -40 
I ismi ihtiva eden bu liste içinde işletmemizin 
I en kıymetli personeli de vardı. Bu listenin 
I tatbik edilemiyeceğini işletme için zararlı ol-
I duğu kadar büyük haksızlık olacağını bizzat 
I vekile arz ettim. Ve bu liste üzerindeki müna-
I kasamız bir haftadan fazla devam etti. 

I Nihayet işletme için faydalı olmadıklarına 
I ve ayrılmalarında belki kendileri için de bir 
I iyilik mütalâa ettiğim bâzı kimselerin müm-
I kün olduğu kadar az zararlı bir şekilde iş-
I letmeden uzaklaştırılmaları suretiyle diğer kıy-
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metli personelin zarar görmemelerini temine 
çalıştım. Bu listenin kimin tarafından hazır
landığı üzerinde de ehemmiyetle durdum. Çün
kü bu hareketi insanlara karşı haksızlık ya
nında işletmede doğurduğu huzursuzluk bakı
mından zararlı sayıyor ve bunları yapanlann 
tesbitinde fayda • mülâhaza ediyordum. Kati 
bir tesbit kabil olmadı, fakat kuvvetle tah
min ettiğim bâzı kimselerin isimlerinin ev
velce bana dikte ettirilmiş olan listedeki isim
lerin hizalarına işaret ettim. Ve o tarihten 
sonra da bu şahıslara karşı muamelelerim ma
lûmdur. İşletme aleyhine işten çıkarılma dâvası 
açan iki şahsın işten çıkarılma sebeplerini bu 
listeye bağlamak /doğru değildir. Bunlardan 
1 ncişi eski avukat Adnan (soyadını hatırlamı
yorum) bu listede var mıydı yok muydu bil
miyorum. Tamamiyle itimat ve emniyet üzeri
ne dayanmış bulunan avukatlık ve hukuk mü
şavirliği vazifesini kötüye kullandığı idn 
kadro dışı bırakıldı. Bu hususta iki hâdise an
latayım. 1 nci hâdise Sümerbank zamanında 
Selüloz Sanayii memurlar Kooperatifine Sümer-
bankça verilen arsanın intikal muamelesi ya
pılırken Sümerbank İdare • Meclisince işten 
ayrılma halinde arsanın iade edileceği vs. gibi 
birtakım şartların da intikal muamelesiyle be
raber tapu kaydına geçirilmesi meşrut iken, 
Sümerbank adına ferağ muamelesine imza 
koyması salâhiyeti kendisine verilmiş olan 
avukat Adnan kooperatif ortağı bulunduğu 
için bu şartları kayda geçirmeden doğrudan 
doğruya âdi bir satış imiş gibi imza etmiş
tir. Ben bu hâdiseye ancak 2 sene sonra o 
zaman muhasebe müdürümüz olan Ekrem Al-
pagot'un dosyayı tetkiki neticesinde bana 
bildirmesiyle öğrendim. Buna sebep de in
şaata girişemiyen kooperatifin çok ucuz be
delle aldığı arsaları arsa olarak satmaya kalk
ması ve bu satışa avukat Adnan'ın önayak ol
masıdır. 

2 nci hâdise haklı veya haksız olarak iş
letme aleyhine dâva açmış bulunan eski muha
sebeci Ekrem Alpagot'a mahrem olması ica-
beden hukuk müşaviri ve avukat olarak na
musuna tevdi olunan dosya ve evrakı göster
mesi ve işletme aleyhine bir istikamet ala
cak şekilde dâf ayı yürütmesidir. Bunun üze
rine kendisine f itimat edemiyeceğimden vekâ-
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letnameyi geri aldım. Buna itiraz etti, ce
vabını da vermiş bulunuyorum, dosyasında 
mevcuttur. 1958 senesi kadrosu yapılırken 
kendisinin artık avukat olarak istihdamı 
mümkün olmıyacağmdan kadro dışı bırakıldı. 
Bunu nizami bir tasarruf olarak telâkki edi
yorum. Vicdanen de böyle olduğuna . kaaniim. 

Bu kadro dışı bırakılmanın ne siyasi ne 
de hissi tarafı yoktur. Bunun üzerine işletme 
aleyhine dâva açmış bulunuyor, bu dâvada 
işletmemizi hukuk müşaviri ve avukat olarak 
Asım Baltacigil takibetmekte idi. Bu mev
zuda kendisiyle yaptığım her görüşmede dâva
nın iyi yolda olduğunu ve mutlaka . reddedi
leceği mütalâaasını izhar etti. Fakat bilâhara 
BaltacıgiPin gerek müşavirlik gerek avukat
lık vazifesinde görevini salısına olan iğbirar ve 
hissi hareketleriyle kötüye kullandığını beyan 
edebilirim, çünkü daha evvel de bizzat kendi 
hakkında buna mümasil fiillerinden dolayı 
müesseseden ilişiğini ilgili merci kanalı ile 
kesmiş idik. Bu dâvayı kaybettirmek için hiç
bir ahlâk kaidesine uymaz şekilde karşı ta
rafla iş birliği yaparak birtakım kanunsuz 
müdafaalarla esas haklı dâvayı bile bile kay
bedecek duruma getirdiği ve dâvanın da 
böylece kaybolduğu kanaati vicdaniyesinde-
yim. Nitekim, buradaki nezaratim süresince 
bu konularda bana hiçbir şey sorulmadı. 

Soruldu : ibraz olunan ve kara liste namı 
ile tesmiye olunan liste ve bunun muhteviya-
tmdaki yeni harflerle ve eski harflerle yazıl
mış yazının kendileri tarafından yazıldığını 
bildirerek ezcümle; 

Liste üzerinde tetkik yapıldığı takdirde 
işinden çıkarılanlar siyasi mülâhaza ile değil 
esasen fiil ve hareketleri hiçbir zaman mües
sesenin yüksek menfaaleriyle kabili telif bu-
lunmıyan ve mültemes eşhastan ibarettir. Di
ğerleri ise umum müdür olarak benim taltif
lerimi kazanmış şahıslardır. Ve bu liste üze
rinde avukat Adnan mevcut değildir. Listede 
mevcut Ekrem Alpagot işletmenin muhasebe 
müdürü idi. Kendisini bu makama getirmek 
için çok uğraştım, müfrit muhalif olarak der
hal işine nihayet vermekliğimi çok arzu et
mişlerdi, ısrar ettim ve kendisinin hiç olmazsa 
Sümerbanka bir vazifeye tâyini suretiyle za-
rardide olmadan ayrılmasını temin ettim. 

— 153 — 
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Soruldu : İşletmeye zamanın icaplarına gö

re ve bundan fariğ olamıyarak eleman alın
dığını ifade ile yapılan tavsiyelerin hepsine 
ittia etseydim işletmenin adedi onbire yak
laşırdı. 

Şunu ifade edeyim ki, geçen devir bu gibi 
işletmelerin at oynattığı tam mânasiyle hüküm-
ferma olduğu sahalardı. Biz , bunlardan fariğ 
olamıyorduk ve zararlarını asgari hadde in
dirmeye çabalıyorduk, bu yüzden ıstırapları
mız sonsuzdu. Eğer ben bu listeyi imha et
mek isteseydim bu mümkündü, bir gün böyle 
bir suale muhatabolacağımı tahminen hakikat
lerin tezahürü için bunu yapmadım. Ve işten 
ayrılırken bunun masamda olduğunu da bi-, 
liyordum. Mevzu etrafında başka bir diyeceği 
olmadığını beyanla ifadesi okundu imzalı-
yacağını bildirdi imzası alındı. 

23 . 9 . 1960 

'Sanayi (Bakanlığı Tetkik Heyeti Üyeleri 
Ahmet Büyükbaşar Vedat Şehirlioğlu 

Kâtip Maznun 
Şehver Büyükinkaya Enver Atafırat 

Enver Atafırat'm ifadesini bir kelime at
lamadan aynen size okumuş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, îzmit Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 13 . 6 . 1961 tarih ve 537/350 
sayılı ilâmı da var («Davalı kim?» sesleri.) 

Dâvâlı idaredir arkadaşlar. 
Muhterem arkadaşlarım, bütün sicilleri bi

rer birer okumak mümkün, fakat zaman mü
sait değil, kıymetli vakitlerinizi israf etmek 
istemiyorum, merek eden arkadaşlar tetkik 
edebilirler. 

Şimdi, dosyanın tetkikinden anlaşılıyor ki, 
maddi delillere göre 34 kişinin, hiçbir sebep 
yokken, mevcut talimatname ve kanun hüküm
lerine göre durumları nazarı itibara alınma
dan hazırlanan bir kara listeyle bu 34 kişinin 
işine son verilmiş. 

Şimdi arkadaşlarım, (Gürültüler) talimatna
me hükümleri dışında olarak, 34 kişinin isim
leri bir telefon emri üzerine Enver Atafırat ta
rafından bir bir tesbit edilmiştir. 12 . 2 . 1957 
tarihinden başlıyarak 1958 senesi içinde de de
vanı-etmek suretiyle bu 34 kişiden bir kısmının 
işlerine nihayet verilmiş ve bir kısmı da nakle
dilmişlerdir. (Gürültüler) 
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Arkadaşlar, rica ediyorum, dosyaları iyi tet

kik ettikten sonra vicdanlarınızın sesine uyarak 
hareket ediniz ve isterseniz kararı reddediniz. 
B«n yalnız şunu arz edeyim ki, bu 34 insanın 
sicilleri buradadır. İçlerinde üç seneden, kırk 
seneye kadar hizmet görmüş, yüksek tahsil yap
mış teknik elemanlar vardır ve yine içlerinde 
işlerinden çıkarılmadan 6 ay evvel terfi ettiril
miş, taltif edilmiş, takdirname almış olanlar 
vardır, ve bunlar, 34 kişi, hiçbir muamele ya
pılmadan, haklarında tahkikat icra edilmeden 
bu muameleye tâbi tutulmuşlardır. Bunun da 
Enver Atafırat'm okuduğum şu ifadesi karşı
sında, verilen telefon emri üzerine yapıldığı 
açıkça görülmektedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; müsaade 
ederseniz size mahkeme ilâmının hüküm fıkra
sını da okumak istiyorum. («Tamamını oku» 
sesleri) Tamamı uzundur, çok zamanınızı alır. 

İzmit Asliye Hukuk Mahkemesinin 13 .. 6 . 
1960 tarih ve 537/50 sayılı ilâmının hüküm fık
rası şudur : 

«Kanunun âmir hükümlerine ve 3460 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinden bilbahis hodbehot 
hiçbir haklı sebeJbolmadan hiizımet akdinin sü
resiz olduğundan bahsile feshedilip yüksek 
mektep mezunu olan, vazifesinde muvaffak ol
muş ve uzun yıllar hizmeti sebk etmiş yetişkin 
bir muhasebecinin işine son verilmiş olması 
keyfiyeti dâvâlı müessesenin Medenî Kanunun 
2 nci maddesinde zikredildiği gibi sırf onu ız
rar kasdma mâtufen hareket edildiğine delâlet 
edeceğinden ve tazminata davacının şirketten 
aldığı 300 lira esas teşkil etmeyip serbest çalış
saydı ayda ne kazanabilir, diye hususu ehlivu
kuflara tesbit ettirilerek bu miktar esas tutul
muş olduğundan ve hâdiseye teşekkül emrine 
alınmış kimselere aidolan 6435 sayılı Kanunun 
kabiliyeti tatbikıyesi mevcudolmadığmdan ve 
haddizatında dâvâlı müessese 3460 sayılı Kanu
na göre İktisadi Devlet Teşekkülü olup hususi 
hukuk hükümlerine tâbi bulunduğundan zikre
dilen esbaba binaen dâvâlı .vekilinin lâyihala
rında ve esnayı muhakemede zikretmiş olduğu 
defi itirazlarının cümlesi gayrivârit görüldü
ğünden reddiyle muhik bir sebebolmaksızm tek 
taraflı süreli hizmet akdinin feshi halinde Me
denî Kanunun 2 nci, Borçlar Kanununun 325, 
345 ve 96 nci maddeleriyle 24 .. 6 . 1959 tarih 
ve 3.1/26 sayılı Tevhidi İçtihat ve Temyiz Mah-
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kemesinin Ticaret Dairesinin müstakar 3 . 10 . 
1952 tarih 5280/4205 ve yine Hukuk Umumi He
yetinin 3 . 3 . 1954 tarih 13/15 ve Ticaret Dai
resinin 15 . 1 , 1955 tarih 6280/7428 ve Hukuk 
Umumi Heyetinin 13 . 11 . 1957 tarih 84/89 
sayılı kararları muvacehesinde tazminat iste
meye haklı olup, davacının yaşı, tazminattan 
mahsubu gereken hariçteki kazancı, işine son 
verildiği tarihte almakta olduğu ücretle çalış
maya devamı halinde de normal terfii sebebiyle 
elde etmesi lâzımgelen zevait; tekaüde şevkinde 
temin eylemesi icabeden menfaatler ve peşinen 
tediyede tenzili lâzımgelen faiz de göz önünde 
tutularak davacının 84 243 lira 43 kuruş maddi 
zarara uğradığı dosyada mevcut ehlivukuflar ta
rafından riyazi esaslara müsteniden tanzim edilen 
1.11.1959 ve 19. 5.1960 tarihli rapor ve ek ra
por münderecatlarmdan anlaşılmış olduğundan 
müddeabih 84 243,43 lira maddi ve 1 kuruş da 
hodbehot hizmet akdinin feshinden dolayı da
vacının çektiği elem ve ıstırap karşılığı taleb-
edilen mânevi tazminatın dâvanın ikame edil
diği 8 . 9 . 1958 tarihinden itibaren % 5 faizi 
ile birlikte davalı müesseseden bittahsil dava
cıya verilmesine, fazlaya mütaallik talep ve dâ
vanın reddine» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi SEKA me
mur ve hizmetlilerinin ne gibi ahvalde işlerin
den çıkarılacağına dair talimatnamenin 47 nci 
maddesini sizlere aynen okuyorum : 

«Madde 47. — Görevden çıkarılmayı gerek
tiren fiil ve haller şunlardır : 

A) Kumar oynatmak, 
B) Görevine engel olacak derecede sarhoş

luğu itiyat edinmek, 
C) Ehliyetsizliği ve iktidarsızlığı veya sü

rekli tembelliği katî olarak âmirinin raporu ve 
tahkikatla sabit olmak, 

D) ifşasında zarar melhuz olan SEÎKA ve 
teşkilâtına ait meslekî sırları ifşa etmek, 

E) Vazifesini suiistimal etmek, 
F) SEKA. ya ait evrakı bilerek kendisine 

veya başkasına menfaat temini için yok etmek 
veya evrak ve defterler üzerinde tahrifler, sah
telikler yapmak veya yaptırmak, 

G) SEKA ya verdiği beyannamelerde ha
kikate aykırı beyanlarda bulunmak veya yazıl
ması lüzumlu malûmatı maksadı mahsusla yaz
mamak, 
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H) Âmirlerini veya hakkında tahkik ve 

teftişe memur edilmiş olanları tahkir, tehdit,. 
darp ve cerh etmek, 

I) Ar ve hayaya münafi hal ve hareketleri 
görülmek, 

J) Harb, ihtilâl ve isyan gibi hallerde gö
revini emirsiz veya bir mecburiyet olmadan terk 
etmek, 

K) Toplu istifaya teşvik etmek, 
L) Gizli siciller hakkında ifşaatta bulun

mak veya şuyuuna sebebolmak, 
M) iş yerine ait para ve malları zimmeti

ne geçirmek, 
N) Tahrif, sahtecilik, personeli iş başına 

gelmemeye, iş yapmamaya teşvik veya men, iş 
alet ve vasıtalarını tahrif veya tahribe teşvik 
gibi sabotaj, şantaj, hırsızlık, casusluk ve bun
lara mümasil hal ve hareketlerin idarece sabit 
olmak, 

O) Bu talimatnamede memur ve hizmetli
ler için yapılması sarahaten menedilmiş olan 
hareketlerde bulunmak.» 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan bir kara 
listeye göre 34 kişi, Enver Atafırat'ın ifadesi
ne göre, Samet Ağaoğlu tarafından verilen bir 
telefon emri ile, keyfî olarak işlerinden çıkarıl
mış, nakledilmişlerdir. Deliller dosyada mevcut
tur. Merak eden arkadaş gelip görebilir. Kuru
lacak bir Soruşturma Komisyonu durumu da
ha etraflı tetkik ve tahkik eder, meseleyi mey
dana çıkarır arkadaşlar. Bâzı arkadaşlar, şu 
dosyada mevcut delillere mahkeme ilâmına ve 
diğer vesaika istinadetmiyerek bu işte Meclis 
tahkikatı açılmamasinı istiyebilir. Fakat mut
laka Meclis tahkikatı açılmasını bizzat ktiyen 
bir eski vekilin hukukunu muhafaza etmek ba
kımından bu tahkikatın açılması icabetmekte-
dir. Komisyonun kararı yerindedir. Müdafaala
rın hiçbirisi yerinde değildir. Bu bakımdan Mec
lisin yüksek takdirlerine arz ediyorum. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

ARİF ERTUNGA (izmir Milletvekili) — 
Komisyondan bir sualim vardır. 

BAŞKAN — Komisyondan sual sormak isti
yorlar. Buyurun efendim. 

ARlF ERTUNGA (izmir Milletvekili) — 
Ben söz istemiştim ama konuşmalardan sonra 
tatmin oldum. Yalnız bir hususu öğrenmek is
tiyorum. 
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Büyük Meclis adına bir inceleme yapılması 

içdn bu Komisyon kurulmuş bulunmaktadır, j 
Burada her partiden mümessiller vardır. Aca- j 
ba, kararın alınmasında, her partiden seçilmiş [ 
mümessiller ittifakla mı karar vermişlerdir, j 
yoksa ekseriyetle mi alınmıştır? ! 

,1 NUMARALI İNCELEME KOMİSYO
NU ADINA MUAMMER ERTEN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; bu sual vesilesiy
le şuhu arz etmek isterim: Komisyona, seçmiş 
olduğunuz 5 arkadaş senelerce hâkimlik yapmış 
insanlardır. Aldığımız terbiye icabı; politik 
cüppelerimizi 1 numaralı Tahkikat Komisyonu
nun kapısına asarak, içeriye hâkimlik cüppele
riyle girmiş bulunmaktayız. Gerek Meclis so
ruşturması açılmamasına dair verdiğimiz karar
lar, - ki, bunlar tasviplerinize arz edilmiş ve 
geçmiştir - gerekse Meclis soruşturması açılma
sına dair vermiş olduğumuz kararlar ittifakla 
alınmıştır. (Ortadan «Bravo», sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Zeki Baltacıoğlu. 
ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu Milletvekili) 

— Vazgeçtim. 
ŞEVKET AKYÜREK (C. S. İstanbul Üye

si) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKET AKYÜREK (C. Senatosu İstanbul 

Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem senatörler, 
muhterem milletvekilleri; 

Ben yalnız Samet Ağaoğlu hakkında Enver 
Atafırat Beyin verdiği ifadeler üzerinde, bâzı 
beraber yaşadığımız noktalar üzerinde, açıkla
ma yapmayı ve raporun tamamen hilafı haki
kat bir şekilde tezvir edilerek yazıldığı husus
larını açıklıyacağım. (Gürültüler) («Ne demek, 
hilafı hakikat?» sesleri) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Mahkeme ilâmı var. 

.. ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Enver 
Atafırat 1948 senesinde Bursa İktisat Müdürü 
iken, yaptığı yarım milyon liralık suiistimalden 
dolayı, vazifesine son verilmiştir. 

NUREDDİN ÖZDEMİR (Gümüşane Millet
vekili) — Şahadete mâni değil. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Radyo 
ile kendisinin bu durumu bütün Türkiye'ye ilân 
edilmiştir. 

ŞEVKET AYSAN (Mardin Milletvekili) — 
Vatan Cephesi gibi. (Gürültüler) 
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ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — 1950 

senesine kadar C. H. Partisinin bir numaralı 
adamı iken, 1950 senesinde Beykoz Fabrika
sında vazifeli ve orada ilçe başkanı iken, der
hal Demokrat Parti saflanna geçmiştir. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) («Helâl olsun» sesleri) 

Beykoz Fabrikasında, yalnız lise mezunu ol
duğu için, ancak bir müsta'hdem olarak çalışır
ken, etrafındaki arkadaşlarını ikna etmek sure
tiyle, Almanya'ya deri Stajı yapmak üzere gön
derilmiştir. Oradan geldikten sonra, Müdürlük 
makamına kadar yüselmiş veya müdür muavini 
olmuştur. Fakat burada da aynı şekilde hareket 
ettiği ve bir deri mubayaası dolayısiyle, suiisti
malde bulunduğu için vazifesine son verilmiştir. 
Ve hiçbir suretle de vazifeye alınmaması hakkın
da, Sümerbank müfettişlerince rapor verilmiş bu
lunduğu halde, yine bir çaresini bularak kendisi
ni vazifeye aldırmıştır. (C. II. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar) Ve nihayet, Selüloz Fab
rikasına Müdür olarak tâyini yapılmıştır. Zaman 
ıgeçmiş 27 Mayıs İnkılâbı olmuştur. Ertesi gü
nü, birçak arkadaşlarının D. P. lehinde bulun
duklarını beyan ve kendisinin hiçbir suretle alâ
kası olmadığını söyliyerek, kendisini sıyırma ça
relerini arıyara'k bâzı arkadaşlarını tevkif ettir
mek yoluna gitmiş ve bunda da muvaffak olmuş
tur. (Ortadan, gülüşmeler) Fakat, ıbu arkadaş
lar suçsuz görüldüğü için sonradan serbest bıra
kılmışlardır. Nihayet üç gün sonra kendi foya
ları meydana çıkarak tevkif edilmiş ve hakkında 
takibata geçilmiştir. İzmit'te yapılan muhakeme
leri devam etmekte olduğu gibi, bâzılarından da 
hüküm yemiştir. Binaenaleyh, onun (hakkında 
yazdığı raporun katiyen hakikatle alâkası yoktur. 
Hepinizin ıttılaına arz ederim. (Ortadan, «Mah
keme ilâmı» sesleri.) 

BAŞKAN — Sabri Vardarlı. 

SABRI VARDARLI (İstanbul Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlarım, hukuki bir meselenin 
'halli ile uğraşmaktayız. Benden evvel konuşan 
Senatör arkadaşım hakikaten meselenin entere
san olduğunu ortaya koymuştur. Demek istemiş
tir ki, «Tahkikat, Komisyonunun izah ettiği gibi 
tamam değildir; eksiktir. Enver Atafırat'm söy
ledikleriyle iktifa etmek kabil değildir. Bu tah
kikatın daha ziyade derinleştirilmesi ve incelen
mesi icabetmektedir.» (Ortadan, «Bravo Sabri» 
sesleri) 
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Mantık bunu ieabettirdiğine ve bir hakikatten 

kaçmak hiçbir zaman insanların şiarı olamıyaca-
ğma göre, tahkikatın derinleştirilmesine niçin bu 
kadar tepki gösterildiğini merak etmekteyim. Biz 
buraya şunu bunu mahkûm etmeye 'gelmedik. 
Ama yapılacak tahkikat neticesinde masumların 
masum, suçluların mahkûm olmasını istiyoruz. 
Bunu hepiniz benden daha iyi bilmektesiniz. Hâ
diseleri burada kapatarak, asırlar ve senelerce 
bunları şaibe altında bırakmaktansa, sizlerin ma
sum olduğuna inandığınız insanların bu masumi
yetlerini mahkeme ilâmı ile tevsik ederlerse siz
lerden daha fazla sevineceklerine inanmaktayız. 
Bundan şu veya bu sebeple çekinmeye lüzum yok. 
'Biraz evvel burada şeceresi anlatılan bu tip in
sanlar, Türkiye'ye geniş yaralar açan bunlardır. 
Bundan sonra bu gibi hallerin tevali etmemesini 
istemek her şeyden evvel Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hakkıdır. Bu hakkın kullanılması, lâ
zımdır. Adalet söz sahibidir, diyen ve ona inan
dığını her zaman söyliyenler bu mevzuda adalet
ten kaçarsa, adaletten kaçırmak istediği insanla
rın masuniyetine inanmıyor demektir. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON ADINA KOMİSYON BAŞKA
NI ZİHNÎ BETİL (Tokat Senatörü) — Muhte
rem arkadaşlar; komisyon raporunun hilafı haki
kat olduğunu ve tezvir mahsulü bulunduğunu, 
hiçbir delil ve emareye istinadetmeksizin, huzu
runuzda beyan eden arkadaşımın sözlerini cevap
landırmaya lâyık görmüyorum. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu kürsüde, sizlerin huzurunuzda bu kadar 
(hafif konuşabilen insanlar, sözleriyle, sadece ken
dilerini küçültmüş olurlar. ('C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar; 5 kişilik Komisyon, siz
lerin reylerinizle vazifeye gelmiş, sizin adınıza 
ve göreceğiniz işi kolaylaştırmak için vazife yap
mıştır. Komisyon üyeleri; kulaklarını vicdanların
dan gelen sese vererek, kanaatlerini bütün sami
miyetle izhar ederek ve her çeşit siyasi düşünce
den uzak kalarak vazife görmektedirler, takdir 
sizindir. 

'Muhterem arkadaşlarım; beliren hassasiyeti 
göz önünde bulundurarak, Yüksek Heyetinizi in
celeme Komisyonunun görevi konusunda, tenvire 
ihtiyaç görmekteyim: (Soldan, gürültüler.) 
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BAŞKAN — Gürültü letmiyelim efendim, 

karşılıklı münakaşaya nıeyıdain vermiyelim, 
lütfen. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; bizim Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunumuza göre tahkikat, 3 safhaya ayrılır. Ha
zırlık tahkikatı, ilk tahkikat, son taUıkikat. 
Hazırlık tahkikatı sonunda, ceza taûsibî'ni gerek
tirecek emareler elde edildiği takdirde C. Sav
cıları, âmme dâvasını açmaya mecbur olurlar. 
İlk tahkikatı sorgu hâkimleri yapar, son tahki
katı açmaları için sanığın suç işlediği zanaıaAı 
verecek kâfi seibepllerin elde edilmiş obuasına 
ihtiyaç vardır. Son tahkikatı yapan mahkeme
ye gelifree : İkame ve irat edilen delilleri' duruş
madan ve tahkikattan edineceği kanaate göre 
serbestçe takdir eder. 

İnceleme Komisyonunun vazifesi, İçtüzüğün 
170 nci maddesinle göre kendisine tevdi edilen 
evrakı inceliyerek vâsıl olduğu kanaati Ibir ra
porla Yüksek Heyetinize arz etmekten ibarettir. 
Bugün burada muhakeme yapılmamaktadır. 
Kararınızı)» mevzuu, vukuu iddia edilen hâdi
seden dolayı sanık hakkında Meclis Soruşturma
sı açılıp açılmamasından ibarettir. Takdir eder, 
lüzum görürseniz Meclis soruşturması açarsınız. 
Buna lüzum olmadığı kanaatine vardığınız tak
dirde de Meclis soruşturması açılmasına mahal 
olmadığı yolunda karar ittihaz «dersiniz. Bu 
karar, Ceza Muhalkemeleri Usulü Kanununa gö
re yapılan hazırlık tahkikatı sonunda C. Müd
deiumumileri tarafından laiınan 'karara benızer. 
Yüksek Meclis, asla siyasi olımıyan, sadece ka-
zai mahiyeti haiz (bulunan bir vazife ifa etmek
tedir. 

Komisyon adına Muammer Ertem arkadaşı
mız ıgerekli izahatı verdi. Ben, bu mevzuları 
tekrarlıyarak vaktinizi almak istemiyorum. 
Yalnız SEKA'da çalışan 34 görevli, (hiçbir tah
kik muamelesi yapılmaksızın, hiçbirisinin sa
vunması alınmaksızın kısmen başka yerlere 
nakledilmiş küsmen de görevlerinden uzaklaştı-
rulımışitıır. İçlerinde mahkemeye »müracaat* ve 
mâruz fkalldığı muamelenin haksızlığını mahke
me ilâmı ile tevsik eden de mevcuttur. Komis
yonun mütalâası, Meclis soruşturması açılması 
merkezindedir. Mütalâamızı, sırf sizlere yar
dımcı olabilmek için arz ve tekrar etmiş bulu
nuyoruz. 
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BAŞKAN —' Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın Milletvekili) — 

Muhteremi arkadaşlar; bu Meclisin, bu mukad
des çatının altında, meselelerimizi her türlü 
partizan. zihniyetlerden uzak ve realist bir gö
rüşle halletmek ihtiyacındayız. 

Mulhterem arkadaşlar; hiçbir suretle, şunu 
bunu tesir altına alimadan hakikatleri ortaya 
koymak ve realist olarak hareket >etmek mecbu
riyetindeyiz. Aksi talkdıirde, şu saf sizin, bu saf 
bizim şeklimde bizler birbirimize girecek olur-
nak, bu memleket bizden hayır bekliyemez ar-
kaldaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem 'arkadaşlar; Komisyon Sözcüsü
nün, meseleler üzerinde Ibiraz daftıa ciddiyetle 
durmasını isterdim. Şayet bizi müspet yolda 
ikaz etımiş olsalardı söz almıyaeaktım. Bir mah
keme dlâtmunı ele aldılar. Meseleyi Yüksek Mec
lise arz ederken, bu mahkeme ilâmını ileri sür
düler ve bunun kesinleşmiş bir mahkeme ilâmı 
olduğunu ifade ettiler. Halbuki okunan mah
keme ilâmı, muhasebecinin açtığı dâvaya 'ait bu
lunmaktadır. 

SEKA Umum Müdürü Enver Atafırat 'ın 
verdiği ifadede, bu işten çıkarılanlar meselesin
de, hukuk müşaviriyle muhasebecinin işiten çı
karılmasında hiçjbir suretle Vekilin tesiri altın
da kaLmalksızm, bunların sırf kendi emniyetini 
suiistimal ettiklerinden dolayı, bizzat kendi ta
rafından işten çıkarıldığını açık olarak belirtil
mektedir. Bunu, Enver Atafırat'ın biraz evvel 
okunan ifadesinden öğrenmiş bulunuyoruz. «Mu
hasebecinin ve hukuk müşavirinin igten çıkarıl
masında Vekilin hiçjbir rolü yoktur. Bunları 
ben kendim çıkardım» diyor. 

Ondan sonra muhterem sözcü kalkıyor, mu
hasebecinin kazandığı dâvanın ilâmını, eski bir 
Bakan aleyhinde bir delil olarak ileri sürüyor. 
(Alkışlar) Bu böyle olmaz. 

Gelelim meselenin esasına : Enver Atafırat ' 
•in dunumu hakkında hepiniz az çok tenevvür et
tiniz. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Bir zaman
lar çak iyi adamınızdı, şimdi kötü mü oldu? 
Enver Atafırat 'ı bir zamanlar Demokratlar mü
dafaa ediyorlardı.. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Birtakım 
sözlerle havayı bozmaya çalışmayın, gelin bura-
va ,çıkm, cevabını verin. Ben doğruyu söyle
rim ve doğruluktan 'ayrılmam. Enver Atafırat'- I 
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m karakteri, kötü düşünceleri ve şahsı hakkın
da etraflı izahat verilımiiştir. Bu-şahsın bLçok 
suçlardan dolayı ımah'kûm olduğu bir vakıadır. 

34 işçinin işten -çıkarıldığı veya 'başka yerle
re tâyin edildiği iddiaları karcısında («İşçi de
ğil, memur» sesleri) Bilmiyorum.. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Perso
nel- şefliği yapmış bir insansın, bilmiyorsan ne 
konuşuyorsun? 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bu tâyinle
rin Vekil tarafından telkin edildiği hususunda 
burada okunan dosya içinde, Enver Atafırat'ın 
ifadesinden başka hiçbir delil yoktur. 

Meselenin hukuki cepheden mütalâasına ge
lirsek, bir vekilin, müstakil bir müessesesinin, 
bir âmme müesesesinin işlerine müdahale salâhi
yeti yoktur. Böyle bir hatalı muameleye teves
sül edilmiş ve müessese müdürü de bunu yerine 
getirmişse, bu tasarrufu yapan müdür, mesuldür. 
Kendisini kurtarmak için, «Vekil bana telefonla 
emir verdi» demesi kendisini mesuliyetten kur
taramaz ve böyle mücerret bir ifade de vekili 
suçlu kılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel his
siyattan tecerrüdederek tarafsız konuşalım. Bu 
keyfiyeti kendi anlayışıma göre bu kadar izah 
ettikten sonra artık takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (C. Senatosu istanbul 

Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
konuşmama başlarken, Enver Atafırat hakkın
da konuşacağım dedim. Kommisyon dosyasında
ki evraktan ve oradaki dosyanın muhteviyatı-
tının tezvirinden bahsetmedim. Ben, Enver Ata
fırat'ın ifadesinin tezvirden ibaret olduğunu be
yan etmeye çalıştım. Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri Milletvekili) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, biz bu
rada eski bir hâdise ve eski bir bakan hakkında 
Meclis soruşturması açılsın mı, açılmasın mı şek
linde münakaşa yapıyoruz. Münakaşanın seyri 
«Bu şahit şöyle adamdır, böyle adamdır» şekline 
döküldü. Bir şahit nasıl adam olursa olsun Geza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre gördüğü
nü, kendisine intikal edenleri mahkeme huzu
runda veya alâkalı mercilerde beyan eder. Şu 
veya bu, şekilde, burada halen kendisini müda-
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faadan uzak bulunan bir şahit hakkında, arka
daşlarımın yerli yersiz mücerret beyanlarda bu
lunmaması lâzımdır. Şahadetin takdiri, kurulacak 
komisyona aittir. Şahidin samimî olup olmadığı, 
şahidin hâdisede fiilî bir müdahalesinin bulunup 
bulunmadığı veyahut da şahidin asıl fail olup ol
madığı tahkikatın sonunda anlaşılacaktır. 

Muhasebecinin şahsı hakkında serd edilen 
mütalâalar da yersizdir. Umum Müdür demiş k i : 
«Muhasebeci şaibeli bir adamdır.» Mahkeme ka
rarı gösteriyor ki, muhasebeci şaibeli bir adam 
değildir. Dâva açmış, kazanmış ve tazminata 
müstahak olmuştur. O halde muhasebeci hakkın
da, Umum Müdür şöyle diyor, diye bir şey söy
lenemez. Muhasebeci mahkemeye müracaat etmiş, 
şu kadar tazminata hak kazanmış ve mahkeme ilâ
mı ile katiyet kesbetmistir. Bu bakımdan komisyon 
raporu lehinde rey verilmesini ve tahkikata im
kân hazırlanmasını istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. (Orta sıralardan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgisu. 
SAHABETTİN BÎLGÎSU (Kocaeli Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlarım, kendi bölge
mizde cereyan eden bir hâdisenin mahiyeti hak
kında Yüksek Meclise ışık tutmak bakımından 
faydalı olacağım kanaatiyle huzurunuza gelmiş 
bulunmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, komisyonun raporunda 
muttali olduğunuz şekilde hakikaten 34 vatan
daş yerlerinden alınmış ve bir kısmı da işlerin
den atılmak suretiyle çok müşkül anlara, müş
kül vaziyetlere mâruz bırakılmışlardır. Bunların 
içinde, henüz hayata yeni atılmış insanlar ola
rak, siyasi akidelerinden dolayı mâruz bulun
dukları bu durum karşısında o kadar feci duru
ma düşenler olmuştur ki, memur olan bir arka
daş .maalesef kahvede garsonluk yapmak mec
buriyetinde kalmıştır. Bu arada şunu da tebellür 
ettireyim ki, bugün Enver Atafırat'ı kötülemek 
suretiyle hücum etmek istiyenler dün onu bay
rak diye ellerinde taşımışlar ve yükseltmişlerdir. 
(Orta sıralardan, alkışlar) Enver Atafırat ma
demki kötü idi niye kendisine yıllarca İzmit Kâ
ğıt Fabrikası Müdürlüğü verildi ve vazifesine 
devam ettirildi? Bu böyle olduğu.halde bugün 
İzmit'te 34 vatandaşın yuvalarından atılması, 
ekmeklerinden olması keyfiyeti yıllarca devam 
etmiş,, bir kısım maişet sıkıntısı dolayısiyle bun
lardan bâzıları ailelerinden ayrılmak durumun
da kalmışlardır. 
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Şimdi bu şartlar altında* Yüksek Meclisiniz, 

elbette ki, mağdurların haklarını koruyacaksınız. 
Veya bu tasarrufu yapanlar suçsuzsa onların da 
suçsuz olduklarını meydana çıkaracaksınız. Her iki 
husus da ancak tahkikat açılması için vereceği
niz kararla mümkün olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen iki arka
daşımız daha var. Ancak kifayeti müzakere hak
kında iki takrir gelmiştir. Onları okuyoruz. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Durum aydınlanmıştır. Kifayeti müzakere 

teklif ederim. 
Adana Milletvekili 

Hasan Aksay 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Mevzu aydınlanmıştır, Kifayeti müzakere arz 

ederiz. 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
Sainı Kaygan Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza su* 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, komisyonun raporunu şimdi 
oyunuza arz edeceğim. Komisyon raporu okun
du ve dinlediniz. Malûmunuz olduğu üzere Ko
misyon raporu, eski Bakan Samet Ağaoğlu hak
kında Meclis soruşturması açılmasını istemek
tedir. Komisyon raporunu oyunuza arz ediyo
rum. («Açık oy hakkında verilmiş takrirler 
var.» sesleri) 

Efendim, açık oy hakkında 15 arkadaş bir 
takrir verdi. Fakat bu takriri İçtüzük hüküm
lerine göre okutamıyacağım. İçtüzüğün 1-71 nci 
maddesi şöyle demektedir: «Alâkadar Vekil ve 
takriri veren veya verenler veya mazbatayıya-
pan encümen dinlendikten sonra takrir veya 
mazbatanın nazarı dikkate alınıp alınmaması 
hakkında Meclis, bilmüzakere işari reye kara
rını verir.» 

136 ncı madde de denmektedir k i ; «İŞari 
reye müracaat zaruri olmıyan sair hususlarda 
açık rey verilmesi talebe mütevakkıftır» Açık 
rey bir meselenin ilk reye konmasında 15 me
bus tarafından tahriren talebolunabilir.» 
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İçtüzüğün bu sarih hükümleri karşısında ve | 

Meclisin bugüne kadar olan teamülü muvace
hesinde açık oy talebini reye koymaktan mem
nunum. (Soldan, alkışlar) Mazbatayı oylarınıza 
sunuyorum. Yani Samet Ağaoğlu hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına lüzum olduğuna 
kanaat edinenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmemiştir. (Soldan 
ve sağdan alkışlar) 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko- \ 
misyon raporu hakkında İşletmeler eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) (S. 
Sayısı: 6 ya ek) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN '— Buyurun Sayın Betil. 

BÎR NUMARALI İNCELEME KOMİSYO
NU ADINA KOMİSYON BAŞKANI ZlHNÎ 
BETÎL (Tokat Senatörü) — Muhterem arka
daşlar^ dinlediğiniz çok uzun savunmanın bü
yük bir kısmının müzakere ettiğiniz konu ile 
hiçbir; ilgisi yoktur. Müzakere ettiğiniz konu, 
Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan ve imtiyaz 
sahipleri tarafından özel teşebbüs halinde işle
tilen linyit maden ocaklarına giden Bolu - Gök-
çesu -.Mengen yolunu, Samet Ağaoğlu'nun, ba
kanlık nüfusunu mevzuata aykırı olarak kullan
mak suretiyle, Eskişehir vilâyeti nafıasına yap
tırması ve inşaat bedelinin büyük bir kısmını, | 
bu işle hiçbir alâkası oîmıyan Etibanka ödet- ) 
mesi konusudur. I 

Bakan, yol yaptırır. Bu yola memleketin ih
tiyacı vardır. Yolun yaptırılmış olmasından, bir 
ihtiyacın karşılanmış bulunması hasebiyle mem
leket istifade eder. Şuna, hiçbir kimsenin sözü 
olamaz. Fakat, bütün işlerin mevzuata uygun 
olaral|: yaptırılması lazımdır. 

Bolu'nun Mengen ilçesindeki linyit maden 
ocakları ile, keza bu ocaklara giden yol ile Eti- j 
bankın hiçbir ilgisi yoktur. O halde yolun mas-

(1) S. Sayısı: 6 ve 6 ya ek basmayazılar 
tutanağın sonundadır. 
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rafı neden Etibanka ödetiliyor? Bütün mesele, 
bu arz ettiğim husustan ibarettir. 

Komisyonumuz, içtüzüğün 170 nci maddesi
ne göre görevlendirdiğiniz bir komisyondur. 
Vazifesi, evrak üzerinde inceleme yaparak ve 
her çeşit siyasi mülâhazadan uzak olarak ulaş
tığı saımimî kanaati bir raporla Yüksek Mecli
sinize sunmaktan ibarettir. 

Meclis Soruşturmasının açılmasına karar 
vermek, ilgiliyi muhakeme ve mahkûm etmek 
demek değildir. Hattâ Meclis soruşturması ya
pıldıktan sonra, ilgiliyi Yüce Divana sevk et
mek dalhi ilgiliyi mahkûm etmek demek değil
dir. Zira, sizi Meclis soruşturması sonunda el
de edilen neticeleri nazara alarak sanığı Yüce 
Divana sevk etmeye lüzum, görmiyebiiirsiniz. 
Yüce Divan da; mahkûmiyet kararı verebile
ceği gibi beraet kararı da verebilir. Raporumuz, 
içtüzüğümüzün 170 nci maddesine göre tanzim 
edilmiş bir rapordur. Kanaatimizi raporumuzda 
arz ve izailı etmiş bulunuyoruz. Yüksek Mecli
siniz, kazai bir vazife ile karşı karşıyadır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar, bir talihsizliktir ama, bundan 
çok daha ağır ve delilleri daha fazla açık gö
züken bir dosya hakkında Muhterem Meclisin 
kanaati belli olduktan sonra, bu kürsüden ko
nuşmanın güçlüğünü takdir ediyorum. Yalnız, 
herkes kendisine düşen vazifeyi yapmakla mü
kelleftir. Böyle olunca bir noktayı açıklamak, 
vazife teşkil edecektir. O da şudur: Büyük Mec
lis, bugün gündem icabı görüştüğü konularda 
bir nevi yüksek kazai organ durumundadır. Bi
naenaleyh vereceği kararlarda adaletin bağlı ol
duğu bütün kaidelere bağlı olmak zaruretinde
dir. Adalette hissin yeri olmamak lâzım gelir. 
Büyük Millet Meclisi elbette ki, siyasi organ
ların en üstünde bir organdır. Ama onun da 
murakabesinde bulunan tarih ve Meclis aleni
yeti vardır. Ofelecek kuşaklar veyahut bu mem
leketin ve başka memleketin ilim adamları şu 
dosyalan yarın, bizim üzerinde durmadığımız 
noktalara kadar, didik didik edecekler ve bi
zim hakkımızda' karar vereceklerdir, öyle ise 
muhterem arkadaşlar, biz burada bu vazifenin 
ışığı altında (hareket etmek zorundayız. Anaya
samız da bunu emretmektedir. Anayasamız 
«bir hukuk devletiyiz» diye yazmaktadır. Şim-
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di, biz hislerimize kapılır ve adedi ekseriyetle, 
âdeta bu meseleleri halletmeye kalkarsak, zan
nediyorum ki, yanlış bir hareket yapmış oluruz. 

Olaya gelince : 
Muhterem arkadaşlar, ortada, özel teşebbüs 

eflarak işletilmekte olan bir madene, yani bir te
şebbüse - bir şahsa d'a diyebiliriz - yol yapma 
keyfiyeti vardır. Şimdi ceza hukukunun derin 
nazariyatına girmeksizin; eğer bir Bakanın, 
Bakanlığında neler yapacağı kanunla gösteril
miş ve eğer Bakan bunun dışına çıkmışsa, bu, 
sarih olarak amacı ne olursa olsun, gönlünde 
hangi asil düşünce yatarsa yatsın, suç teşkil 
eder. Şimdi, o zaman Bakanlık yapan ve biraz 
evvel de, bu işleri yaparken, yalnızca memleke
te hizmet etmek istediğini ifade eden, memleketi 
kömürsüzlükten kurtarmak için hareket ettiği
ni, uzun ve mufassal bir şekilde anlatan bir in
san var. Bu insan bize daha müdafaasının ba
şında, «bu işi soruşturursanız, araştırırsanız, 
memmin olurum» diyor. Binaenaleyh, bu Mec
lis bundan -evvel yine buna benzer bir hâdisede, 
Mehmet Baydur hâdisesinde gösterdiği dikkat 
ve itinaya eşit olarak sanık mevkiinde bulunan 
insanı da korumak bakımından bu itinayı gös
terecektir. Bugün için böylesine ağır bir mesele 
ile karşı karşıya bulunduğumuzdan, bu mesele 
hakkında vereceğiniz reyleriniz nasıl -6606111 
ederse etsin, bu sizin en yüksek hakkınızdır. 
Eğer bugün biz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak bu mesele hakkında bir sonuç kararı ve
rirsek, öyle 'zannediyorum ki, sanık mevkiinde 
hıtlunan, belki de beraet etmesi çok muhtemel 
dlan, zaman aşımından dahi beraet etmesi çok 
muhtemel olan bir insanı töhmet altında bırak
mış oluruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BARKAN — Buyurunuz Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (C. S. Sakarya Üyesi) 

— Muhterem Reis, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin muhterem üyeleri, Bolu - Mengen yolu
nun yapımına Etibank bir miktar para ile işti
rak etmiş ve Vekil de vazifei memuriyetini sui
istimal etmiştir. Suçun sübutu halinde Vekilin 

. hareketi Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine nıümastir. 

Huzurunuzu fuzulen işgal etmek istemem. 
Ancak meseleyi derinliğine tetkik etmek, isnad-
edilen suçun kanun karşısındaki yerini tâyin et
mek Yüksek Meclisinizin başta gelen vazifesi
dir. 
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Vekili, sureti sevkme göre tecziye edebil

mek için, bu zatın evvelâ keyfi muamelede 
bulunduğunu tesbit etmemiz lâzımdır. Hemen 
arkasından, bu zat, bu hizmete yakınlarını 
sevk ederken, neticede şahsi menfaat temin 
etmelidir. Ve yine bu hizmet neticesinde, üçün
cü şahıs bundan zarardide olmalıdır. Ve he
men arkasından da, vekilin, bu hizmete ya
kınlarını sevk ederken suç işleme kasdiyle 
hareket etmiş olması lâzımgeldiğini de hatır
dan çıkartmamalıdır. Sureti katiyede yük
sek huzurunuza bu mânaya gelen bir politika 
getirmek kararında değilim. Mazinin yara
larını sarmanın heyecanı içinde bulunduğu
muz bir günde, huzurunuzda size hitabeden 
arkadaşınızın bu seviyenin dışında kaldığına 
inanmanızı hassaten istirham ederim. 

Vekil ne yapmış? 1954 ve 1956 seneleri için
de hepimizin bildiği gibi kömür sıkıntısını 
yenmek istemiş. Kömür sıkıntısını yenmek için 
ne yapılır? istihsal artırılır. Bundan başka? 
istihsal edilen kömür ihtiyaç mahalline sevk 
edilir. 

Mevzuatı hepimiz birlikte tetkik edelim. 
İşletme mahallindeki yolu Devlet yapmaz, 
Nafıa Vekâleti yapmaz, kömürü istihsal ede
cek olan müessese yapar. Kömür İşletmeleri 
Umum Müdürlüğü o tarihte kurulmadığına 
göre, Etibank kömür işletme salâhiyetini elin
de tutuyordu. Şu hale göre, kömür istihsa
lini artırmak, kömür sıkıntısını yenmek, bir 
evvelki vekilin düştüğü hatalardan kendisini 
kurtarmak ve kömür ithaline yer verme
mek için, yerli para ile yol yapmıştır. (Soldan 
alkışlar.) 

Arkadaşlarım. 
özür dilerim, sureti katiyede politika yap

mak kararı ile huzurunuza çıkmış değilim. 
Tetkik edelim, işin derinliğine varalım, bir 
arkadaşımızın söylediği gibi, hukuku sureti 
ketiyede reddetmivelim. Kendisine - çok değer 
verdiğim Reşit Ülker arkadaşım «yapılan bir 
iş, çok faziletli olsa dahi bir kitaba uymuyor
sa ve kanuna aykırı düşüyorsa suçtur.'» bu
yurdular. Çok yerindedir. Bu, Türk Ceza Ka
nununun prensibidir. Fakat arkadaşlar, Türk 
Ceza Kanunu kasdı cürmiyi esas tutar. 

Yine çok değer verdiğim Komisyon Sözcüsü 

— 161 



T. B.M.M. B:14 
2ohni Retil sözlerinin bir noktasına iştirak 
etmediğimi üzülerek ifade etmek istiyorum : 

«Dosyada, hilâfında sureti katiyede delil 
yoktur. Yalnız bir teamül olarak ve her halde 
dosyaları aidolduğu mercie tevdi etmenin 
heyecanı içerisinde bulunan bir zihniyetle, 
suçluya devamlı şaibeden kurtarmış olmak için 
hakkında dâva açalım, nasıl olsa beraet ede
cek, bu şaibe üzerinden kalkar» diyorlar. Bu, 
ziyadesiyle hatalı bir yoldur. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun ıstırabını 
Zihni Betil değil, çeken bilir. Takdir Yük
sek heyetinizindir. (Soldan ve sağdan alkışlar.) 

'BAŞKAN. — Buyurun, Komisyon Başkanı. 
1 NUMARALI İNCELEME KOMİSYONU 

BAŞKANI ZİHNİ BETİL (Takot Senatörü) — 
Muttıterem arkadaşlar; Ahmet ve Mehmet'e ait 
linyit maden ocaklarına giden yolu yaptırmak 
için bir Bakan, Hasan ve Hüseyin'in cebinden 
para alır da sarf ederse, maksat memlekete fay
da sağlamaktır, yol bu1 maksatla yapıldı, bu fay
da sağlanmıştır, diye, o Bakan mevzuata tama-
miyle aykırı olan bu tasarrufundan dolayı ma
zur görülebilir mi ? Yol yaptırmak ayrı bir iştir. 
yaptırılan yolun masrafını, mevzuata aykırı 
olarak bir müesseseye yüklemek ayrı bir iştir. 
Mesele, 'budur. Linyit işletmesiyle Etibankm 
hiçbir ilgisi yoktur. Etibanka, yol için har
canan paranın büyük bir kısmı ödettirilmiştir. 
Raporda yazılı hususların cümlesi bilirkişi tan-
kikatiyle de sabittir. Rapor dosya içindedir. 
Her harcamanın, her işin mevzuata uygun ol
ması, her muamelenin, her işin mevzuata uygun
luğunun aranması lâzımdır. Bütün mesele, mev
zuata aykırılığı muhakkak olan bu hâdisenin 
suça konu teşkil edip etmediği noktası üzerin
de kanaat izharından ibarettir. Komisyonumuz, 
kanaatini, delillere istinadederek, raporunda 
izttıar etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Orh'on. 
SABAHATTİN ORHON (C. Senatosu Gire

sun Üyesi) — Muhterem Başkan, muhterem Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azaları, bu mevzuda ko
nuşmak karamada değildim. Bendenizi söz al
maya sevk eden husus, sayın komisyon sözcü
sünün izahlarında, işletme sahibinin bir hususi 
teşebbüs ve bu sıfatı ile, sanki, hususi teşebbü
sün yardıma lâyık değil imiş gibi gösterilme
sinden doğmuştur. 
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Arkadaşlar, eğer o seneleri hatırlarsak, o se

nelerde, memlekette, değil sadece Eti'banls, 
Devlet kadrosu dâhilinde çalışan bütün işlet
meler sıkıntı içinde ve kömür istihsaline âmil 
her hususi teşebbüse yardım etme durumunda 
idi. Çünkü, eğer istihsal artırılmasaydı, demin 
bahsettikleri gibi> bir evvelki Vekil Polonya'
dan kömür ithaline karar vermiş idi. Kömür 
itlhal etmek durumunda ise memleketin bir hay
li dövizini harcamak mecburiyetinde kalınır 
idi. İşin o tarafında da durmuyorum. 

Şu zihniyetin kafalardan çıkmamasını isti
yorum : Hususi teşebbüs bu memlekette yardı
ma lâyıktır. 

Ve o hususi teşebbüsün intihalini, eğer ih
tiyaç var ise, istihlâk mahallerine ulaştırmak 
elbette Devletin vazifesidir. 

Kaldı ki, Etibank kömür istihsalinde, kö
mür işleriyle birinci derecede alâkalı bir Dev
let teşekkülüdür. Etibankm bu işi yapması da 
birinci derecede vazifesi içindedir. Bendeniz sa
dece bu hususa işaret etmek üzere söz almış 
bulunuyor idim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat Milletvekili) 

— Saym Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 
Bu kürsüde ifade edilmek istenilen fikirleri 

kısaca söylemek lüzumuna inandığım için, her 
zaman olduğu gibi> şimdi de çok kısa konu
şacağım. 

Buraya kimseyi müdafaa etmek için gelme
dim. Bir müdafaa sadedinde kaldırılan ellerin, 
sadece o şahsı müdafaa etmek için kaldırılma
dığını izah etmek ve buna Yüksek Heyetinizi 
inandırmak için çıktım. Mesele bu şekilde ol
muş, şu şekilde olmuş, bu kısmı bırakıyorum. 

Her hâdise karşısında aynı şekilde düşünen 
insanlar olarak Hıareket etmemiz lüzumuna ina
nıyorum. Yarın, öbürgün 'buraya bir kanun ta
sarısı gelecek ve *bu kanun tasarısına hep bir
likte el kaldıracağız. Bugün bu kadar basit bir 
hâdise için illâ cezaya çarpılmasını istiyenierm 
yarın o tasarı münasebetiyle burada' başka şe
kilde konuşmaları bir tenakuz olur, arkadaş
lar. (Alkışlar) Bu bakımdan, bu hususta da 
fazla uğraşmadan kararlarımızı verelim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sarıgöllü. 
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OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (G Senato- | 

su Aydın Üyesi) — Muhterem Başkan, muh
terem Türkie Büyük Millet Meclisi üyeleri; hâ
disenin teknik tarafı alâkalı zevat tarafından 
izah edildi. Ancak, bir nokta meskût geçildi. 

Heyetiniz hiçbir zaman bir sorgu veya müd- I 
deiumumilik müessesesi değildir, bir ittiham I 
jürisidir. Eğer kanaat getirirse, hakkında dâ
va açılması için müsaade verir, ittiham eder. 
Hattâ madde de tâyin etmez. 

Yalnız, hâdisede mühim olan bir husus, Iher 
nasılsa gözden kaçmıştır. Hakkında dâva açıl
mak üzere konuşulan şahıs, müebbet hapse 
mahkûmdur. Zannedersem bu şahıs hakkında 
böyle bir yola gidildiği takdirde verilecek se
nelerin, ne hukukan ve ne de hissî adaletle ra
bıta ve alâkasını maalesef göremiyorum. Bu 
itibarla biz ithamımızı yaparken, bir itham jü
risi olarak bunu da nazarı dikkate almamızın 
ve miktarı kâfi görüşüldüğüne göre meseleyi 
burada bitirmenin faydalı olacağı kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız daha söz iste
miştir. Bununla beraber üç tane kifayet takriri 
gelmiştir. Okutuyorum : 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Mesele tevazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Antalya Senatörü 

Mustafa özet 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tinin oya konulmasını arz ederiz. 
İstanbul Milletvekili izmir Milletvekili 
Mahmut Rıza Bertan M. Ali Aytaş 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Mevzu aydınlanmıştır. Kifayeti müzakere arz 

ederiz. 
izmir M. V. izmir M. V. 
Saim Kaygan Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Her üç takrir de kifayeti tazam-
ınun etmektedir. Müzakerenin kifayetini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, görüşmeler bitti. Şimdi karar I 
alma safhasına geldik. Başkanlık Divanınız Mee- I 
liste nisap olup olmadığı hakkında tereddüdet- \ 
mektedir. Yoklama yapılacaktır. | 
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| İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
j Usûl hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mühim kararlar alırken, bu Mecliste par
maklar çok mühim mânalar ifade eder. Bu mür 
him mânalara riayet etmiyenler, salonu terk edip 
grup toplantısı yapmak suretiyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin toplantısını bu şekilde ek
seriyet yoktur diye, sabote eder Ibir duruma ma
alesef düşmüşlerdir. Buradan arkadaşları birer 
birer grupa çağırtmışlar ve çok muhterem üç, dört 
Halk Partisine mensup arkadaşım hariç, hepisini 
grup odasına götürmüşler ve Meclisin çalışmala
rını bir an için önlemek istemişlerdir. 

Fakat Muhterem Riyaset Divanından istir
ham ediyorum, grup odasında bulunan milletve
killerini Büyük Meclisin ciddiyet ve vakarına ya
kışır bir şekilde buraya davet etsinler. Meclis Ri
yasetinden bunu istiyorum. 

Bunun dışında sevgili arkadaşlarım, reyler 
mağlübolduğu zaman salonlar terk edilmez, fi
kirleri çarpışa çarpışa galip getirmeye çalışılır. 
Büyük Meclisin çatısı altında ciddiyeti terk et
meden mücadeleye devam etmek lâzımdır. 

Bu bakımdan müzakerenin devamını ve grup
ta bulunan arkadaşların buraya davet edilmesini 
Riyaset Makamından istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Ataöv ar
kadaşımızın sözlerini, Başkanlığınız yersiz telâk
ki etmektedir. Çünkü Başkanlık vazifesini müd
riktir. Mecliste nisap olmadığı zaman nisabı elde 
etmek için Tüzüğün emirleri dairesinde hareket 
ettiği de yüksek malûmunuzdur. 

Lütfen yoklama yapınız. 
(C. S. üyelerinden başlanarak Kastamonu Mil

letvekilliklerine kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur, 
müzakereye devam ediyoruz. 

Şimdi 29 ncu maddede mevzuubahsolunan 1 
numaralı Komisyonun raporunu oylarınıza suna
cağım. Bu komisyonun raporu, eski Bakan Sa-
met Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturması açıl
masına mütedairdir. Komisyon raporunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

— 163 — 
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6. •—H• 27\ Mayıs Ü9G0 tnkılâh ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet^ Meclisi" (1)^ "numaralı"5> kişilik Komis
yon raporu hakkında Tarım eski Bakanı Esat 
Budakoglu'hun yazılı müdafaası (3/1) •(S.-Bayı-
sı:8eek) (1) ; 

'BAŞKAN —; Komisyon raporunu ve Esat Bu-
dakoğlu'nun müdafaasını okuyoruz. 

(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Müdafaa kısmını da okuyoruz, 
efendim. 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu'nım ya
zılı müdafaası okundu.)' (2) 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 

1 NUMARALI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUAMMER ERTEN (Manisa Mil
letvekili) — Pek muhterem arkadaşlarım, bu 
dosyanın raportörü de olduğum için sözcü ola
rak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

. Dosyada, gerek teknik elemanlar, gerek 
Yüksek Soruşturma Kurulu bu hâdisede bir suç 
olduğu konusuna varmış ve bu yolda mütalâa-
lariyle raporlarını hazırlamışlardır. Fakat, bu 
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dosyayı tetkik ettikten ve ilgili bütün kanun
ları, ilgili bütün talimatnameleri getirerek ar
kadaşlara okuduktan sonra hakikaten bu konu
da suç olmadığını - ilk def a reyini izhar ederek -
ifade eden bir arkadaşınızım. Demin bâzı arka
daşlarımız, diğer mevzular görüşülürken ko
misyonun ve sözcülerinin hissî hareket ettikle
rini söylediler. Biz, bu dosyaları tetkik ederken 
his]erimizden tamamen uzak olarak ve tama
men hukuki normlara uygun bir şekilde tetki-
katımizı yaptık ve karar verdik. Büyük Millet 
Meclisinin verdiği kararlara hürmet ederim, 
ama biz de kanaatlerimizi tarihin sinesine gö
meriz, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, başka söz is-
tiyen olmadığına göre komisyon raporunu oyu
nuza sunacağım. 

Şimdi ıttılaınıza arz edilmiş bulunan komis
yon raporu eski Bakan Esat Budakoğlu hak
kında Meclis soruşturması açılmasına mahal 
olmadığına mütedairdir. Bu raporu kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde başka görüşülecek bir mese
le yok. Büyük Millet Meclisi Birleşimini kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

» • • - « 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Adapazarı Ortaokulu Öğretmenleri adı
na Müdür Hasan Balcıoğlu'nun, Millet Meclisin
ce irfan ordusuna gösterilen sevgi ve güven duy
gusuna karşı saygı ve teşekkür telgrafı 

2. — Trabzon Gümrük Muhafaza âmir ve me
murları adına Avni Guncalar'ın, Gümrük Muha
faza Teşkilâtı mensuplarının tayın bedellerinin 
artırılmasından dolayı saygı ve teşekkür telgrafı 

(1) 8 ve 8 e ek 8. Sayılı basmayazılar tutanağın sonundadır. 
(2) Müdafaayı muhtevi 8 e eh 8. Sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 



Dönem : 1 
Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı 

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafası (3 /1) 

Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 1 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 5 . 3 . 1962 gün ve 1420 sayılı yazıları cevabıdır: 
Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi memurlarından Enver Güvener ve beş arkadaşının Cum

huriyet Halk Partisine mensubolmalan sebebiyle 24 . 12 . 1957 tarihinde muhtelif yerlere nakle
dilmelerini istemek suretiyle memuriyet görevimi suiistimal eylediğim iddiasına ve bu hususta 
Meelis soruşturması açılması gerektiğine dair olan Bir numaralı İnceleme Komisyonunun 21.2.1962 
tarih ve (1) numaralı mazbatasını dikkatle okudum. Bu iddialara cevap vermeden önce bir hu
susu açıkça belirtmek isterim : 

Maruzatım, hakkımda Meclis soruşturması açılmasını önlemeye matuf değildir. Bunun tam ak
sine olarak kurulacak bir Meclis Soruşturma Komisyonu huzurunda bu mesele ve benzeri iddia
ların ne derece mesnetsiz olduklarını, ihbarların gerisinde gizlenen hakiki maksatların nelerden 
ibaret bulunduğunu meydana çıkartabilmem için Yüksek Meclisçe soruşturma kararı verilmesini 
İsrarla istiyorum. Ancak, gerek Yüksek Meclisin benim bu talebimle bağlı bulunmaması, gerek 
Bir numaralı İnceleme Komisyonu mazbatasında göze çarpan tezatlar ve Meclis soruşturması mü
essesesinin dayandığı prensiplere aykırı hukuki mütalâalar karşısında, Meclis İçtüzüğünün 171 
nci maddesinin son fıkrası ile bana tanınan müdafaa hakkımı kullanmak zaruretini de hissediyo
rum. 

Beş kişilik İnceleme Komisyonu mazbatası Soruşturma Kurulunun etraflıca soruşturma 
yapmamış ve Enver Güvener hariç, diğerlerinin nakil sebeplerini dahi tesbit etmemiş olduğunu 
yazmakta, benim ve varsa diğer alâkalıların leh ve aleyhlerinde delil toplama işinin tekemmül 
etmediğini ifade etmektedir. 

Hal böyle ise ortada kupkuru bir ihbardan başka bir vesika yok, demektir. Bu manzara biz- -
zat İnceleme Komisyonunun da dikkatine çarpmış olacak ki, mazbatanın netice kısmında 343 kişi
lik ve daha küçük listelerde adları yazılı memur ve işçiler için tarafımdan hiçbir talepte bulunul
madığının sabit olduğunu tesbit ettikten sonra «ihbar ve şikâyet delil ihtiva ettiğinden» ibaresi
ne dayanarak hakkımda muhakkak bir soruşturma açmaya çalışmış, bu suretle de bir yandan leh 
ve aleyhte delillerin toplanmadığını söylerken, bir yandan da delil mevcudiyetini iddia etmek 
gibi hazin ve garip bir tezada düşmüştür. Komisyonun düştüğü bu tezat karşısında İçtüzüğün bu 
hususla alâkalı hükümlerini gözden geçirmek zarureti kendisini gösteriyor. 

Meclis İçtüzük hükümlerine göre mesuliyeti mucip hallerde Meclis soruşturması müessesesi iki 
yoldan harekete geçirilebilir : 

1. Meclis içinden ve 169 ncu maddede yazılı şekilde; 2. Meclis dışından ve 170 nci maddede 
gösterildiği veçhile. 
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Malûm olduğu üzere İçtüzüğün 170 nei maddesi, adliyece bir işin takibi sırasında İcravekillerin-

den birinin vazifesinden mümbais bir husustan dolayı «vazifesizlik» kararı verilerek Meclise müra
caat olunması halini derpiş etmektedir. 170 nci madde metninde, bir adlî soruşturmanın dâva açıl
masından sonraki safhasını ifade eden «takibat» kelimesinin kullanılmış olması, bunun yanında 
adlî merciin vereceği «vazifesizlik» kararından bahsedilmiş bulunması 170 nci maddenin ancak 
açılmış bir dâvanın tahkiki veya rüyeti sırasında ve adliyece vâki müracaat üzerine işliyebileceğini 
göstermektedir. Kanun vâzımın 170 nci madde metnine böyle bir sarahat koymasının sebebi ise, ta
kibat başlamadan, yani alâkalılar hakkında dâva açılmadan evvel 170 nci maddenin işlemesine mâ
ni olmak içindir. Aksi halde, savcılıklara yapılacak vekillerle irtibatlı her ihbar üzerine Meclise mü
racaat edilmesi ve sırf bu müracaata dayanarak Meclis soruşturması müessesesinin otomatik bir 
surette harekete geçirilmesi gibi hukuk ve teminat anlayışlariyle taban taban zıt netice hâsıl olurdu. 

Doğrudan doğruya vekilin mesuliyetini mucib olacağı evvelce bilinen bir hâdiseden dolayı esasen 
adlî mercilerce tahkikat ve takibat yapılamaz. Böyle bir halde meselenin Yüksek Meclise intikali 
ancak İçtüzüğün 169 ncu maddesine göre olabilir. 170 nci maddedeki halin 169 neu maddedeki hal 
ile her hangi bir ilgisi yoktur. Eğer böyle olmasa idi kanun vâzıımn ayrı bir madde sevk etmesine 
lüzum ve ihtiyaç görülmezdi. 

Metnin ve Meclisteki muhtelif tatbikatın sarahati karşısında inkârı mümkün olmıyan bu gerçe
ği böylece belirttikten sonra, şimdi de hakkımdaki ihbarın Yüksek Meclise intikal şekli üzerinde 
durmama müsaadenizi istirham edeceğim : 

Mazbatanın tetkikinde hakkındaki ihbarın Yüksek Soruşturma Kuruluna, bu kurulun 27 Mayıs 
1960 tarihinde vekâlette bulunmıyan eski vekiller hakkında da soruşturma yapmaya salahiyetli ol
duğu zaman tevdi edildiği anlaşılmaktadır. 169 savdı Kanunun 27 Mayısta vekâlette bulunmıyan 
şahıslar hakkında soruşturma yapmak salâhiyetini Yüksek Soruşturana Kurulundan alması üzerine 
evrakın Yüksek Meclise Sunulduğu görülmektedir. 

Bu vaziyete göre hukuki durum şöyledir : 
Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılması icabeden şikâyet veya ihbar önceki kanuna 

göre Yüksek Soruşturma Kuruluna yapılmış, daha sonra kanun değişince bu ihbar Yüksek Soruştur
ma Kurulu tarafından salahiyetli merci olan Meclise tevdi edilmiştir. 

Bu noktayı da belirttikten sonra vatandaşların bir vekil hakkında Meclise müracaatte salâhiyet
leri var mıdır, yok mudur, ve böyle bir müracaat olursa İçtüzük hükümleri karşısında nasıl ha
reket edilir, bu hususları araştıralım : 

Her vatandaş Anayasanın 62 nci maddesi gereğince Meclise müracaat edebilir ve bu müracaat 
bir Vekilden şikâyetçi veya bir Vekil hakkında ihbarı da mutazammm olabilir. Fakat her hangi 
bir vatandaş tarafından gerek doğrudan doğruya Meclise sunulan, gerek başka mercilere yapılıp 
yine her hangi bir şekilde Yüksek Meclise intikal eden bu şikâyetler üzerine keyfiyet 170 nci mad
dede yazılı Beş Kişilik İnceleme Komisyonunda değil doğrudan doğruya Dilekçe Komisyonunda 
incelenir. Dilekçe Komisyonu ihbar veya şikâyetin ya asılsızlığı kanaatine varır ve işlem yapılma
sına mahal olmadığı kararını verir., yahut da ihbar ve şikâyet konusunu derinleştirmeye lüzum 
hisseder. Bu derinleştirme sonunda da Vekilin gerçekten mesul olabileceği inancına varırsa İçtü
züğün 169 ncu maddesine göre bir takrirle meseleyi Meclise getirir. Çünkü Meclis encümenlerin
den her hangi birinin, bu arada Dilekçe Komisyonunun da 169 ncu maddeye göre takrir veremeye
ceklerine dair bu^madde metninde her hangi bir mâni hüküm yoktur. Dilekçe Komisyonu bizzat 
yapacağı incelemeyi kâfi görmezse yine bir takrirle Meclise müracaat ederek hâdisenin aydınlan
ması için İçtüzüğün 177 nci maddesinde yazılı yoldan da soruşturma yapılmasını istiyebilir. Nite
kim bu maddenin son fıkrasında tahkikat icras-nı her hangi bir komisyonun istiyebileceği açık
ça yazılmıştır. 177 nci maddeye göre kurulacak komisyonun yapacağı soruşturma sonunda topla
nan delillere göre Vekilin mesuliyeti hakkında bir kanaate varılırsa, mütaakıp delillerin toplan
ması ve lüzumu muhakeme karan verilebilmesi maksadiyle bir rapor tanzim edilebilmesi için yine 

T. B. M. M. ..-(S. Sayısı: l e ek) 



îçtüzüğün 169 ncu maddesine göre bir soruşturma komisyonu kurulur ve Yüksek Meclis ancak 
bu komisyonun mazbatası üzerine son kararını verir. 

Bir an için adlî mercie yapılan her hangi bir ihbarın Vekile aidiyeti anlaşılır anlıaşıkniaz Meclise 
sunulması üzerine otomatik olarak 170 nei maddeye göre Beş Kişilik bir Komdısyonam faaliyete ge
çebilmesi ihtimalini düşünelim. Bu takdirde hissî veya siyasi sebeplerle bir Vekili taciz etmek 
istiyen herkes her hangi bir savcılığa Vekilin iştirakinden bahseden bir ihbar yapabilir. Bu ih
bar veya şikâyetin savcılıkça incelenmesi mümkün olmadığına göre savcılık bu husustaki evrakı 
hiçbir soruşturma yapmadan Yüksek Meclise tevdi edebilir. İhbar veya şikâyet eğer normal ola
rak havalesi icabeden Dilekçe Encümenine gönderilmeyip de her seferinde Beş Kişilik Komisyona 
havale edilirse hiçbir Vekilin soruşturma havasından kurtulup rahat çalışmasına imkân kalmaz. 
Çünkü esasında açık olmıyan böyle bir yol, bir maksada bağlı olarak ve metinler zorlanarak 
açılacak olursa bu yola başvuranların sonu alınamaz. Bu suretle de Anayasanın âmme işlerinin se
lâmetle yürümesi bakımından kabul ettiği bir teminat müessesesi ortadan kaldırılmış ve bu müessese
nin konulmasındaki bütün faydalar bertaraf edilmiş olur. 

Kanun vâzımm Meclis soruşturması müessesesini sağlam esaslara bağlamakta ne derece haklı ol
duğunun en güzel delilini Bir numaralı İnceleme Komisyonunun hakkımda tanzim ettiği şu bir sayılı 
ve 21.2.1962 tarihli mazbatasında bulmak mümkündür. Çünkü bu mazbata İçtüzük hükümlerinin 
bütün ruhu ile nazarı itibara alınmaması halinde teminatsızlığm ne ölçüde genişliyebileceğinin bir 
misalini teşkü etmektedir. Filhakika mazbatada benim 1957 seçimlerinde muhalif partiler lehine çalış
tıkları için müesseseden uzaklaştırılmaları hedefi ile Demokrat Parti Zonguldak teşkilâtı tarafından 
hazırlanmış 343 kişilik bir listeyi Ereğli Kömür İşletmeleri Müdürü Behzat Firuz ve Türkiye Kömür 
İşletmeleri Umum Müdürü Nevzat Yerdel'e makamında ibraz ettiğim, bu listelerde adları yazılı şa
hısların durumları hakkında malûmat aldığım, onların ise £u şahısların müessese için faydalı eleman
lar olduklarını söylemeleri üzerine daha küçük bir liste çıkartarak orada isimleri yazılı olanların da 
durumlarını sorduğum, her iki zatın yine aynı şekilde bu şahısların da müessese için lüzumlu kimseler 
sayıldıklarını beyan etmeleri üzerine onların fikirlerini kabul ederek her hangi bir tedbir alınmasına 
lüzum görmediğim açıkça ifade edilmektedir. 

Mazbatanın kabul ettiği bu duruma göre ortaya çıkan hakikatler şunlardır : 
1. Benim parti teşkilâtından verilen listeleri müesseselerin durumu bakımından incelemek lüzumu

nu hissetmem, 2. Müessese müdürlerini esasen salahiyetli oldukları bu işte ve fikirlerinde serbest 
bırakmam ve mütalâalarına kıymet vermem, 3. Müessese müdürlerinin hiç çekinmeden ve tarafım
dan kabul edileceğini bilerek bana mütalâalarını söyliyebilmeleri... . 

Bu hakikatlerin bizzat mazbatada kabul edilmiş olmasına ve esasen müessesedeki memurların na
kil ve tâyinlerine ait salâhiyetin kanunla müessese müdürlerine verilmiş bulunmasına rağmen Buver 
Güvener ve beş arkadaşının nakillerinde her hangi bir suç ihtimali görülmesi cidden hayrete şayan
dır. Çünkü bu nakillerin müessese müdürlerine tarafımdan yapılan bir teklif veya tazyik ile yerine 
getirildiği, bu nakil fikrine müessese müdürlerinin iştirak etmedikleri ve nakillerin hiçbir mâkul se
bebe dayanmamakta olduğu yolunda mazbatada her hangi bir delil gösterilmediği gibi, yine mazba
tada mücerret mahiyette de olsa böyle bir idd;aya raslanmamaktadır. 

Mazbatada kabul edildiği gibi yüzlerce memurun ismi yazılı listeler için müessese müdürlerinin 
fikirlerini almak şeklinde tecelli eden davranışımdan, geri kalan altı memurun nakli mevzuubahso-
lunca vazgeçmem, iki liste hakkında samimî kanaatlerini ifade edebildikleri mazbatada kabul 
edilen müessese müdürlerinin bu altı kişinin nakli hususunda mütalâa beyanından sarfınazar et
miş bulunmaları aklın ve mantığın alamıyacağı indî tahminler olmaktan öteye gelemez ve elbette 
hukuki bir değer taşıyamazlar. 

Vakaa mazbatada içinde müşteki Enver Güvener ve daha beş arkadaşının bulunduğu bir Üste
yi işletme müdürüne vererek bunların nakillerini istediğim ve bunun üzerine bu şahısların muhte
lif yerlere nakledildikleri iddiasının şahadetle sabit olduğu yazılmaktadır. Buna rağnien bu beya
nın hakikatle zerre alâkası bulunmadığını da yine mazbatanın mütaakıp satırları ortaya koymak* 

T. B. M. M. |(S. Sayısı: l e ek* 
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tadır. Çünkü, mazbata biraz aşağıda bu şahısların nakil sebeplerinin dahi tesbit edilmemiş olduğu
nu, leh ve aleyhteki delillerin toplanma işinin tekemmül etmediğini açıkça ve bu kelimeler kul
lanılmak suretiyle ifade etmektedir. Nakil sebepleri dahi tesbit edilememiş ve leh ve aleyhteki de
liller toplanmamış olduğuna göre bir evvelki cümlede mevcut «şahadetle müeyyet» kaydının mâ
nası ne olabilir? öyle anlaşılıyor ki, şahadetle teyidedilmiş olan sadece bu şahısların nakledilmiş 
bulunmaları keyfiyetidir. Ancak, böyle bir hâdisenin suç mahiyetini iktisabedebilmesi için bir nak
lin mevcudolması kâfi gelmez. Bu naklin görevi kötüye kullanmak suretiyle ve bir kasda makrun 
olarak yapılmış bulunduğunu gösteren deliller de lâzımdır. Tesbit edilemediği mazbatada da ka
bul edilen nakil sebebinin muhik veya gayrimuhik olduğu hususunda ileri sürülecek her mütalâa ve 
iddianın hukuki değeri plmıyacağı izahtan varestedir. 

Mazbatada hemen ilk nazarada tesbit ettiğimiz tezatları böylece belirttikten sonra mazbata
ya hâkini olan bir zihniyete işaret etmeyi zaruri görmekteyim. Bu zihniyet mazbatada şu hükümle 
meydana çıkmaktadır : 

«İhbar ve şikâyet delil ihtiva ettiğinden, bu deliller de toplanmadığı için Meclis soruşturması 
açılarak işin tahkiki gerekir.» 

Bir an için böyle bir görüşün Yüksek Meclisçe iltifata mazhar olduğunu kabul ederek neti
cenin ne olacağını düşünelim. Bu takdirde Meclise intikal eden ve her hangi bir delil ihtiva eden 
her ihbar karşısında 170 nei madde derhal harekete geçirilerek beş kişilik komisyon kurulacak, 
arkasından Meclis soruşturulması açılacaktır. 

Yüksek Heyetinizin şundan emin olmasını isterim ki, eğer Parlâmento ve Devlet hayatımızda 
böyle bir çığır açılacak olursa hiçbir vekil devamlı soruşturma halinden kurtulamıyacak ve soruş
turma müessesesinin ciddîliği kalmıyacağı gibi vekillik mesuliyeti de haysiyet ve şeref sahibi 
insanların taşıyabileceği mesuliyet olmaktan çıkaeâktır. Hangi devirde olursa olsun Hükümet otori-
tesiyle ve bu otoritenin karşılığı olan büyük mesuliyet mefhumu ile oyuncak gibi oynamaya im
kân verebilecek bir kararın Yüksek Meclisten çıkamıyacağmı düşünmek hakkımızdır. 

Kaldı ki, Büyük Meclis benlim haıkikımda her ne pahasına olursa olsun bir tahkikat açmak 
maksadiyle hareket eden sakat ve hukuk dışı anlayışı, hükümetlerin huzur içinde çalışabilmeleri 
için konulmuş bir teminat sisteminin zedelenmesine göz yumacak kadar mergub ve muteber gör
memek durumundadır. Çünkü açılacak tahkikat île elde edilecek netice, teminat nizamında mey
dana gelecek büyük rahnenin Devlet hayatımızda sebebolacağı müstakbel zararlı inkişaflarla as
la kabili mukayese olmıyacaktır. 

Mâruzâtıma son verirken .yukardan beri söylediklerimin hakkımda soruşturma açılmasını ön
lemeye matuf bir kasta bağlanmamasını tekrar istirham ediyorum. Çünkü açılacak soruşturma
nın mağduriyetimi komisyon huzurunda daha çok geniş olarak anlatabilmek gibi şahsım için bü
yük faidesi olduğunu elbette takdir edeceksiniz, En derin saygılarımla. 

29. 3 .1962 
Samet Ağaöğlu Samet Ağaoğlu 

EsM Sanayi Tekeli ve Manisa Milletvekili 
Kayseri Bölge Ceza Evinde 
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Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M, S. Sayısı : 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1 ) 
numaralı 5 kişilik komisyon raporu hakkında Ticaret eski Bakanı 

Sıtkı Yırcalı'nm yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Mot : (Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik tunumi dizi 
puslasuıda 3 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

S . 3 .1962 tarih ve 1420 sayılı yazınızla eki Bir numaralı Komisyonun 3/2 sayı ve 21. 2 . 1962 ta-
rîhli ve hakkımda (Meclis soruşturulması açılmasına lüzum ve mahal 'bulunmadığı kanaatine varılarak 
düzenlenen raporunu 15 .3 .1962 tarihinde tebellüğ ettim. 

Genel Kurulun 5.3.1962 tarihli Birleşiminde kararlaştırılan savunmamı arz ediyorum. 
1. Olayda adı geçen T. C. Ziraat Bankası Hasankeyf Tütünü Tarım Satış Kaoperatifi ve Hasan-

keyf Tütünü İhracatçılar Birliği memurlarının asıl veya vekil olarak tâyinleriyle İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin hiçbir hukuki ve idari ilgisi yoktur. Her üçü müstakil hüviyette birer kanuni müessese
dir. Kanun ve statülerinin çerçevesinde bu işlemler yapılır. 

2. Komisyon kararından öğrendiğime göre; 5.4.1955 tarihinde, adı geçen müessesenin bir kısım 
faaliyetlerini düzenliyen 3460 ve 3659 sayılı kanunlar karşısında yapılan bir vekil memur tâyininden 
ötürü vekâletin mütalâası sorulmuştur. Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğünün omucip sebeplere daya
narak belirttiği mütalâa tarafımdan da uygun görülerek onaylanmıştır. 

Yüksek komisyonun da açıkça belirttiği gibi bu gibi hukuki anlayış ve mütalâalardan ötürü so
rumluluk yüklemek düşünülemiyeceğine göre komisyonca varılan sonucu Yüksek Kurulunuzun takdi
rine saygı He sunarım. 

26. 3 .1962 

Sıtkı Yırcalı Sıtkı Yırcalı 
Eski İktisat ve Ticaret Vekili 
ve Balıkesir Milletvekili. 
Kayseri Bölge Ceza Evinde. 

3 e ek 





Dönem . 1 / - . +±\s 
Toplantı: l T. B. M. M. S. Sayısı : 4 © © K 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik komisyon raporu hakkında Tarım eski Bakanı 

Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Tarım eski Bakam Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 7 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5.3.1962 tarih ve 1420 sayılı yazınızla emir buyurulan müdafaamı arz ediyorum : 
Saray ilçesi hayvan sağlık memuru Ahmet Gezek'in iSavur ilçesine tâyini ve bilâhara oradan Sa

ray ilçesine iadesi muamelelerinde kanunsuzluk yapmak suretiyle vazifemi kötüye kullandığım iddia 
ve şikâyeti karşısındayım. 

İddia ve şikâyete konu olan hâdise ve muamelelerin «ereyan şekli ve hangi düşüncelerle bu tâyin 
muamelelerinin yapıldığı hususları muhterem Bir numaralı İnceleme Komisyonunun raporunda izah 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple, bu hususları huzurunuzda bir defa daha tekrarlamıyacağım. 
Yalnız adı geçen hayvan sağlık memurunun tâyin muamelelerinin tamamiyle kanuna ve hizmet 

zaruretlerine dayanılarak yapılmış olduğunu bunun dışında hiçbir düşüncenin "bulunmadığını, esasen 
vekil olarak kanuni salâhiyetlerimi bu düşünüş ve ölçüler içerisinde kullandığımı arz etmek isterim. 

Binaenaleyh hâdise içerisinde, muhterem Bir numaralı İnceleme Komisyonunun tebarüz ettirdiği 
gibi kanuna aykırı ve suç telâkki edilebilecek hiçbir fiilim mevcut değildir. 

Bu mevzudaki maruzatım bundan ibarettir. Hâdiseyi yüksek takdirlerinize arz eder saygılarımı su
narım. 

28 . 3 . 1962 
Esat Budakoğlu 
Eski Tarım Bakanı ve Balıkesir Milletvekili E. Budakoğlu 
Kayseri Bölge Ceza Evinde. 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı 

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafası ( 3 / 1 ) 

Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğhî ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 9 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 5 . 3 . 1962 tarih ve 1420 sayılı yazıları cevabıdır. 
1957 Milletvekilleri seçimlerini mütaakıp izmit Kâğıt Fabrikasında çalışan ve siyasi vaziyetleri 

hoşa gitmiyen bir kısım memur ve müstahdemlerin isimlerini liste halinde tesbit ve işlerine son 
verilmesi hususunda Sanayi Vekili sıfatı ile işletme Müdürü Enver Atafırat'a emir vererek memu
riyet vazifemi suiistimal eylediğim iddiasına ve bu sebeple Meclis soruşturması açılması gerektiğine 
ait (1) numaralı İnceleme Komisyonunun (4) numaralı mazbatasını okudum. 

Bu mazjbaita da ihtiva ettiği fikir ve mantık tezatları ve Meclis soruşturması müessesesinin da
yandığı prensiplere aykırı hukuki mütalâaları itibariyle inceleme Komisyonunun yine hakkım
daki (1) numaralı mazbatasına çok benzemektedir. Bunun içindir ki, o mazbata münasebetiyle yaz
mış ve Yüksek Meclise takdim etmiş bulunduğum savunmamın, Meclis içtüzüğü karşısında mazba
tanın hukuki durumunu gösteren kısımlarını burada tekrardan çekinerek vakıalar üzerinde göze 
çarpan tezatlara kısaca işaretle yetineceğim : 

1. iddiaya göre bahis konusu muameleler «1957 seçimlerinden sonra ve seçimler esnasında si
yasi vaziyetleri hoşa gitmiyen bir kısım memurlar hakkında yapılmıştır.» Halbuki yine mazbata 
«mevzuubahis 34 kişi filhakika 12 . 9 . 1957 tarihinde başlıyarak muhtelif tarihlerde ya işlerine 
son verilmiş, yahut nakledilmiş veya müddeti müsaidolanlâr tekaüdolunmuştur» demek suretiyle mu
amelelerin hiç değilse bir kısmını seçimlerden önce yapıldığını kabul etmektedir. 

2. Mazbata SEKA Umum Müdürü Enver Atafırat ile benden başka hâdise şahit ve mağdurla
rının ifadelerinin tesbit edilmediğini ve tahkikatın derinleştirilmediğini açıkça yazmaktadır. O hal
de 21 . 1 . 1960 tarihli ifademde bahsettiğim, memurları kanuna göre nakil ve emekliye sevka sa
lahiyetli kimselerin yani idare Meclisi Reis ve âzalarının ifadeleri de alınmamış demektir. Buna gö
re de nakillerin ve emekliye sevk işlerinin yalnız benim emrimle yapılıp yapılmadığı belli olma
dan hakkımda Meclis soruşturması açılması talebi vakıanın mahiyeti ile bağdaşamaz. 

3. Kaldı ki, Enver Atafırat'm «bu liste üzerindeki münakaşamız bir hafta sürdü. Kıymetli olan
ları kurtarmaya çalıştım» şeklindeki sözleri 34 memurun bir kısmı hakkındaki muamelenin benim 
arzularımla ilgisi olmadığının delili sayılmak icabeder. 

Beş kişilik inceleme Komisyonunun 1 sayılı mazbatasına verdiğim cevapta yazılı hukuki müta
lâalarımın bu mazbata için de kabulünü rica ederken yukarıdan beri vâki mâruzâtımın hakkımda 
Meclis soruşturması açılmasını önlemeye matuf olmadığını belirtmek isterim. Aksine olarak bu so-
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ruşturmanm bir zamanlar memlekete hizmet etmiş insanları ne yapıp yapıp suç^u gösterme yoluna 
nasıl sapıldığmı Komisyon huzurunda göstermek imkânını bana bahşedeceğinden emin bulunuyo
rum. Ve bunun için soruşturma açılmasını Büyük Meclisten derin saygılarımla bekliyorum. 

29 . 3 . 1962 
Samet Ağaoğlu, 
Eski Sanayi Vekili ve Manisa Milletvekili Samet Ağaoğlu 
Kayseri Bölge Ceza Evinde. 

mmm> 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 5 8 ek) 
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Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 0 / ^ ^ ^ 

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında işletmeler eski Bakanı 

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 

Not : (İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ügili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasmda 15 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 5 . 3 . 1962 gün ve 1420 sayılı yazıları cevabıdır : 
Bir numaralı İnceleme Komisyonunun İşletmeler Bakanı sıfatiyle görevimi kötüye kullandığım 

hakkındaki beş sayılı mazbatasını dikkatle okudum. Meclis İçtüzüğünün 170 nci maddesine göre 
yazılı savunmamı aşağıdaki veçhile arz ediyorum. Ancak peşin olarak bildirmek istediğim.husus 
şudur : 

Savunmamın hedefi hakkımda Meclis Soruşturması açılmasını önlemiye matuf değildir. Bunun 
tam aksine olarak memleketin, 1954 - 1955 ve 1956 yıllarında geçirmekte bulunduğu kömür sıkın
tısını yenmek ve kömür istihsalini artırmak yo,unda sarf etmiş olduğumuz gayretleri en küçük te
ferruatına kadar Yüksek Meclise ve millete duyurmak imkânını bana bahşedecek böyle bir tahkikatı 
büyük arzu ile beklemekteyim. İçtüzüğün 170 nci maddesinin verdiği hakkı da bir yandan mazbata
da dikkat nazarını çeken bâzı hukuki mütalâalara cevap vermek, bir yandan da Bolu - Mengen yo
lunun yapılmasına Etibankın iştirakindeki maksadı şimdilik kısaca anlatmak için kullanacağım. 

1. Beş kişilik İnceleme Komisyonunun mazbatasından öğreniyorum ki, kendisine yapılmış ih
barları aleyhte dâvalar haline getirmek hevesi çok malûm bulunan Yüksek Soruşturma Kurulu bile 
Bolu'nun Mengen ilçesindeki Linyit ocaklarının istihsalini artırmak gayesiyle bu madenlere giden 
yolun yaptırılmasına Etibankm iştirak ettirilmesini «her hangi bir şahsi menfaat veya keyfî mua
mele maksadını taşımayıp sadece memleketçe çekilen kömür sıkıntısına bir hal çaresi bulmak mak-
sadiyle yapılmış hareket» diye kabul ederek hakkımda muhakemenin men'ine karar vermiş bulu
nuyor. Meselenin Yüksek Meclise intikali sırf, Yüksek Soruşturma Kurulunun, Millî Birlik Komi
tesinin o zamanki mevzuata göre salahiyetli olduğu itirazı üzerine dosyayı yeniden tetkik ile kesin 
karara varmadan önce 169 sayılı Kanunun çıkarak bu kuruldan, 27 Mayıs 1960 tarihinde vekil oi-
mıyanlar hakkında soruşturma yapma yetkisinin alınmış olmasından ileri gelmiştir. Şayet 169 sa
yılı Kanun çıkartılmasaydı ve Soruşturma Kumlu görüşünde ısrar etse idi ne Yüksek Meclis, ne 
de her hangi bir mahkeme bu dâva ile karşı karşıya bulunmıyacaklardı. O halde dosya Meclise yal
nız usul noktasından gelmiş ve içinde bulunan Yiksek Soruşturma Kurulunun muhakemenin men'i-
ne ait kararı bir vakıayı tesbit eden vesika olmak değer ve vasfını kaybetmemiştir. 

2. Kaldı ki, beş kişilik İnceleme Komisyonu, Yüksek Soruşturma Kurulunun hakkımda var
dığı kanaatin aksini gösteren her hangi yeni bir delil elde etmeden yalnız «bir sanığın sabidolan hare
ketinin cürüm Meme maksadına mukarin olmadığının takdiri ise komisyonumuzun yetkisini aşar ve 
mahkemelerin yetkisine dâhil olur.» mütalâası ile sonışturma açılmasını talebediyor. Şayet hukuk bakı
mından vaziyet böyle ise İnceleme Komisyonunun talebi Meclis soruşturması açılması değil, dosyanın 
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Soruşturma Kurulu kurulmadan ve-Meclisin nihayi kararına lüzum hissedilmeden doğrudan doğruya 
mahkemeye gönderilmesi olabilirdi. 

3. Yüksek Soruşturma Kurulunun vermiş bulunduğu mahkemenin meni kararı «her hangi bir 
şahsi menfaat veya keyfi muamele maksadını taşımayıp sadece memleketçe çekilen kömür sıkıntısı
na bir hal çaresi bulmak maksadiyle hareket etmiş olmam» inancına dayanmaktadır. 

Bir numaralı İnceleme Komisyonunun mazbatası Soruşturma Kurulunun bu tesbitine aykırı her 
hangi bir mütalâa ileri sürmüyor, buna mukabil «2805 sayılı Etibank Kanununa rağmen yolun yapıl
masına bankayı iştirak ettirmek keyfiyetinin» cürüm işletme «kasdına mukarin olduğu tahakkuk 
ederse T. C. K. nun 240 ncı maddesinde yazılı görevi kötüye kullanma suçuna konu teşkil edeceğini» 
yazıyor. Mazbata muharrirleri bu ifade ile demek istiyorlar ki, eğer vekilin maksadı kömür buhranına 
çare bulmak ise ortada suç yoktur. Fakat böyle olmayıp vekilin hareketinde «cürüm işletme kasdı? 
varsa suç tekevvün etmiş olur. 

Her hangi bir gerçek veya hükmi şahsa başka hiçbir sebebolmadan sadece «cürüm işletme kasdiy-
le» hareket yaptırma nasıl mümkün olur? Onu kanun nazarında suçlu mevkiine^getirmek kasdmm 
dışında böyle bir hareketi hukuk prensiplerinin, akıl ve mantık kaidelerinin çerçevesi içinde tasavvur 
etmek mümkün değildir. 

Görülüyor ki, mazbata muharrirleri Yüksek Soruşturma Kurulunun vardığı neticeyi kavrayama
mışlardır. Kurul «görevi kötüye kullanmak» suçunun ancak kötü bir maksatla meydana gelebileceği
ni, ortada ise kötü bir maksadın varlığını gösteren delil bulunmadığını, bunun aksine maksadın İşlet
meler Vekâletinin ve Vekilinin vazifeleri arasında ^re yerine getirilmesi gereken bir işin yapılmasına 
matuf olduğunu gösteren delillerin bulunduğunu anlatmakta ve böylece suçun tekevvününe ait delil 
olmadığı için muhakemenin men'i neticesine varmaktadır. 

4. Mazbatada dikkat nazarına çarpan dmer bir hususta şudur : 
İnceleme Komisvonu bana atfedilen fiilin 2805 sayılı Etibank Kanununa aykırı olduğunu açıkça 

iddiadan çekinmiştir. Yalnız isnadedilen, «2805 sayılı Kanuna rağmen Etibanka şifahen ısrar ve yazı 
ile emir verme fiilinin yapılan soruşturma ile sabidolduğunu» kaydetmiş, bunun gerçekten Eti
bank Kanonuna avkırı olup olmadığını kendisi araştırmamıştır. Halbuki dosyasında bulunması ge
reken vesikalara göre : 

a) Bahis konusu yolun vanılması masraflarına Etibankm iştiraki 1956 yılında karara bağlanmış
ta*. Bu tarihte Etibank 2805 savılı Kanuna gö *a salahiyetli olarak en büyük kömür müstahsili 
idi ve kömür madenleri imtiyazları alabilir, bu sı'atla şirketler kurabilir veya kurulmuş şirket
lere iştirak edebilirdi. (Etibank Kanunu madde : 4). 

h) Etibank - Mengen linyit ocaklarına giden yolun yapılması masraflarına daha sonra 
Vumbp.ak bir şirketin hissedarı olarak ve koyacağı sermaye karşılığı iştirak etmiştir. Bu iş
tirak keyfiveti kanuna muhalif olmadığına göre benim İşletmeler Vekili sıfatı ile bankayı iştirake 
t^vik etmem de elbet kanuna muhalif sayılamaz. Nasıl ki, Etibankm bu hususta İşletmeler Ve-
kantine yaptığı yazılı itirazı olmadığı gibi alpina kendisini, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu kuruluncaya kadar işin sahibi savmış, ancak bu Kurum kurularak kömür işleri Etibanktan 
ayrıldıktan sonra artık yol ile ilgisi kalmadığını yazı ile belirtmiştir. Filhakika : 

1. İşletmeler Vekâletinin 16 Temmuz 1956 tarih ve 8656/3 sayılı yazısı üzerine banka umum 
müdürünün idare meclisine yaptığı 27 Temmuz 1956 tarih ve 123 sayılı teklif ile idare meclisi
nin 28 . 7 . 1956 tarih v« 1425/4 sayılı kararında Mengen yolunun masraflarına Etibankm iş
tirakinin kanuna rağmen olduğunu gösteren her hangi bir ibare yoktur. 

2. Keza Etibank İdare Meclisinin 17 . 3 . 1959 tarih vo 1710/2 sayılı Kararında «hususi mü-
teşebbüs ve müstahsılların istifade edebileceği B o u - Gökçen yoluna yapılacak masarifin sonradan 
kurulacak şirkette Etibankm hisseye iştirakini teıkil edeceği İşletmeler Vekâletince ve bankaca 
kabul edilmiş ve fakat bu cihetin tahakkulm mümkün olmadığı gibi «Türkiye Kömür İşleri 
Kurumu» da teşekkül ettiğinden bankamızın kömür mevzuu ve dolayısiyle iş bu masrafla her 
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hangi bir alâka ve münasebeti kalmamış...p> denilmektedir. Bu ifadeye göre Türkiye Kömür Ku
rumu kuruluncaya kadar Banka kendisini bu için sahibi saymaktadır. 

3. Yine Banka Umum Müdürlüğünün îdare Meclisine yazdığı 29 . 7 . 1959 tarih ve 20/2/53 
sayılı tezkerede «hususi müteşebbis ve müstahsıllarm istifade edebileceği Bolu - Gökçen yoluna yar 
pılacak masrafın sonradan kurulacak şirkete Etibankın hisseyi iştirakini teşkil edeceği, İşletmeler 
Vekâletince ve bankaca kabul edildiği halde bu cihetin tahakkuku mümkün olmadığı ve ayrıca 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu da teşekkül ettiğinden Bankamızın kömür mevzuu ve dolayı-
siyle işbu masrafla her hangi bir alâka ve münasebeti kalmadığı...,» yazılmaktadır. 

Bu tezkereler açıkça gösteriyor ki, bahis konusu yolun yapılması masraflarına Etibankın 
iştirak etmiş bulunması bizzat banka tarafından mevzuata uygun bulunmuş ve banka Türkiye 
Kömür Kurumu kuruluncaya kadar kendisini bu işte salahiyetli addetmiştir. Bu da pek tabiîdir. 
Zira Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kuruluncaya kadar memleketin kömür istihsal ve istih
lâkine ait politikasının tesbit ve tatbikinde Etibankın vazifeleri var idi. Bu banka da diğer İk
tisadi Devlet Teşekkülleri gibi millî iktisadın madenler sahasında kalkınmasını bir an önce ger
çekleştirmek gayesiyle kurulmuş bulunuyordu. Bunun içindir ki, Etibank bu Mengen yoluna 
gelinceye kadar buna benzer birçok yardımlar yapmış, birçok iştiraklerde bulunmuştur. En ya
kın bir misal olmak üzere Etibank İdare Meclisinin kararı ile Ereğli Kömür İşletmesinin 1954 
yılında Zonguldak - Filyos yolunun yapılmasına iştirak ve yardımını gösterebilirim. 

Bir Numaralı İnceleme Komisyonu mazbatasının ihtiva ettiği fikir tezatlarına, hukuki pren
siplere aykırı mütalâalara böyle kısaca işaret ettikten sonra Mengen yolunun yapılması işine 
Etibankın iştirakini düşündürmüş olan durumun, yani bu hareketin yapılmasında takibedilmiş 
maksadın arzına geçiyorum. Bu suretle görevimi kötüye değil, iyiye, vazifelerimin icabına göre 
kullanmış olduğumu Yüksek Meclise göstermiş olacağım. 

Benden önce İşletmeler Vekâletini işgal eden zat, memleket kömür istihsalinin ihtiyaçlarımızı 
karşılayamıyaea&ı mülâhazası ile bir yandan İstanbul gibi büyük şehirlerir elektriklerine varın 
caya kadar istihlâklerini azaltmak tedbirlerini düşünür ve teklif ederken, bir vardan da en aşa-
ğıva altıyüzbin ton körnü** ithali zaruretini ileri sürmüş ve bu husustaki fikirlerinde ısrar ederek 
Hükümetten çekilmiş idi. Halbuki memleketimden taşkömürü istihsalini havzasının küçük ve re
zervin başka kömür müstahsili memleketlere nöbetle az olmasına rağmen artırmak, amenaiman 
programlarının tahakkukunu hızlandırmak, kömür vasıflarını gayeye yakın bir ş-kilde ıs^h et
mek tedbirleri alındığı takdirde kömür ihtiyacımızı her yıl yükselecek miktarları ile. de birlik
te içeriden karşılamak mümkündü. Bunun yanında Türkiye dünyanın brllibaşh linyit kömürü 
memleketlerinden biri sayılacak kadar bu cins kümüre de sahiptir. O halde alınacak tedbir dışa
rıdan kömür getirmek ve istihlâki azaltmak değiidi. Bunun içindir ki, İşletmeler Vekâleti mesuli
yetini deruhde ettiğim andan itibaren şu tedbirler üzerinde durdum : 

1. — Amenajman plânlarının tahakkukunu hız1 andırmak ve hususi sektörü teşvik yolu ile taş 
ve linvi't kömürü istihsalini artırmak, 2. — Kömür vasıflarını düzeltmek ve böylece kaloriyi 
yükselterek ton itibariyle noksanı karşılamak, 3. — Linyit kullanabilecekleri halde çeşitli sebep
lerle ve en başta kolaylık ve alışkanlık dolayısiyle taşkömürü kullanan sanavii linyite doğru kay
dırmak, 4. — Lüzumundan fazla stok bulundurmak arzu ve endişesiyle yükselen kömür taleple
rini tetkik ederek normale indirmek, 5. — Her iki cins kömürün istihsal yerlerinden istihlâk yer
lerine süratle taşınmasını sağlamak. 

İşletmeler Vekâletine 1954 yılının Aralık ayında tâyin edildim. Üç yıldan biraz fazla bir za
man burada ve yerine kaim olan Sanayi Vekâletinde kalarak 1958 yılının ba-şmda vazifeden 
çekildim. Şimdi aşağıda sırf bu devreye mahsus olarak vereceğim rakamlar alınmış tedbirlerin 
elde ettirdiği neticeleri ve Yüksek Soruşturma Kurulunun hakkımda muhakemenin men'i kara
rına varmasının sebeplerini Yüksek Meclise gösterecektir. Ancak şurasını arza müsaadelerinizi istir
ham ediyorum. Bu savunmamı hazırlarken içinde bulunduğum şartlar, tetkiklerimin kısa bir müd
det içinde tamamlanmasına imkân vermemiştir. Bunun içindir ki, teferruata giremiyorum. 
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— 4 — 
Takdim ettiğim rakamlar ve malûmat ise tamamen Yüksek Murakabe Heyeti ve 1960 Mayısın

dan sonra memleketimize getirilmiş yabancı tetkik heyetlerinin Maliye Vekâleti tarafından tercüme 
ve neşredilen raporlarından alınmıştır. 

İstihsal artışı : 
Taş kömürü : 
1955*yılında havzanın istihsal faaliyetim felce uğratan büyük ve yüz yıldan beri görülmemiş su 

baskını ve ocaklardaki tahribatına rağmen 1954 yılında tuvenan olarak 5 7.11 000, satılabilir olarak 
3 690 000 ton olan istihsal 1958 de.tuvenan olarak 6 550 000, satılabilir olarak 4 075 000 tona yük
selmiştir. (Maliye Bakanlığı kamu iktisadi teşebbüslerine ait 1961 de basılmış özel raporlardan 
Cilt 2, Sayfa 76-77). 

Yüksek Murakabe Heyeti raporlarına göre ise 1954 de satılabilir kömür olarak 3 527 680 ton olan 
istihsal, 1958 de 3 837 422 tona çıkmıştır. 

Biraz önce bahsettiğimiz Maliye Bakanlığınca neşredilmiş raporda 1958 yılında amenajman 
programının ilk safhasının büyük kısmının ikmal edilmiş ve o zamana kadar 375, milyon Türk li
rası harcanmış olduğu yazılmaktadır. (Sayfa 57) 

Yine bu müddet zarfında satılabilir kömürün vasfı % 35 küllüden % 11 - 14 küllüye yükselmiş
tir. Bu da yerüstü tesislerinin de bilhassa levhaların bitirilmesiyle mümkün olmuştur. Şayet % 35 
küllü satış devam etseydi istihsal edilen satılabilir miktara ait rakam tabiî daha yüksek gözüke
cektir. 

Linyit kömürü : 
Aynı devre içinde yani 1954 yılının sonundan 1958 sonuna kadar linyit istihsal rakamları hu

susi ye resmî sektör ayrı ayrı ve tuvenan ve satılabilir olarak şöyledir : 

Yıl 

1954 

1958 

Görülüyor ki, artış nisbeti tuvenan olarak % 80 nin, satılabilir olarak % 100 ün üstüne çıkmış 
bulunuyor. 

TaşkömÜT""ve linyit bir arada olarak 1954 de 7 811 483 ton olan istihsal 1958 de 10 370 512 tona 
yükselmiş bulunmaktadır. Bu rakam tuvenandır. Satılabilir miktar ise 1954 de 5 131 310 tondan 
1958 de 7 009 655 tona çıkmıştır. Mekki tuvenar olarak ve iki cins kömür bir arada % 30, satı
labilir olarak % 50 civarında bir artış karşısındayız. Adam başına istihsal yfaıe her iki cins kömür 
bir arada 1954 te nüfusumuz 23 441 000 hesabiyle 334 kilo iken, 1958 de 26 163 000 hesabiyle 397 
kilodur. Nüfusumuz aynı kalsa idi adam başıma 1958 yılında 442 kilo düşmüş olacaktı. Bu da 
artaın nüfusa göre % 20, nüfus sabit kaldığı takdirde % 30 civarında bir yükseliş demektir. 

Hususi sektörün teşviki neticeleri : 
Yukarda verdiğimiz rakamlar istihsalin umumi artışı ile beraber linyit sahasında hususi sek

töre yapılan teşviklerin ne kadar müsbet net:çeler verdiğini meydana koymaktadır. Filhakfka 
1954 yılında hususi sektörün satılabilir kömür istihsali 419 209 ton iken 1958 de 1 209 910 ton 
olmuştur. Üç misline çok yakın, % 300 bir artış! 

Rakamları verniye devam edelim: 
Elektrik, şeker, çimento, makina ve kimya, tekel fabrikaları, Sümerbank fabrikaları, tesh'n 

ve bunların dışında sanayi ve işlerde 1954 yılında kullanılan linyit 1 370 000 tondur. Bu un 
419 000 tonu hususu sektörden alınmıştır. A/nı yerlerde 1958 yılında 2 806 000 ton linyit 

Resmî 
(Ton) 

1 656 932 
1 022 101 
2 602 319 
1 724 745 

Hususi 
(Ton) 

443 551 
419 209 

1 218 193 
1 209 910 

Yekûn 
(Ton) 

2 100 483 
1 441 310 
3 820 512 
2 934 655 

Tuvenan 
Satılabilir 
Tuvenan 
Satılabilir. 
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kullanılmıştır. % İOÖ den fazla bir artış!. Bu miktarın 1 115 000 tonu hususi sektörden alın
mıştır. % de 300 civarında bir artış! 

Taşkömürü yerine linyit ikamesi : 
Şimdi taşkömürü yerine linyit kömürü ikamesi yolumda alınmış tedbirlerin neticelerini de 

birkaç -misal ve rakamla göstermiye çalışalım : 
Şeker Sanayii : Bu sanayi de 1954 yluıda 82 000 ton taşkömürü kullanmış iken 1958 yılında 

yeni birçok fabrikaya rağmen ancak 31 000 ton taşıkömürü kullanılmıştır* Aynı sanayi 1954 de 
99 000 ton linyit istihlâk ettiği halde bu miktar 1958 de 288 000 tona yükselmiştir. 

Elektrik santralleri : Elektrik santralleri 1954 yılında 543 000 ton, 1958 de ise 725 000 ton ta§-
kömür istihlâk etmişlerdi. Fakat aynı sanayi 1954 de 144 000 ton linyit kullanırken bu miktar 
1958 de 576 000 tona çıkmış bulunmaktadır. 

Sümerbank fabrikaları : Sümerbenk fabrikaları 1954 de 63 000 ton taşkömürü kullanırken 
bu miktar 1958 de 25 000 tona düşmüş^ buna mukabil aynı fabrikalar 1954 de 123 000 ton linyit 
yakarken 1958 de bu miktar 173 000 ton! olmuştur! 

Selüloz sanayii : Kâğıt sanayii 1954i yılında 59 000 ton taşkömürü kullanırken 1958 de ancak 
38 000 ton kullanmış, buna makabil ayjnı sanayi 1954 de 32 000 ton linyit istihlâk ederken 1958 de 
bu miktar 61 000 tona yükselmiştir I • ' 

Teshinde : 1954 de 233 000 ton taşkömürü kullanılırken bu miktar 1958 de 167 000 tona düşmüş, 
buna karşılık aynı işlerde 1954 de istihlâk edilen linyit 204 000 ton iken bu miktar 1958 de 477.000 
tona yükselmiştir. 

Hulâsa olarak elektrik, şeker, çimento, makina ve kimya, tekel fabrikaları Sümerbank fabrika
ları, teshin ve bunların dışındaki muhtelif sanayi ve işlerde 1Ö54 yılında istihlâk- edilen linyit 
1 327 000 ton iken 1958 de bu miktar:2 384 000 tona yükselmiştir! 

Bolu linyitlerinin durumu : . 
Şimdi de hakkımdaki iddiaya sebep teşkil eden Bolu linyitlerinin durumunu kısaca gözden geçi

receği ı. 
Bu linyitler Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yaptığı tetkiklere göre 4 000 - 6 000 kalorili 

yani en yüksek vasıflı, 2 000 000 tonu muhtemel olarak 12 000 000 tonluk rezervi olan bir sahayı 
ihtiva etmektedirler. Bu mmtakada istihsal edilmiş kömür takriben 500 000 tondur. Bunun mühim 
bir kısmı Kayseri, Adapazarı şeker fabrikaları, izmit Kâğıt Fabrikası, Düzce ve Adapazarı sanayii 
ve teshininde kullanılmıştır. Bolu ormanlık bir Duntakadır. Oradaki linyit kömürünün işletilmesi 
orman tahribatını önlemek, odun yerine kalori hesaplarına göre daha çok ucuza mal olabilecek lin
yiti ikame etmek, ayrıca Bolu'da çeşitli sanayi kurulmasını kolaylaştırmak gibi çok önemli fayda
ları vardır. 

İşte yukardan beri verdiğim şu kısa, umumi malûmat bile, Yüksek Soruşturma Kurulunun, be
nim Mengen yolunun yapılmasına Etibankı iştirak ettirmek isteyişimdeki kastın şahsi menfaat veya 
keyfî muamele arzusuna bağlanamıyacağı, maksadımın Vekil olarak vazifelei'im arasında bulunan 
kömür sıkıntısına bir çare bulmaktan ibaret olduğu, bu itibarla da görevimi kötüye kullanmak gibi 
bir hali gösteren her hangi bir delil bulunmak şöyle dursun, bunun aksine delillerin mevcudiyeti 
karşısında muhakememin men'i lâzımgeldiği inancına neden vardığını göstermeye kâfidir sanıyorum. 

Daha Hukuk Fakültesinin genç bir öğrencisi iken o zamanki T. B. M. M. de dinleyici olarak bu
lunduğum bir celseyi hatırlamaktan kendimi alamıyorum. Serbest fırka reisi merhum Fethi Okyar'-
ın Hükümetin şimendifer politikasını tenkid eden konuşmasına devrin Başvekili cevap veriyor >'e 
haklı olarak «ben neden az şimendifer yaptım üye bir tenkid beklerken neden şimendifer yaptm 
sualine mâruz kalıyorum. Bu ne hazin tecellidir^ diyordu. Memleketin kömür sıkıntısına çare bul
mak için giriştiğimiz mücadelede alınmış tedbirlerin neticeleri meydanda iken bu tedbirler arasında 
ehemmiyetli bir kömür sahasını işletmek maksadiyle düşünülmüş yolun altında, hiçbir delil ve mes-
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net olmadığı halde başka maksatlar aramaya kalkışılması, hattâ bu hususta Yüksek Soruşturma Ku
rulunun bile çok geride bırakılmış olması karşısında kendi hesabıma değil, memlekete en yüksek 
seviyesinden hizmet yeri olan siyaset sahasında çalışmaya hazırlanan nesiller hesabına büyük elem 
ve ıstırap duyduğumu Yüksek Meclise derin saygılarımla arz ederek savunmamı bitiriyorum, 

Sameft Ağaoğlu 
Eski Sanayi Vekili ve Samek Ağaoğlu 
Manisa Milletvekili 
Kayseri Bölge Ceza evi 

1 1 ^ M » » İ 
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Dönem : 1 O ^ 
Toplantı: 1 T . B . M . M . S . S a y ı s ı : O " 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( î ) 
numaralı 5 kişilik komisyon raporu hakkında Tarım eski Bakanı 

Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 19 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5 . 3 . 1962 tarih ve 1420 sayılı yazınızla emir buyuruları müdafaamı arz ediyorum : 
Tahirova Devlet Üretme Çiftliğinin kuruluşu ve bilâhara bu çiftlik arazisinin Türk - Alman 

örnek ve Tatbikatı Çiftliğine devri muamelesini kanunlara aykırı olarak cereyan ettirmek sure
tiyle vazifemi kötüye kullandığım iddiası karşısında bulunduğumu Muhterem Heyetinizin müda
faamın alınmasına mütedair karârı dolayjsiyle öğrenmiş bulunuyorum. 

İddiaya mevzu olan hâdisenin nasıl başladığını ve hangi seyri takibettiğini ve bütün bu mua
melelerin meveut kanuni hükümlere dayanılarak yapılmış bulunduğunu muhterem Bir Numaralı 
îneeleme Komisyonunun raporunda açık olarak görmek mümkündür. Bu itibarla (bu kısma ait 
mâruzâtımı huzurunuzda tekrarlamıyacağım. 

Yalnız Tahirova adı verilen mahalde bidayeten bir Devlet Üretme Çiftliği kurulurken ve bilâhara 
bu çiftliğe ait arazinin Türk - Alman örnek ve Tatbikatı Çiftliğinin intifama tahsisi yapılırken 
kanuna ve onun verdiği yetkilere dayanmakla beraber mütehassıs elemanların müspet olan rey ve 
mütalâalarını da göz önünde bulundurduğumu ve bütün bu muamelelerin tekevvününde ana düşün
cemin memleket ziraatine faydalı olacağına inandığım bir müesseseyi kazandırmak bulunduğunu 
arz etmek isterim. Bu müessese halen yaşamakta ve Türk ziraatine faydalı neticeler sağlamaktadır. 

Binaenaleyh hâdise içerisinde, muhterem Bir numalrah İnceleme Komisyonunun da teTbarüz et
tirdiği gibi asla kanunlara aykırı bir hareketim mevcjıt değildir. Muameleler kanunlara uygun, 
samimî bir vazife anlayışı içinde cereyan ve tekevvün j etmiştir. 

Hâdise hakkındaki mâruzâtım bundan ibarettir. [Mevzun yüksek takdirlerinize nrz eder Kay
gılarımı sunarım. 

28 . 3 . 1962 

Esat Bndakoğlu Esat Budakoğlu 
Eski Tarım Bakanı ve Balıkesir Milletvekili 
Kayseri Bölge Ceza Evi. 




