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kümet tarafından dinlendiği ve bu suretle 
Anayasanın 17 nci maddesinin ihlâl edil
diği iddiası ile Ulaştırma Bakanı hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/31) 389:433 

5. — Sorular ve cevaplar £33 
a) Yazılı sorular ve cevaplan 433 
1. — Maraş Milletvekili Kemali Baya-

zıt'm, yukarı Ceyhan projesi içindeki El- ! 
bistan, Afşin ve Göksu ovalarını sulamak 
üzere yapılması öngörülmüş olan Adatcpe 
ve Karakuz barajlarının Fizibilite ve katî 
projelerinin bitirilip bitirilmediğine dair 
sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı İbrahim Deriner'in cevabı (7/54) 433:^34 

2. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'm, Kastamonu'nun Devrekani ilçesine 
bağlı Etçiler köyü halkından Zinct Dr-niı* 
Kaya'nın, silâhlı şahıslar tarafından evi 
basılıp kendisinin dağa kaçırıldığının doğ
ru olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ya- ; 

zıh cevabı (7/75) 434^435 
3. r— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil- ; 



Sayfa 
oğlu'nun, Kars'ta inşası kararlaştırılan Süt 
Tozu Fabrikasında, yağ ve peynirin de imal 
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4. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-

1. — GEÇEN 1 

Yapılan yoklama sonunda muhalefet partili 
milletvekillerinin hazır bulunmadıkları ve yeter 
çoğunluk bulunduğu anlaşıldı. 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, ken
dilerine, «Atatürk'çü milliyetçi adını takmış olan 
bâzı teşekküllerin toplantılarda, konferanslarda 
ve iktidar gazeteleri sütunlarında şahıs ve züm
releri damgalamakta olduklarına dair yaptığı 
gündem dışı konuşmaya İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan, Türkiye Millî Talebe Federasyonunun iç 
bünyesinde cereyan eden olayla ilgili hususları 
bu şekilde dile getirmenin doğru olmadığı şek
linde cevap yerdi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, Er
zurum Atatürk Üniversitesine bağlı Tıp Fakül
tesinde vukubulan olaylar hakkındaki demecini 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz cevaplan
dırdı. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, ziraat alet ve makinaları ve araçları ile zi
rai gübre ve zirai ilâçların Türk köylüsüne da
ha ucuza satılabilmesi ve bu alanda haksız ka
zançların önlenmesi amaciyle alınması gerekli 
tedbirler üzerinde, 

Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu ve 
Ilyas Kılıç'm Hükümetin müstahsil köylüyü ih
mal eden politikasının doğurduğu zararlı sonuç
lar hakkında, 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve Sam
sun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, ikti
darın gençlik teşekkülleriyle ilgili politikası hak
kında, 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, pan
car bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu hu
susta alınacak gerekli tedbirler hakkında ve, 

Sayfa 
oğlu'nun, Kars ili ve havalisinde yetiştiri
cilerin kâfi, ucuz ve kolay damızlık hayvan 
temin etmeleri için yeni tedbirler düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm ce
vabı (7/79) 436:437 

•fci • ! 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, art
ması muhtemel görünen enflâsyonist baskının 
önlenmesi ve Türk parasının dış ve iç değerinin 
korunması tedbirleri hakkında genel görüşme 
açılmasına dair önergelerini gensoruya çevirdik
lerine dair önergeleri okundu, bu konuların ge
lecek birleşim gündemindeki gensorular sırasına 
alınacakları bildirildi. 

Başkanlık Divanının : 
1. — Birleşimlerin İçtüzüğün öngördüğü Pa

zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılması, 
2. — Bugünlere ilâveten Perşembe günleri 

yalnız Gecekondu kanununun görüşülmesi, 
3. — Çarşamba günleri yapılacak birleşim

lerde saat 17 - 19 arasındaki sürenin sözlü soru
lara ayrılması ve, 

4. — Bütün birleşimlerin .15 - 19 arasında ya
pılması hakkındaki kararı okundu ve bu hususta 
yapılan görüşmeler sırasında Bursa Milletvekili 
Ahmet Türkel tarafından verilen önergenin oy
lanıp oylanamıyacağınm incelenmesi için Birle
şime saat 16,23 te 15 dakika ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Başkanlık Divanının birleşim gün ve saatle

riyle ilgili kararının görüşülmesine devam olun
du ve bu arada verilen değiştirge önergelerinin 
de ele alınması suretiyle son bir şeklin tesbiti 
için Başkanvekillerinden İsmail Arar'm teklifi 
üzerine Birleşime saat 1.7,15 te yarım saat için 
ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Başkanlık Divanının birleşim gün ve süre

leri hakkında, değişiklik önergelerini de ele al
mak suretiyle, vardığı son karar şekli oya sunu
larak kabul olundu, 

JTANAK ÖZETİ 
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Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, 
aşırı sağ ve sol akımların yaygın bir hale gelme
sinde tutum ve davranışlarına dair Hükümet 
hakkında, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, köy 
yollarının yapımına dair Köy îşleri Bakanı hak
kında, 

Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Personel 
Kanununun fiilen uygulanmaması dolayısiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet 
hakkında, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Muş Mil
letvekili Nermin Nefçi'nin gecekondularda otu
ran vatandaşların Hükümetin sorumlu bir men
subunun beyanına güvenerek giriştikleri fiiller
den dolayı tutuklanıp tartaklanmalarına dair 
İmar ve îskân Bakanı hakkında, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 ar
kadaşının, Devlet Personel Kanununun öğret
menlere yanlış ve zararlı uygulanması sebebiyle 
Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakanları hak
larında, 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, Top
rak Reformu Kanununda gerekli çalışmaları 
yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hakkında, 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, T. C. 
Merkez Bankası Genel Müdürünün görevinden 
alınması sebebiyle Maliye Bakanı hakkında, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi aleyhine 
yapılan satışlarla, pancar tohumu vermeme ve 
hukuk dışı tehditler yapılması sebebiyle Tarım 
ve Sanayi Bakanları hakkında, 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, 
mevcut fiyat oynamaları karşısında hayat paha
lılığından en çok zarar gören işçilere bu konuda 
gerekli tedbirleri getirmiyen Hükümet hakkında, 

İstanbul Milletvekilleri Orhan Birgit ve Sup
hi Baykam'm Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
mensuplarına karşı vâki Anayasa ve kanun dışı 
hareektler sebebiyle İçişleri Bakanı hakkında, 

2. — GELEN 

TASARI 
1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/156) (Maliye 
ve Plân Komisyonlarına) 
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Hatay Milletvekili Yahya Kanbulat'ın ortakj 
çı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat seviyelerini 
artırmak yolunda hiçbir teşebbüste bulunmıyaıi 
Hükümet hakkında, 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin servet 
beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda Hükün 
met hakkında, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu';-
nun, ziraat alet ve makinaları ve araçları ile zi
rai gübre ve zirai ilâçların Türk köylüsüne daha 
ucuza satılabilmesi ve bu alanda haksız kazanç
ların önlenmesi amaciyle alınması gerekli tedbir
ler üzerinde Anayasanın 88 ve 89 ncu maddesi 
gereğince, 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer Öz-
dağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkınması po
litikasını tesbit ve bu konuda Hükümet icraatını 
kontrol için, 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ ve 3 arkadaşının, rejim aleyhtarı, yıkıcı fa
aliyetler karşısında Hükümetin durum ve tutu
mu hakkında, 

Genel görüşme açılmasına dair önergeleyi 
okundu bilgiye sunuldu. 

Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, İçişleri 
Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, işe son ver
me ve merkeze alınma gibi bir sebebe dayanma
yan tasarruflar hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması konusunda açılan görüşmelere bir 
süre devam olundu. 

Alınan karar gereğince 18 Mart 1966 Cunta 
günü saat 15 te toplanılmak üzere saat 19,05 ite 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Ahmet Bilgin önol Sakar 
Kâtip 
Siirt 

Adil Yaşa 

KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
2. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mu

ammer Obuz'un, Basın Kanununun 31 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

(İçişleri ve Adalet komisyonlarına) : 
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3. — Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy ve 
60 arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) 
ismi ile bir üniversite kurulmasına dair kanun 
teklifi (2/262) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

4. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, 3456 
sayılı ve 28 . 6 . 1938 tarihli Noterlik Kanunu
na beş madde eklenmesine mütedair kanun tek
lifi (2/263) (Adalet Komisyonuna) 

TEZKERE 
5. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-

ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler, yoklamayı otomatik cihazla yapacağız. Bu 
bakımdan lütfen beyaz düğmelere basınız. 

1. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaVtn, Ka
radeniz Tütün ekicisinin müşkül duruma düştü
ğü, konusundaki gündem dışı demecine Gümrük 
ve Tekel Bakam İbrahim Tekin'in cevabı 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımız gündem 
dışı söz istemişlerdir. Bugünkü gündemimizin 
özelliğine binaen içlerinden yalnızca Sayın Ya
şar Akal'a söz verebileceğim. Buyurunuz Sayın 
Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayıp Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Yüksek huzurlarınıza halen 70 bin aileyi ilgi
lendiren bir meseleyi anlatmak, ekicinin içinde 

kında Başbakanlık tezkeresi (3/269) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kırma 
Komisyona) 

RAPOR 
6. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es

naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/85) (Gündeme) (S. Sayısı : 88) 

(Yoklama otomatik cihazla yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz mev

cuttur, müzakereye başlıyoruz. 

bulunduğu durumu izah etmek ve iş işten geçme
den Sayın Hükümetin tedbir almasını temin 
etmek maksadı ile çıkmış bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi Karadeniz dizi tütün piyasası 
3 Martta açıldı. O günden bugüne kadar büyük 
bir ümit ve sabırla neticeyi bekledik. Bizim bütün 
temennimiz ve amacımız ekicinin emeğinin değer
lendirilmesidir ve bundan zevk duyarız. Ben, 
buraya çıkıp kürsüye Hükümete teşekkür etmeyi, 
ekicinin bu sene çok memnun olduğunu söyleme
yi isterdim. Fakat üzülerek söyliyeyim ki, 15 
günden beri Karadeniz dizi tütün piyasasında, 
tâbir caizse, tam bir fâçia vardır. Tütün ekicisi 

»•«« 

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

BAŞKAN —- Başkanvckili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci birleşimini açıyorıim. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kaderiyle baş başa bırakılmıştır ve çaresizlik içe
risindedir. 

Arkadaşlarım, 21 liradan baş fiyat açılmış bu
lunuyor; ilân böyle. Yalnız, Samsun ve kazala
rında, şurada açıkça söyliyeyim ki, tütünün fi
yatı 4 - 7 liraya düşmüştür. Gerek piyasa açıl
madan evvel, gerekse piyasa açıldıktan sonra tu
tulan yol tamamen yanlıştır. Piyasa açılmadan 
evvel yerine tesbit yapılmadığı için ve ayrıca 
depolar tam temin edilemediği için köylü müş
kül duruma düşmüştür. 

Bir misal arz edeyim: Samsun'un Kavak ka
zasında hastane olarak inşa edilen ve inşaası ta
mamlanmamış bulunan bir bina, tütün deposu ola
rak ayrılmış bulunmaktadır. Hastahanenin tütün 
deposu olarak kullanılmasının acılığı yanında, 
bu tütün deposu ihtiyaca cevap vermemekte ve 
kuruyan tütünler tamamen çürüme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün ekicisinin, 
evvelce ara ettiğim gibi, tesbit yapılmadığı 
için, bilhassa Bafra ve Çarşamıba gibi kazala
rında eksper' kifayetsizliği yüzünden köylünün 
ayağına gidip alım da yapılamadığı için, depo
ya getirilmek mecburiyeti hasıl olduğu için 
köylü tamamen müşkül duruma düşmüştür. 
Bugün için Samsun ve civarında bir taraftan 
tütün olmamıştır; hiç olmamıştır, olan tütün
ler ise hastalıklarla .mücadele ederek çiftçi ye
tiştirdiği için çok pahalıya mal olmuştur. Köy
lü çiftçi tütünün değer pahasına satılacağını 
tahmin etmiştir. Fakat maalesef bu böyle ol
madığı için köylü maliyet fiyatından da aşağı
ya tütününü satmakla karşı karşıya bırakılmış 
'bulunmaktadır. 

Buna karşı borçlarını ödiyemiyeeek duruma 
düşen çiftçiye karşı Hükümetin bulduğu ted
bir, malın değer pahasına alınması değil, fa
kat borçların bir yıl ertelenmesidir. Yani Hü
kümet bula -bula bugün için borçları bir yıl er
teleme yoluna bulmuştur ve büyük bir müjde 
olarak da köylüye bunu arz etmektedir. Köy
lü borçlu duruma düştüğü için yeni kredi ala-
mıyacak, yeni kredi alamıyacağı için de esa
sen tütün yapamıyacaktır. Bu ertelemenin 
faydası olnııyacak, tütün müstahsilinin bir da
ha tütün yapamama durumunu doğuracaktır. 

Ben sayın Hükümetten, iş işten geçmeden 
(yine bir miktar tütün ekicinin elinde vardır 
ve sizi temin ederim, ekici bugün tütünün her 
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geçen gün değer pahasından aşağıya alınacajğı 
endişesi içindedir). Bu endişeyi bertaraf etti
recek tedbirlerin acilen alınmasını Hükümet
ten talebediyorum ve çoğunluğun seçim, af, 
vesair kanunlarla meşgul olduğu bir zamajn-
da, geçim kanunlarından ve mevzularından 
bahsetmek imkânını verdiği için de Sayın Ri
yasete teşekkürlerimi arz ederim. Sağolunıjız. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA

HİM TEKİN (Adana) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA

HİM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Şimdi Meclis salonuna girdiğimde sayın ar
kadaşımın tütün mevzuundaki tenkidlerıni 
dinlemiş ve bir kısmını da arkadaşlarımdan 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar tü
tün piyasası Karadeniz'de gayet normal de
vam etmektedir. Fiyat bakımından arkadaşla
rımın bir diyeceği bulunmaması lâzımdır. ;Zi-
ra, iki gün evelki tarihe göre vasati fiyat i 13 
lira küsurdur. Bu 13 lira kusur fiyat, vasati 
fiyat ihracat fiyatı olarak da çok yüksektir. 

Muhterem arkadaşlarım, gayet açık konu
şalım, 1963 de satılan tütünlerin fiyat yüksek
liği dolayısiyle ıhâlâ acısını çekiyoruz ve ben 
Samsun'a gittiğimde arkadaşlarım bana acı iacı 
şikayette bulundular, hattâ ondan sonra da : iki 
defa heyet gelmiş bulunuyor. Buna rağnıen 
tüccar satın almiış 'bulunduğu tütünü ihraç öde
miyor. Bugün vasati fiyat, 1962 nin ayarmda-
dır. Bu gidişle belki bunu dahi ihracedemjye-
cek durumdayız. Ama maalesef arkadaşları
mız hâlâ şikâyet ediyorlar. 

Gayet açık arkadaşlar: Bu fiyatı ben şahjsan 
yüksek buluyorum. Fakat evvelki verilen bir fi
yat dolayısiyle ve rekoltenin düşük olması dolayı
siyle, tüccarın da girmesi sebebi ile fiyajtlar 
normalin de üstündedir. Arkadaşlarım ı^asıl 
şikâyet ederler, ben bunu bir türlü anlayamı
yorum. 

Muhterem, arkadaşlarım, alman tütünlerin 
ıbir de ihracatını düşünmek lâzımdır. Tütün 
stokumuzun mevcudunu arkadaşlarım gayeti iyi 
bilirler. Onun için bugünkü tütün fiyatları 
normalin de üstündedir. Hükümette dajima 
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alâkadardır. Hattâ ben Samsun'dan geldikten 
sonra lıergün telefon açarak alâkadar oluyo
rum. 

Hürmetlerimle. (A.P. sıralarından alkış
lar). 

2. — İstanbul Milletvekili tlhami Sancar'tn, 
Askerî Personel Kanununun görüşülmesine im
kân aramak üzere bir usuli görüşme açılması 
hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, vermiş bulundu
ğunuz önergede, gündemin 59 ncu maddesinde 
yer alan konunun sunuşların başında görüşü
lebilmesi için usulî müzakere açılmasının müm
kün olabileceğini ve ıbunu talebettiğinizi beyan 
ediyorsunuz. Bu daha önceki müzakerede, Ana
yasanın 89 ncu maddesine göre gensoru öner
gelerinin önüne hiçbir şeyin geçemiyeceği me
alindeki fikirlerinize zıd bir mahiyet arz edi
yor. Lütfediniz, ne şekilde telif ediyorsunuz, 
buyurunuz. (Bir müdahale). 

Rica ederim efendim, müdahele etmeyiniz. 
Anayasanın ihlâli keyfiyetini bu kadar ucuz
latmayalım, çok rica ederim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasamızın 89 ncu maddesi 
gensoru önergelerinin verildikleri tarihi ta-
kibeden ilk birleşimde görüşülmesini âmirdir. 
Yüce Meclisin umumi mahiyette olmak üze
re aldığı bir karara göre, genel görüşme öner
gelerinin de gündeme alınıp alınmamasının 
görüşülmesi hakkında aynı işlemin uygulanma
sı lâzımdır. Bu husus hiçbir surette İçtüzük ge
reğince gereken usule mütaallik müzakerele
rin İçtüzüğümüzün 89 ncu maddesi uyarınca 
yapılmasını engellemez. Nitekim dün, Başkan
lık sunuşları meyanmda, sunuşların başında 
çalışma gün ve saatlerine mütaallik bir su
nuşu dinledik, üzerinde müzakere yaptık ve 
neticede karara bağladık. İçtüzüğümüzün 89 
ncu maddesinde (Ruznamede takdim ve tehir 
Iteklifleri asıl meseleye takaddüm eder) diye bir 
ıhüküm mevcuttur. Bendeniz söz isteğimi, 
Sayın Başkanın esasen 'bu hükmü uygulıyaca-
ğı kanaatine dayamış idim. 

Sayın İlhami Sancar'm, bendenizin de im
zacı sıfatiyle bu önergemle iştirak ettiğim, 
önergesinde bahis konusu olan husus, bugün
kü gündemin (sunuşlar) kısmının 59 ncu mad

desinde yer alan, Cumhuriyet Senatosundan 
değiştirilerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu tasarısının Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından beşer üye
den kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair karar alınmasına mütaallikti. Hü
kümet adına burada seçim kanunu tasarısının 
bu sunuşdan önce dahi görüştürülmesini isti-
yen önergeyi veren Sayın Adalet Bakanının, 
ibu memleketi bekleyen meselelerden ne dere
cede habersiz olduğu sunuşlar kısmında Mec
lisin normal teşriî faaliyetlerini böylesine mü
him ibir mevzuda yapabilmesi için zorunlu olan 
bir Geçici Komisyonun kurulmasına mütaallik 
Başkanlık Divanı teklifinn dahi mevcudiyetin-
Başkanlık Divanı teklifinin dahi mevcudiyetin
den habersiz olmaları ile göstermiş bulunmak
tadırlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yapılacak 
şey usuli bir muameleden ibarettir. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin beklemekte olduğu bir ka
nun üzerinde Meclisimizin gereken teşriî mu
ameleleri yapabilmesi için bu geçici Komisyo
nun kurulması gerekir. Bu husus hiç bir su
retle Anayasanın 89 ncu maddesine aykırı ol
maz ve bu hususun mümkün olabilmesi için de 
Sayın Adalet Bakanının vermiş olduğu ve Ana
yasanın sarih hükümlerine ve Meclisin genel 
mahiyette almış olduğu kararlara tamamiyle 
aykırı olan önergenin bu vesile ile Meclisi
mizce keenlemyekûn ve batıl olduğunun tes-
bit edilmesi de gerekir. 

Bu hususun müzakeresini arz ve teklif edi
yorum efendim. 

İLHAMİ SANOAR (İstanbul) — Bendeniz, 
gensorulardan sonraya alınmasını rica ettim. 
Gensorulara takdimen değil. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman mesele de
ğişti. Bendeniz zatıâlinizin önergesi üzerinde 
görüşme açmadım. Sayın Coşkun Kırca tara
fından verilmiş bulunan ibir önerge var, o öner
geyi bu güne kadar tatbik etmiş olduğumuz 
hususlarla tezada düşer mahiyette gördüğüm 
içindir ki, izah sadedinde söz verdim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Gensoru
lardan sonra. 

BAŞKAN — Öylemi efendim? O zaman za
ten bir muamele yapmamız mümkün değildir. 
Çünkü ^gensoruları okumaya ve görüşmeye de
vam ediyoruz. 

— 384 — 
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TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bu mev
zuda, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, bu mevzuda 
mesele aydınlandı, gensorudan sonra görüşü-
lecekmiş (A.P. sıralarından «takririmiz var», 
sesleri). 

Gensorudan sonra görüşülecekmiş. Verilen 
önerge bu mahiyette imiş, onu izah ettiler. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Adana) — Müsaade eder mi
siniz ? 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 

TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Adalet Ba
kanının verdiği takrir, bu kanunun gündeme 
girmesinden sonradır. Millî Savunma Bakanı 
olarak bu kanunun biran evvel konuşulmasını 
arzu ettim. Dün, Çalışma Bakanı bu mevzuda, 
Deniz iş Kanununun da biran evvel konuşul
ması için bir takrir verdi, Riyasetçe reddedil
diği için Anayasa bakımından buna hakikaten 
bir çözüm yolu bulmak lâzımdır. Meclisin bir 
dakikasını alacak böyle bir şeyin okunmasının 
imkânlarını riyasetin araması lâzımdır. Bu 
verilen (gensorularla Meclisin bir dakikasını 
alacak, okunmasiyle ve ondan sonra bir karma 
komisyon da kanunlar beklemektedir. Genso
rularla bunlar ihmal edilmektedir. Riyasetin 
buna bir çare bulmasını istirham ediyorum. 
(A.P. sıralarından alkışlar). 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, veril
miş bulunan önergeyi mevkii muameleye koy
madan evvel şimdiye kadar yapmış olduğu
muz tatbikata aykırı bir durum arz edip et
mediğini kontrol için Sayın Coşkun Kırca'ya 
önergesini izah sadedinde söz verdim. Şimdi 
kendi beyanına igöre ıbu önergeyi mevkii mua
meleye koymak şu anda mümkün görülme
mektedir. Çünkü, arkadaşımız vermiş bulun
duğu önerge ile zaten bu hususun bütün gen
soru önergelerinin görüşülüp bittikten sonra 
ele alınmasını arzu etmektedir, dilemektedir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Öyle efen
dim, müsaade ederseniz, tasrih edeyim, efen
dim. 

BAŞKAN — Tasrih için buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, konuşmalarıma biraz evvel Ana

yasanın 89 ncu maddesini-okuyarak başlac(nn. 
Binaenaleyh, gerek biraz evvel yaptığım jtas-
rih, 'gerek Riyaset makamının anlayış tarzı 
tamamiyle yerindedir. 

Yalnız, yerinde olmayan husus Saym Millî 
Savunma Bakanının ıbeyan ettikleridir. Çün
kü, sunuşlarda yer alan ve ıttılaa sunulması 
gerekenlerle gensoru önergelerinin gündeme 
alınıp alınmaması hususundaki müzakereler 
dışında her hususun üstüne seçim kanunu; ta
sarısının alınmasını sayın Adalet Bakanı tek
lif etmiştir, bunu biz teklif etmedik. Bu böyle 
olunca, saym Millî Savunma Bakanının arzu
suna uygun olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bir geçici komisyonda 
görüşülebilmesi için burada karar alınmasını 
engelleyen husus da bizzat saym Adalet Baka
nının önergesidir. Çünkü bu önergede, seçim 
kanunun, sunuşlar kısmında yer alan ve I ıttı
laa sunulması gereken konular zait, gensorula
rın gündeme alınıp alınmaması dışında mev
cut herşeyin üstüne seçim kanunun çıkarıl
masını istemektedir. Bu da göstermektedir ki, 
Hükümet sırf seçim kanununu geçirmek mak-
sadiyle memleketin Silâhlı Kuvvetlerinin bek
ledikleri en önemli konuları dahi bir kenara 
atmak iddiasındadır! (A.P. sıralarından: şid
detli gürültüler). 

MUHİDDIN GÜVEN (İstanbul) — Bu 
gayrı samimi bir beyandır. 

BAŞKAN — Saym Adalet Bakanı buyu
runuz, 95 nci maddeye göre söz vereceğim. 
(Gürültüler). 

Sakin olunuz rica ederim arkadaşlar. \ 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 
(Konya) — Saym Başkan, muhterem arkadaş
larım, Saym Coşkun Kırca burada bir huku
kî hâdiseyi tahrif ederek konuştu. Demagoji 
yaptı, hâdiseleri tahrif ederek. Benim takri
rim, gensoruların, sunuşu yapılmadan konu
şulmadığı biı teamül olarak burada tesbit 
edildiği için, gensoruların sunuşundan feonra 
seçim kanununun konuşulmasına aitti. Bu ya
pılmış olsaydı, aynı yolla gensoruların sunu
luşundan sonra arada kalan boşluklarda i bilu
mum kanunlar ve bu arada Askerî Personel 
Kanunu da konuşulabilirdi ve bu yol açıktı. 

Şimdi saym Halk Patili arkadaşlarım han
gi yclu tuttular? «Anayasanın 89 ncu maddesi 
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ile gensoru konuşulmadan hiçbir kanun konu
şulamaz, su irde. da 'buna dâhildir. Verildiğini 
takibeden cebede konuşulmak zarureti yardır. 
Binaenaleyh sunuşdan sonra bir fasıla vermek 
Anayasaya uygun değildir, konuşulması lâ
zımdır ve gensorular konuşulup bitmeden de 
hiçbir kanuna geçilemez,» fetvasını burada 
günlerce, saatlerce verdiler. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ana
yasa hükmü. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Devamla) — Evet, diyorlar ki, bu Anayasa 
hükmü. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın 
Escngin rica ederim. Siz başka türlü anlayı
nız. Cevap vermeye mecbur değilsiniz, rica 
ederim efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Devamla) — Bir Anayasa hükmü fakat bir 
Anayasa hükmü daha vardır, o da şudur: Bü
yü!-: Meclisimiz murakabe yetkisini kullanmak
la beraber kanun yapma vazifesini de ifa et
mek mecburiyetindedir. Ne oluyor? Günlerce 
kanun yapma imkânıııdcn, kanunları konuşma 
imkânından mahrum edilmiş oluyor. Kim mah
rum ediyor •bunu? Adalet Bakanının önergesi 
değil, bizzat gensorular konuşulmadan hiçbir 
şey konuşulamaz, şeklindeki sizin hukukî görü-
şünüzdür. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Anayasa 
öyle emrediyor. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, mü
dahale etmeyiniz efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Devamla) — Anayasa hiçbir zaman abesle 
iştigal etmez. (A.P. sıralarından bravo sesleri). 

' TURHAN FEYZİO&LU (Kayseri) — AnT-
yasa, Seçim kanunu lıcrşcyden önce mi gelir 
diyor? 

ADALET BAKANI HASAN DİNCER 
(Devamla) — Anayasa, Meclisin hem denetle
me fonksiyonunu, hem de ondan evvel gelen ka
nun yapma fonksiyonunu icra etmesini âmir
dir. 

Şimdi siz o yolu kapatmak istiyorsunuz. 
Kendi görüşünüze göre de kapatmışsmızdır. 
Yarın bir dakika gecikmesinde mahzur olacak 
bir kanun geldiği zaman bu Meclisi nasıl ça-
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lıştıracaksınız ? Vicdanlarınıza hitabediyorum, 
idraklerinize hitabediyorum ve cevabını bekli
yorum. (C.H.P. sıralarından gürültüler). Na
sıl çalıştıracaksınız ? 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. Bu 
ne? Telâşlanmayın rica ederim beyefendiler, 
sakin olunuz efendim, oturunuz efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Devamla) — Bu yolu açarsanız muhterem ar
kadaşlarım, hu teamülü yerleştirirseniz yarın 
kötü niyetli ibir kimse bu Meclisten milletin 
hayrına olan ve acele çıkarılması lâzımgelen 
her kanuna karşı gelebilir bu nıakanizmayı 
işletmek suretiyle. Yarın (bu Meclisi işlemez 
hale getiriyoruz kendi elimizle. Buna hakkımız 
yoktur. 

89 neu maddenin hükmü, âmenna, Anaya
sanın hükmü yerine gelsin. Fakat yine Ana
yasada, bu Meclisten kanun yapma vazifesi 
beklediğini unutmıyalım ve bu yolu açalım. 
Burada Adalet Partisin önergesi olmasaydı 
Silâhlı Kuvvetlerin kanunu konuşulacaktı, 
hu önerge olmasaydı şu kanun konuşulacaktı, 
demek hakikaten tamamiyle hilâfına konuş
maktır. Bütün bu yolları benim önergem ka
pamış değildir. Benim önergem yalnız seçim 
kanununun takdimen görüşülmesini öngörmüş
tür. Ondan sonra aynı yoldan müstacel kanun
ların bu şekilde görüşülmesine hiçbir şekilde 
mâni değildir, ve benim önergem verildiği za
man Silâhlı Kuvvetlere aidolan bu kanun gün
deme 'gelmemişti. Onu da bilin. 

Bu hakikatlerin tamamen zıddı olan ve ta
mamen demagojiden ibaret olan bir konuşma
yı şiddetle reddederim arkadaşlarım. (A.P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN —: Mesele tamamiyle üzerinde iş
lem yapılması mümkün olmıyan bir önergeden 
çıkarılmak istenmektedir. Bu sebeple 'bende
niz Sayın Kırca'nm vermiş bulunduğu bu öner
geyi kendi anlayışlarına zıd telâkki ettiğim 
içindir ki, şimdiye kadar tatbikata aykırı mü
talâa edilecek halde bulunduğum içindir ki, 
nedir, diye öğrenmek istedim ve izahatta bu
lunmasını istedim. O bakımdan önergeyi, za
ten kendi beyaniylc de anlaşılıyor ki, mevkii 
muameleye koymam mümkün değil. 

O halde bu önerge ve üzerinde görüşme ce
reyan edemez, önerge Gensoru. Bu (C.H.P. sı-
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ralarmdan müdahaleler) Efendim, bir daki
ka... Bu önerge gensoru önergeleri mevzuu-
bahsolan bir gündemde Anayasa ve içtüzük 
gereğince bu şekilde görüşülemez kanaati içe
risinde bulunmaktayız. Bu bakımdan Anaya
saya göre gensorular üzerinde ki müzakerele
re başlıyoruz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın 11-
hami Sancar'm da önergesini okutmanızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Muhte
rem arkadaşlarım... 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Biraz evvel 
Adalet Bakanının konuşmasında benim konuş
mamın demogoji olduğu.. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, zatıâlinize söz 
vermedim. Lütfen usulî davranınız. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Demagoji 
yapmakla suçladılar. ^Sataşma vardır, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Beyefendi konuşmayınız, rica 
ederim. Şimdi siz söz vermedim. Söz vermedi
ğini bir sırada lütfediniz, konuşa\ayınız. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) - 95 nci mad
deye göre söz istemek hakimdir efendim. Bir 
Bakan kendi önergesi üzerinde konuşabilirse.. 

BAŞKAN — Bir dakika. Zatı âlin izin hak
kı, söz istemek. Riyasetin de bunu takdir et
mek hakkı. Direniyor musunuz? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Demagoji 
sözünün sataşma olup olmadığını da takdir 
ediniz o halde. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın Kırca Hükümeti itham etmiştir. Ve ben de 
Millî Savunma Bakanı olarak itham karşısın
dayım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savunma Bakanı, zatı-
âlinizde... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Adalet Ba
kamda itham edildi. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bendeniz, 
Millî Savunma Bakanının ithamı karşısında 
cevap vermek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı itham 
altında bırakılmıştır ama, 95 nci maddeye göre 
söz verdim ve meseleyi bu şekilde hallettim. 
Şimdi Gensoru önergelerinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

COŞKUN KIIİCA (istanbul) —- Söz istiyo
rum, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca 95 |nci 
maddeye söz istemiş, ısrar etmektedir. Oyujrııı-
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlör... 
Reddedilmiştir. 

ÇETİN ALT AN (istanbul) — Önergem 
vardır, önerge takdim etmiştim. 89 ncu mad
deye göre.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHM|ET 
TOPALOĞLU (Adana) — İtham edildim, söz 
istiyorum. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ben Millî 
Savunma Bakanını itham altında tutmadım. 

BAŞKAN — Riyaset, Savunma Bakanıjnın 
bu şekilde bir itham altında kaldığı kanaatin
de değildir. Direniyor musanuz? (C. H. P.; sı
ralarından, «Böyle şey olur mu?» sesleri.); 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana) — Direniyorum efendihı. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Oylarınıza 'su
nuyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET t O -
PALOĞLU (Adana) — Çok muhterem aıjka-
"daşlarım, gensoru önergeleriyle Meclisi çalışa
maz hale getiren bir siyasi parti grupunun; sa
yın üyesinin... 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Sataş
ma vardır, söz istiyorum, böyle konuşamaz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sataşma 
vardır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim... iSa-
yın bir üyesinin hakikaten büyük bir ihtiyacı 
belirten bir takrir vermesine teşekkür edeıfim. 
Kaç günden beri Meclisin birer dakikasını kla-
cak mühim. meselelerimiz beklemektedir ve Sa
yın Adliye Vekilinin takririnden sonra gün
demde yer alan Askerî personel kanunu, D$niz 
iş kanunu gibi Senatodan değişiklikle dönmüş, 
Meclisimizin sadece birer dakikasını alacak 
ama memleket için çok mühim kanunlar Sıra 
ıbeklemektedir. Gensoru önergeleriyle Meclis 
çalışmalarının -işlemez haıe getirilmesinden ! en
dişe duyan, üzüntü duyan ve bu sebeple \ bir 
takrirle bunların konuşulmasını istiyen Sajyın 
Ilhami Sancar'a hakikaten teşekkür ederim, 

m-
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Dün, Sayın Çalışma Vekili Naili Erdem, 
gündemin 60 ncı maddesindeki Deniz İş kanu
nunun Karma Komisyona sevk talebi Riyaset
çe oya konulmadan reddedildi. İşte Askerî per
sonel kanunu da Mecliste her gün verilen, say
faları artan önergelerin yaprakları altında yat
makta ve hakikaten memleket ve büyük bir ca
mia hizmet beklemektedir. Bundan Meclis ola
rak, gruplar olarak arkadaşlarım üzüntü duy
mamız lâzım ve asıl bundan üzüntü duyanlar 
(gensorularla Meclisi çalışmaz hale getirenler ol
maktadır. (Soldan şiddetli alkışlar.) 

Millî Savunma Bakanı olarak bunun okun
masına taraftarım ve takririmi de vermiş bu
lunuyorum. Dün Mecliste, Çalışma Vekilinin 
takriri oya konmadan okunmamış dahi. Kendi
lerine bu gensorular muvacehesinde okunamı-
yacağı, oylamamıyacağı söylenmiştir. Benim de 
takririm aynı akıbete gidecektir. Ama asıl 
üzüntü, bunu istismar edenlerin, istismar etmek 
fetiyenlerin, gensorularla bu Meclisi işlemez ha
le getirmelerindendir. îşte, demek oluyor ki, 
bu tip çalışmalarla, bu tip hareketlerle artık 
üzüntü duymaya başla imsizdir. Bu bizim için 
kazançtır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Millî Savunma Bakanı tarafından veril
miş bulunan önergede gündemin 59 ncu mad
desinde yazılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Geçici Komisyonda görüşül
mesini ve bunun gündemin bütün maddelerine 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim, 
mealindedir. (C. H. P. sıralarından, «llhami 
Sanear'm önergesi var, niye okumuyorsunuz?» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Beyefendi burada yok. Şimdi 
geldi efendim. (C. H. P. sıralarından itirazlar.) 
59 ncu sırada olduğu için yerinde bulunmak-
taymış. Bu şimdi geldi. (C. H. P. sıralarından 
müdahaleler.) Mümkün değil efendim, rica ede
rim beyefendi, bunun üzerinde inşallah yakın 
bir zamanda Meclis herhalde bir çıkar yol bu
lacak. 

Şimdi elimizdeki anahtarlara göre hareket 
etmek mecburiyetindeyiz. Her zaman diyorum, 
Kiyaset, şekillere riayet etmek mecburiyetinde
dir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin Başkanlık sunuşları kıs

mının 55 nci maddesinde Cumhuriyet Senato
sundan değiştirilerek dönen Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel kanunu tasarısının, Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından be
şer üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Başkanlık Divanı teklifi 
yer almaktadır. 

Oysa ki, 15 Mart 1966 günkü birleşimde A. 
P. Grupunun oylariyle İçtüzüğe aykırı olarak 
kaibul edilen ve bizatihi muhtevası İçtüzüğe, 
'teamüli kaideler ve Anayasaya aykırı olan Ada
let Bakanı Hasan Dinç er'in Hükümet adına ve
rilmiş bir önergesiyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak 
hükümler hakkındaki kanun tasarısını, günde
min Başkanlık sunuşlarında sadece ıttılaa su
nulacak hususlar ile gensoru önergelerinin da
hi önüne almak teşebbüsleri Meclisimizde yü
rütülmek istenmektedir. 

İktidarın, sırf kendi siyasi çıkarları için Mil
let Meclisinde gayriâdil bir sistem kurmak ve 
Cumhuriyet Senatosunda ise muhalefeti tama-
miyle silmek hayaliyle getirdiği söz konusu ta
sarıdan başka, köylü, işçi, memur, esnaf, mil
yonlarca vatandaşın biran önce gerçekleştiril
mesini beklediği başka işler yokmuş gibi, bu sa
kîm davranış içerisinde, geriye atılmasını iste
diği konulardan bir tanesi de Silâhlı Kuvvet
ler Personel kanunudur. 

Adalet Bakanının verdiği söz konusu öner
ge uygulanmaya devam edilmek istenirse, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metni üzerin
de Millet Meclisince zamanında hiçbir işlem ya
pılmasına imkân hâsıl olamıyacaktır. Bu itibar
la, Adalet Bakanı Hasan Dinç er'in söz konusu 
önergesi hakkında alınmış olan kararın bâtıl 
ve keenlemyekûn olduğunun tesbitini ve gün
demin sunuşlar kısmının 55 nci maddesinde yer 
alan Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının Cumhuriyet Senatosundan gelen 
metnini inceliyecek Geçici Komisyonun kurul
ması hakkında diğer sunuşlara takdimen usuli 
görüşme açılmasını arz ederim. 

İstanbul 
llhami Sancar 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 
görülüyor ki, bütün arkadaşlarımız Yüce Mec
lisin bütün muhterem üyeleri Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel kanunu tasarısının görüşülme-
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sini arzu etmektedirler. Bu böyle iken bir ta
raftan da Anayasaya göre gensoru önergele
rinin her şeye takdimen görüşülmesi hususunda 
mutlak bir hüküm ileri sürülmekte ve bunun 
üzerinde müzakere açılıp Meclisin kararma 
vabeste bir durumun hazırlanması dahi Anaya
saya aykırı olarak mütalâa edilmektedir. 

Hal böyle iken, bir taraftan bütün Meclis 
bir kanunun (görüşülmesini arzu ©der, buna 
rağmen 'gündemde gensoru maddeleri çok ol
duğu için bir türlü onları bitirip bu kanunla
rın görüşülmesine imkân bulamayız. Bu sebep
le, lütfediniz bu meseleleri bir esaslı surette 
tekrar müzakere edelim. Başkanlık Divanında 
tekrar teemmül edelim. 

Meclis olarak bir çikış yolu bulmak husu
sunda gayret sarf edelim. Bu selbeple çıok rica 
ederim, bu meseleden... 

TURHAN FEYZİO&LU (Kayseri) — Bu 
mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, şimdii ben bu ve
rilmiş önergeler hakkında bir muamele yapıl
ması mümkün olmıyaeağı cihetle, Başkanlık 
Divanında bir çıkış yolu bulmak üzere çalışma 
yapalım, ondan sonra bir Divan sunuşu olarak 
Meclise gelelim, bunu karşılıklı tartışarak bir 
esasa bağlayalım mütalâasında bulundum. O şe
kilde hareket edeceğim, lütfediniz. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ ve üç arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirleri tesbit için Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergelerini gensoruya tahvil et
mek istediklerine dair önergesi (8/18) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs konusunda alınması gereken tedbir

leri tesbit için açılmasını istediğimiz genel gö
rüşmenin Anayasanın 89 neu maddesi gereğin
ce gensoruya tahvil ettiğimizi, gereğinin ya
pılmasını sayıgıyle arz ederiz. 

Afyon Karahisar Mardin 
Muzaffer özdağ Rifat Baykal 

Ağrı Muş 
Abdülbâri Akdoğan Kemal Aytaç 

BAŞKAN — Genel görüşmelerde 41 nci sı
rayı işgal eden bu önergenin gensoru önerge

si haline tahvili istenmiştiir. İstek genel görüş
menin gensoru mahiyetine intikalini tazamftnun 
etmektedir. Bu şekliyle gensoru haline t$ıhvil 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeniden gçlmiş 
bulunan... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Takririmin 
okunmasını rica ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, önergenizde, 
«Meclisin haftanın Salı günleri yapacağı birle
şimlerde Askerî personel ve İş kanununuıi gö
rüşülmesini sayyılarımla arz ederim.» buyuru
yorsunuz. Daha önce Yüce Meclisin aldığ} ka
rar gereğince bu misillû takrirler Başkanlık 
Divanında görüşülecektir. Bu bakımdan (Baş
kanlık Divanına intikal ettireceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Teşekkür: ©de
rim, ıttıla arz edilsin diye verdim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
verilmiş bulunan bâzı gensoru önergeleri i var. 
Anayasanın maddeyi mahsusasma göre onları 
okutacağım. 

Sayın Gürsan, zatıâliniz de bu misilli bir 
talepte bulunacaksınız, lütfediniz, yazılı olarak 
bildiriniz. Başkanlık Divanına alalım, Başkan
lık Divanında meseleyi tezekkür edelim. ; 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSANj (îz-
mir) — Olur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, j gün
demin 29 neu maddesine geçiyorum. 

4. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk Önder ve altı arka
daşının, telefon konuşmalarının Hükümet tara
fından dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 
17 nci maddesinin ihlâl edildiği iddiasiyle Ulaş
tırma Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi. (11/31) 

BAŞKAN — Bu önergeyi okutmaya başlı
yorum. 500 sayfaya yakın bulunduğu cihetle, 
470 sayfa... (A. P. sıralarından alkışlar); lüt
fen arkadaşların sabırla dinlemesini rica edece
ğim. Anayasa maddesi gereğince okunacaktır. 
Bu sefer Anayasaya aykırılık iddiasında bulu
nulmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, önerge çok uzun
dur, 470 sayfadan ibarettir. Müsaade buyurur
sanız kâtip arkadaşımız oturduğu yerden; oku. 
şunlar. (Hayhay sesleri) Lütfediniz... 
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Millet Meclisi 

Telefon muhaberelerinin Hükümet tarafın
dan dinlendiği tarafımızdan tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Hükümet bu tutumu ile Anayasa
nın 17 nci maddesinde yer alan haberleşme hür
riyetini ve gizliliğini ihlâl etmektedir. Hükü
met her ne kadar halen mer'i olan Anayasada 
Anayasa Mahkemesi bulunduğundan, Anaya
sayı ihlâl halinde bu mahkemeye müracaat müm
kün olduğundan bahsile, hiçbir suretle ihlâl su
çunun söz konusu olamıyacağım muhtelif ve
silelerle beyan etmekte ise de, bu iddia hiçbir 
surette varidolamaz. 

Geçmiş devirlerde de 1924 Anayasasında Ana
yasa Komisyonundan geçen ve Meclis ekseriye
tinin kararına iktiran eden hiçbir kanunun Ana
yasaya aykırı olamıyacağı iddia edilmiş ve mu
haberatın gizliliği bu gerekçe ile ihlâl edilmişse 
de bu gerekçenin meşbu ve muteber olamıyaca
ğı 1 numaralı Geçici Kanunun 6 ncı maddesi 
hükmünce kurulmuş Yüksek Adalet Divanının 
Anayasayı ihlâl dâvası ve bu dâva ile birleşti
rilen diğer dâvalar hakkındaki kararı ile sabit 
olmuştur. Nitekim bu kararda Türk Milleti 
Tanzimattan beri modern ve medeni milletler 
seviyesine çıkmak, demokratik nizamın kavuş
mak gayreti içindedir. 

1950 de yapılan dürüst ve samimî bir seçim 
neticesi olarak Demokrat Parti iktidara gel
miştir. 

Bu parti idarecileri muhalefette iken aşağı
da görüleceği üzere muhtelif zaman ve mahal
lerde Parti Genel Başkanı sanık Celâl Bayar, 
sanık Adnan Menderes ve diğer sözcüleri tara
fından yapılan parlak vaatlere Türk Milleti 
inanmış, ve onu âdeta ezici bir çoğunlukla ikti
dara getirmişti. 

Ancak sanık Celâl Bayar, Adnan Menderes 
ve kendilerine tabi bir zümre güdülen iktisadi 
politikanın memleketi badireye sürüklediğini ve 
sürüklemekte olduğunu anlayınca bu politika
nın muvaffakiyetsizliğini görüp bilen ve tenkid 
eden aydın zümreye arka çevirerek, gericilerle 
bir olmuştur, gericiliği teşvik eylemişler, bu 

Başkanlığına 

suretle memleketi devamlı ayakta tutacak ve 
çağdaş medeniyet seviyesine eriştirecek olan 
Atatürk ilkelerinden ayrılmışlardır. 

Bu cümleden olarak dini istismardan çeki-
nilmemiştir. İktidara geçince Türkçe ezan kal
dırılmıştır. 

Atatürk'ün din konusunda ne kadar hassas 
olduğu malûm iken Türkçeyi sadeleştirme cere
yanı bırakılarak Osmanlıcaya dönülmüş ve bu 
sebeple 491 numaralı Teşkilâtı Esasiye Kanu
nundaki terim ve kelimelerin 4695 numaralı Ana
yasa ile Türkçeleştirilen şekli bırakılarak eski
sine dönülmüştür. 

Muhtelif cephelerden kötü idare sonucu 
memleketteki huzursuzluk artınca yeni tedbirler 
almak lüzumu Demokrat İktidarca duyulmuş, 
malûm Meclis Tahkikat Encümeninin kurulma
sını ve buna yetkiler verilmesini gerektirecek 
ve bu encümen marifetiyle tahkik ve tesbit 
edilecek bir mesele yok iken sözde Cumhuriyet 
Halk Partisinin yıkıcı, gayrimeşru kanun dışı 
faaliyetlerinin memleket sathında cereyan tarzı 
ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret olduğu
nun tahkik, tesbit ve memleketin her tarafında 
yaygın bir halde görülen kanun dışı siyasi faa
liyetin sebeplerine intikal etmek, matbuat me
selesi ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle tat
bik edilmekte olduğunu tahkik etmek üzere Mec
lis tahkikatı açılması lüzumu ortaya atılmıştır. 

Demokrat İktidar iktidara geçtikten bir müd
det sonra demokratik esaslara, muhtelif dav
ranış ve tasarruflariyle ayrılma yolunu tutmuş
tur. 

Meselâ : 
1. — Halk Partisinin malları haksız iktisa-

bedildiği ileri sürülerek 14 . 2 . 1953 tarihin
de 6192 sayılı Kanunla Hazine adına zaptedil-
miştir. 

Bu malların Halk Partisince ne suretle ik-
tisabeclildiği araştırılmamış, içlerinde iddia edil
diği gibi kanun yolu ile iktisabedilemiyecek 
mallar, bulunup bulunmadığı kesin olarak 
tesbit edilmeden adı geçen kanunla Halk Parti
sinin bu mallar üzerindekim ülkiyeti nezedilmis-
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tir. Nitekim 6195 sayılı Kanunun 1 nei madde
sinde (Cumhuriyet Halk Partisinin her ne şekil 
ve suretle olursa olsun umumi muvazeneye dâhil 
dairelere katma bütçeli idarelerden, hususi ida
re ve belediyelerden, köylerden, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve bunların müesseselerinden ve 
diğer âmme hükmi şahıslarından doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle vaki iktisapları, nüfuz ve 
hâkimiyetine dayanan haksız iktisaplardır.) 
Denmişken bu maddenin devamı olan ikinci kıs
mında (Bu sebeple mezkûr partinin bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten mâlik olduğu «bütün 
menkûl ve gayrimenkul mallarla, para, haklar 
ve alacaklar ve sair kıymetler Hazine mülkiyeti
ne intikal eder.» Denmek suretiyle «bütün men
kul ve gayrimenkul mallarla para, haklar ve ala
caklar ve sair kıymetler» içinde partinin hususi 
hukuk usullerine göre iktisabettiği mallar bulu
nup bulunmadığı araştırılmadan bütün malla
rın Hazineye intikalini kabul etmek, müdafaası 
alınmadan Anayasanın teminat altında bulunan 
mülkiyet hakkını nezetmiş ve Anayasanın Türk
lerin hukuku âmmesinden olan 71 nei maddesi 
hükmü ihlâl edilmiş ve 73 ncü madde ile memnu 
bulunan müsadereye gidilmiştir. Bu kanunun 
1954 seçimine altı ay kala çıkmış olması maksadı 
göstermesi bakımından manidardır. Adnan Men
deres Mecliste (Sevgili arkadaşlarım bu kanun 
para, pul almak değildir. Samet'in dediği gibi, 
siz bir devri tasfiye etmektesiniz, bu devri tas
fiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu vazife bize 
mevdudur, bunu kemali cesaretle yapacağız... 
Mallarımızı nasıl alacaklar, kimin malını alacak
lar, o günlerin akşamı çoktan oldu, hattâ yatsı 
namazı bile kılındı. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Şimdi tekrar ediyorum, para almıyorsu
nuz, bir devri kapatıyorsunuz; Halk Partisine 
birşey yapılamaz, İsmet Paşaya bir şey yapıla
maz, çünkü o askerdir, kumandandır, ordudur 
ve o sanki herşeydir. O, bir mistisizme dayana
rak hâlâ memleket içinde vatandaşlara tesir yap
mak, vatandaşları korkutmak istiyor...) (Vura
cağınız bir yumrukla işte bu korkuyu tuz buz 
edeceksiniz, arkadaşlar, (Alkışlar) Ne İsmet Pa
şa ne onun iktidar partisi, ne de şu zümre... Hiç
bir vehme ihtiyaç yoktur. (Milletin iradesini tem
sil eden sizler vuracağınız kahhar yumrukla bü
tün bu vehimleri toptan dağıtacak ve bir devri 
tasfiye edeceksiniz) demiştir. Bu beyana göre 
çıkarılan bu kanunla haksız iktisabedildiği iddia 
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edilen malların iadesini temin değil, geniş ve 
şümullü siyasi bir maksadın güdüldüğü ve mu
arızı partiyi mallarından mahrum etmek sure
tiyle onu imkânlarından mahrum etmek ve fel
ce uğratmak istendiği açıkça anlaşılmaktadır. 
Nitekim Halk Partisi Lideri İnönü de meseleyi 
bu suretle telâkki etmiş ve Meclisin aynı oturu
munda (... Biz hukuk dışı bir rejimin kurulmak
ta olması ile karşı karşıyayız. Açıktan tatbike 
başlanılan yeni rejimle vatandaş sorgusuz, mü
dafaasız, mahkûm edilmektedir. «Soldan böyle 
bir şey yok sesleri, gürültüler.» Tarih kürsüsün
den halinizi seyrediyorum. «Soldan gürültüler.» 
Suçluların telâşi içindesiniz.) 

2. — 1950 ve 1954 seçimlerinde Demokrat Parti 
Kırşehir'de kazanamadı. Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisi ve onun lideri bulunan Osman Bölük-
başı ve arkadaşları kazanmıştı. Osman Bölükba-
şı'nın, siyasi münakaşalar sebebiyle Demokrat 
Parti mensupları ile ve bilhassa Celâl Bayat'la 
aralarının ve münasebetlerinin nahoş olduğu 
cümlenin malûmudur. 30 . 6 . 1954 tarihinde ve 
1954 seçimlerini mütaakıp eski bir Vilâyet olan 
Kırşehir Nevşehir'e bağlı bir ilçe haline getiril
miştir. Bu adetâ, bilhassa, Celâl Bayar'la şahsi 
münasebetleri hoş olmıyan Osman Bölükbaşı se
bebiyle Kırşehir seçmenlerinin bir tecziyesi ma
hiyetinde olduğu Türk halk efkârmca bilinen 
bir keyfiyettir. Memleketin vilâyetlere, vilâyet
lerin kazalara, kazaların nahiyelere ve nahiyele
rin de kasaba ve köylere taksiminde coğrafî vaz-
ziyet ve iktisadî münasebetin esas tutulacağı 
Anayasanın 89 ncu maddesi iktizasındandır. Bu 
muktezaya riayet edilmediği sonra da Kırşehir'
in yine il haline getirilmiş olması ile meydana 
çıktığı gibi Adnan Menderes duruşmalarındaki 
ifadesinde Kırşehir'in ilçe haline getirilmesinde 
fahiş hata edildiğini kabul ve bu konuda diğer 
sanıklar da haklı bir sebep görememekle Kırşe
hir'in ilçe haline getirilmesinin hangi maksatla 
olduğu âdeta itiraf edilmiş haldedir. Nitekim 
Kırşehir'in tekrar vilâyet olmasına dair kanun 
tasarısının mucip sebepler lâyihasında (Kırşehir, 
bankalariylte, geniş çarşı ve pazarı ile bölgenin 
mühim bir iktisadi merkezidir. Anadolu karekte-
rinde galip istihsali hububat olan zirai bir çehre 
arz etmektedir. Geniş bir pazarı vardır. Meyve
ciliği ve bağcılığı daimî bir inkişâf halindedir.) 
Denilmekte ve il olmaya lâyık olduğu belirtile-
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rek övülmektddir. Hülâsa Kırşehir'in ilçe haline 
getirilmesi ve tekrar il yapılması yolunda gös
terilen gerekçe ve tutum Demokrat iktidarın zih
niyetini bariz bir şekilde gösterdiği gibi Anayasa
nın yukarıda bahsi geçen 89 neu maddesi hükmü
nü de kaale almadığı görülmektedir. 

3. — Demokrat Parti iktidarının 1950 Hükü
met programında: (Yargıçlarımızın Anayasa
dan aldıkları teminatı hakkı ile gerçekleştiri
lecek hükümler tesis etmenin zaruretine inanı
yoruz.) Ve 1951 programında da yargıç temina
tını genişletecek olan esasları havi Yargıçlar ka
nunu tasarısı üzerinde çalışıldığı) ilân edilmiş
tir. Halbuki aksine, Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesinin 21 Haziran 1954 tarihli 
tâdili ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Baş
kan ve üyelerinin de görülen lüzum üzerine 
emekliye sevk edilebilmeleri temin edilmiş, bu 
hususta hiçbir mercie başvurulamıyacağı kabul 
olunmuştur. Tadilden evvel Yargıtay, Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyelerinin görülen 
lüzum üzerine emekliye şevkleri mümkün değildi 
ve bu madde hükmüne göre diğer hâkim ve 
memurların emekliye şevkleri hali de Danıştaya 
başvurularak emeklilik muamelesinin iptali ci
hetine gitmek mümkün idi. Yargıtay, Danıştay 
ve Sayıştay Devlet teşkilâtında birer kilit nok
talarıdır. Mahkemelerin Anayasanın 54 ve 8 nci 
maddesiyle teminat altında bulunan istiklâlleri 
zedelenmek suretiyle Anayasa hükmü ihlâl edil
miştir. Nitekim bu tâdil hükmünün Mecliste 
müzakeresi sırasında Osman Alişiroğlu (Kırşe
hir) (teşriî ve icrai salâhiyetleri Meclisin nef
sinde toplıyan Anayasamız kaza salâhiyetini 
Millet namına hüküm verecek olan müstakil 
mahkemelere bırakmıştır. Mücerret mahkeme
ler müstakildir, demek maksadı temine kâfi 
değildir. Adalet cihazında çalışan hâkimlerin 
teşriî ve icrai kuvvetin her türlü tesir ve 
nüfuzundan uzak bulunması şartları kanunlarla 
sağlanmadıkça adalete müstakil nazarı ile bakı
lamaz. Hükümetten korkan veya ondan lütuf 
bekliyen bir hâkim elbetteki istiklâl şartların
dan mahrumdur. Bir ilim adamının, bir Temyiz 
Mahkemesi azasının bir Danıştay üyesinin ehil 
olmadıklarını ve hizmeti aksattıklarını tâyin 
ve tesbit hususunda Hükümetin elinde bir kont
rol ve teftiş mekanizması da mevcut değildir. 
Yüksek kaza merçilerini iktidarın hüküm ve 

nüfuzu altında bulundurmak maksadı açıktır.) 
demiştir. 

Bu tâdilin verdiği imkânla Yargıtayda Tem
yiz 1 nci Başkanı dâhil olmak üzere daire baş
kanlarını da içine alan geniş mikyastaki tatbi
katı adalet mekanizmasını sarsmış ve halkın 
adalete olan güvenini za'fa uğratmıştır. 

4. — 30.6.1954 tarihli 6428 ve 11 Eylül 1957 
tarihli 7053 sayılı kanunlarla Seçim Kanununun 
35 ve 109 ncu maddeleri değiştirilmek suretiyle 
Anayasanın 10 ncu maddesindeki seçmek ve 
11 nci maddesindeki seçilmek hakları takyidedil-
miştir. Nüvit Yetkin (Malatya) 1957 tâdilin
de Mecliste : (Bu teklif Hükümetten gelmek
tedir, o Hükümet ki Yüksek Mecliste okuduğu 
dördüncü Menderes kabinesi programında Yük
sek Meclisten itimat ve salâhiyet isterken siz
lere sunmuş olduğu taahhüt senedinde Seçim 
Kanunu üzerinde 1954 ten sonra getirilmiş olan 
hükümlerin huzursuzluk tevlidettiği ve lüzum
suzluğu anlaşıldığından bahsiyle bunları kaldı
racağını vaadediyordu. Bu vadini Yüksek Mec
lisinize arz ederek itimat ve salâhiyet almıştı. 
Şimdi bu teklifte görüyoruz ki Seçim Kanunu
nu 1954 ten sonra gelmiş bulunan tâdilleri geri 
almak şöyle dursun onları daha da ağırlaştırıcı 
istikamette kayıtlar getirilmektedir.) 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) : « Bir parti
den diğer bir partiye giriş şeklinde bâzı Anayasa 
dışı kayıtlarla o vatandaşın seçilmek hakkının 
ortadan kaldırılması hiçbir zaman kanunla, 
Anayasa ile bakili telif değildir.» 

Feridun Ergin (Urfa) : « . . . . Kanun kuv-
keti ile reyleri dağıtan ve ekseriyetin müzaha-
retini temin edemiyen bir iktidar manen Tür
kiye'nin mümessili olamaz.» 

Hasan Erdoğan fKars) : « . . . . Bu kanunla 
iktidar partisi yalnız kendi milletvekillerini de
ğil, muhalefet partilerde bulunan milletve
killerini de kayıt altına almış bulunuyor. Bu 
kanunla insan hakları, Anayasa çiğnenerek, 
milletvekilliği müessesesi yıkılarak partilerin ve 
parti idarecilerinin birer âleti haline getirilmek 
isteniyor.» 

5. — Kanunların vatandaşlara eşidolarak 
tatbik edilmesi Anayasanın 69 ncu maddesi em-
rindendir. 6761 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunu vatandaşlar hakkında eşit 
tatbik edilmemiş, parti gözetilerek ve partizanca 
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bir zihniyetle uygulanmıştır. Meselâ Kayseri 
(İkinci bölüm 14) Çanakkale - 31 nci kilometre 
(İkinci bölüm 13), Topkapı (İkinci bölüm - 5) 
te açıkça görüldüğü üzere bu kanun Demokrat 
Parti lehinde ve Halk Partisi mensupları aley
hine tatbik edilmek suretiyle Anayasanın 69 ncu 
maddesi hükmü sarih olarak ihlâl edilmiştir. 
Kanunu tatbikatta mahallî idareler serbest bıra-
kılmıyarak merkezden sanık Celâl Bayar, Adnan 
Menderes tarafından verilen direktif ve emir
lerle idare edilmiştir. 

6. — Meclis Tahkikat Encümeni kurulması 
kararı : 

Anayasanın 22 nci maddesi, hükmüne göre 
(Sual ve istizah ve Meclis tahkikatı Meclisin 
cümlei salâhiyetinden olup şekli tatbiki nizam-
namei dahilî ile tâyin olunur.) 

Meclis İçtüzüğünün 16 nci babında yazılı 
Meclis Tahkikat encümenleri 169 ve 177 nci 
maddeye göre olmak üzere iki türlü kurulur. 
169 ncu maddeye göre kurulan encümen o vazi
felerinden dolayı vekillerden birinden veyahut 
İcra Vekilleri Heyetinden, cezai yahut malî 
mesuliyeti müstelzim ef'al vukuundan bahsile 
tahkikat icrası talebolunursa mütaakıp hüküm
ler dairesinde bu encümen kurulabilir. 177 nci 
maddeye tevfikan kurulacak encümen ise (bir 
madde hakkında re'sen malûmat edinmek iste
nirse bir Tahkikat Encümeni kurulur. 177 ye gö
re kurulan encümen bilgi edinmek maksadiyle 
teşkil edilir. Bu encümene sadece şahit dinle
mek, evraka el koymak ve saire gibi basit salâ
hiyetler tanınmıştır. 

Yeşilhisar hâdiseleri üzerine encümen kur
mak fikri 7 . 4 . 1960 tarihinde Reşat Akşemset-
tinoğlu (Bolu) grupta «...Halk Partisi kanunun 
33 ncü maddesi gereğince feshi icabeden bir par
ti olmuştur. Takririmde Hükümetten sorduğum 
nokta budur... Bu itibarla Hükümetin getirece
ği ve yüksek grupunuzun tasvibedeceği bir ka
nunla Ankara'da fevkalâde bir mahkemenin ku
rulmasına, demokrasimizi tarumar etmek, halkı, 
askerî, memuru isyana teşvik, siyasi teşekkülle
ri ve müşevviklerini muhakeme etmek vazifesi 
ile muvazzaf kılmak iktidarımız için bir zaruret 
olmuştur.» demiş ve ondan sonra Zeki Erata-
man da aynı tarihte grup zaptı 107 -108 nci say
falarında «... Nihayet arkadaşlar, Yeşilhisar. Bu

nun bir tek mânası var: Halk Partisi isyan 
bayrağını açmıştır. , Bunun karşısında Hükü
met ne yapmış, âdi bir zabıta vakası mahiye
tinde işi almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Par
ti Hükümetine böyle bir fırsatı kaçırdığı içip. 
teessürlerimi arz ederim. Yeşilhisar tam Halk 
Partisinin kıskıvrak yakalanacağı yerdir. Ora
da İdarei Örfiye ilân edip birkaç kişiyi sallan
dırırım (Alkışlar)»' dedikten sonra sabık Baş
vekil Adnan Menderes de aynı gün grupta, zabıt 
sayfa 116. «... Zeki Erataman'ın şiddet ifade 
eden, ileri tedbir istiyen sözlerini hürmetle ve 
tasviple karşılıyorum. Ben de onu istiyorum, 
onun için karşınızdayım, onun için geldim... Bu 
memlekette işler çoktan laçka olmuştur. Hü
kümet ne için Himmetdede'de tutmuş, ne için 
bırakmış. Bunlar birer açmazlardır. Hükümet 
kendisini tutsun, bırakmasın. Eğer işin daha 
ileri gideceğine kanaat getirirsek, gözümüzü 
budaktan sakınacak adamlar değiliz. Asgari 
her biriniz kadar cesaretle mesuliyet deruhde 
etmesini bilecek arkadaşlarınızdan olduğumu 
teslim edersiniz. Şimdi biz burada İnönü'yü 
tutmadık, biz orada bir tren tuttuk, ne yapa
caktım, zorla indirecek miydim. Korkuyor mu 
idim Kayseri'ye gitmesinler, hayır. Aldım ted
birlerini, gitsin Kayseri'ye. Ertesi gün fethi 
mü'bin gibi gösteren insanlara göstermek lâzım
dı. Asıl maksudolan Yeşilhisar'a gitmiyecek, 
gitmemiştir, gidememiştir. Emredin bu ted
birlerin on mislini alın. Ama hepsini Hüküme
tin sırtına bırakmak suretiyle değil. Kanun ya
pın, kanun... Gözünüzün önünde adliyenin iş
lemediğini görüyorsunuz. İdarenin vazife gör
mekten âciz duruma geldiğini görüyorsunuz. 
Meselâ tesbit etmek için kalkılır da Et ve Ba
lık Kurumunun yaptığı ikrazatta yüzbin lirada 
bir şey var mı, yok mu, diye Meclîs tahkikatı 
açılır da koskoca vatan sathında bu insanlar 
memleketi temelinden yıkmaya çalışıyorlar. 
Bunlar hakkında tahkikat açılmaz mı?... Şöyle 
olur, verirsiniz, tahkik heyetine, bu ne biçim 
partidir, siz geleceksiniz buraya Hükümet ted
bir alsın diyecek ve gideceksiniz. Neden, açın 
bir Meclis Tahkikatı, tesbit edin bunları... Mec
liste, düşünelim konuşalım. Ahlâksızlar, na
mussuzlar, sizi kapatıyoruz, diye Büyük Millet 
Meclisinin kararı ile kapatalım, (Alkışlar) Siz 
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Meclissiniz, beyler bugün parti olarak burada
sınız, yarın Büyük Millet Meclisi sizsiniz. Pa
zartesi günü toplandığınız zaman siz Büyük 
Millet Meclisi olarak Milletin iradesini kulla
nacak cilan heyetsiniz. 

Alacağınız tedbirlerin hepsinde beraberim, 
en ilerisinde beraberim.» 

Bunun üzerine Mazlum Kayalar (Bursa) 
ve Baha Akşit (Denizli) taraflarından 14.4.1960 
tarihinde zabıt ceridesi sayfa 189 - 192 deki 
takrir verilmiş ve 18 . 4 . 1960 tarihinde Mec
liste bu takrir kabul edilmiştir. -

Tahkikat Encümeninin kuruluşunun Anaya
saya aykırı olduğu yolundaki Meclis müzake
resi sırasındaki mütalâalar : 

İsmet İnönü (Malatya) — (Bu önerge ka
bul edildiği andan itibaren siyasi hayatımız ta
mir ve deva kabul etmez bir uçuruma atılacak
tır. Önergenin temeli muhalefeti, hususiyle 
Cumhuriyet Halk Partisini ve basını itham et
meyi esas alıyor ve birtakım tedbirler teklif 
ediyor. Esasen tahkikat açılması talebinin İçtü
züğün işaret ettiği maddelerle bir münasebeti 
yoktur. Bir hâdise hakkında Meclis bilgi edin
mek isterse bir heyet teşkil eder. Halbuki tah
kikat önergesi sahipleri bahsettikleri hâdiseler
de geniş bilgi sahibi olduklarını ve senelerden 
beri bu bilgiye sahip bulunduklarını iddia edi
yorlar ve söylüyorlar. Ondan sonra 177 nci 
maddeye göre bilgi edinmek üzere kurulan bir 
tahkikat önergesi veriyorlar ve bilgi edinmek 
için kurulacak bu Tahkikat Encümenine fevka
lâde salâhiyetler istemeye kalkışıyorlar. Öyle ki 
bu bir Tahkikat Encümeni halinden çıkarılıyor, 
memleketi idare eden başlıbaşma bir otorite ha
line getiriliyor... Şimdi arkadaşlar böyle bir sa
lâhiyet istemek insanların dün, bugün değil 
yüzbin sene evvelden beri reddettikleri bir an
layıştır. Bu, hem hukuk prensibine de aykırı
dır. Bir insan hem davacı, aynı zamanda hü-
kümcü ve aynı zamanda tatbikatçı olamaz. Da
vacı olan bu encümen hükmünü vermiş olduğu 
halde bu hükmü tatbik etmek için de salâhiyet 
istiyor. Bu salâhiyet bütün hukuk telâkkileri
nin dışındadır, Anayasanın üstünde ve kanun 
dışındadır, düpedüz gayrimeşru bir taleptir.) 

Filhakika, Mazlum Kayalar ve Baha Akşit 
tarafından imzalanan takrirde (...Bir kısım ba
sın bu gayrimeşru gayenin tahakkuku uğrunda 

C. H. P. ile işbirliği halinde bulunuyor. Bu ba
sın umumi efkârı aldatıyor, hâdiseleri tahrif 
ediyor. Her türlü yıkıcı faaliyeti teşvik eden 
yazılara bünyesinde yer veriyor...) demek sure
tiyle basının yıkıcı neşriyatta bulunduğunu ve 
C. H. P. ile işbirliği halinde olduğunu peşin ola
rak kabul ediyor. 

Bundan başka tahkiki istenen diğer mesele
ler de takrirde sabit gibi telâkki edildiği takri
rin metninden anlaşılmaktadır. 

C. H. P. ye izafe edilen kanun dışı yıkıcı ve 
gayrimeşru faaliyetlerin 1? bu önergede sübutu 
kabul edilmiştir. Bu suremle Tahkikat Encümeni 
ve kuracağı tâli tncümenlere peşin telkinler 
yapılmak istenmiştir. 

Bu Encümen 18 . 4 . 1960 tarihli 3 numa
ralı Kararı ile (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
müzakerelerinin her türlü vasıtalarla neşrini 
yasak etmiştir.) Halbuki Anayasanın 20 nci 
maddesi hükmünce Meclis müzakeratı alenidir. 
Meclis müzakerelerinin her türlü vasıtalarla 
neşrinin yasak edilmesi bu aleniyet esasını ze
delemektedir. Gerçi 20 nci maddeye göre Mec
lis müzakeratı harfiyen neşrolunur ve 3 numa
ralı Kararda da Meclis zabıt cerideleri yasak 
dışı bırakılmışsa da Meclis zabıt ceridesinde 
müzakeratm harfiyen neşri Meclise terettü-
beden vazifedir. Meclis zabıt cerideleri diğer neş
riyat gibi vatandaşlar tarafından takibedilme-
mekte ve ancak tetkikat yapmak istiyen muay
yen kimseler tarafından okunmaktadır ve zaten 
harfiyen neşri de dokümantasyonu temin için
dir. Meclis müzakerelerinin, Meclis zabıt ceri
desi hariç, her türlü vasıtalarla neşrinin yasak 
edilmesi aleniyeti tahdideder. 

20 Nisan 1960 tarihli ve 6 numaralı Kararla 
«...Belediye seçimleriyle şehir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri ve 
köylerde muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri
nin durdurulmasına» karar verilmiştir. Seçim
leri durduran bu karar Tahkikat Encümeninin 
kanunsuz hareket ettiğini gösteren bir misaldir. 

7468 sayılı Kanundan evvel ve sonra Tah
kikat Encümeninin ittihaz ettiği kararlar dos
yada mevcut karar asıllarına göre ya hiç imza
sız veya noksan imzalı olması sebebiyle gayri-
ciddî ve keyfî olduğu gibi, tevkif, gazete neşri
yatını durdurma, neşredilen varakanın toplatıl-
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ması ve matbaanın kapatılması gibi ehemmi
yetli kararların bile gerekçeden âri ve hangi 
yazıdan dolayı ve yazı mahiyeti gösterilmemek 
suretiyle ittihaz edilmiştir. Hiçbir gerekçe gös
terilmemiş olması keyfî bir şekilde hareket edil
miş olduğunu gösterir. 

Resmî Gazetenin 13 Temmuz 1960 tarih ve 
10550 sayılı nüshasında intişar eden ve sanık, 
sabık ve sakıt Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'm 
T. C. Kanununun 125, 141/3, 149 ve 146 ncı 
maddelerle Yüksek Adalet Divanında muha
keme edilmesine dair Millî Birlik Komitesinin 
7 . 7 . 1960 tarih ve 2 numaralı Kararı ile sevk 
edilmiştir. 

Anayasanın 41 nci maddesinde (Reisicum
hur, hiyaneti vataniye halinde Büyük Millet 
Meclisine karşı mesuldür.) denilmektedir. Bu 
mesuliyetin siyasi ve cezai olduğu muhakkak
tır. Sırf siyasi olduğu düşünülemez. Çünkü, hi
yaneti vataniye en ağır bir suçtur. Bunun ce
zasız bırakılacağını kanunun kabul etmiş olması 
düşünülemez. 41 nci maddenin son fıkrasında 
(Reisicumhurun hususatı gahsiyesinden dolayı 
mesuliyeti lâzımgeldikte işbu Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun masuniyeti teşriiyeye taallûk eden 
17 nci maddesi mucibince hareket edilir.) denil
miştir. Hususatı şahsiyesiııden dolayı Cumhur
başkanının sorumluluğu hakkında takibat yapı
labileceğini kabul eden Anayasanın her bakım
dan ondan daha ağır ve vahîm hiyaneti vatani
ye halinde cezai takibe tabi tutulmıyacağinı ka
bul etmiş olması kabule şayan olmamak icabe-
der. 

EK MÜDAFAADA (Sah. 124/1 -124/4) de. 
«1924 tarihli Anayasamızın, vatani ihanet 

suçunu tavsif ve tâyin ve bu suça verilecek ce
zayı tesbit etmekten bilerek ve istiyerek kaçın
mış olduğu» kabul ediliyor. Ve Anayasamızı 
yapanların, bu suçun sadece muhakeme usulü 
ve merci üzerinde mütalâada bulunduklarını ve 
binnetice 1924 Anayasamızın ancak muhakeme 
usulü ve mercii hakkında hüküm ihtiva ettiği 
iddia ediliyor. Suçun tarif ve tavsifinin Ceza 
Kanununa bırakıldığı ileri sürülüyor. 

Müdafiler, hiyaneti vataniye fiilinin (Cür-
müekber) bir cürüm olduğu, bu en büyük suçun 
kanuni mevzuatımızda tarif, tâyin ve tesbit edil-
miyerek Anayasa tarafından - Cumhurbaşkanı-
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I nın vazifesinden ötürü yargılanması ile ilgili 2 
sayılı Kararda kabul edildiği gibi değil - Ceza 
Kanunu ile sılçı bir surette mukayyedolarak tâ
yin ve tavsif edilebilmesi esasının kabul edilmiş 
olduğu iddia ediliyor. 

Halbuki : 

1. — Müşterek müdafaanın tâ başında (say
fa : 2) «İhtilâli yapan ihtilâl kuvvetine ihtilâl 
hukukunu kurmak hakkı ve yetkisi» tanınmış 

, ve (Sayfa : 3 te) «İhtilâl kuvvetinin, Reisicum
hurdan gayrisi hakkında ittihamda dahi bulun
mamış» olduğu söylenmiş iken ve gene (Sayfa: 
97) «Muvaffak olmuş ihtilâllerin daima makab
le şâmil kanun ve kararnameler çıkarmak sure
tiyle eski iktidarın tecrimi cihetine gitmiş» ol
dukları iddia edilmiş ve (Diğer sayfalarda) çe
şitli memleketlerden bu hususta misaller veril
miş iken; ihtilâl kuvveti, Reisicumhur hakkın
da ittihamda bulunmuş ve bu vesile ile (İhaneti 
vataniye) konusunda sarih görüşünü de açıkla
mış iken yazılı müdafaada ihtilâl kuvvetinin bu 
ittihamı ve görüşü sözde çürütülmek istenmiş
tir. 

Keza müdafiler «2 sayılı karardan... yazılı 
olduğu gibi bir mâna çıkarmak mümkün değil
dir» (Sayfa 124/1) yolunda bir sonuca var
makla ihtilâl kuvvetinin vardığı hukukî netice
yi de tamamen inkâr etmeyi kendileri için hu-
kukan mümkün görmekle bir tenakuza düşmüş
lerdir. 

2. — 1924 Anayasası müzakerelerinden, Cum
hurbaşkanının işliycccği ihaneti vataniye suçu
nun tamamen ceza kanunları ile mukayycdol-
duğu neticesi çıkarılmak istenmiştir. 

Anayasamız, parlömanter rejimden mülhem 
bir Anayasa olmak hasebiyle tefsir ve tahlilinde 
mümasil memleketler parlömanter rejimlerine de 
itibar olmak lâzımgelir. Nasıl ki, bir kanun ya
bancı bir memleketten iktibas olunduğu veya 
yerli bir kanun hükmü yabancı bir mehaza da
yandığı zaman bu yabancı memleket tatbikat ve 
içtihatlarına itibar ediliyorsa demokratik rejimi 
ve parlömanter rejimi benimsemiş bir Anayasa
nın tahlil ve tefsirinde de demokratik ve parlö
manter rejimine bakmak gerekir. 

Nitekim bu görüş hukuk felsefesi ve hukuk 
sosyalajisi enstitüsünün 1934 - 1935 celsesinin 
çalışmaları esnasında ortaya atılmış ve Umumi 
Heyete bir rapor hazırlatmakla görevlendirilen 
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eski Petrograt Üniversitesi Profesörlerinden 
Kaulicher tarafından ileri sürülmüş ve birçok 
hukukçu tarafından benimsenmiştir, (Lc prob
leme des sources du Droit Positif. Sirey. 1934 
Sah. 208-230) 

Enstitü umumi heyetindeki münakaşalar da 
şu noktaya vâsıl olmuştur ki, çeşitli memleketler, 
anayasaları bakımından muhtelif hukukî aileler 
teşkil ederler, her ailenin müşterek bir anayasa 
hukuku vardır., Parlömanter rejimi benimsemiş 
bütün anayasalara hâkim olan müşterek bir hu
kuk vardır. îşte her anayasa, sarahaten derpiş 
etmemiş bulunduğu noktaların hallini - âdeta 
zımni bir atıf yaparak - bu müşterek hukuka bı
rakmıştır. 

(İhaneti vataniye) fiilinin ve suçunun ceza 
kanunlarının dar ve sıkı çerçevesi dışında mü
talâa olunabileceği neticesinin 1924 Anayasamı
zın müzakerelerinden katiyetle ve sarahatle is-
tihracetmonin mümkün olmadığı müdafaa edil
mektedir. Halbuki, Barthelm ve Duez gibi meş
hur hukukçular Cumhurbaşkanının sorumsuzlu
ğunun tek istisnasının; görevine ihanet hali oldu
ğunu söyledikten sonra Fransız doktrininin, hat
tâ Cumhurbaşkanının görevi dışındaki suçlardan 
dolayı takibedilebileceği fikrini - Anayasada 
Cumhurbaşkanının ancak ihanet halinde sorum
lu olacağını nâtık bulunan bir hükmün mevcudi
yetine rağmen - kanun karşısında (Ceza kanunu) 
müsavat esasına müsteniden ittifak halinde ka
bul ettiğini kaydederler. 

Bâzı hukukçuların Anayasanın bu ihanet ha
lindeki sorumluluk hükmünün hiçbir zaman tat
bik imkânını bulamryacağmı ileri sürdüklerini 
belirtirler. Zira - bunlara göre - ceza kanunu bu 
ihanet suçunu tarif etmemiştir. Binaenaleyh, 
ceza hukuku prensipleri mucibince, bu suçun 
işlenmesi bahis.konusu olamaz. Gene - bu hukuk
çulara göre - Anayasa cezai bir müeyyide derpiş 
etmiş olmadığından, kanunsuz ceza olma/ kai
desi gereğince de, Cumhurbaşkanını yargılıyan 
Yüce Divanın (yani Ayan Meclisinin) Cumhur
başkanını hiçbir cezaya çarpması mümkün de
ğildir. (Sayfa : 620) 

Barthelm ve Duez'in kanaatleri ise bu mer
kezde değildir. Bu müellifler, görevine ihanet 
eden Cumhurbaşkanını yargılıyan Yüce Divanın 
onu Cumhurbaşkanlığından ıskat edebileceği gi

bi ayrıca şahsına ve mallarına mütaallik cezaya 
da çarpabileceğini kabule, kuvvetle mütemayil 
olduklarını beyan ediyorlar. (Sayfa : 621) 

Şu nokta da kayda şayandır ki, bu iki mü
ellif Yüce Divanın bir nazırı, vazifesi dolayı-
siyle işlediği suçtan ötürü, yargılandığında na
zıra (ve şeriklerine) isnadolunan suçun ancak 
ceza kanununun açıkça derpiş ettiği bir suçun 
unsurlarına sahip bulunması halinde cezalandı-
rılabileceği tezini savunan ceza hukuku görüşü 
yanında; Anayasanın, bu halde, asla ceza kanu
nunun tarif ve tavsifi ile bağlı olmadığı, yani 
Yüce Divanın Ceza Kanununu metni ile, hiçbir 
suretle, bağlı olmadığı tezini savunan Anayasa 
hukuku görüşünün de mevcudolduğunu söyler
ler. Kendilerinin de bu ikinci teze taraftar ol
duklarını kaydederler. Bu ikinci tezin Anayasa 
gerçeklerine daha uygun olduğunu ve İngiltere'
de de nazırların işledikleri suçu serbestçe inşa 
etmenin Yüce Divana (yani Lordlar Kamarası
na) ait bulunduğunu, Fransa'da nazırların vazi
felerine ihanet suçundan açılmış dâvalar da Yü
ce Divanın bu içtihatta bulunduğunu ilâve eder
ler. 

Gerçekten Yüce Divan 6 Ağustos 1918 tarihli 
kararında «Anayasanın 12 nci maddesinden haiz 
olduğu mutlak yetkiye binaen nazırlara ve şerik
lerine isnadolunan suçları,, serbestçe tavsif eyle
mek ve verilecek cezayı da gene serbestçe tâyin 
etmek Yüce Divana aittir.» demiştir. 

Böylece Yüce Divan, bütün unsurları bakı
mından, yepyeni bir suç (Forfaiture) suçunu ih
das etmiş ve bu suça tamamen indî olarak, bir 
ceza tertibetmiştir. (Benisscment cezası) 

Bununla beraber Yüce Divanın, zıt bir isti
kamette muahhar bir kararı da mevcuttur. Bert-
helnı ve Duez, Yüce Divanın serbestçe tavsif ve 
tecziye tezine taraftar olduklarını beyan ediyor
lar. (Sayfa 882) 

Şu noktayı da kaydedelim ki, vatana ihanet 
suçunun (Cürmüekber) olarak vasıflandıran ya
pılı müdafaa, Fransa'da adlî mahkemelerin 
- Fransız Anayasasında, bizim Anayasamızda ol
duğu gibi, yer alan - (mutlak sorumsuzluk) esa
sına rağmen oyunu rüşvet mukabilinde satan 
mebusların takibi ve tecziyesi cihetine gidildi-
Tİni bilmemezlikten gelerek vatana ihanet suçu 
Tİ'bi bir cürmüekberden dahi takibat açılamıya-
cağı ve ceza verilemiyeceği tezini savunmak-

— 396 — 



M. Meclisi B : 68 18 . 3 . 1966 O : 1 

la tenakuza düşülmüş ve bu (Cürmüekber) e bir 
rüşvet suçundan bile dûn bir mevki ve değer ve
rilmiş oluyor. 

ihaneti vataniye tâbirinin ne gibi suçlara şâ
mil olduğu ve Anayasanın tedvini sırasında mev
zuatımızda yeri olup olmadığı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun hazırlık çalışmalarında nazara alın
mış ve şu suretle üzerinde durulmuştur : 

Mazbata Muharriri Celâl Nuri Bey (Gelibo
lu) : (Efendiler cümlemizin malûmu olduğu üze
re Reisicumhur intihabedilen bir zat milletin 
sencidesi olur, büyük bir adam olur. öyle bir 
adam, acaba filâna tokat atacak mı? Filân cür-
mü istilzam eder bir iş yapacak mı? diye tasav
vur etmek bendenizin fikrince ayıptır Reisicum
huru intihabeden şu Heyeti Celilenin bile bu hal
leri tasavvur etmemesi lâzımdır.) 

Ali Şuuri Bey (Karasi) : Lâyuhti midir?) 
Ahmet Şükrü Bey (Dersim) : (Beşeriyette 

her şey olur.) 
Celâl Nuri Bey (Gelibolu) : (Birtakım hu-

susatta bir hâdise vukubulacak ki, bu hâdise
de fevkalâde, harikulade ve belki milletin tari
hinde bir tek hâdise zuhur edecek ki, bu onun 
üzerine Heyeti Celile düşünür ve bunun tarzı 
muhakemesini, ne yapacağını ve nasıl tesviye 
edeceğini o zaman tesbit eder. Yoksa ortada fol 
yok, yumurta yok iken Reisicumhur gibi bir 
zatıâlinin müstelzimi mücazat bir hareketten 
dolayı ne surette mesul tutulacağını tedbir et
mek doğru olamaz. Lehistan Kanuni Esasisinin 
Feridun Fikri Bey tarafından okunan ilk mad
desi bizim tanzim ettiğimiz maddeye şebihtir. 
Üst tarafına gelince, onlar biraz ileriye giderek 
bâzı mesuliyetlerin nasıl Meclis tarafından ve 
ekseriyetle tensibedileceğini 'göstermişlerdir ki, 
bunu da biz zait görürüz. Bu gibi şeyler hâdi
seye bırakılır ve hâdise neticesinde hüdanikerde 
böyle bir şey olursa o vakit tesbit edilir.) demek
tedir. Bu konuşmalarda sarahaten 41 nci madde
deki mesuliyetin aynı zamanda cezai mesuliyet ol
duğunu göstermektedir. Aksi takdirde sırf si
yasi mesuliyettir, binaenaleyh nasıl muhakeme 
edileceğini ve suçu düşünmeye mahal yoktur, de
nilmesi ve üzerinde hiç durulmaması icabederdi. 
Ancak ihaneti vataniye tâbirinin muayyen bir 
suçu ifade maksadiyle sevk edilmediği, halin icap
larına göre Meclise bu vasıfta olabilecek suçu 

ve cezasını ve yargılama merciini tâyin 
ve tesbit salâhiyetini bıraktığı görülmek
tedir. Mevzuatımızda, 7 . 7 . 1960 ta
rih ve 2 numaralı sözü geçen kararda görüleceği 
veçhile ihaneti vataniye suçunu teşkil edecek suç
lar aranmış ve bu mey anda T. C. K. nunun 125, 
141/3, 146 ve 149 ncu maddelerindeki suçların 
ihaneti vataniye suçu mahiyetinde olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Gerçi bu tâbirin kapsadığı suçların hangi suç
lar olduğunu eksiksiz bir halde gösteren bir met
ne tesadüf olunmam aktadır. İhaneti vataniyedeki 
vatan tâbirinden bunun ancak vatandaş tarafın
dan işlenebilecek bir suç olduğu anlaşılır. 

Mevzuatımız arasında bulunan ve saltanatın 
ilgasına, hâkimiyetin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi mânevi şahsiyetinde mündemiç bulunduğuna 
dair 1 Teşrinisani 1338 tarihli Karar hilâfına ve
ya T. B. M. M. nin meşruiyetine isyanı muta-
zammm hareketler, Devlet anlayışını dinî esas
lara irca faaliyetleri, İhaneti Vataniye Kanunu 
ile vatana ihanet sayılmıştır. Ancak İhaneti Va
taniye Kanunu, vatana ihanetin kendi bünyesin
deki fiillere münhasır olduğu hakkında bir kaide 
koymamıştır. 15 sayılı Kanun ise T. C. K. nu
nun 125, 133, 141, 142, 146, 149, 150 ve 163 ncü 
maddelerinde yazılı bulunan vatana ihanet suç
larından bahsetmektedir. 

Bu maddelerdeki suçların bir kısmı Devletin 
arsıulusal şahsiyetine karşı cürümler, diğer bir 
kısmı da Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler 
faslında yer almaktadır. 

15 sayılı Kanuna dair ilim heyeti raporunda 
(Bu maddelerdeki vatana hıyanet suçlarının top
lum hayatı bakımından taşıdığı önem göz önün
de bulundurularak, henüz hükme bağlanmamış 
olsa dahi: bu derece ağır suçları işlemiş olanların 
tesadüfi mahiyet taşıyan bir sebepten, (56 ncı 
maddeden) faydalanmaları tecviz edilemez.) de
nilmektedir. 

T. C K. nunun ikinci kitabında ve birinci ba
bında yazılı (Devletin şahsiyetine karşı cürüm
ler) mefhumu, Devletin kuruluşuna esas teşkil 
eden fikirlerle yakın alâkası aşikârdır. Bu sebep
le (Âmme hukuku) prensipleri kadar (Anayasa 
hukuku^ kaidelerine de bu bölümde yer alan suç
ların izahında müracaat etmek zarureti vardır. 
Devletin başlıca unsurları, (Ülke, halk ve Ana
yasa) dır. 
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Bu babın ikinci faslında yer alan (Devlet kuv
vetleri aleyhine islenen cürümler) de kanunun 
takibettiği gaye, Devletin kuruluşunu ve teşkilâtı
nı himaye maksadı mevcuttur. 

Devlet kuvvetleri tâbiri, yasama, yürütme ve 
yargılama kuvvetlerini ifade eder. 

Müşterek yazılı müdafaanın Anayasa huku
ku ile ilgili noktaları : 

Müşterek yazılı müdafaada, 146 ncı madde
nin maddi unsurunu teşkil eden vakıa, doğrudan 
doğruya ele alınmıyarak, bu maddi vakıanın 
izahında kolaylık yaratan kısaltıcı bir tâbir ola
rak kendisine başvurulan «dikta» kelimesi ele 
alınmış; ve bu mefhumun ne mânaya geldiği ve 
gelebileceği münakaşa konusu yapılarak, mev
zu tamamen başka sahalara götürülmüştür. 
«Diktanın şartları var mıdır, diktanın usulleri, 
metotları nelerdir, bu metotlara başvurulmuş 
mudur'?» gibi bir hayli münakaşa imkânı bahşe
den dolambaçlı yollara gidilerek, gayeden ta
mamen uzaklaşıhmştır. 146 ncı madde, «dikta
ya gitmek» veya «diktanın gerçekleştirilmesi» 
diye bir maddi vakıa derpiş etmemiştir. O hal
de, dâva konusu hâdisede, bu maddedeki maddi 
unsurun meveudolup olmadığını tesbit için, kısa 
ve emin yol, «önce Anayasayı tebdil, tağyir ve 
ilganın, kısaca diktaya gitmek demek olduğunu 
ifade etmek» ve sonra da, «diktaya gitmek» ve 
«dikta» şu mânalara gelir diyerek meseleyi ta
mamen izafi ve münakaşalı alanlara sürüklemek 
değildir. Bilâkis (Türk Anayasasının) tebdil, 
tağyir ve ilganın, çeşitli hallerini ortaya koya
rak, hâdisemizde bu hallerden birinin meveudo
lup olmadığını doğrudan doğruya incelemektir. 

Kaldı ki, diktaya da gidilmiş Qİduğu aşağıda 
tafsilâtı ile tesbit olunmuştur. 

Gerçekten Türk Anayasasını tebdil, tağyir 
ve ilga etmek, hâdisemizdeki hal bakımından, 
«ister yukarıdan, ister aşağıdan gelsin, bâzı fi
il ve tasarruflarla, mevcut Anayasanın fiilen tat
bik edilmez hale getirilmesi, onun, anaprcnsiple-
rinin kısmen veya tamamen fiilî surette ortadan 
kaldırılması», kısaca «hukukî rejim yanında, ona 
anaçizgilcri ve karakteri bakımından zıt bir fi
ilî rejimin yaratılması» dır.. Demek oluyor ki, 
sistemli ve kasıtlı olarak Anayasadaki prensip
lerin fiilen ortadan kaldırılması, yani fiilen Ana
yasa dışı bir rejim yaratılması bahis konusu ise, 
bu takdirde 146 ncı maddedeki suç işlenmiş de

mektir. Şimdi meseleyi bu suretle doğru bir ze
min üzerine yerleştirdikten sonra, hâdiseye dö
nerek maddi vakıayı incelemek gerekir : 

Anayasamızın anaprensipleri arasında bilhas
sa şu esasları belirtmek lâzımdır : 

1. — Vatandaş hak ve hürriyetlerinin sağlan
mış olması : 

Vatandaş hak ve hürriyetleri (ki, müşterek 
müdafaanamede sayfa 14 «1924 Anayasamızın 
fert hürriyetleri yönünden 1789 prensiplerinden 
mülhem» olduğu ikrar olunmakla modern Ba
tı âleminin anladığı mânada ferdî hak ve hür
riyetler probleminin Türk Hukuk nizamında yer 
aldığı hakikati kabul edilmekte ve 65 nci say
fada da modern dikta esasları arasında «17 nci 
asırdan 19 ncu asra kadar... elde edilen siyasi 
ve iktisadi hürriyetin ortadan kaldırılması» zik
redilmektedir.), özü bakımından sistemli ve he
men hemen bütün hürriyetlere şâmil olan bir öl
çüde zedelenmiş ve âdeta hürriyetler rejimi or
tadan kalkmış olursa, Türk Anayasasının fii
len tebdil ve ilga edildiğini kabul etmek lâzım
dır. Hürriyetler rejiminin ne durumda olduğu
nu tesbit de, muhtelif hürriyetlerin ne durumda 
olduğunu teker teker tesbit etmekle mümkün
dür : 

a) Basın hürriyeti alanında 6732 ve 6733 
sayılı kanunlar ve tatbikatı (Basın hürriyetle
rini fiilen ortadan kaldıran pek çok idari, malî 
ve cezai tedbirler malûmdur) ; 

b) Toplantı hürriyeti alanında 6761 sayılı 
Kanunun sistemli surette keyfî tatbikatı... 

c) Seyahat hürriyetinin, tatbikatta - alı
nan idari kararlarla - düştüğü durum: (Bilhas
sa Geyikli, Çanakkale, Uşak, Kayseri, Yeşilhi
sar, Topkapı olayları) ; 

d) Can ve mal masuniyetinin birçok hâdi
selerde ve bilhassa «e» de bildirilen misallerde 
herkes için mevcut ve Devletin riayetle ve te
minle mükellef olduğu bir masuniyet olmaktan 
çıkarak, iktidarın arzu ettiği kimselere bahşe
dilen ve hele arzu etmediği kimseler için orta
dan kaldırılan bir sözde masuniyet derekesine 
düşürülmesi, yani bu masuniyetin fiilen ortadan 
kalkmış bir ihsan ve lütuf haline gelmiş bulun
ması... 

e) Cemiyet kurma hürriyetinin ve hele onun 
mühim bir parçasını teşkil eden siyasi partilerin 
serbest ve eşit bir surette faaliyette bulunabilme-
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leri yolundaki hürriyetin, muhalefet partisi aley
hine en geniş ölçüde ihlâl edilmesi ve son olarak 
Tahkikat Encümeni kararı ve buna yetki veren 
kanunla, muhalefet partileri için her an idam ka
rarı verebilme imkânının iktidarın eline veril
miş olması Halk Partisinin mallarını müsadere 
Kanunu ile, anamuhalefet partisine malî bakım
dan pek ağır bir darbenin vurulmuş olıması... (Bu 
alanda muhalefet milletvekillerinin ve hele lide
rinin yurt içinde seyahat etme imkânından bile 
mahrum hale getirilmiş olması ve bizzat Dahili
ye Vekilinin radyolarda okunan tebliğinde yol
ların emniyetinin bu gibi kimselere sağlanamıya-
cağmın ifade edilmiş olmasını bir misal olarak 
hatırlatmak gerekir); 

f) Temel haklardan hemen hepsi, o hakkın 
özünü, cevherini tahribeden kanuni veya fiilî 
darbeler neticesinde ya esaslı surette baltalan
mış, yahut imha edilmiştir, istimlâk alanında 
kendisini gösteren sistemli keyfî muameleler de, 
mülkiyet hakkına en ağır darbeler teşkil etmiştir. 

Hakların özü, cevheri tahribedilmiş ve onlar
dan sadece küçük kırıntılar bırakılmış ise, orada 
«Gerçek mânasiyle hürriyetler rejimi bakidir» 
demeye imkân yoktur. Bizzat Bayar ve Men
deres dahi, «hürriyetlerin düzenlenmesinin, 
hürriyetlerin tahribi şeklinde tecelli edemiyece-
ğini bunun caiz olmadığını» muhalefet yıllarında 
belirtmişlerdir. 

Tahkikat Encümeni hakkındaki kanun ve 
onun tatbikatı ile, bütün hürriyetlerin akıbeti, 
tamamen 15 kişinin keyfine terkedilmiş ve büyük 
ölçüde yok edilmiştir. 

Hulâsa olarak: 
27 Mayıs 1960 günü ve hattâ bundan bir hay

li önce, Türkiye'de hürriyetler rejiminin mevcu-
dolduğunu iddia etmenin ciddiye alınamıyacağı, 
ancak bir demagoji teşkil edeceği aşikârdır. Hür
riyetler rejiminin ortadan kalkmış sayılması için, 
hürriyetlerden hiçbir zerre kalmaması, asla şart 
değildir. En koyu diktatörlüklerde bile bütün 
hürriyetler, % 100 ortadan kaldırılamaz. Çünkü 
bu takdirde insan oğlunun yaşamasına ve derhal 
isyan etmesine imkân yoktur. îsyana mâni ol
mak ve hele zahiren seçimi ve demokratik mües
seseleri muhafaza ederek demokrasi perdesi 
(maskesi) altında hürriyetler rejimine zıt olan 
bir rejimi tesis ve idame edebilmek için, her 
hürriyetten, tehlikesiz görünen bir miktarın ta

nınması pek tabiîdir ve hükme, neticeye (müessir 
değildir. Buna Nazi Almanya'sında ve Rusya'da 
da tesadüf edilir. 

2 — Her ne kadar müşterek müdafaada, ka
za kuvvetinin dahi - 1924 Anayasasında kuv
vetler birliği esasına uyularak - tek kuvvet olan 
parlâmentoda da temerküz ettiği iddia ediliyor
sa da, Anayasamızın sarih hükümleri ve ilimde 
ittifak halinde kabul edilen görüş muvacehesin-
de, kaza kuvvetinin müstakil bir. kuvvet olduğu
nu ve müstakil mahkemelerin Türk Milleti adına 
Bu kuvvet ve yetkiyi kullandığını teslim etmek 
zarureti mevcuttur. Esasen müstakil bir yargı 
gücü mevcut olmazsa ve hele mahkemeler istik
lâlini kaybederek siyasi kuvvetin avucu içerisine 
girerse, (hukukan ve fiilen bu durum yaratıl
mış ise) hukuk devletinden bahsedilmiyeceği 
münakaşaya hacet kalmaksızın kabul edilmesi ge
reken bedahetlerdendir. Yargıtay ve Danıştay 
hâkimlerinin dahi görülen lüzum üzerine vazife
lerinden uzaklaştırılması mekanizması ve bunun 
tatbikatı malûmdur. Nihayet son (7468) sayılı 
Kanunla da, yargı gücü kısmen siyasi kuvvete 
teslim edilmiştir. 

3 — Serbest, eşit ve emin bir seçim, Anaya
samızın dayandığı temcilerden, anaprervsipler-
dendir. Seçim serbestisinin, Seçim Kanunun
daki çeşitli değişiklikler ve partizan idare saye
sinde ne suretle zedelendiği malûmdur. Seçim
lerde eşitlik de, aynı akıbete uğramıştır. Hele 
radyonun, biricik propaganda vasıtası olarak, 
iktidar elinde seçimlerde oynadığı gayrimeşru 
rol (Tafsilât ve gerekçe Divanın 960/20 numa
rasında kayıtlı olup, 2 nci bölüm 11 numarasm-
dadır) üzerinde durmak icap eder. Fakat en 
önemli nokta, hâkim teminatının yok edilmesi 
neticesinde seçim emniyetinin dahi sarsılmış, 
seçimin akıbetinin tamamen iktidarda bulunan 
partinin insafına bırakılmış olmasıdır. Zira 
Yüksek Seçim Kurulunun teminatı zedelenmiş
tir. Bunun bütün üyeleri, bizzat seçimin fiilen 
murakabesi devresinde dahi değiştirilebilirler. 
Bu suretle gerçek mânasiyle serbest, eşit ve hele 
emin (teminatlı) (bir seçimin mevcudolduğu id
dia olunamaz. 

4. — Murakebe sistemi : 
Gerek muhalefetin, gerek iktidar partisi mil

letvekillerinin iktidarı murakabe edebilmesi, Ana-
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yasa sistemimizin anaprensiplerindendir. Tat
bikatta ise bunun hemen tamamen ortadan kal
dırıldığı; alman tedbirlerle, Meclis içinde ve 
Meclis dışında bir müessese olarak muhalefetin 
ve hattâ iktidar partisine mensup tek tek millet
vekilinin murakabe imkânlarından mahrum hale 
getirildiği, hülâsa Anayasa anaprensiplerinden 
birinin daha tahribedildiği çeşitli yazılarda belir
tilmiştir ve kolayca tesbit edilecek vakıalardan
dır. Nihayet muhalefete yaşama hakkı tanımı-
yan hareketlerde, - ki yukarda 1 numaranın (e) 
bendinde kaydedilmiştir - aynı neticeye sevk eder. 

5. — Tarafsız idare : 
Tarafsız idare, hukuk devleti temeline daya

nan her Anayasanın (ister açıkça bir maddede 
zikredilsin, ister çeşitli hükümlerin bir araya gel
mesi neticesinde hâsıl olan sistemin muhâssala-
smı teşkil etsin) kendisinden vazgeçilmez temel
lerinden biridir. 

Bu prensibin dahi fiilen ortadan kaldığı ve 
tam mânasiyle partizan, partiye hizmet eden, 
parti emrine çalışan bir idarenin büyük ölçüde 
kurulduğu, nazarı itibara alınmak gerekir. 

6. — Yasama organının teşriî yetkisini, fiilen 
ve hukukan kendi elinde bulundurması esası: 

Bu esasın önemi üzerinde durmaya bile lü
zum yoktur. Bu bir bedahettir. Tahkikat encü
menleri hakkındaki son 7468 sayılı Kanun ile 
ve hele tatbikatı ile, Anayasanın 68 nci madde
sinde yalnız Millet Meclisine tanınmış olan 
«Hürriyetleri tahdidetme yetkisi, 15 kişilik bir 
encümene devredilerek, bu prensip de esaslı su
rette zedelenmiştir, tağyir edilmiştir. 

Şu halde bu durum meydanda iken, yani 
Anayasamızın anaprensipleri Anayasaya aykırı 
kanunlarla kâğıt üstünde bırakılmış ve fiilen 
Anayasaya aykırı bir devlet nizamı kurulmuş 
iken, «Diktaya gitmek ne mânaya gelir? Dikta
nın içtimai şartları ve metotları nedir?», gübi 
birtakım ımütalâalar yürütmek yersizdir . 

Kaldı ki, aşağıda görüleceği veçhile diktaya 
gidilmiştir. 

I I - Müdafaanamede, meselâ bir kere dikta 
mefhumuna bağlandıktan ve münakaşaların bu 
elâstiki alanda veya elâstiki gibi gösterilebilmesi 
mümkün olan mefhumlar alanında cereyan et
mesi taktiği tesis edildikten sonra, Hâdisemizde 
dikta durumu var mıdır, yok mudur» un mü

nakaşasına başlanmış ve burada da izafî görüş
ler ve arızi olan tezahürler, mutlak görüş ve ka-
naatlermiş, umumi kaidelermiş gibi gösterilmiş
tir; 

1. — Bütün diktatörlükler tabiî ve meşru 
değildir : 

Müdafaanamede, «DilktatörHüğün keyfî ve 
ısuni ıolaralk (yaratılamayacağı, diktatörlü/klerin 
içtimai şartların yarattığı zaruretlerle geldiği ve 
bu suretle de mazur sayılacağı» ifade edilmek is
tenmiştir. 

Diğer taraftan, bununla kolay kolay bağda-
şamıyacak diğer bir görüş de ileri sürülmüş: 
«Eğer diktatörlüğün şartları mevcut değilse, or
tadaki durumun diktatörlük sayılamıyacağı» 
gibi bir faraziye tesis edilmiştir. Bu iki sakat gö
rüş yanyana gelince, «eğer bir diktatörlük varsa, 
bunun meşru ve muteber olduğu», yolunda bir 
neticeye varılmış ve diktatörlüğe teşebbüs eden 
bütün şahıslara mutlak bir fetva verilmiş bulun-, 
maktadır. 

Şöyle ki; 
Ya diktatörlük için bütün şartlar mevcuttur, 

yâni diktatörlük muayyen bir zamanda ve muay
yen 'bir cemiyette lüzumlu ve zaruri hir hal 
almıştır; bu takdirde mesele yoktur; meşru
luk kendiliğinden anlaşılmak gerekir. Yahut 
da diktatörlük için şartlar yoktur, o zaman 
da ortadaki rejimin diktatörlük olmadığı neti
cesine varılır, ve böylece memleketi diktatör
lüğe götürmüş olma ithamı karşısında kalı
namaz, denilmek istenmiştir. 

îşte müdafaanamede tesis edilmek isteni
len mantık budur. 

a) Dikatatörlüblerin pek çok nevileri var
dır; sayısız tezahür tarzlarını birtakım kaide
lere bağlamak ve gerek doğuşları, gerek me
totları bakımından bu vasıfları ve şartları 
haiz olmıyan hareketleri diktatörlük olarak 
saymamak yanlış ve aldatıcı bir yoldur. Hele 
dikta teşebbüsüne girişme ile diktayı basan ile 
yerleştirme keyfiyetlerini bir tutma hatalıdır. 

Diktatörlüğün hukuka dayananı olduğu 
gibi, hukuka aykırı olanı da vardır, ihtiyaca 
tekabül edeni olduğu gibi, toplum hayatı
nın ihtiyacına tekabül etmiyen, fakat bir 
veya birkaç şahsın yahut bir zümrenin, kendi 
küçük menfaatleri ve hesapları neticesinde 
suni olarak yarattıkları yahut yaratmak is-
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tedikleri dikatatörlükler veya dikatatörlük te
şebbüsleri de mevcuttur. 

Nihayet dikatatörlük, gerçek bir ihtiyaca 
cevap verdiği için devam edebileceği gibi, 
gerçek bir ihtiyaca cevap vermediği için 
pek kısa sürebilir; hattâ teşebbüs halinde 
yarı yolda da kalabilir. Bütün bu ihtimaller 
tarihte ve zamanmmızda, misallerini bulmuş
lardır. Ve bundan sonra da yeni yeni teza
hürler kendisini gösterebilir. Binaenaleyh, 
müşterek müdafaanın bu alandaki kategorik 
izahatı ve buna dayanılarak ulaşılan netice
ler, ciddî ve ilmî olmaktan uzaktır. Herneka-
dar birçok kitaplara ve ekseriya o kitap
larda ifade edilmiyen veya başka bir surette 
ifade edilen görüşlere atıfta bulunulmuş ise 
de, zahiren ilmî bir kisveye büründürülmüş 
olan bu sistemli izahat, hep hakikatlerin ya
rım yarım nakledilmesi temeline dayanmakta
dır. 

aa) Hukuka dayanan diktatörlükler yanın
da hukuka zıt, Anayasaya aylan diktatörlükler 
de mevcuttur : 

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, biz
zat müdafilerin atıfta bulundukları eserler
de, Roma'dan beri meşru diktatörlüğün ya
nında bir de gayrimeşru olanı mevcuttur. 
Müşterek müdafaa, sanki böyle bir şey yok
muş gibi, diktatörlüklerin Roma'dan beri, - in
giltere'de Oromwel ve Fransa'da Röbespierede 
dâhil olmak üzere - , zaruretlerin mahsulü 
olduğu ve meşru sayılması gerektiği fikrine 
dayandırılmıştır. Halbuki (Scweizzer Lexikon) 
cilt 2 sayfa 1022 sütun 1 de (Diktatör mefhu
mu üzerine yazılan makalede) Milâttan üç asır 
önce sona eren bu Roma diktatörlüğünün «Meş
ru temel üzerine dayandığı, Anayasa nizamı 
üzerine dayandığı» bilhassa belirtilmektedir. 
Ve hemen ilâve edilmektedir : «Buna muka
bil sulla ve Ceasar' (Sezar) ııı dikatörlüğü ise, 
başka nevi ve mahiyette idi. Her ikisi de, 
mevcut * Anayasayı keyfî bir surette berta-
taf etmek suretiyle, inhisarî hâkimiyeti ken
dileri için koparıp almışlardı.» 

Müşterek müdafaada, dikta konusunda atıf 
yapılan müellifler arasında siyasi ilimler ve 
Anayasa babında zamanımızın en şöhretli âlim
lerinden (Marice Duveger) de yer almaktadır. 

18 . 3 . 1966 O : 1 

Bu müellifin ise 1961 yılı başında «De la 
dictature», «diktatörlüğe dair» adlı bir esfri 
intişar etmiştir. 

1. — Müellif bu eseri, 1961 yılının eşiğin
de Fransa'nın sosyal, maddi ve mânevi bün
yesi ve şartlan bakımından, âmme efkârının 
dikta aleyhine hemen hemen ittifak halinde 
olması sebebiyle, bugün olduğu kadar tari
hin hiçbir devresinde bir diktatörlük şart
larından bu kadar uzak olmadığını «tasrih et
mekle beraber (Sayfa 10 - 11 halihazırda Fran
sa'da bir dikta teşebbüsü ithamalinin ve teh
likesinin de pek fazla olduğunu» (sayfa 11 - 12 
göz önünde tutarak, hattâ belki de eserinin 
intişarından' evvel Fransa'da bir dikta tesisi 
cihetine gidileceğini derpiş ederek bunu ön
lemek, bunun zararlarını göstermek makşa-
diyle bu eserini yayınladığını beyan eylemek
tedir. 

Sadece bu izahattan dahi anlaşılıyor jki, 
diktanın tesisi için, bir memleketin durumu, 
bünyesi, hal ve 'şartları asla elverişli değil 
iken bir maceraperest zümre, birtakım serüven
ler böyle bir memlekette dahi dikta teşebbüsü
ne girişebilirler. Böyle bir ihtimal sosyolojik ve 
politik bakımdan pekâlâ mümkündür. Mücerfet 
bu izahat, müşterek müdafaanın dayandığı te
meli cerhedeceık mahiyette olup, müdafaanın (sa
vunduğu tezin tutar tarafı da olmadığını mey
dana koymaktadır. 

2. — Müellif, aynı zamanda kesin olarak be
yan ediyor ki, dlikta tesisi hususunda diktatör
lük ile bir memleketin siyasi, içtimai, iktisadi 
bünyesi arasında tam mânasiyle ilmî sosyolo
jik kanunlar, kısacası bir ilmî muayyeniyet 
(determinizm) mevcuıdolmayıp; sadece umumi 
müşahedelere dayanılarak varılabilecek birta
kım faraziyeler (hipotezler) mevcuttur. Halbu
ki müşterek müdafaada sanıki yeryüzünde dik
tanın tesisine mütedair şaşmaz ilmî, hukukî, sos
yolojik birtakım tabiî kanunlar mevcut imiş gi
bi bir telâkki hâkimdir. Böylece Türkiye'de dik
ta meselesi bu sözde sosyolojik düsturlar ba
kımından topyekûn menfi bir neticeye bağlan
maktadır. Yani Türkiye'de dikta muhtemel ve 
mümkün değil idi, o halde mevcut durum da 
bir dikta veya dikta teşebbüsü olamaz denil
mektedir. 

ı 



M. Meclisi B : 68 18 . 3 . 1966 O : 1 

Duvergerftn izahatı, müşterek müdafaaya 
hâkim, olan bu telâkkiyi ve binaenaleyh, varıl
mak. istenilen neticeyi de tamamen yıkmakta, 
bu tezin ilmî olmadığını meydana koymaktadır. 

3. — Duverger, tarih bakımından, dikta 
meselesini ele alarak zamanımıza kadarki çeşit
li diktaları nazara alarak diktatörlüğün bir 
tasnifini yapmaktadır. Bu tasnif, anahatları ile, 
şudur: 

a) Bir cemiyetin içtimai ve siyasi bünye
sine göre, yani bir memleketin sosyal hal ve 
şartlarına göre âdeta halkın umumi ihtiyaçla
rına cevap veren diktatörlükler vardır ve ol
muştur. Müellif bu gibi diktatörlükleri bir ce
miyetin bünyesinde (strüktüründe) mündemiç 
bir buhrana cevap ve hal sureti teşikil eden 
(bünyevi diktatörlük) olarak tavsif ediyor. İç
timai bünyede mevcut bir hastalık dolayısiyle 
zuhur eden bu diktalar için müellif, biyolojik 
va tıbbi bir tâbir kullanarak, (endemique) 
veya «endogene» dikta adını veriyor. Yani bu gi
bi diktalar: İçtimai bünyede yer alan esaslı bir 
hastalık sebebiyle ortaya çıkan diktalardır 
(Sah. 19, 21-34). 

Müşterek müdafaada diktadan söz açıldığın
da, hep bu tip dikta nazara alınmakta ve fa
kat her diktanın behemahal, her hal ve kârda, 
'daima bu kategoriye gireceği farz olunmakta; 
hulâsa müşterek müdafaa, diktayı bu tek tipe 
irca eylemekte ve diğer tipleri, nevileri, âdeta 
bir kalemde hazf eylemekte; bu gibi diktaların 
mevcudiyetinden habersiz görünmekte ve sanki 
başka tip dikta olamıyacağmı şaşmaz bir esas 
olarak kabul etmektedir. Bu görüş tarih, sos
yolojik ve ilim bakımından tamamen yanlıştır. 
Mücerret Duverger'in tasnifi bu yanlışı meyda
na koyacak kuvvet ve değerdedir. Zira: 

b) Bu birinci tip yanında ikinci nevi bir 
dikta vardır ki, bu, bir cemiyetin muayyen bir 
anında esaslı bünyevi sebeplerden ötürü değil 
de, zamanın tesadüfi şartlarına, konjonktürle
rine göre ortaya çıkan dikta nev'idir. 

Burada hususi, istisnai şartlar diktanın zu
huruna âmil olmaktadır. Cemiyetin bünyesin
de esaslı bir buhran mevcut değilken, geçici ve 
tesadüfi hal ve şartlar bu neticeyi husule ge
tirmektedir. (Bilfarz harb, istilâ, hükümet dar
besi, iktisadi buhran... gibi hususi ve tesadüfi 
şartlar.) Müellif bu gibi diktalara (konjonktü-

rel dikta) tesmiye eder. İçtimai bünyede mün
demiç bir buhran ve hastalık sebebiyle zuhur 
etmiyen diktaları, biyolojik mânada (parasita-
irc) ve exugene dikta olarak vasıflandırır. 
(Sah. 19, 76 - 95). 

Bu ikinci tip diktalar hakkında müellif der 
ki : «Birinci tip dikta (yani strüktürel dikta) 
bir cemiyetin bünyesindeki veya imançlarında-
ki bir buhrana tekabül eden; cemiyetin duru
mundan tevellüdeden; cemiyetin ta derinlikle
rinden çıkan ve bu itibarla sosyolojik, strüktü
rel (endemique), (endogene) bir dikta olarak 
vasıflandırılması gereken dikta yanında cemi
yetin dışında kalan âmillerin, faktörlerin tahrik 
ettiği, yahut bir cemiyetin içinde yer almakla 
beraber, cemiyet içinde tecridodilmiş (izole kal
mış) olan birtakım âmillerin yol açtığı bir ikin
ci tip dikta vardır ki, bu dikta, altına sokulan 
milletin ihtiyaçlarına cevap verecek yerde, hat
tâ halkın önemli bir kısmının arzu ve istekleri
ne cevap verecek yerde, sadece bir azınlık ha
linde olan yo, cemiyeti, milleti - bu hususta -
temsil etmekten çok uzak olan mahdut bir züm
renin, hususi bir organizmanın özel ihtiyaçları
na, bu zümreye mensup elemanların arzu ve is
teklerine cevap veren paraziter bir diktadır. 
Bu ikinci tip dikta bütün bir cemiyetin vücu
dundan doğan bir dikta olmayıp, bu cemiyet vü
cudu içinde muayyen ve mahdut organizmanın 
âdeta ifraz ettiği, dışarıya akıttığı safra gibi 
ortaya çıkar.» (Sah. 13, 19). 

Bu izahatİMi anlaşılıyor ki, Türkiye'nin iç
timai hal ve şartlarının biran için, cemiyetimi
zin bünyesinden, derinliğinden doğan birinci tip 
bir diktaya - 1954 ilâ 1960 tarihlerinde - yol 
açması müsait olmadığı mutlak olarak, kabul 
edilse dâhi; memleketimizde ikinci nevi dikta
ya yol açılmasına imkân olmadığı iddia edile
mez. Hele bu gibi bir sevdaya kapılacak bir 
zümrenin böyle bir maceraya ve teşebbüse atıl
masına ilmen, hukukan, sosyolojik bakımdan 
imkân bulunmadığı asla ileri sürülemez. 

4. — Duverger, diktaları, başka bir zaviye
den, başka bir tasnife daha tabi tutmaktadır. 
Şöyle ki; aynı içtimai durum, iki türlü diktaya 
yol açabilir : 

a) Bir dikta ihtilâlci (revolüsyoner) olabilir. 
Cemiyetin bünyesinde mevcut bir buhrana - ki 

bu buhran maddi, sosyal, siyasi bir buhran ola-
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bileceği gibi milletin, halkın bir inanç ve akîde 
buhranı da olabilir - cevap teşkil etmek üzere 
ortaya çıkan diktatörlük, bu buhranı yeni, ile
rici, devrimci bir hal suretine bağlamak ister. 
Cemiyette ilerici, inkılâpçı bir tahavvül vücu-
de getirmek için ortaya çıkar. (Bilhassa Sah. 
112-113,108-109). 

b) Bunun gibi bir dikta gerici, muhafa
zakâr, reaksiyoner olabilir. Cemiyetteki sosyal, 
siyasi veya manevi bir buhrandan istifade ede
rek sosyal, iktisadi şartlardan, halktaki akide, 
inanç ayrılıklarından faydalanarak cemiyette 
ileriye doğru gidiş iştiyakını, isteğini baltala
maya, frenlemeye matuf olarak, mevcut niza
mı ibka için, hattâ evvelki hali, eskiye götür
mek için bir hal çaresi olarak ortaya çıkar. 
(Sah. 108 - 109, 113 - 114, 120 ve mütaakip). 

Müellifin işaret ettiği üzere, umumiyetle, 
bu gibi gerici, muhafazakâr reaksiyoner bir 
dikta, bir isyan ve ihtilâle yol açar. Zira, gerici, 
reaksiyoner dikta, muhalefeti tazyik altında tu
tarak, kendisine karşı gelebilecek olan mukave
metleri şiddete başvurarak tazyik etmek ve hük
mü altına almak ile bir mukavemet, bir isyan 
lüzumunu tahrik eder. 

Bu gibi diktalar ezmek, boğmak, zayıflatmak 
istedikleri içtimai sınıf ve zümrelerde, mücade
lenin hayat • memat mücadelesi olduğu husu
sunda bunların şuurunu tahrik eder, tehlikele
rin vehametim zihinlerde yerleştirir, onları şid
dete, ancak şiddetle mukabele zorunda bırakır. 
Bu suretle münakaşa etmekten kaçınır. Yumru
ğa başvurana karşı muhalifleri de ancak yum
rukla mukabele zorunda kalırlar. İsyan, ihti
lâle başvururlar. (Sah. 113 -114). 

27 Mayıs hareketi, âdeta kendinden evvel te
sis edilmek istenilen ve hattâ tesis edilmiş bu
lunan rejimin bir dikta ve gerici bir dikta ol
duğunun başlı başına bir delilidir denilebilir. 
27 Mayıs'tan önce iktidarın tesis etmeye çalış
tığı rejim de aynen Duverger'in dediği gibi, 
bir siyasi irtica olarak kendisini göstermiş; de
mokrasi hamlesinin tamamlanmasına mâni ol
makla da kalmıyarak mevcut siyasi rejimi, yani 
demokrasi istikametindeki adımı, muhalefete 
başka şans vermiyerek, zorla diktatörlük isti
kametinde sürüklemeye çalışmıştır. Hulâsa hâ
disemizde tipik bir irticai dikta bahis konusudur. 

5. — Duverger, muayyen bir cemiyetin umu
mi durumu ile dikta arasında katî bir muayyje-
niyet, şaşmaz bir bağlantı olmadığını, bu hu
susta, yani diktanın zuhuru hakkında katî sos
yolojik kanunlar bulunmadığını beyan etmekle 
beraber cemiyetlerin, inkişaf seviyelerine göte, 
diktaya az veya çok elverişli olma bakımından 
bir tasnif yapmaktadır. (Sah. 139 ve mütaakip.) 

a) Dikta zuhuruna en ziyade müsait mem
leketler iktisadi bünyeleri ve fikrî seviyeleri 
bakımından en geri kalmış memleketlerdir. Mjo-
dernleşme, kalkınma mecburiyeti, yatırım siya
seti, halka birtakım fedakârlıklar tahmili, oto
riter bir rejime, diktaya yol açabilir. Bu mem
leketler diktaya en ziyade müsait memleketlerdir. 

b) Orta bir inkişaf seviyesinde ve derece
sinde olan memleketler (ki, müellif bu katego
riye 1920 - 1945 arasındaki Balkan Devletlerimi, 
hali hazır İspanya ve Portekiz'i sokmaktadır) 
nisbeten modern bir yapıya malik olan memleket
ler, (a) fıkrasında sözü geçen en geri memle
ketlere nazaran daha üstün bir hayat seviyesine 
sahiboldukları gibi, daha geniş bir entellektüel 
ve aydın zümresine, siyasi ve teknik eleman kad
rosuna maliktirler. Bu memleketlerde sanayi, 
ticaret ve serbest meslek üzerine müesses oıjta 
bir sınıf mevcuttur. Fakat ziraat, istihsalin te
meli olmakta berdevamdır ve toprak bakımından 
cemiyete hâkim olan bünye ve ananeler de kuv
vetli olarak devam edegelmektedir. 

Müellife göre 20 nci Asırda Faşist memle-
leketler bu kategoriye mensupturlar. Bu gibi 
memleketler geri kalmış memleketlerin üst ka
demesinden ve münkeşif memleketlerin ise aşa|ı-
kademelerinde yer alırlar. İşte müellif Türki
ye'nin, Irak, Suriye, Lübnan, Mısır gibi bu 
grupa bağlı memleketler içinde yer aldığını ka
bul etmektedir. (Sah. 159). 

c) Nihayet modern ve sanayi bakımından 
ileri memleketlerde diktaya temas eden müellif 
bu gibi diktaları bünyede neş'et eden strüktürel 
diktadan ziyade haricî hal ve şartlara bağlı kpn-
jonktürel diktalar olduğunu beyan eylemektedir. 
(Hitler Almanya'sı gibi). 

Bu münasebetle kaydedelim ki, müşterek m(ü-
dafaada Türkiye hep bu son kategoride imiş g|bi 
Hitler Almanyasmdaki bir diktatörlüğün vasıf
ları aranmaya çalışılmış ve bu metotlar mevçu-
dolmadığma göre Türkiye'de «diktatörlüjk» 
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veya «diktatörlük teşebbüsü» de yoktur denil
miştir. Bir milletin içinde bulunduğu seviye 
itibariyle diktatörlüğe çok müsait veya az mü-
saidolması, diktatörlüğün metotlarına da esaslı 
surette tesir edeceği izahtan varestedir. Dikta
törlüğe en az müsaidolan iktisaden ve kültür ba
kımından gelişmiş Avrupa devletlerinde kon-
jonktürel bir surette, tesadüfi, arızî ve suni ola
rak yaratılacak diktatörlüğün gerçekleşebilmesi 
ve devam edebilmesi için doktrin, mit, gesta-
po, milis teşkilâtı ve daha birçok destekleyici 
vasıtalar zaruri olduğu halde Türkiye gibi kültür 
durumu (okur - yazar nisbeti), siyasi ve iktisa
di durumu (sefalet) diktatörlüğe bir hayli mü
saidolan bir memlekette maceraperestlerin, hele 
iktidarı ve onun bütün nimet ve avantajlarını 
elinde bulunduran kurnaz, hilekâr ve ağzı lâf 
tutan demagog fırsatçıların diktatörlük tesis 
etmeleri ve hele diktatörlük teşebbüslerinde kısa 
bir zaman zahiren muvaffak olmaları için bir
çok maddi ve mânevi desteğe, doktrin, mit, 
milis ve gestapo teşkilâtına ihtiyaç yoktur. 

6. — Duverger, Türkiye ve D. P. hakkında 
sarahaten ve doğrudan doğruya görüşünü açık
lamaktadır. Müellife göre tek partili Kemalist 
devri 1950 senesine kadar yumuşak, mutedil, 
ilerici, inkılâpçı bir diktatörlüktür. Geçici olan 
bu diktatörlük memlektin demokratik eğitimi
ni sağlamak maksadiylc tek parti esasını ka
bul etmekle beraber, burada tek parti sistemi 
çok ileriye gitmiyen, oldukça elâstikî surette 
organize edilen, bütün üyelerine empoze edilen 
katî bir doktrine yer vermiyen bir sistemdir. 
Parti içinde muhtelif temayüller teşekkül ede
bilmiştir. Hattâ bunlar muhtelif müstakbel 
partilerin nüveleri olmuşlardır. Memleketin 
demokrasi rejimine girmesine değil, tek parti 
içinde kalmışlar, bu suretle siyasi tartışma ted
ricen inkişaf edebilmiş; bu hal halkın gerçek
ten demokratik hayata katılmaya elverişli bir 
durum elde edinceye kadar devam edegelmiştir 
(Sayfa 130) 

Müellif diyor- ki «1950 seçimlerinde muha
lefetin zaferi ile, Türk diktatörlüğü, Batı de
mokrasisine tahavvül etmiştir • Bir kere iktidara 
gelince, galip parti, maatteessüf geriye çark et-
miye ve kendi lehine olmak üzere eski tek part1' 
sistemini yeniden ihdasa çalışmıştır ki, bu, 1960 
Hükümet darbesini tahrik etmiştir. (Sayfa 130 -
131). 

Demek oluyor ki, müellif, 1950 den evvelki 
rejimi bir dikta olarak vasıflandırdığına, De
mokrat Partinin ise geriye çark etme (yani es
kiye, sabık duruma dönme) gayesini güttüğünü 
söylediğine göree - müellife nazaran bu eski 
durum: Bir dikta olduğundan - D. P. bir dik
ta teşebbüsüne ve gayretine girişmiştir. 

Türkiye'de 1954 den sonra bir dikta teşeb
büsünün dahi imkânsızlığını savunmaya çalışan 
müdafilerin bu tezleri, Duverger'in işbu açık 
ve kesin beyanı ile, bir kere daha çürütülmüş 
bulunmaktadır. 

7. —• Şunu da ilâve edelim ki, Duverger 
20 nci ve bilhassa 2 nci Dünya Harbinden son
raki diktaların mütenevvi tipler arz ettiğini, 
modern diktalarda yeknesak bir numune tip 
bulunmadığını ve kezalik diktalar arasında, 
şiddet tedbirleri ve metotları bakımından, ben
zerlik olmadığını, hususiyle her diktanın behe
mehal Nazizm'e benzemediğini kaydetmektedir. 
(Sayfa 25, 127, 132-133). 

Müşterek yazılı müdafaanın bütün muhake
mesini üzerine dayandırmak istediği «Türkiye'
de 1950 - 1960 arasında diktatörlüğün teessüsü 
için lüzumlu vasat ve içtimai şartlar mevcut de
ğildir; bu sebeple de diktaya gidiş bahis konu
su olamazdı.» Yolundaki aldatıcı ve ilmî olmı-
yan sözlerin yanlışlığını, aşağıdaki gerekçe ile 
bir kere daha belirtmek mümkündür: Bu, ay
nı zamanda 1953 - 1960 arasındaki siyasi geliş
menin dikta istikametinde bir gidiş olduğunu, 
ilmî ve tarühî ışık altında pek açık ve net bir 
surette gösteren birçok kayıtları da ihtiva et
mektedir : 

Belirtmek faydalı olur ki, dikta üzerinde ça
lışmış bâzı ilim adamları, diktayı h^r şeyden 
önce diktatörün şahsında mevcut birtakım psi
kolojik karakterler ile izah etmektedirler. Bil
hassa anglo - sakson müelliflerden (T. W. 
Adorno, E. Frenkel - Brunswık, D. J. Levinston 
et R. N. Sanford, The authoratarian personality, 
New - York, 1950.) m benimsedikleri dikta na
zariyesi bu gibi psikolojik bir nazariyedir. 

Diktayı esas itibariyle münhasıran diktatö
rün psikolojisiyle izah etmemekle beraber, buna 
önemli bir pay ayıran müellifler de mevcuttur. 
Nitekim diktatörlük problemini müteaddit eser
lerinde tahlil eden Kalifornia Üniversitesi eski 
profesörlerinden ve muasır tarih cemiyeti (Pa-

I 
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ris) üyesi olan G. Hallgarten bilhassa «Histoire 
des dictatures de l'Antiquite â nos jours» Payot 
(Paris) 1961. adlı eserinde «Taklitçi diktatör» 
tipinin ve kategorisinin de mevcudolduğunu ve 
meselâ üçüncü Napolyon'un (Louis Napoleon) 
da bu kategoriye dâhil olduğunu söyler. (Mez
kûr eser sayfa 143). 

Bu vesile ile, D P. ile müşahabeti bakımından, 
belirtelim-ki, müellif 10 Ocak 1948 de 5 milyon
dan fazla rey elde etmek ve kendisinden sonra 
gelen rakip adaydan 4 milyondan fazla oy al
mak suretiyle Cumhurbaşkanlığına seçilen 
Lonis Napolyon'un Cumhurbaşkanlık süresi dol
duktan sonra bu mevkii terk etmemek azmi ve 
kararının kati olması sebebiyle (sayfa 148) dik
tatörlüğünü daha başlangıçta tesis ettiğini ve ik
tidarın başında olmayı diktatör olmak sanatını 
öğrenmek için âdeta bir mektep telâkki eyledi
ğini, hürriyetten ve terakkiden dem vurarak hal
kı iğfal suretiyle bu yolda tedricen gittiğini; bu 
diktatör adayının halk kütlelerini elde etmek 
için memleket içinde sık sık dolaştığını; kendi 
etrafında bu dâvası uğrunda çalışan birtakım 
insanlar topladığını, bu insanların, kendisi gibi 
bir maceraperesti destekliyecek tip ve yaradılış
ta kişiler olduğunu, (sayfa 149) diktatör ola
rak ilk icraatının iktisadi alana ve bilhassa in
şaat konusuna taallûk ettiğini, büyük caddeler 
açtığını, Paris, şehrine modern veçhesini veren 
ameliyelere giriştiğini (sayfa 151 - 152) de ilâ
ve eder. 

Müellif, bilhassa Cenubi •Amerika Diktatör
lüklerinin teessüsünde şahsi faktörün rolünü be
lirtir. Hattâ bu kıtanın diktatörlük mikrobuna 
musap ve müptelâ birçok insan ortaya koyduğu
nu söyler. (Müellifin kullandığı «bacillus dicta-
torialis» tâbiri (sayfa 163) Türkçeye «Diktatör
lük mikrobu» olarak çevirilebilir) ve bu, cemiye
tin bünyesinde mevcut şartlardan ziyade dikta
törün şahsına râci bir sebebolarak mütalâa edil
mek lâzımgeldiğini tebarüz ettirme bakımından, 
dikkate şayandır. 

Keza müellif, Mussolini'nin kurduğu dikta 
münasebetiyle verdiği izahat arasında şahsi se
beplere de yer ayırmaktadır. Mussolini'nin öte
den beri yüksek sınıfa karşı haset ve kıskançlık 
hisleriyle meşbu olduğunu, Hükümet edenlerin 
yerine şahsan kendisinin geçme rakı ve iştiyakı 
bulunduğunu, hükmetmek mânisine sabibolduğu-

nu kaydetmektedir. (Sayfa 217). Faşizmin, sah
te bir ifade ile,,bir faşist siyasi ideolojiye zajıi-
ren dayandırılmak istendiğini," hakikatte pu-
nun, başlıca aktörü, faili olan Mussolini'nin ş^h-
si gayelerine hizmet ettiğini ve vatandaşlara k^n- -
dişini bir dâhi gibi göstermekten usanmadığını, 
bu mahlûkun hakikî saik ve âmillerinin kuvvet 
değil, beşerî zaıftan neş'et eylediğini, vaktiyle 
değer verdiği ideali inkâr pahasına dahi olsa 
mutlaka başta kalmak hususundaki fanatik bir 
azim ve karara sahip bulunduğunu ilâve ed^r. 
(Sayfa 219-220). 

Demokrat Parti ile müşabeheti bakımındjan 
ayrıca kaydedilmelidir ki, müellif, Mussolini'ıjrin 
katî, sarih bir programı olmaksızın, tehdit alton
da kalan hükümdarın meşru yoldan kendisini 
Başvekilliğe getirmesiyle işe başladığını, bilâha-
ra «Faşist Felsefe» adını alan ideolojinin, evvel
ce mevcut bir şey olmayıp sonradan Paolo G-ra-
no veya Giovanni Gentile gibi revaç bulan pro
pagandacıların eseri olduğunu da belirtir. (Say
fa 223). 

Müellif, ayrıca faşist diktatörlüklerin tipik tyir 
vasfının da gerek İtalya'da, gerek Almanya'da 
irtişa, irtikâp olduğunu da, ceplerini dolduran 
büyükler ve memurlar sınıfının ortaya çıktığı
nı da söyler. (Sayfa 224). 

Faşist diktanın tezahürlerine işaretle, dikta
nın 1924 te basının baskı altına, almmasiyle baş
ladığını, bunu söz ve toplantı hürriyetinin ilga
sının takibeylediğini, buna ilk iki senede faali
yeti devam etmiş bulunan parlâmentonun zayıf-
latılmasının eklendiğini, tedris hürriyetinin ' ve 
memurların baskı ve tehdit altına alındığını, 
şahıs, mesken, mülk masuniyetlerinin, muhabjere 
hürriyetinin, meslek seçme ve seyahat hürriyeti
nin ortadan kalktığını da söylemektedir. (Sarjrfa 
227). ^ : 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi müellif, dikta 
tesisini münhasıran şahsi sebeplere irca etıtte-
mekle beraber, buna da bir pay ayrrmaktadır. 
Nitekim eserinin 231 nci sayfasında sosyal se
beplerle şahsi sebepleri bir arada nazara alındı
ğını gösteren şu ifade kayda şayandır: «Bp,zı 
gerginlik ve tansiyon devrelerindeki içtimai du
rumdur ki, muayyen bir fertte, onu bir dikta
tör namzedi olmaya götüren muayyen bir «neviro-
se» husule getirir.. Bu gibi adaylardan bâzıları, 
ancak tjok kısa bir süre için ortaya çıkarlar i ve 
kaybolup giderler.» Sayfa 231). 

— 405 — 
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Müellif, sosyal selbeplerin, diktanın zuhurun
dan ziyade diktanın başarı ile yerleşmesini izah 
'bakımından varidolduğuna inanır görünmekte
dir. 

Nitekim en müstebit Tiranların bile içtimai 
şartlardan tamamen tecerrüt edomiyeceğini, ken
disini iktidar mevkiine getiren partizanlarını 
tatmin etmeye veya hiç değilse bunların rolünü, 
muayyen bir içtimai muvazene yaratmak sure
tiyle frenlemeye muvaffak olmazsa mahvolacağı
nı; diktatörün bütün siyasi faaliyetine, kendisi
nin ve partizanlarının içtimai menfaatlerinin 
rehber olduğunu; diktatördeki «nevrose» nin, 
tilmizlerine de sirayet eylediğini... (sayfa 249). 
Hattâ Hitler gibi bir diktatörü, evvel emirde ce
miyetin muayyen "sınıflarının onu kullanmak 
maksadiyle kendilerine bağladıklarını ve bu sı
nıfların harekete geçerek Devlet Reisi Hinden-
burg'u ikna ile Hitler'i Başvekilliğe getirmeye 
muvaffak olduklarını söyler. (Sayfa 147). 

Prof. Hallgarten'in şahsi faktörlere de kıy
met verdiğini gösteren bir açıklaması da şudur: 
Eserinin (muasır diktatörlükler) e mütaallik be
şinci kısmının başında (sayfa 267) Yunan, Sicil
ya veya Rönesans sitelerindeki küçük tiranlar ol
sun veya hispanique (Menşei ispanyol) âlemin 
sayısı kabarık askerî diktatörlükleri olsun, bir 
Cesar, bir Cromwell veya bir Napoleon'un orta
ya çıkmasına mütaallik idelere tabidirler. Bütün 
bu kimseler, bir ihtilâl dalgası ile iktidara getiri
lip bunu mutlak bir iktidar elde etmek üzere 
(kullanırlar. Bu kişilerin şayanı dikkat dinamizm
leri şu suretle izah olunur ki, bunlar hemen dai
ma «nevrotique» karaktere sahip kimseler, daha 
gençliklerinde comlexe psychique'lere müptelâ
dırlar. 

Bu gibi psikolojik tipler, hayli kabarık bir 
yekûn tutar. Fakat bu insanların tarihî bir rol 
oynamaları nadirdir. Bâzı bakımlardan bunlar 
mikroplara (bacterie) benzerler, o mikroplar ki, 
içinde yer aldıkları yuvaya (foyer) tabidirler. 
Nasıl ki mikrop ancak kendisine müsait bir ze
min bulursa hayatiyet kazanır, diktatör olmaya 
elverişli bu psişik tipteki kişiler de, ancak zaman 
ve ahval şeraitin kendilerine uygun olması ha
linde, diktatör olabilirler. Umumiyetle normal 
tarihî bir devir kendileri için müsait değildir. 
Ve hattâ fırtınalı devirlerde, âdeta diktatörlük 

havada esmekte iken, diktatörlüğe namzet olan 
bütün tipler aynı şansa malik değildirler. (Say
fa 267-268). 

D. P. nin dikta istikametinde götürüşünün 
ve aynı zamanda bir nevi doktrin sayılacak gö
rüşünün varlığını tesıbit sadedinde şu noktaya 
da işaret etmek icabeder. 

Hürriyeti küçümsiyen sözler, D. P. liderle
rinde de bol bol tesadüf edilmiştir. Ve bu fikir
ler her yerde küçük partililer tarafından da baş
ka kelimelerle daima ifade edilmiştir. Daha 1960 
yaklaşmadan çok önce başlıyan bu hürriyete 
karşı cephe alma gayreti, (hürriyeti yıpratıcı 
doktrini kurma teşebbüsü) hakkında bir iki mi
sal : 

«Her gün bir beyanat verirler, her gün bir 
kongreye giderler, vatandaşın sıkıntıda olduğun
dan, adalet teminatı ve Üniversite muhtariyeti 
bulunmadığından, matbuat hürriyetinden ve sa-
ireden bahsederler, biliyorsunuz, teşbih tanele
ri gibi yanyana dizdikleri beş - on tekerlemeyi 
her gün sanki yeni bir şey söyleniyormuş gibi 
tekrardan kaçınmazlar, maksatları nedir?» (Men
deres, İsparta. 16 . 10 . 1958). 

«Binbir müsbet işin bir araya geldiği, Türk 
Milletinin büyük bir kalkınma hamlesi ile şah
landığı, ihtiyaçlarının uhdesinden gelinmesi ica-
bettiği, iktisadi istiklâlimizin tahakkukunun bir 
emrivaki halinde tecelli ettiği bir zamanda, on
lar bu hareketleri ile bize iş gördürmemek, bizi 
tamamiyle faydasız ve zararlı mücadelelere sü
rükleyip milletin ihtiyaçları ile ve işleri ile meş
gul etmemek, bizi acze düşürmek için ellerinden 
gelen hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. (Menderes, 
tsparta : 16 . 10 . 1958). 

«Siyasi mücadeleler, memleketin yüksek men
faatlerinin hudut ve çerçevesi içinde cereyan et
mek lâzımgelir. Yoksa muhalefet muhalefettir, 
istediği gibi hareket eder, demokrasidir, fikir 
hürriyetidir, kanunun suç addetmediği yerde her 
şeyi yaparım. Hayır arkadaşlar, biz öyle düşünmü
yoruz. (Oezmi Türk: Bu diktatörlüğe gider, Ad
nan Bey) Müsaade ederseniz arkadaşlarım, bu 
hürriyet ve demokrasi denilen girenbaha nesne, 
birçok memleketlere misafir olmuştur ve sonra 
uçup gitmiştir. Birçok memleketler de, bugün 
•kötü tatbikatın zaıfı içindedirler. (Cezmi Türk: 

I Anayasa aleyhine konuşuyorsunuz, dinlemem. 
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Salondan çıktı.) (Eyüp Şahin: Uğurlar olsun.) 
(Menderes, T. B. M. M. 11 . 1 . 1952 D. 9, T. 2, 
C. 12, S. 91.) 

«Bugün birçok memleketler, muhalefeti ve 
iktidarı her türlü kayıtlardan münezzeh, siyasi 
ahlâk kaidelerinden, vatanın yüksek menfaatleri 
kayıtlarından azade telâkki etmiş olmalarından 
dolayı, derin bir zaıf içinde kıvranmaktadırlar, 
hürriyetlerin ve demokrasilerin yer yer zevalini 
burada aramak icabeder. (Ferid Melen : Hiçbir 
şey anlamadım.) 

Muhterem Ferid Melen arkadaşım gayet ince 
bir politika taktikçisi edasiyle «maksadını anla
madım» diyor. Benim maksatlarım gayet açık
tır, kayıtsız şartsız, ne pahasına olursa olsun mu
halefet.... Bu doğru değildir. Kanunun menet
mediği yerlerde, kanun kadar muhkem kaideler 
mevcudolduğu kanaatini besliyerek konuşuyorum, 
bu inanda birlik olduğumuza kaaniim.» (Mende
res, T. B. M. M. 11 . 1 . 1952, D. 9, T. 2, C. 12, 
S. 91). 

«Hürriyeti yalnız istemek değil, onu kullan
mayı bilmek lâzımgelir. Ve her şeyde olduğu 
gibi hürriyet de kullanılabileceği ölçü ve dere
cede verilir. Hürriyet, onu başına bir mürekkep 
kovasına geçirir gibi geçirip palyaço gibi ortaya 
çıkaracaklar için bir felâket teşkil eder.» (Men
deres, T. B. M. M. 20 . 2 . 1955, D. 10, T. 1, 
C. 5, S. 357). 

Diktatörlüğün var sayılabilmesi ve hele de
mokrasi temeline dayanmış olan bir Anayasanın 
prensiplerinin tebdil, tağyir ve ilga edilmesi sa
yılması için, iktidarın muhakkak surette bir 
milis teşkilâtı veya ordunun yanında ona benzer 
bir teşkilâtı kurmuş olması şart değildir. 

a) Milis.1 teşkilâtı tam mânasiyle askerî ruh 
üzerine kurulmuş mahdut birkaç koyu diktatör
lükte mevcuttur. Fakat bu demek değildir ki, 
bütün dünya diktatörlüklerinde milis teşkilâtı 
olacaktır. Hele Orta - Şark diktatörlüklerinde 
böyle bir teşkilât aramak beyhudedir. Eğer sa
dece milis teşkilâtı olan Demokrasi ve hürriyet
ler rejimine zıt idare sistemlerini diktatörlük 
saymak yoluna gitsek, bugün dünyada sadece bir
kaç tane diktatörlüğün mevcudolduğu neticesine 
ulaşmak gerekirdi. 

b) Kaldı ki, D. P. bu istikâmette de kendi 
gücü ve kabiliyeti ile mütenasibolarak adımlar 
tamayı ihmal etmemiştir. Vatan Cephesine bağ
lı olarak silâhlı çapulcuları ve midecileri organi

ze etmek suretiyle icabında diktanın gayelerine 
hizmet eden bir kuvvet yaratma yolunda gayret
ler göstermiştir. İhtilâl bir sene sonra gelseydi 
belki bu alanda çok daha ileri gidilmiş olacaktı. 

Hulâsa müdafaanemenin bu noktadaki müta
lâaları indî ve hakikate aykırıdır. 

Her diktatörlükte tarafsız ve muhalif basın 
ortadan kaldırılmaz. Bu itibarla müşterek mü
dafaanın 66 ncı sahifesinde diktanın alâmeti fa
rikası olarak belirtilen basının devletleştirilmiş 
olması unsuru aldatıcıdır. 

Bir diktatörlük tesis ettiğini açıkça ilân ede
bilecek kadar kuvvetli (bir doktrine, organizas
yona dayanmıyan) oportünist ve kuvvetler mu
vazenesi sayesinde tutunmak yolunu tutmuş olan 
diktatörlüklerde veya diktatörlük teşebbüslerinde 
basın tamamen ortadan kaldırılmaz; daha doğ
rusu o safta en sonunda gelir. Orta - Şark'taki 
birçok diktatörlükte (Mısır'da, Irak'ta, Suri
ye'de, Ürdün'de) bile tarafsız ve muhalif basın 
mevcuttur. Fakat basının tesirsiz kalabilmesi 
için, basın hürriyetinin fikir teşekkülünde ve se
çimlerin neticesine müessir olmaması için kademe 
kademe bütün tedbirlere başvurulur. Eğer ta
rafsız ve muhalif basma müsaade edilmekle be
raber, alman hukukî tedbirler, idari tedbirler ve 
nihayet fiilî tedbirlerle onun müessir olması ber
taraf edilebiliyor veya çok azaltıl abiliyorsa, 
böyle ortalama bir yol tercih edilir. Hele suni, 
zayıf ve ancak demagoji sayesinde Anayasaya 
aykırı olarak zorlukla ayakta durabilen diktatör
lükler veya dikta teşebbüslerinde, yahut dikta 
gayretlerinde durum böyle olmak mecburiyetin
dedir. Yoksa herkesin gözünü açan ve demago
jimin mümkün kıldığı aldatma sayesinde dikta 
lehine çalışan halk tabakalarını dahi uyararak, 
diktanın karşısına çıkartacak sarih ve kesin bir 
durum, almaıktan kaçınırlar. Yani açıkça basın 
hürriyetini yüzde yüz nisbetinde ortadan kaldı
rarak sadece muvafık basını bırakmak yoluna 
gitmezler. Hele Devlet basını yaratmaktan bil
hassa içtinabederler. Bütün Şark diktatörlük
lerinde duruım böyledir. O kadar ki, bu dikta-
törlüklerdei, bizde bile bulunmıyan sol basma 
müsaade edilmiştir. Ama basının, iktidar için 
tehlike arz ettiği görüldüğü anda ve derecede, 
onun tesirini ve hele tehlikesini giderecek bü
tün tedbirler derhal alınır ve uygulanır. Niha
yet tehlike artarsa, (arttıkça), -daha açık ola-
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raık - basın, iktidarın düşmesine tesir edecek bir 
faktör haline gelirse (geldikçe), çok daha ileri 
giden tedbirler de kademe kademe alınır. 

D. P. devrine bakarsak, muhtelif inceleme
lerde de açıkça belirtildiği üzere, basın hürri
yeti belki 20 yönden - bir demokraside asla ka
bul edilemiyecek derecede - ıkısılmış, zedelen
miş, 'baltalanmış ve tam mânasiyle ruhunu 
kaybetmiştir. Teknik tâbiri ile basın hürriye
tinin özü, cevheri tahnibcdilmiş, basın hürriye
tinden sadece bir kırıntı geri bırakılmıştır. 
Yalnız kâğıt, mürekkep, rotatif temini ile ilgi
li idari kararlar değil, basın suçlarının çok ağır 
cezalara çarptırılması ve pek 'elâstikî unsurlar
la basını korkutmak değil, icabında gazete ka
patmak, matbaa kapatmak, hattâ matbaa tah-
ribedilımeye kadar gidilmiştir. Bu sebeple dikta
törlük babında basınla ilgili olarak ımüşterek 
müdafaanamede kendisine dayanılmak istenilen 
mesnet hakikate aykırıdır. 1960 senesinde de
mokrasilerde anlaşılan mânada bir basın hürri
yetinin Türkiye'de mevcudolduğundan bahset
mek, hakikatleri demagoji ile düpedüz tahrif 
etmenin ta kendisidir. Objektif hakikat olarak 
bu fikrin tutulacak tarafı yoktur. Tahkikat en
cümeni ile ise, yazıları ımalûım ve ortada olan 
ve komünizm gibi gizli teşkilâtla da en küçük 
bir ilgisi bulunmıyan tarafsız gazeteler hak
kında yapılan Meclis tahkikatı baskısından ve 
hele sadece gazetelerin değil, matbaaların bile 
gerekçesiz surette kapatılması yoluna başvurul
masından sonra basın hürriyetinden bahsetmek, 
mefhumlarla açıkça alay etmektir. Bilhassa 
matbaa kapatma tedbirinin yarattığı korku ve 
panik havası neticesinde bâzı mecmuaların fiilen 
çıkamaz hale geldiğini kaydedersek: 27 Mayıs 
1960 gününde basın hürriyetinin ileri derecede 
imha edildiğini teslim etmek gerekir. (Meselâ 
Forum dergisinin inkılâptan önceki son nüsha
ları bu dergiyi basmaya cesaret edecek hiçbir 
matbaanın bulunamaması yüzünden neşredile-
memiştir ve bu cihet inkılâptan sonra Forum 
dergisinde açıkça belirtilmiştir.) 

Basın hürriyeti ile ilgili olarak müşterek 
müdafaada yer alan sebeplerden biri de dikta 
rejimine gidildiği iddia edilen devrede birçok 
tenkid yazısının intişar edebilmesinin, basın 
hürriyetinin varlığına bir delil teşkil ettiğidir. 
Hakikati halde kuvvetli bir diktatörlük tesis 

etmek sayesinde tarafsız ve muhalif basını ta
mamen bertaraf edememiş olan zayıf ve yalan
cılık esasına dayanan 'diktatörlüklerde, -yu
karıda da geçtiği üzere - basın hürriyeti yüzde 
yüz bertaraf edilemediği cihetle tenkide az ve
ya çok göz yumulacak, fakat diğer baskı va
sıtaları sayesinde basının istediği şeyi yazama-
ması, yine de temin edilecektir. Gazeteler ya 
iktisadi ve idari tedbirlerle baskı altında tutu
lur; yahut da cezalandırılma cihetine gidelecek-
se, gazetenin sahip ve başyazarlarını cezalan
dırmak suretiyle doğrudan doğruya suyun kay
nağını kurutmak yolu tercih edilir. Nitekim 
D. P. devrinde ide şu veya bu ilim adamının 
bâzı yazılarına karşı takibat cihetine gitmekle 
beraber, bâzı yazıları takibedilmemişse, buna 
karşılık şiddetli tenkid yolunu seçen muhalif, 
hattâ tarafsız gazetelerin sahip ve başyazarları
na karşı yekûnu yüz sene hapsi geçen takibat
tan bile kaçmılmamıştır. 

Kaldı ki, muhalif basın ve. tarafsız basın ta
mamen bertaraf edilmedikçe, yani basın hürri
yetine karşı vurulan darbe en had şeklini ala
rak diktatörlük dörtbaşı mamur olarak tesis 
edilmedikçe hapsi göze alan ve kelleyi koltu
ğuna alan yazarların hürriyetine değil, sırf ce
saretlerine dayanarak yazdıkları yazılar hiçbir 
suretle basın hürriyetine delil olarak gösteri
lemez. 

Diktatörlüğün varlığı için başı sonu belli 
sistemli bir ideolojinin kurulması şart değil
dir. Hattâ her hangi bir ideoloji bile asla zaru
ri sayılmaz. 

a) İdeolojilere dayandığı söylenen faşist 
diktatörlüklerde bile doktrin fiiliyattan sonra 
gelmiştir. Hattâ «fiil önden gider; doktıin onu 
takibeder» sözü, faşizmin, bizzat Musolini'nin 
veciz esidir. 

b) Bâzı diktatörlüklerde geniş halk taba
kalarına dayanabilmek için bazan başlangıçta, 
bazan sonradan yavaş yavaş bir doktrinin ku
rulduğu vâkıdır. Bu doktrinin tam bir sistem 
halinde hoşluksuz bir dünya ve devlet görüşü 
olarak ortaya çıkması da şart değildir. Sadece 
bâzı sloganlar dahi kâfi gelebilmektedir. Hele 
haricen demokrasinin birçok müesseselerini mu
hafaza etmek lüzumunu hisseden, demokrasiye 
ve onun bütün müesseselerine açıkça harb ilân 
edecek kadar kuvvetli olmıyan şahıs veya züm-
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relerin tesis etmek istedikleri diktatörlüklerde 
veya diktatörlük teşebbüslerinde baştan sona 
kadar demokrasiye zıt bir dünya ve devlet te
lâkkisini kendisine nüve yapmış bir doktrin ara
mak beyhudedir. 

Hürrjyet sözünün yanında, «hürriyetlerin 
anarşiye götürmemesi için hürriyetleri düzen
lemek» parolası ve onun arkasında hürriyetle
ri tahrip fiilini tesbit etmek mümkündür. Dik
tatörlüğe götüren doktrin, hürriyetleri küçüm
seme ve kuvvetli iktidar ıgörüşünü alabildiği
ne müdafaadır ki, buna da «fdıkir» olarak 27 
Mayısa kadar bol bol tesadüf edilmiştir. 

Görülmemiş kalkınma edebiyatı, hep hürri
yetlerle yanyana bağlanmış ve milletin her şey
den önce refah istediği yolundaki iddia bir 
doktrin haline getirilmiştir (1). 

Bundan başka daha birçok «doktrin» ve 
. hattâ ımit mahiyeti arz eden tezahürler de faz-

lasiyle mevcuttur. Ezcümle: «Vatan Cephesi» 
mefhumu, bunun en açık misalidir. Memleketin 
iki cepheye ayrıldığı ve «Vatan Cephesi» ni teş
kil eden D. P. sayesinde vatanın kurtulacağı, 
yanlış temele dayansa da, bir doktrindir. He
le «Ehli İman Cephesi» ve «Menderes'in Evli
yalığı» yolundaki neşriyat (2), bilhassa bunun 
köye yayılan «Köylü gazetesi» nde durmadan 
işlenen bir tema haline getirijmesi, hem doktrin 
ve hem de mit yaratma hususunda gayretlerin 
de ımevcudolduğunu şüpheden uzak surette gös
teren delillerdir. 

Bu doktrinin veya mitin yanlış temellere 
dayanması, pek garip olması, hattâ zavallı bir 
muhtevaya sahıbolması, onun doktrin ve ımit 
sayılmasına mâni teşkil etmez. Nihayet dikta
törlüğe yönelmiş her şahıs ve şahıslar grupu, 
kendi seviyesine, muhitin ihtiyaçlarına ve zarf
larına göre bir doktrin ve ımit yaratacaktır. 

c) Nihayet şu da inkâr olunamaz bir ha
kikattir iki, bilhassa Şark'ta birçok diktatörlük
lerin doktrin ile hiçbir ilgisi yoktur. Orta -
Şark'taki veya Cenubi Amerika'daki diktatör
lükleri göz önünde bulundurursak, bunlarda 
'doktrin olarak ileri sürülecek ya her hangi bir 
görüşün mevcudolmadığını, yahut da birkaç 
sloganın kâfi geldiğini tesbit ederiz. Bu kadarı 
da D. P. devrinde fazlasiyle mevcuttur. 

d) Nihayet şunu da kaydetmek gerekir k i ; 
doktrin ve mitin muhakkak surette mânevi ala

na taallûk etmesi şart değildir. Nitekim dikta
törlük olarak bizzat müdafaanamede kabul edi
len komünizm, doktrin olarak maddi bir teme
le dayanmalkta ve gaye olaraik da iktisadi kal
kınma ve herkesin ihtiyacına göre istihlâk ijm-
kânma sahibolabilmesi gibi tamamen maddi jve 
iktisadi bir mite sahip bulunmaktadır. 

Hulâsa müşterek müdafaada^ bir diktatör
lüğün mevcut sayılabilmesi için muhakkak su
rete sistemli, bütün teferruatı kapsıyan bir 
doktrin ve mit'in mevcudolması lâzımgeldij»i; 
böyle bir doktrin ve mit'in ise D. P. de hiçbir 
zaman tesbit edilemiyeceği yolundaki müdafaa
lar hakikate aykırıdır. 

(1) «Türkiye'de 42 baraj yaptırıyoruz. 
Bundan ancak üçü hizmete girdi, geri kalan
ları ikmal edilmek üzeredir» (Menderes, is
tanbul - Fatih, 21 .10 .1957.) 

« — Su politikasiyle7 işe başlandığı andan t 
itibaren 100 milyonlarca lira para sarf 
edilmiştir. Fakat bunlar, şuraya buraya avuç 
avuç döküldüğü için bir çoklarından netice 
alınamamıştır. s 

Bu; milyonlarca ve milyonlarca sarf edilen 
paradan memleket lâyikiyîe istifade imkânını 
bulamamıştır. Şurada bir tesisat, burada bir ' 
tesisat kurulmuş, birisi bitmeden diğer işe 
başlanmıştır. Nitekim, Eskişehir'de başlanmış 
olan iş zamanında iyi düşünülmüş bir plâjna 
bağlanmış olsaydı, bugün böyle bir felâkete mâıfuz 
kalmazdık.» (Bayar, Eskişehir, 16 . 3 .1950.) 

Memleketimiz mucizevî bir kalkınmanın içe
risindedir. «S. Ağaoğlu, işlet Vek. T. B. M. M. 
27 .12 .1955, D. 10, T. 1 C. 5, S. 951) 

«Bu memleket için muhal olan birtakım ha
yallerin tahakkuku arifesinde bulunmaktayız. 
Bugün çok yakında doğmuş olan fecrin ürjıit 
kaynağı teşkil eden manzarası karşısında 
bahtiyarız. Çok yakın olan sabah gelmekte 
gecikmiyecektir. Ve Türk Milletinin bugünjkü 
hayat seviyesine değil, bugünkü hayat se
viyemizin çok üstünde bir hayat* seviyesinde 
yaşamak imkânı elde edeceği günler önümüz
dedir. Bu suretle iktisadi bünyemizin kuvvet
lenmesi sayesinde, vatanımız bir taraftan nıa-
nıur olacak; bir taraftan vatandaşlarımız 
mesut ve müreffeh olacak, diğer taraftan |da 
hudutlarımızı daha büyük bir emniyet altjna 
almak imkânı elde edilmiş olacaktır, i ş te ; biz 
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bütün sistemlere, tarizlere ve taarruzlara, karşı 
bu önümüzde doğan fecrin ümit kaynağını 
teşkil eden, heyecan kaynağını teşkil eden 
manzara içinde bütün tenkidlere gülerek ve 
gülümseyerek, doğmakta olan sabahı bekle
mekteyiz. Onlar da bu sabahın gelmemesini 
arzulamaktadırlar. Milletin göz bebeği eser
lerinin her birini bir gün ele alarak kötüle
meye çalışmaktadırlar.» (Menderes, izmir : 
8 . 3 .1956.) 

«Sizden aldığı kudretle iktidarınız muci
zeler yaratmaktadır. İşte sizler o mucize-, 
nin içindesiniz.» (Koraltan, Kandıra 23 . 9 .1958) 

«Vilâyetinizin her köşesinde, şimdiye ka
dar misli asla görülmemiş olan muazzam bir 
kalkınmanın birçok eserlerini görmekle me
sutsunuz. Geleceğe daha büyük ümitlerle 
bakmaktasınız... Manisa vilâyeti içinde yapıl
makta olan bir dev baraj, bitmek üzeredir. 
"Bu, Türk köylerini nura ve enerjiye kavuş
turacaktır. Bu barajlar, ancak bu vatana, 
bu mübarek millete hizmet etmek duygusu
nun kalpleri ilâhi bir aşkla doldurması neti
cesinde, birer millî mucize olarak meydana 
gelir. Yalnız barajlar mı? Hayır.;. Yollar, 
fabrikalar, daha neler neler... Bütün bunların 
hepsi, Manisa'da olduğu gibi, yurdun her 
tarafında da aynı kalkınma hızı ile yapıl
makta devam ediyor.» (Menderes, Manisa 
12 . 10 . 1958.) 

«Şevk ve ümit içinde, Türk milletine devir 
değiştirircesine, medeniyet ve çağ değiştirir-
cesine, terakkinin şehranmda uçarak ilerli-
yeceğiz. Hedefimize en kısa zamanda vâsıl 
olmanın saadetine erişeceğiz.» (Menderes Şap
hane, 22 . 10 . 1958.) 

«Mütemadi çalışmalarla bütün memlekette 
tanmmıyacak çehre değişikliği yaratan ve ha
yatın istihaleleri bakımından, eski tempoya 
nazaran mazi ile irtibatını kesmişcesine bir 
hamle içindeyiz. Bu hamle daha da artacak
tır.» (Menderes, T. B. M. M. 16 . 5 . 1956, 
D. 10, T. C. S. 349.) 

«Memleketimiz, baştan başa imar edilmekte 
ve yepyeni bir vatan doğmaktadır.» (Mende
res, Radyo konuşması, 12 . 7 . 1956). 

«Mevsimlerin mevsimleri, gündüzlerin, gün
düzleri kovaladığı gibi, bundan böyle Türk 
vatanının bütün sathında açılışlar açılışları, 

hergün kovalıyacak ve Türk yurdu bir baştan 
bir başa ümran, refah ve saadetin en güzel 
eserleriyle bezenmiş olacaktır. Bugün henüz ilk 
imkân ve vasıtaları elde etmiş, kaynaklarımızı 
ancak harekete geçirmiş bulunuyoruz. Bundan 
böyle eserler ve neticeler hendesî nisbetlerlc 
artarak devam edecektir. Zeki ve kahraman, 
çalışkan Türk Milletini lâyık olduğu yaşama se-
viyesine ulaştırmak için çok zamana ihtiyaç gö-
rülmiyccektir. «(Menderes, Gaziantep halka hi
taben 26 . 10 . 1953) 

«İşte memleketin mesut manzarası. Bunun 
karşısında milletçe sevinmeliyiz. Bu başarıla
rımız, bütün dünya önünde bize gururla baş
kaldırmamıza hak kazandırmıştır. Çünkü, nis-
bctier mahfuz tutulmak şartiyle, bu derece sü
ratli bir iktisadi gelişmenin bir eşine rastla
mak mümkün değildir. Bu hakikati, Türk Mil
letinin ve Dünyanın huzurunda, ciddî ve iyi ni
yetli insanlarca tekzibedilemiyeceğinden emin 
olarak, apaçık ifade etmekteyim.» (Menderes, 
Adapazarı balkondan 11 . 10 . 1953). 

«Bugün Türkiye'de, hiç bir memleketin ta
rihinde misli görülmiyen süratle sermaye yatı
rımları yapılmaktadır.» (Menderes, Kütahya 
fabrika açış nutku. 24 . 11 . 1954) 

«Türkiye tarihte misli görülmemiş bir şü
mulle bir iktisadi kalkınmanın yolundadır ve 
bunun delilleri memleketin her köşesinde dos
tun düşmanın gözleri önünde haşmetle yüksel
mektedir.» (Menderes, 21, 22 . 10 . 1956) 

«Dünyanın hiçbir memleketi 9 senede, 10 se-
mede sanayi takatini 10 misline çıkarmış de
ğildir. Buna ancak ve ancak Türk mucizesi de
mek lâzımgelir. Asıl büyük işlerimiz önümüzde-
lir. Biz asıl bundan sonra yapacağımız hizmet
leri şiar olarak, 'en aziz emel olarak kalbine 
yerleştirmiş bir iktidarın mensuplarıyız. 

Yaptıklarımız ilerde milletçe başaracakları
mızın bir ölçüsüdür. Önümüzdeki senelerde yapa
cağımız işlerin mazide yaptıklarımızla bir nis-
beti olmıyacaktır.» (Menderes, Adana 3.1.1960) 

Yapılan VG yapılmakta olan işler, namüte
nahidir. Memleketimizin her köşesi, büyük me
deniyet hamleleri içindedir. Eğer imkân olsa 
hergün bir temel atma veya bir açılış merasimi 
tertibetmek kabildir. Nitekim inşası fiilen ta
mamlanan pek çok eserler şu anda işletmeye 
girmiş, fakat açılış merasimi henüz yapılma-
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iniştir. Muhalefetin bugünkü gayretleri, kıs
kançlık ve haset dedikodularından ibarettir. 
Bunlar er geç dağılıp gidecek, yerinde köprüler, 
yollar, limanlar, fabrikalar, barajlar hülâsa bü
yük Türk Milletinin muazzam medeniyeti kala-
lacaktır. Türk Milletinin bu muazzam kalkınma 
hamlesine rehberlik eden Demokrat Partiyi 
hiçbir kuvvet, bu yoldan asla alıkoyamaz ve 
alıkoymıyacaktır.» (S. Ağaoğlu, Sanayi Vekili 
Çanakkale K. 28 . 7 . 1957) 

«Böyle kalkınma yalnız Türk tarihinde de
ğil, imkânlar nisbetinde başka memleketlerin 
tarihinde dahi asla görülmüş değildir.» (Men
deres, Pmarhisar 27 . 11 . 1958) 

«Bugün iktisadi durumumuz, haricî itibarı
mız, millî tesamidümüz ve birliğimiz bize bu ka
naati vermektedir ki, Türkiye, âzami 30 sene 
sonra belki 30 seneye kalmadan daha evvel, 30 
milyonla 50 milyon arasında bir Amerika ola
caktır.» 

«Artık Türkiye'de, senelerden beri yer almış 
bulunan bir mühim ve tarihî hâdiseden haber
dar olmamış kimse kalmamış gibidir. İktisadi 
kalkınmamız, yalnız memleketimizde bilinen 
ve takdir edilen bir hâdise olmakla kalmıyarak, 
millî hudutlarımız dışında da hemen her ta
rafta bahsedilir bir mevzu haline gelmiştir. Mil
letçe sarf ettiğimiz büyük gayretlerin mahsulü 
olan eserler şimdi birbiri ardınca bitirilip mey
dana gelmekte ve bütün vatandaşlarımızca se
vilip benimsenmektedir. 

Filhakika, Türkiye'yi ileri ve mamur bir 
memleket seviyesine doğru süratle götürecek 
kalkınma, yatırımlar ve imar politikamızın ne
ticeleri, iktisadi hayatımızın her sahasında yıl
dan yıla artan bir nisbette elde edilmeye baş
lanmıştır.» (Bayar, T.B.M.M. 1 . 11 . 1958) 

«Bugün millî gücümüzle, bütün bir millet 
olarak kalkınmadaki gayret ve iştiyakımızla 
meydana gelen eserler Türk'ün yükselme az
minin birer abidesi ve ifadesini teşkil eder. 

Bütün Dünya milletleri yurdumuzdaki bu 
azametli inkişâfı yakından takibederek görüp 
öğrenmenin zevki ve hayranlığı içindedir. (C. 
Yardımcı, Maarif Vekili, 19 . 5 . 1958 nutku) 

Menderes bu sözleri dahi kâfi görmemiş 
kalkınma edebiyatına yeni yeni lûgatlar he
diye etmiştir. Bunlardan birisi de «iktisadi is
tiklâl mücadelesi» tâbiridir, 

İşte memleketimiz böyle bir iktisadi yoksul
luktan ve tabiiyetten kurtulabilmek için giri
şilen mücadelenin adı elbette iktisadi istiklâl 
mücadelesi olmak lâzımgelir.» (Menderes, Ba
lıkesir, Ali Hikmet Paşa Meydanı 25.İ0.195G) 

«Nasıl siyasi mânada tam istiklâle sahip 
bir memleket isek, iktisadi bakımdan da tam 
bir istiklâlimizi sağlamak yolundayız. Parlak 
günler önümüzdedir. Bugüne kadar yaptıkları
mızı, yarın yapacaklarımız için bir hazırlık dev
resi telâkki etmemiz lâzımdır. Asıl mühim işler 
önümüzdedir. Bunları başarmak için her türlü 
vasıtaya, imkâna sahibiz. Yarın meydana ge
tireceğimiz, dün yaptıklarımızla kıyas kabul et-
miyecek derecede büyük olacaktır.» (Menderes, 
Tavas, 23 . 10 . 1956) 

«Büyük işler yapmaya azmetmiş milletlerin 
başında gelen Türk milleti kendi ölçüsüne göre 
emsali görülmemiş bir kalkınmayı başarmak. 
için bütün kudretiyle şahlanmış bulunuyor. Bu 
millet tarihinin ve kaderinin en büyük müca
delesini yapmaktadır.» (Menderes, Manisa 
12 . 10 . 1958). 

Kalkınma edebiyatının en çok kullanılan 
parlak tabirlerinden biri de, «Nurlu ufuklar», 
«Nurlu İstikbal» «Parlak istikbal» sözleridir. 

«Bizden evvelki idarelerin bilhassa iktisadi 
sahada ne kadar kısır kalmış, ne kadar az şey
ler yapmış olduğu, aşikârdır. Bunun karşısın
da Demokrat Partinin şimdiye kadar neler ya
pabildiğini, ve en mühimi, daha neler yapmak 
kudretinde olduğunu takdir etmemeye, imkân 
yoktur. Bugüne kadar yapılabilenler, bundan 
sonraki işlerin imkânlarını yaratmış bulun
maktadır. 

İktisadi kalkınmamız bu sebeple ajıcak 
1952 de başladı ve 1953 ve 1954 de devam etti 
ve bilhassa 1955 ve 1956 da, inkişâflar gösterdi
ğini şimdi ise mütezayit bir şekilde ilerlemekte 
olduğunu söylemiş, 1958, 1957 yi iktisadi inki
şâfta gölgede bırakacaktır. 1959 ise. çok yakın 
nurlu bir istikbal gibi karşımızda durmakta
dır». (Menderes, Çanakkale K. 26 . 7 . 1957) 

«Güneşin doğması nasıl mukadderse, yeni se
çimlere gidilmek çaresine başvurulunca da mem
lekette nurlu bir hayatın tecelli edeceği o ka
dar muhakkaktır. Bugün uzak değildir. Büyük 
güne hazırla.nmız. Demokrasiye ve Demokrat 
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Partiye bağlılığınıza bir kerre daha şahit ol
dum. Sağ olun, var olun.» (Bayar, Uzunköp
rü 6 . 12 . 1948) 

«Bu barajın açılış merasiminde hem göz ya
şartan ve hem göğüslerimizi iftiharla kabartan 
sahnelere şahit oldum. Tıpkı millî mücadelede 
olduğu gibi 7 aylık çocuğunu bağrına basan bir 
ana, barajın açılma törenine katılmak üzere 
onun tozlu yollarında alnındaki teri silerek fa
kat gözleri Limit ve neşe dolu ona doğru ko
şuyor. Bu büyük eserin sahibi olmak gibi hu
dutsuz bir gurur ve iftiharla ona doğru koşan 
ve yalnız bu kucağındaki 7 aylık yavrusu olan 
Türk anası değil, her halinde bu bayrama dört 
taraftan katılan binlerce insan, bu muhteşem 
dev eser, basılan bir düğme ile hizmete girdi
ği zaman onun duvarlarında yanan ışıkları sey
reden köpürerek Akçay'm mecrasına dökülen 
sularla scrinlıyen ve ferahlıyan binlerce göz...» 
(N. Gedik, Malatya, 3 . 1 . 1958) 

Milletimiz nurlu bir istikbale teveccüh et
miştir. Süratle ilerlemekte olduğumuz bu hede
fe, çok geçmeden varacağız; böylece bu memle
kette sefaletin son kırıntıları da önümüzdeki 
kısa yıllarda ebediyen millî hudutlarımızın dı
şına çıkarılmış olacaktır. Filhakika 7 sene gibi 
çok kısa bir devre içine tahakkuk ettirilmiş olan 
büyük neticelere bakarsak ve bunların daha 
hamleler içinde ilk imkânları hazırladığını dik
kate alırsak, Türkiye'nin ne derece mesut bir 
devrenin eşiğinde olduğunu kolayca anlıyabili-
riz.» (Menderes, Bilecik Hükümet Meydanı 
6 . 4 .1957) 

Memleketimizin her tarafında başlamış ol
duğumuz birçok eser bitmiştir. Başka birçokları 
bitmek yolundadır. Daha birçoklarının da te
melleri atılmak üzeredir. Bunların hepsinin or
taya çıktığı gün, mesut ve müreffeh büyük Tür
kiye vücut bulmuş olacaktır. Bugüne kadar el
de edilmiş olan neticelerin ne kadar büyük ve 
müspet olduğunu görmüş bulunuyorsunuz. 

Bugüne kadar yapılan işler için, büyüktür 
dedim. Yapılmakta olanlar,. daha da büyüktür. 
Yapılacakları, bunlardan daha büyük olacaktır. 
Bütün bunların hâsılasının ne kadar azametli 
olacağı görülmektedir.» (Menderes, Manisa, 
12 , 10 , 1958) 

Demokrat Parti iktidarı, Türkiye'yi bir müs
temleke iktisadına sahip bir memleket olmaktan 
kurtarmayı birinci gaye ittihaz etmiştir. Mem
leketimiz böyle bir iktisadiyattan şimdiye ka
dar, içinde bulunduğu iktisadi tabiiyetten kur
tulmak üzeredir. Gayeye varmak için çok kısa 
bir zaman kalmıştır... Demokrat Parti iktidarı, 
işte Türkiye'yi böyle bir müstemleke iktisadına 
sahip bir memleket olmaktan kurtarmaktadır. 
Ve bu maksadı temin için son merhaleleri katet-
mektedir.» (Menderes, Aydın, 21.10 .1956) 

Saadetin eşiğinde : 
«Memleketimizin en geniş bir refah ve saa

detin eşiğinde bulunduğunu sizlere bildirmekle 
bahtiyarım.» (Menderes, Giresun Belediye Mey
danı, 15 .10 .1957) 

«Artık barajları, limanları birçok ehemmi
yetli tesisleri kendi müteahhitlerimiz ve teknik 
adamlarımızla, kendi işçimizle, kendi malzeme
mizle memlekette yapmak imkânlarına sahibo-
luyoruz. Ordumuzun birçok silâhlarını, ticaret 
gemilerimizi hattâ harb gemilerimizi memleket
te yapmak artık bir hayal değil, kısa bir istik
bal meselesi haline geliyor. 

İşte iktisadi yoksulluk ve tabiiyetten kurtul
manın, işte «iktisadi istiklâl» mücadelesinde 
muvaffak olmanın yolu budur. Eğer bu yolda 
mühim merhaleler katetmiş ve en büyük müş
külleri artık geride bırakmış bulunuyoruz.» 
(Menderes, Balıkesir nutka 25 .10 .1956) 

«Memleketi baştanbaşa kavrıyan cesur ve 
vatansever bir imar ve kalkınma hareketi, mu
vaffak hamleler halinde ilerlemektedir. Bütün 
müşkülâtı geride bıraktık. En güzel günler önü
müzdedir. Bütün bu yaptıklarımız, daha büyük
lerini, daha güzellerini yapmak, için bize cesaret 
vermektedir. Memleket ve dünya bu yeni ham
lelerimize de şahidolacaktır. Türk milletinin bu 
vatani yeniden fethedercesine, bu memleketin 
tapusunu yeniden çıkarırcasına bugüne kadar 
yapılmış olanlardan da daha ileri adımlar at
maya hazırlandığını hepinize büyük bir mem
nuniyetle tebşir ediyorum... Göreceklerdir ki, 
onların inhidam ve iflâs dediği noktada bugüne 
kadar görülmemiş daha büyük, hamleler meyda
na çıkacak ve Türk Milletinin gurur ve ihti
rasına garkedecektir. Çok kısa zamanda millet
çe namzet bulunduğumuz, hakkımız olarak par
lak istikbalin yolundayız.» (Menderes, Elâzığ 
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«Filhakika iktidarımız yedinci senesini dol
duracağımız tarih yaklaşmaktadır. Bugün bu 
noktadan ileriye doğru baktığınız zaman man
zara hiç birimize pişmanlık, emniyetsizlik ve
ya ümitsizlik telkin edecek mahiyette değildir. 
Aksine olarak, memleketin refah ve saadet ve 
iktisadi istiklâl yolunda en mühim merhaleleri 
katetmiş olduğunu görmekle bahtiyarız.» (Men
deres, izmir Cumhuriyet Meydanı 18.10.1956) 

«Şu izahatımla, 1957 senesinde iktidarı tek
rar partimize tevdi ettiğiniz takdirde son sekiz 
yılda yaptıklarımızı bundan böyle iki yılda ta
hakkuk ettirmek kuvvetine sahip bulunduğumu
zu da ispat etmiş oluyorum. Demokrat Parti 
sizlere refah, saadet, huzur ve nizam vadetmek-
tedir. Allah Türk Milletine en kısa zamanda 
en yüksek istikbali nasibetsin.» (Menderes, 
Giresun Belediye Meydanı, 15 . 10 . 1957) 

«Biraz evvel konuşan Polatkan, iktidarımı
zın hizmetlerine dair birçok rakamlar verdi. Ve 
akla, hayale sığmaz eserler meydana getirilmiş 
olduğunu söyledi. Ben de diyeceğim çalışmaları
mızda bundan sonra her geçecek yıl, geçmişin 
hemen hemen yedi senesine, on senesine bedel 
olacaktır. Evet sevgili vatandaşlarım, Demok
rat Parti, seçimlerin arifesinde sizlere engin bir 
refah, vatan sathına yayılmış bir ümran getir
mekte ve bunu vermektedir. Bütün bunlar reyi
nizi hangi partiye vereceğinizi düşündüğünüz 
§u anda, 1957 seçimlerinde de iktidar bize tevec
cüh ettiği takdirde ne kadar geniş imkânlara ve 
ne büyük bir şevk ve gayeretle vazifemize de
vam edeceğimizi sizlere anlatmak için söylüyo
rum.» (Menderes İstanbul Fatih, 21.10.1957). 

Dikta - demokrasi gibi mefhumlar üzerinde 
bir neticeye varılırken ve bu suretle Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesinin ihlâl edilmiş olup 
olmadığı noktasında bir hükme varırken, şu 
gerçeği de göz önünde bulundurmak gerekir : 
Demokratik nizama uygun olan Türk Anayasa
sına aykırı kanunlar varken, demokrasiden, 
hürriyet nizamından ve Hukuk Devletinden 
bahsedilemiyeceği, yani bu halde diktanın var
lığı, bizzat D. P. liderleri ve sözcülerince de 
itiraf edilmiştir. 

Şimdi bu hususla ilgili birkaç pasajı : 
«İktidar partisi, şayet siyasi ve idari bünye

mize de esastan değişiklikleri zaruri kılan tek 
parti idaresinden çok partili bir demokrasiye 

geçiş hareketi içinde bulunduğumuza inanıyor 
ve buna ciddi olarak karar vermiş bulunuyorsa, 
tek parti zamanında hâkim olan ve o sisteme 
hüviyet vermiş, mesnet teşkil etmiş bulunejn 
birtakım kanunları değiştirmeyi mutlaka gö^e 
alması icabeder. öyle kanunlar vardır ki, bunlar 
bir memlekette hâkim olan rejimin karakterihi 
tâyin ederler. Ve milletlerin hayatında ciddi ye 
hakiki değişmeler ve gelişmeler bahis mevzuu 
olunca, her şeyden evvel rejimlere temel olan 
bu neviden kanunların değiştirilmesi zaruretiyle 
karşılaşılır.» 

(Menderes 31 . 1 . 1947 «Açık konusalın^» 
Demokrat) 

«Anayasaya aykırı kanun olmadığına göre 
de, tek partili idareden çok partili bir demokra
siye geçişte değişecek hiçbir şey yoktur neticesi
ne varmak gayet tabiîdir. İşte ayrıldığımız esas
lı noktalardan biri budur. Biz hem Anayasaya 
aykırı kanunlar vardır diyoruz, hem de, bilhas
sa idari kanunlarımızda vatandaş hak ve hür
riyetlerinin tam teminat altına alınması yolun
da esaslı değişiklikler yapılmadıkça gerçek de
mokrasiden bahsetmek bu memlekette bir hayal
dir diyoruz.» 

(Menderes, Demokrat Adana, 31 . 1 . 1957) 
(Açık konuşma zarureti) 

«Gerçek Hukuk Devleti bu mudur? öyle 
anlaşılıyor ki, kanaatlerince gerçek Hukuk Dev
letinin şartı kanun hâkimiyetinin temin edilme
sinden ibarettir. Ama isterse bu kanunlar her 
türlü kötü kullanmalara teşvik eder mahiyette 
olsun. Hatta isterse bu kanunlar bir şahıs veya 
zümre hâkimiyetinin ebedî olarak devamını te
min için vücuda getirilmiş kaleler hüküm ye 
kuvvetinde bulunsun.» 

(Adnan Menderes «Açık konuşma zarureti» 
31 . 1 . 1947 Demokrat Adana) 

«Bundan evvelki yazımızda şayet tek parti 
idaresinden çok partili bir demokrasiye geçiş 
hareketi içinde bulunduğumuza inanıyoruz ye 
buna ciddî olarak karar vermiş bulunuyorsa, ik
tidar partisinin, tek parti zamanında hâkim 
olan ve o sisteme mesnet teşkil etmiş bulunan 
birtakım kanunları değiştirmeyi göze alması 
icabedeceğini izah etmiştik. Çünkü yine evvelce 
söylediğimiz gibi sadece kanunların hâkimiye
tini temin etmekle her iş bitmiş, demokratik bir 
idare kurulmuş olacağı iddiasını kabul etmiyo^ 
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mz. .Kanaatimiz odur ki, Anayasanın ruhuna ve 
metnine ve dolayısiyle vatandaşlık haklarının 
.tam teminat .altında bulunması esasına aykırı 
âüşen, bütün hükümlerin kaldırılması, hakiki 
demokrasinin kurulması ve hukuk devleti pren
sibinin tahakkuk edebilmesi için katî bir zaru
rettir. 

(Adnar, Menderes, Demokrat İzmir, 3.2.1947 
.«Yarının hür ve demokrat Türki'yesi kurulur
ken») 

«Bir memlekette gerek millet namına mura
kabenin işliyebilmesi ve gerekse iktidarda olmı-
yan partilerin murakabe vazifelerini görebilme
leri için, bâzı şartların tahakkuku icabeder. 

Devlet işlerine, milletçe el konulabilmesi her 
şeyden önce kanunlarda yapılacak ıslahat ve im
kân dâhiline girebilir.» 

(Adnan Menderes, «Yarının hür ve demokrat 
Türkiye» kurulurken», 2 .2 .1947 Demokrat iz
mir) 

«Binaenaleyh mevzuatımızda Anayasa ve de
mokratik esaslara aykırı hükümlerin kaldırılma
sını, iktidar partisinin normal siyasi partiler ha
line getirilmesini ve en mühimmi de politika ve 
idare hayatımızda hükümran olan zihniyetin bir 
an evvel terk edilmesini yarının hür ve demok
rat Türkiye'sinin kuruluşunda ana şartlar ola
rak kabul etmekteyiz. 

Bunlar olmadıkça malî, iktisadi, sosyal alan
larda yapılacak tenkidler, beklenilen tesiri hiç
bir zaman haiz olamıyacaklan için daima talî 
ehemmiyette kalacaktır.» 

(Adnan Menderes, «Yarının hür ve demokrat 
Türkiyesi kurulurken), 2 . 2 . 1947; Demokrat İz
mir)» 

1954 ten 1960 a kadar kabul edilen antide
mokratik birçok kanunun doğrudan doğruya en 
mühim hürriyetlere müteveccih olduğu ve bun
ları esaslı surette zedelediği malûmdur. Keza, bu 
kanunlardan bir kısmının demokrasinin anapren-
siplerinden olan kaza istiklâlini bertaraf ettiği 
ve aşikâr olduğuna göre bu gibi antidemokratik 
kanunlar ile demokrasinin tahribcdildiği yani 
fiilen diktanın kurulduğu Menderes'in ynkarıki 
muhakeme tarzı ile de sabittir. 

«Âmme hukukunun en başta gelen prensiple
rindendir ki, Büyük Millet Meclisine, gelen bir 
ekseriyetin, Anayasa hükümlerinin ve kanunla
rın, bahşettiği salâhiyetler dışına çıkarak ka
nunlar çıkarması gayrimeşrudur;» 

(Siyasi partilerin mal edinmelerine dair ka
nun teklifi hakkında Anayasa Komisyonu rapo
ru «27.7.1951» D.9 T. I C. 9 S. Sayı : 261) 

«Millî hâkimiyet idaresi demek olan demok
rasiyi istibdat ve mutlakiyet rejimlerinden ayı
ran prensip, idare edenlerin salâhiyet mefhumu
nu tanıyıp tanımamalarında mündemiçtir. Ken
dinde Devlet müesseselerinden evvel mevcudolan 
kudretler tanıyıp da istediği şekilde kanun çı
karmak ve fakat bu kanunlara riayet etmek şia
rında -/lan rejim bir mutlakiyet rejimi, istediği 
gibi kanun çıkanp da bunlara da riayet etmi-
yen bir rejim istibdat rejimi, anayasalarına 
vaz'ettiği esas prensipler içindeki salâhiyetlerle 
kanun çıkarmak şiarını kabul eden rejim ise de
mokrasi rejimidir. Anayasamız demokrasi ve 
Cumhuriyet rejimini kabul etmiş bulunmakta
dır.» 

(Siyasi partilerin mal edinmelerine dair ka
nun teklifi hakkında Anayasa Komisyonu rapo
ru «27 . 7 .1951» D. 9 T. I C. 9. S. Sayı : 261) 

«Bize mütemadiyen kanun dairesinde müca
deleyi tavsiye ediyorlar. Böyle bir tavsiyeye bi
zim asla ihtiyacımız yoktur. Çünkü parti ve se
çim mücadelelerinin kanun dairesinde cereyanı 
şüphesiz ki, demokrasinin hiç de değişmez şartı 
olduğunu biliyoruz. Fakat Anayasanın ruh ve 
metninden sapıp ayrılarak öyle kanunlar çıka-
nlmıştır ki, bunlar mevcudoldukça partiler ara
sında eşit haklardan ve hattâ normal tarzda par
ti ve fikir mücadelelerinden bahsetmeye imkân 
yoktur.» 

(Bayar, İzmir M. 9 .8 .1949) 
«Yalnız, demokrasinin tatbikatı yoktur. Bu 

da.ancak antidemokratik kanunların kallonasiyle 
olur. Tarihî bir hakikattir ki, milletlerin arzu
suna mukavemet etmiş bir zümre yoktur ve ola
maz.» 

(Bayar, 3 . 4 . 1947 beyanname) 
İktidar partisi, bu çok hatalı ve memleket 

için gerçekten zararlı yolda yürürken, aynı za
manda karşısına çıkan bütün hukukî ve kanuni 
mânileri hiçe saymak ve Meclisteki ekseriyetine 
dayanarak kendisini Anayasanın üstüne çıkar
mak gibi her vatandaşın kalbinde ve kafasında 
büyük endişeler uyandırmakta bulunan bir tavır 
ve vaziyet almış gözükmektedir. 

Ancak bütün bu kanun ve kararların, Ana
yasaya, Anayasanın tâyin ve tesbit ettiği usul
lere uygunluğu şarttır, 
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Eğer bir milletvekilinin dediği gibi Anayasa 
bir komprime halinde ise, onun genişletilmesi 
icabeder. Böyle yapılmıyarak indî tefsirler ile 
Anayasa hükümlerinin ihlâline gidilmesi katiyen 
doğru değildir. 

Meclisin hükümranlık hakkı da yine Anayasa 
ile tâyin ve tesbit edilmiş usullere uygun olarak 
tezahür edebilir. 

Böyle telâkki edilmediği, böyle hareket edil
mediği zaman, ortada Mecliste ekseriyeti temin 
etmiş, olan mahdut bir zümrenin keyfî arzuları 
kalır. 

Meclisteki ekseriyetin Anayasaya muhalif ka
rarlar verebileceğini ve bunun hükümranlık hak
kı olduğunu biran için kabul edelim. Şimdi ba
kınız bundan ne neticeler çıkmaktadır. 

1. — O halde bu ekseriyet memlekette vatan
daşların evlenmelerini yasak edebilir. 

2. — O halde, bu ekseriyet, memlekette mül
kiyet esasını kaldırabilir. 

3. — O halde, bu ekseriyet, Devletin şeklini 
değiştirebilir. 

4. — O halde, bu ekseriyet, bir kısım vatan
daşların diğer kısım vatandaşlara ücretsiz ve' 
müddetsiz olarak hizmet etmelerine karar vere
bilir. 

5. — O halde, bu ekseriyet, Büyük Millet 
Meclisinin bütün hak ve salâhiyetlerini tek bir 
adama devredebilir. 

,6. — O halde, bu ekseriyet, memleketteki 
bütün mekteplerin, bütün gazetelerin kapatılma
sına karar verebilir. 

7. — O halde, bu ekseriyet, kendisinin müd
detsiz olarak milleti temsil etmesine karar vere
bilir. 

Hülâsa, bu ekseriyet, böyle düşünüldüğü tak
dirde, akla gelen ve gelmiyen her şeyi yapabilir.» 

(Ağaoğlu, her şeyin üstünde kanun kuvvet, 
1.6.1947) 

«Dinî ve ilâhî prensiplerle idare olunan cemi
yetlerden demokrasilere kadar her zaman ve her 
yerde bu böyle olmuştur ve böyle olmakta devam 
edecektir. Bu bakımdan salâhiyetleri hudutsuz 
görünen hükümdarların şeriat hükümleri ile 
tahttan indirilmeleri hâdisesi ile Anayasaya uy
gun olmıyan hareketleri devam ettirmek için her 
çeşit şikâyet ve kontrol uzuvlarını işlemez bir 
hale. getiren, her çeşit şikâyet ve kontrol kapıla
rını kapıyan kimselerin iktidardan uzaklaştırıl

ması hâdisesi arasında mahiyet itibariyle zerre 
kadar fark yoktur. O halde kamına itaat ve ka
nunu müdafaa vazifelerinin mâna ve mahiyetimi 
açık bir şekilde anlamadan ve anlatmadan bu* v4* 
zifelerin yerine getirilmesi mecburiyetinden bah
sedilemez. Meselâ en son hazin ve ibret verici 
misaller olarak Hitler ve Musolini'yi ve dayandık
ları rejim olan Faşizm ve Nasyonal Sosyalizmi ele 
alırsak, bu insanların ve bu rejimlerin birer za
lim ve zulüm idaresi haline gelmelerini ancak bö^-
le izah edebiliriz. Yoksa her iki rejimin de ka
nunları vardı ve her iki şef de kanunları müdafaa 
ve kanuna itaat vazifelerinden durmadan bahse
diyorlardı.» 

(Samet Ağaoğlu «Kanuna itaat» 10 .8.1949 
Demokrat İzmir) 

«Anayasaya aykırı kanunların kalkmasını ifc-
tiyen kimdir; Demokrat Parti değil mi? O halöte 
kanunu müdafaa eden ve kanuni hareket edejı, 
gene Demokrat Parti değil midir? Buna muka
bil Anayasanın menettiği kanunları muhafaza 
eden, menfaat gören kimdir? Cumhuriyet Halk 
Partisi değil mi? O halde bu parti kanundan 
nasıl bahsedebilir? Kazanı kaldırıp yıllardan 
beri omuzlarından indirmiyeıı kendisi olduğuna 
göre, kıyamcılıktan bahsetmeye ve bunu karnin 
adına takbih etmeye ne hakkı vardır? 

Cumhuriyet Halk Partisini, aylardanberi ka
nuni hareket etmeye davet ediyoruz. Hem aldır
mıyor, hem de kanun müdafiiliği rolünü oyniı-
yor. Kandine düşen ilk vazife. Anayasaya ay
kırı kanunları ilga ederek, Anayasanın kanuni 
hudutları dâhiline girmesidir.» 

(Burhan Belge, «Kazan kaldıran C. H. P. dif> 
28 . 4 .1947 Demokrat İzmir) 

«Anayasanın ve Anayasa anlayışı ve sevgisi 
olmadan demokrasi olmaz. Demokrasi kitaplar
dan tercüme edilmez; eğer biz, kendi Anayasa
mız ile olan maddi ve mânevi irtibatlarımızı temin 
etmeye ve onu etrafı örülmüş olan istibdat istih
kâmları kuşağından kurtarmaya, ondan sonfa 
da bağrımıza basmaya muvaffak olursak, ancak 
o zaman, dâvamızı zafere götürmüş, zafer karcı
sında hastalığından kurtulmuş, D. P. nin eline 
geçecek olan iktidarı, boylu boyunca Anayasanın 
hizmeti ve emrine vermiş oluruz.» 

(Burhan Belge «Demokrat Parti İzmir il 
il kongresi» 29 .12 .1947) 
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«Eğer demokrasiye karar verdikse Devlet ile 
millet arasındaki siyasal ve sosyal akdi temsil et
mekte olan Anayasayı her şeyden önce cüzünde 
ve küllünde, fakat alenen tatbik mevkiine koya
lım.» 

(Burhan Belge, Demokrat İzmir, 15 .4.1946) 

Dikta istikametinden gitmeye başlanınca Men
deres bunların tam aksi görüşü müdafaa etti, 
yani diktanın bir yeni doktrinini kurmaya ça
lıştı. Ona göre artık kanunlara - bu kanunlar 
ne mahiyette olursa olsun, hattâ hürriyetleri iste
diği gibi tahribetsin - tam olarak itaat etmek 
şarttır : 

«Meşru ve kanuni bir parti olarak, ımeşru ve 
kanuni bir mücadele yapacaklarsa, evvelâ Büyük 
Millet Meclisinin aldığı ve alacağı bütün karar
ların, dün olduğu gibi bugün de, yarın da, öbür 
gün de muteber ve muta olduğunu kabul etme
leri ve söylemeleri lâzımdır. Bunu söylemedikleri 
takdirde, kanuni mücadele yapıyor sayılamaz
lar.» 

(Menderes, Eskişehir 24 . 10 . 1958) 
«Türk Milleti zekidir, izanlıdır, hâdiselerin 

nereden gelip nereye gitmekte olduğu hakkında 
bir kanaat sahibidir. Bir küçük misal alayım : 

Birtakım mebuslarla muhalefet lideri Tokat'
tan Amasya'ya gidiyor. Zile'de bir toplantı ter-
tibediyor, kanun dışı bir toplantı. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri Kanunu bu kabîl toplantıları 
meneder. Asayişi korumakla vazifeli olanlar bu 
toplantıya mâni olmak isteyince, karşı geliyorlar, 
mebusları, polisin, jandarmanın yakasına sarılı
yor, sonra da kalkıyorlar, gazetelerde, bu hâdi
seyi Büyük Millet Meclisine götüreceğiz diyor
lar.» 

(Menderes, Çay 19 . 10 . 1958) 
«Size esef verici bir hâdiseden de bahsede

yim : 
Bu tehditler cümlesinden olmak üzere, muha

lefet lideri dün akşam Zile'ye gidiyor ve orada 
toplandığı bâzı vatandaşları tahrik ediyor ve 
kanunlara karşı hareket ediyor. Devletin vazifeli 
memurları ve silâhlı kuvvetleri bu hareketin önü
ne geçiyorlar. Onların bu vazifeşinaslıklarmı tak
dirle karşılıyorum. 

Zile'deki bu hâdise son derece esef verici ol
duğu kadar gülünçtür. Fakat her halükârda bu 
faaliyette muhalefet liderinin ve kendisini taki-
bedenlerin kanun dışı hareketlere başvurdukları 

görülmektedir. Bunun devamına imkân görmü
yoruz. En kısa zamanda bu hareketlerin hesabını 
kendilerinden soracağız.» 

(Menderes, Afyon, 18 . 10 . 1958) 
Diktatörlük ve Referandum 

Müşterek müdafaanamede dikta hakkında ve
rilen izahat, objektiflikten uzaktır. Denilmek is
ter ki, diktatörlüğün var sayılması için referan
dum metodundan da faydalanılmış bulunması 
şarttır. Eğer böyle denilmek istenmiyorsa müda
faanamede bu bahsin yer almasını izah edebilme
ye imkân yoktur. Zira müdafaaname ilmî müta
lâaları yerli yersiz yanyana sıralamak olmadığı
na, nakledilen sözlerin sanıkların ımüdafaası ile 
bir ilgisi bulunması gerektiğine göre, müdafaa
namede diktatörlüklerde referandumdan bahset
mek ancak bu mânada bir değere sahibolabilir. 
Nitekim daha ilk cümlelerde «Diktatör... Zaman 
zaman referanduma başvurur.» denilmektedir. 

Evvelâ dünyada mevcut diktatörlüklerin ço
ğunda bu yola hiçbir suretle başvurulmamıştır. 
Bu yoldan faydalanmış bir iki doktrinli, sistemli 
ve kuvvetli diktatörlükte kendisine başvurulan 
metot referandum değil, plebisittir. 

Buna mukabil, nerede ise bir diktatörlük va
sıtası gibi gösterilmek istenen ve böylece mem
leketimizde ilk defa 27 Mayıstan sonra kendisin
den faydalanılan - işte şimdi diktatörlüğün me
totlarından istifade ediliyor 'binaenaleyh dikta
törlük bugün vardır, denilmek istendiği meydan
dadır - referandum, bilhassa en ileri demokrasi
lerin kendisinden faydalandığı bir usuldür. İs
viçre'de Anayasa tâdilinde referandum mecburi
dir. Kanunların kabulünde ise muayyen bir mik
tar seçmenin talebi şartına bağlı olarak ihtiyarî
dir. 

Hulâsa ne referandumdan faydalanılmamış 
olması diktatörlüğün ademimevcudiyetine delâlet 
eder, ve ne de referandum tipik bir diktatörlük 
metodudur. 

Müşterek müdafaada, «Diktatörlüğün ancak 
tek şahsın bütün kudrete sahibolması halinde ba
his konusu olabileceği»:, «İktidara seçimle gelen 
ve seçimi tamamen bertaraf etmemiş bulunan bir 
partinin diktatörlüğe gitmesinin tarihen emsalsiz 
ve mantıken imkânsız olduğu», «Bâzı metot ve 
usullerin bulunmadığı yerde diktatörlüğün var 
sayılamıyacağı» yolundaki görüşlerin hakikatlere 
aykırı bulunduğuna kısaca işaret etmek icabe-
der.» 
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Diktatörlükle ilgili hangi kitap ve ansiklope
diye bakılsa görülür ki, diktatörlük sadece bir 
veya birkaç şahsın değil, bir zümrenin bütün ha
kimiyeti elinde bulundurması suretinde de tecelli 
edebilir. Meselâ diktatörlüklerin en tanınmışı 
olan komünist diktatörlüğü, «Proleter sınıfın dik
tatörlüğü» dür. Daha doğrusu, «Komünist par
tisi teşkilâtının diktatörlüğü» dür. Gerçekten Sta-
lin'den sonra birçok şahıslar başa gelmiş, fakat 
daima komünist partisi gerçek diktatör olarak 
işbaşında kalmıştır. Ancak bu diktatörlüğün, bi
rinci, ikinci veya üçüncü adamı değişmiş, yahut 
bu birinci, ikinci, üçüncü ve sair adamların et
rafındaki kadro tahavvül etmiştir. Fakat orada 
bir diktatörlük, yüzlerce ve binlerce şahsın bir
birini destekliyen kuvvet ve faaliyeti ile aralıksız 
devam etmiştir. Bugün Rusya'da diktatörün 
Kruçev ve ondan önce Malenkof olduğunu ciddî 
surette ve ilmî surette iddia etmeye imkân yok-
tur.Ordu ile münasebeti olan komünist parti, bü
tün teşkilâtı ve bilhassa polit bürosu ile hâkimi
yeti elinde bulundurmakta ve hürriyetler rejimi
ne mâni olmaktadır. 

Hattâ Mussolini İtalya'sında bile Duçe, hiç
bir zaman yalnız başına hâkimiyeti elinde bulun-
duramamış, Faşist Meclisi ve diğer faşist liderleri 
ile birlikte dikta rejimi yürütebilmiştir. Nitekim 
o faşist meclisi Mussolini'yi zayıfladığı anda va
zifesinden affedebilmiş, ve hattâ daha sonra tev
kif edebilmiştir. 

Mısır'da oldukça uzun bir müddet General Ne
cip ve Albay Nasır'm ve etrafındaki subaylar 
halkasının müştereken diktatörlük yürüttükleri 
ve sonunda Nasır'm Necip'i bertaraf ettiği de 
en yakın misaller olarak herkesin malûmudur. 

Dikta bahsinde müşterek müdafaa, 58 nci say
fada, «Muhtelif dâvalara ait kararnamelerde ve 
esas hakkında serd edilen mütalâalarda... (Dikta
tör) sıfatının arkasında bazan Bayar'm, bazan 
Menderes'in ve bazan her ikisinin gölgesi görül
mektedir.» demekle âdeta dikta rejiminde ancak 
tek bir şahsın diktası bahis konusu olabileceğini 
işrabedecek mahiyette bir iddiayı, zımnen, ileri 
sürmüş bulunuyor. 

Bu suretle iddia, âdeta, her diktanın tek bir 
şahsın diktası olacağı hususunda bir teze daya
nıyor. 

Duverger'den evvelce yapılan nakiller gösterir 
ki, dikta birtakım maceraperestlerin, serüvenlerin 
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eseri olabilir. Müellifin, sarahaten beyan ettiği 
gibi dikta, cemiyet içinde bir ekalliyet olan ntah-
dut bir zümrenin ihtiyaçlarına cevap veren] bir 
rejim olarak ortaya çıkabilir. (Sayfa 10 - JL3). 
Nitekim müellif bu gibi bir dikta teşebbüsümün 
Cezayir'deki müstemlekecilerle bâzı askerî şahıs
lardan geldiğini ve mahdut bir zümrenin e;seri 
olmasına rağmen tesis olunabileceğini, gerçek ve 
ciddî bir tehlike olarak, kabul ediyor. (S$,yfa 
10-13,95). 

Müellifin tarihten verdiği diğer misalle^ de 
mahdut bir zümrenin bir memleketi dikta yjolu-
na götürebileceğini ve hattâ bunu bir müddet 
başarı ile tesise muvaffak olabileceğini gösteri
yor. (Sayfa: 78 ve Müt.) 

Müşterek müdafaada diktatörlüğün tarifini 
vermek maksadiyle müracaat olunan ansiklope
dik eserlerden Der Grosse Brockhaus'de diktanın 
tek bir şahsın değil, bir zümrenin, bir oligarşi
nin de eseri olabileceğini ispat etmektedir. jZira 
mezkûr ansiklopedi, diktatörlüğün, tek bir isalı
sın veya oligarşik bir zümrenin - ki bu ztymre 
bütün politik kuvvete sahiptir ve ancak, haricî 
görünüşe göre, mevcut Anayasayı şeklen muha
faza eder görünmekle beraber ve Devlet organ
larının, kendisiyle bir arada mevcudiyetine göz 
yummakla beraber, hakikatte resmî rejimi kena
ra iterek - icrai hükümet edebileceğini söylemek
le diktanın tek bir şahsın değil, bir zümrenih de 
mahsulü olabileceğini ve aynı zamanda bir dikta 
rejiminde zahiren ve şeklen hukuk nizamının! mu
hafaza edilebileceğini meydana koymuş oluyor. 

Bu Alman ansiklopedisinde diktatörler \ ara
sında muasır Polonya'da Pilzütski, Yunanistan'
da Metaksas gibi şahıslar da zikrolunmak ;adır 
ki, bu gibi diktatörlerin kurdukları diktada - pmiş-
terek müdafaada ileri sürülen dikta vasıfla:'mm 
ve unsurlarının (ideoloji, mit, gestapo, mijis...) 
asla bahis konusu olmadığına göre bunların,! dik
tanın zaruri unsurlarından ve vasıflarından mâ-
dut bulunmadığı, bu suretle de, bir kere daha 
meydana çıkmış oluyor. 

Gene ilâve edelim ki, müşterek müdaf4anm 
79 ncu sayfasında bir diktatör olarak kabuj edi
len Primo Dorivera'nm, İspanya'da her hangi bir 
gestapo ve milis, hele her hangi bir ideoloji ve 
mit kurduğunu düşünmek bile abes olduğuna gö
re zamanımızdaki diktatörler meyanmda yer al
dığı müdafiler tarafından dahi kabul edilen pri-
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mo Dorivera misali dahi, kendi tezlerini cerh 
edebilecek bir ımisaldir. 

Müşterek müdafaanın 66 ncı sayfasında İtal
ya'da Kiralın, Mussolini'yi yeni hükümeti kur
maya memur ettiği ve Mussolini'nin bidayette 
bir koalisyon kabinesi kurmak zorunda kaldığı 
ve Liberal devletin bâzı usullerini muhafaza et
tiği halde iki sene içinde parlömanterizmin, bü
tün usûllerini ortadan kaldırmış olduğu belirtil
dikten sonra deniliyor ki: «Keza Hitlpr, 1932 
Reichstag seçimlerinde inhizama uğramış ve par
tisi, katiyen çoğunluğa yaklaşmamış olduğu hal-
<jie Cumhurbaşkanı... Tarafından Başbakan tâ
yin edilmiş idi. Bidayette Hitler... Bir koalisyon 
kabinesinin normal başı idi... 1933 emirnamesi 
ile âmme hürriyetlerini kaldırmak suretiyle fii
len diktayı kurdu.» 

Müşterek müdafaanın 79 ncu sayfasının son
larına doğru da «Hitler iktidara gelmeden ev
velki son Reichstag seçimlerinde reylerin ancak 
yüzde 44 nü alabilmiş ve partisi ekalliyette idi.» 
denilmektedir. 

Müşterek müdafaadan nakil edilen bu izahat 
vesilesi ile dikkate şayan görülen bâzı hususları 
belirtmek içabeder. 

66 ncı sayfada Almanya'daki seçimlerde 
Hitler'in inhizama uğradığı ifade ediliyor, hal
buki 79 ncu sayfada (tnhizam) olarak vasıflan
dırılan bu seçim neticesinde Hitler'in, mecmu 
reylerin yüzde 44 ünü aldığı beyan olunuyor. 
Demek oluyor ki, müşterek müdafaa, genel bir 
seçimin yüzde 44 ünü bir hezimet olarak kabul 
ettiğine göre, Türkiye'de 1957- seçimlerinde 
D. P. nin takriben, bu gibi bir nisbet civarında 
rey almış olmasını ve bu rey miktarının muha
lefetin cem'an aldığı reyden az bulunmasını bir 
hezimet saymaya mütemayildir. Şu halde Hitler 
partisi ile D, P. nin, dikta tesisinde evvelki du
rumları bir hayli müşabihtir. Ve Hitler parti
sini bu gibi bir durum dikta yoluna götürmeye 
sevk ettiği gibi, D. P. yi de bu yola ayiıı durum 
götürebilir. 

Zira reylerin yüzde 44 ünü alan bir partinin 
dikta yoluna sapması, müdafiler aleyhine ola
rak, neticeye götürür ki, iktidar hırsı olanlar, 
iktidarı bırakmamak niyetinde olanlar, seçimde 
hatırı sayılır bir rakama baliğ olan sonuç elde 
ettikleri halde - her seçim, meşkûk bir netice 
verebileceğinden, müstakbel seçimlerde, seçim 

şanslarını deneme yoluna gidecek yerde, bu şa
hıslar bir dikta yoluna sapabilirler. 

Genel müşterek müdafaada tarihî bir vakıa 
olarak tesbit edilmekle beraber bu vakıadan çı
kan neticeleri hiç nazara almaksızın gerek 
Mussolini, gerek Hitler'in, meşru yollardan ik
tidarı elde ettikleri halde, (düşme ihtimal ve 
tehlikesinden âzâde olarak devamlı bir surette 
iktidarda kalmak için) parlamenter usulleri 
dikta usulüne feda ettikleri ifade ediliyor. De
mek oluyor ki ; bu misaller, iktidarı elde etme 
keyfiyetinin bir dikta tesisine engel değil; bilâ
kis bir teşvik rolünü de oynıyabileceğini göste
riyor. Aynı görüş D. P. bakımından da varidol-
duğu halde müşterek müdafaa ve diğer müda
faalarda (Seçimle iktidara gelen ve seçimi ta
mamen bertaraf etmemiş olan bir partinin dik
tatörlük kurmasının tarihen emsalsiz ve manti-
ken imkânsız olduğu) yolunda bir görüşün tem
sil edilmesi, tarihi gerçeklere ve bizzat müdafi-
lerin verdikleri misallere de aykırı düşmekte
dir. 

Müşterek müdafaada hakikate aykırı olan 
bir iddia da, diktatörlükte rejim dâvalarının 
daima fevkalâde mahkemelerde görüldüğüdür : 

Bir ihtilâli takibeden diktatörlüklerde, mu
vakkat veya uzunca bir zaman için, fevkalâde 
mahkemelerin kurulması olağandır. Fakat adım 
adım diktaya kayan, ancak zahiri görünüşü iti
bariyle demokrasinin müesseselerini bir kalıp 
halinde kısmen muhafaza etmek istiyen dikta
törlük teşebbüslerinde, «olağanüstü mahkeme
ler» gibi bir vasıtaya ancak katî mecburiyet 
başgösterince müracaat edilir. 

Kaldı ki, D. P. devrinde, mahkemeler üze
rindeki baskı, bilhassa ceza dâvalarında kâfi 
derecede müessir olduğundan, D. P. iktidarı, 39 
ncu maddenin ve Adalet Bakanlığının sahibol-
duğu diğer yetkilerin yardımı ile gayesine ko
layca ulaşmayı daima bilmiştir. Hele basın mah
kemelerinin, o mahaldeki en kıdemli ceza hâ
kimlerinden teşkil edilmesi esasını kabul et
mekle, D. P. bu mahkemelere, kendisine tama
men tabi olabilecek şahısları yerleştirme imkâ
nına da sahibolmıtştur. 

Nihayet, basın dâvalarında tarafsız hareket 
eden ceza ve Teniyiz hâkimlerine karşı ne yolda 
baskıya başvurulduğu da, malûm bir keyfiyet
tir. Netice, müşterek müdafaanın 76 ncı sayfa-

418 — 

I 



I 

M C e l i s i B : 68 

sındaki «Muştaki! adalet» ite ilgili izahat, ob
jektif olmaktan uzaktır. Gayesine «Alelade 
mahkemeler üzerine yaptığı baskı ile» ulaşabi
len bir diktatörlüğün, çn sert bir tedbir olan 
«Daimî surette fevkalâde mahkemelere başvur
ma» metodundan faydalanması için, hiçbir se
bep yoktur. 

Anayasanın 17 nci maddesinde (hiçbir me
bus Meclis dahilindeki rey ve mütalâasından ve 
beyanatından ve Meclisteki rey ve mütalâasının 
ve beyanatının Meclis haricinde irat ve izharın
dan dolayı mesul değildir.) denilmiştir. 

Bu hükmün tedvini sırasında Ali Cenani 
Bey : (Mebuslara masuniyeti şahsiye vermek
ten maksat hakkı teşriiyelerine halel gelmemek
tir. Meclisi Mebusan muhtelif memleketlerde te
şekkül etmeye başladığı zaman muhtelif millet
lerde mebusların vazifeyi, teşriîyelerini ifa et
tikleri zaman başlarında bulunan müstebit hü
kümdarların o vazifelerini ifaden men için me
buslar hakkında takibatı kanuniye, hapis ve 
tevkif esvabına tevessül ettikleri görüldüğü 
içindir ki, böyle hukuku esasiyede masuniyeti 
teşriiye meselesi ihdas edilmiştir. 

Fakat efendiler, masuniyeti teşriiyenin hu
kuku umumiyeyi ihlâl etmemesi şarttır.) demiş
tir. 

«Hukuku umumiyeden» maksat Anayasanın 
teminat altına aldığı haklardır. Milletvekilleri
ne 17 nci maddedeki bu geniş imtiyaz hukuku 
umumiyeyi (Anayasanın teminat altına aldığı 
hakları) korumak için verilmiştir. Yoksa, biz
zat Anayasanın, kendi hükümlerini zedelemek, 
ihlâl etmek için milletvekillerine bu hakkı tanı
mış olması düşünülemez. Bu hal, hukuk mantı
ğına aykırı düşer. 

Anayasa Mahkemesi kurulsa idi, Anayasayı 
ihlâl ettiği iddia edilen kanunlar hakkında bu 
Mahkemeye müracaat edilir. Anayasa muva
cehesinde mahiyetleri tâyin olunurdu. Ve binne-
tice Anayasayı ihlâl dâvası gibi böyle bir dâva 
bahis mevzuu olmazdı. Yolunda müdafaa varit 
değildir. Anayasayı ihlâl eden bu kanunlar bir 
zühul neticesi veya görüş ve anlayış farkı sebe
biyle çıkmış veya çıkarılmış değildir. Kanun 
yoliyle, maskeli bir halde Anayasayı ihlâl etmek 
ve yetkileri .artırmak, hürriyetleri kısmak için 
kasten çıkarılmıştır. Demokrat iktidarın görü
şüne göre Demokrat Parti grupu aynı zamanda 
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Meclis hüviyetindedir. Her türlü kanunu çıkar
mak imkânına maliktir. 

Anayasa yalnız böyle kanunlar yoliyle değiji, 
maddi hâdiselerle ihlâl edilmiş, Celâl Bayar V|6 
Adnan Menderes'in ve Hükümetin tutumu ^e 
davranışı ile fiilen de ihlâl edilmiştir. Anayasa
yı ihlâl ettiği iddia olunan kanunlar, mevcudol-
duğu takdirde Anayasa Mahkemesi fiilî duruma 
da müdahale edemiyeceğine göre fiilen ihlâl ci
hetine yine gidilmiş olacaktı. Buna göre zama
nında Anayasa Mahkemesinin kurulmamış olma
sının neticeye bir tesiri olmaması icabeder. 

Anayasanın 41 nci maddesine göre hiyaneti 
vataniye halinde Cumhurbaşkanının sorumlulu
ğu kabul eden Anayasanın, aynı hal karşısında 
milletvekillerini sorumlu tutmamış olması asla 
kabule, şayan olmamak iktiza eder. Anayasa Ka r 

nunun 103 ncü maddesinin birinci fıkrası hük
münce Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir mad
desi, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya tadp. 
olunamaz. Binaenaleyh bu noktalara yönetilen 
müdafaalar varit değildir. 

103 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne 
göre (hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
münafi olamaz.) Bu hüküm ile Büyük Millşt 
Meclisi Anayasaya münafi kanun çıkarmamak 
ile görevlendirilmiştir. Meclise hâkim çoğun
luk partisi ki, hâdisede mefsuh D. P. grupudur, 
kasten Anayasaya aykırı kanunlar çıkarmış işe 
suç bahismevzuu olur. Gerçi Anayasayı ihlâl 
eden kanunlar 1950 den itibaren üç muhte
lif devrede çıkarılmış ve bu devreye mensup mil
letvekillerinden bir kısmı hakkında âmme dâvası 
açılmamış ve âmme dâvası 27 Mayısta milletvekili 
olanlara hasredilmiş ise de liderlerde bir deği
şiklik olmamış ve sanık Celâl Bayar'la Adnan 
Menderes 146 nci maddedeki suçun ve diktaya 
gidişin aslî failleri bulunmuş, her devrede ken
di çevrelerinde 1950 den beri değişmiyen taraf
tarları bulunmuş ve devre değiştikçe kendileri
ne bağlı bu çevre genişlemiş olmasına göre bu
nun da suçun teşekkülüne bir tesiri olmamıştır. 

Bir milletin anateşkilâtmı ve haklarını ku
ran ve koruyan Anayasa, esprisi ile ve ruhu iîe 
hayatı takibeden ve hayatla birlikte yaşıyan bir 
kanundur. 

Müşterek müdafaanaınede dikkati çeken di
ğer bir cihet de «Anayasaya aykırı her kanunu. 
kabul etme, Anayasayı çiğneme suçunu teşkil 
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ederse, o zaman Anayasa, Mahkemesinin mev-
cudolduğu bir memlekette, Anayasaya aykırı 
kabul edilen ve bu suretle iptal edilen her ka
nunla birlikte, teşri organı üyelerinin de en ağır 
surette cezalandırılması gibi tecviz edilemiyecek 
bir neticeye ulaşılacağı» yolundaki iddiadır. 

Hakikatte, Anayasaya aykırı düşen bir ka
nun veya kanun hükmünü kabul etmekle, Ana
yasa prensiplerini ve Anayasanın yarattığı reji
mi birtakım kanunlar manzumesiyle fiilen kâ
ğıt üstünde bırakmak, yani tatbikatta Anayasa
ya zıt bir resim tesis etmek neticesine kanunlar 
ve kararlar silsilesiyle ulaşmak fiili arasındaki 
ayrılık aşikârdır. Anayasanın bir hükmünün ru
huna veya tefsir neticesinde alacağı mânaya 
aykırı düşen bir kanun hükmünü, Anayasayı ih
lâl kastını taşımaksızın kabul etmek, her zaman 
vukubulabilecek teşriî bir hatadır. Ve bunu suç 
saymaya hiçbir suretle imkân yoktur. Buna mu
kabil Anayasaya aykırılığı aşikâr bulunan bir 
kanunu> hattâ kanunlar manzumesini Anayasa
yı fiilen bertaraf etmek gayesiyle, kastiyle, kabul 
etmek şüphesiz ki, meşru olmıyan bir fiildir ve 
Anayasayı gayrimeşru yoldan bertaraf etmek 
gayesine müteveccih böyle bir fiil, 146 ncı mad
denin aradığı diğer şartların mevcudolması ha
linde, Anayasayı çiğneme suçunu teşkil eder. 
Zaten bizzat Menderes, Anayasaya aykırılığı or
tada olan kanunları sırf demokratik nizamı tesis 
etmemek ve bu suretle zümre hâkimiyetini de
vam ettirmek maksadiyle kabul etmenin gayri
meşru bir fiil olduğunu ve bu gibi kanunların 
hattâ kanun sayılmaması gerektiğini en kesin 
bir surette belirtmiştir, 

«Ve hele meriyet mevkiinde bulunan bir ka
nunu tekmeliyecekleri yolunda bir murakabe 
partisinin ağzından dökülen kelimeleri işitmekle 
kendileri hesabına hüzün ve hicap duyuyoruz, 
diyorlar. Keyfî idarelerine mesnet teşkil etsin 
diye vatandaş hak ve hürriyetlerine ve insanlık 
haysiyetine aykırı düşen memlekette millet hâ
kimiyetinin kurulmasına engel olan, Anayasaya 
aykırı ve bu itibarla kanun dışı sayılmak ve 
meriyetten düşürülmek, icabeden kanunların hâ
lâ mevcudolduğunu kim inkâr edebilir? işte bü
tün bu toplantıların ve koskoca bir milletin ha
rekete gelmesinin asıl mânası da bu gibi kanun 
dışı kanunları mübarek ayağı ile tekmelemeye 
milletin azmetmiş olduğudur. 

Filhakika bu gibi kanunlar, C. H. P. müfrit
lerinin rağmma dahi olsa kaldırılacaktır. Çün
kü, Türk Milletinin kararının bu merkezde oldu
ğu artık inkâr edilemez bir hakikat olarak orta
da durmaktadır. Hicap duyulması icabeden ci
het ise, hiç şüphe yok ki, Anayasa hükümlerini 
çiğniyerek vatandaşlık hak ve hürriyetlerini ve 
insanlık haysiyetini tekmelemektir.» 

(Menderes; Yenipazar 13 . 6 . 1948) 
«Bir Anayasa, vardır. Bir ele Anayasaya mu

arız kanunlar vardır. Bu aykırı kanunlara «ka
nun dışı kanunlar» demek icabeder. Binaenaleyh 
iktidar partisi, kanun dışı kanunları değiştir
memekte inadederse, bize kanun dairesinde kal • 
mayı tavsiye etmek yersiz olur.» 

(Menderes, Mersin, 9 . 1 . 1948) 
«Kanun bir cemiyette tatbiki mecburi olan 

ve ihlâli halinde belli müeyyidelerin harekete 
geçeceği kaideler olduğuna nazaran, vaz'edilen 
bir kaidenin kanun mahiyetinde olabilmesi için, 
o kaidenin evvelâ cemiyetin ekseriyetinin fikri
ne uygun bulunması şarttır. Bu vasfı haiz ol
mıyan bir emir, bir esas, bir kaide kanun sayıl
maz. Konular bir kaidenin cemiyetin fikrine uy
gunluğu, onun, cemiyeti idare eden anaprensip-
lere intibak derecesiyle tesbit edilir. Bu ana-
prensipler yazılı olarak Anayasada, fiilî olarak 
ahlâk telâkkilerinde yer almıştır. Binaenaleyh 
konulan bir kaide, Anayasaya ve ahlâk telâkki
lerine uygun olmazsa, o hiçbir zaman bir kanun 
değildir.» 

(Samet Ağaoğlu «Kanuna İtaat» 10 . 8 . 1949 
Demokrat İzmir.) 

«Anayasanın, maşeri vicdanda meknuz hak 
ve ahlâk esaslarının ruh ve mahiyetine tamamen 
aykırı olan bu tasarrufların şekle muvafık gö
rülmesi gayrimeşru olmalarına mâni teşkil et
mez.» 

(C. H. P. mallarının müsaderesi hakkındaki 
Kanun gerekçesi 91 şahıs arasında Namık Ge
dik de var. 14 . 12 . 1953 C. 26 S. 163) 

Anayasaya aykırı birtakım kanunlar manzu
mesi ile, Anayasa nizamını fiilen bertaraf etmek 
ve onun yerine fiilî bir Anayasa nizamı tesis et
mek hareketinin bir suç teşkil edeceği Samet 
Ağaoğlu'nun şu cümlesiyle de sabittir : 

«Demokrat Parti, Anayasa hükümlerinin ih
lâl edilmemesini, Anayasayı ihlâlin en büyük bir 
suç olduğunu haykırması, milletin, halkın kendi
sini idare prensibini ne kadar kuvvetle benim-
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sediğini, onun yine kendisini idare için lâzım-
gelen şuur seviyesine tamamen haiz olduğunu 
tesbit eden en kuvvetli bir müşahadedir.» (Sa-
met Ağaoğlu «Miting millî ruh ve akim ifadesi 
olmuştur.» 12 . 8 . 1959 Demokrat İzmir). 

Bu sözler antidemokratik kanunlara karşı 
söylenmiştir. 

Anayasanın ruhunu teşkil eden vatandaş hak 
ve hürriyetlerini tahribedici kanunların çıkarıl
ması keyfiyetinin, milletvekillerinin yeminine 
aykırı düştüğü bizzat Celâl Bayar'm ifadesiyle 
de sabittir : 

«Şayanı teessürdür ki, Halk Partisi Kurul
tayının günlerce devam eden müzakereleri es
nasında, antidemokratik kanunlar hakkında her 
hangi bir karar verilmemiştir. 

O halde, şimdi onların kanunlar hakkında 
Meclise yapacağımız tekliflere karşı alacakları 
tavır, bizim müstakbel kararımızın esası olacak
tır. Eğer memlekette normal bir hayat kurul
masını samimiyetle istiyorlarsa, yani Anayasa
nın muhafazası hususunda yaptıkları yemine sa
dık kalmak istiyorlarsa, tekliflerimizi kabul ede
rek millî hâkimiyeti engelliyen bütün kanunları 
değiştireceklerdir.» (Bayar, 7 . 12 . 1947, An
kara Merkez İlçesi). 

Müşterek yazılı müdafaada, 27 Mayıs İhti
lâlini yapanların bir ihtilâl hukuku yaratmadık
ları ve bu gibi dâvaların açıldığı memleketler
de ihtilâli yapanların, yeni bir hukuk yaratarak, 
mer'i Ceza Kanununun çerçevesi dışına çıktık
ları nazarı itibara alınarak bizde bu dâvanın 
mer'i Ceza Kanununun tamamen dar ve sıkı çer
çevesi içinde yer alması gerektiği tezi, katiyet
le, iddia edilmektedir. Halbuki, gerek 1 numara
lı Kanun - ki, bir Anayasa Kanunu hüviyet ve 
kuvvetirıdedir. - gerek ihtilâl devrinde vücuda 
getirilen ve milletçe benimsenen Türkiye Cum
huriyeti Anayasası, başlangıç kısmında (1), sa
bık iktidarın Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışları ile meşruluğunu kaybeden bir ikti
dar olduğunu ve milletin direnme hakkını kul
lanmasına sebebiyet verdiğini söylemekle - sa
rahaten Ceza Kanununa atıf yapmamakla beraber -
Anayasa ilgası, ihlâli, tağyiri... suçunu işlemiş 
olduğunu, kâfi derecede, belirtmiş oluyorlar. 
Ki, bu : Tıpkı, müşterek müdafaanın 98 nci 
sayfasında sözü geçen «İtalya'da 27 Temmuz 1944 
tarihli ve 159 numaralı Kanun mahiyetindeki 

niyabet Kararnamesinin 3 ncü maddesinin l:nci 
fıkrasında 1889 Ceza Kanununun 118 nci mad
desine göre cezalandırılır.» denilmesine muadil
dir. 

Zira 1 numaralı Kanun, 6 nci maddesinde, 
sözü geçen iktidar mensuplarını «yargılamak 
üzere bir yüksek Adalet Divanı kurulur» de
mekle - işte, kendi yarattığı, ihtilâl hukukuna, 
dayanmak suretiyle - ve bu ihtilâl hukukunun 
icabı olarak iktidara mensup şahısları birer 
«sanık» olarak vasıflandırmakla ve «sanıkların 
sorumluluk» larından söz açmakla, netice iti
bariyle, tıpkı müşterek müdafaada zikredilen 
memleketlerde - ve bu arada İtalya'da - olduğu 
gibi ihtilâli yapan kuvvet: Bugün dâvada Yüce 
Divan huzuruna çıkanların Anayasa ihlâli su
çunu, mevcut ceza mevzuatına göre hukukan 
işliyebileceklerini, hukukî bir esas olarak ka
bul etmiş bulunuyor. Hattâ mezkûr kanunun 
sevk ettiği bu hükümler ile ihtilâl kuvveti, 
iktidara mensup bu kişilerin (teşriî sorumsuz
luk) esasında faydalanamıyaeaklarını kabul et
miş olduğunu da, aynı surette ve daha da kati
yetle, açıklamış bulunuyor. 

Zira ihtilâl kuvveti nazarında, 1924 Anaya
sasının 17 nci maddesinin koyduğu sorumsuz
luk esasının ve teşriî masuniyet müessesesinin 
bu sanıklara tatbiki kabil olmadığı aşikârdır. 
Gerçekten 1 numaralı Kanunun 6 nci maddesi 
bunlann «yargılanmasından», «sanıklığından»' 
ve «sorumluluklarının araştırılmasından» bah
setmekle, aşikârdır ki, hiçbir zaman, 17 nci 
maddeye müşterek müdafaanın verdiği mânayı 
atfetmemekte; hiç değilse iktidara mensup bu 
şahıslar hakkında bu 17 nci madde ile asla ih-
tiyacolunamıyacağını belirtmiş olmaktadır. 

3 numaralı Kanun da, 7 nci maddesinde 
«tevkif kararından» söz açmakla yukardaki gö
rüşü teyidetmektedir. Zira ihtilâli yapanların 
nazarında Anayasa 6 nci maddede sayılanlara 
tatbiki kabil olsa idi - bunlar sorumsuzluktan 
ve teşriî masuniyetten faydalanabilen kişiler 
olmak hesabiyle - hiçbir surette tevkifleri cihe
tine gidilememek lâzımgelirdi. 

Nihayet şunu ilâve edelim ki, 15 numaralı 
Kanun gerekçesinden, her ne kadar, 146 nci ve 
56 nci maddelere, esas itibariyle, do'kunulmadı-
ğı yolunda bir fikir çıkarmak mümkün ise de; 
aynı gerekçede ihtilâl hukukunun tabiî icabı 
olarak Fransa'da isdar olunan Dö Gol emirna-
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melerine yapılan atıflardan sonra bizde ihtilâl 
hukukuna mümkün mertebe tevessül olunma
dığı yolunda bir fikrin yer aldığı da görülmek
tedir. 

(1) Müşterek müdafaada bir Anayasa diba
cesinin (başlangıcının) Anayasadan mâdudol-
madığı 'her ne kadar iddia ediliyor ise de (say
fa 11) bu iddia hukukan sakattır. Zira Fran
sız Devlet Şûrasının mütaaddit içtihatlarına 
göre 1946 Anayasası dibacesinde ve hattâ, 1875 
Anayasası ile kendisine 'doğrudan doğruya atıf 
yapılmadığı halde, 1789' İnsan Haklan Beyan
namesinde yer alan esaslar - meselâ âmme hiz
metleri karşısında müsavat, âmme mükellefi* 
yetleri önünde eşitlik veya fikir veya kanaat 
hürriyeti.. Gibi esaslar - tıpkı birer hukuk nor-
ması ve hükmü gibi bir değere sahiptirler. Bi
naenaleyh bu dibacede veya beyannamede yer 
alan esaslara muhalif olan idari bir tasarruf, 
tıpkı Anayasanın metninde yer alan bir hükmü 
veya alelade bir kanunda mevcut bir maddeyi 
ihlâl ettiği gibi, Devlet Şûrasında iptal olun
maktadır. Bu hususta Fransız Devlet Şûrası
nın mütaaddit karar lan vardır. 

Sanıklarla müdafiileri tarafından duruşma 
sırasında muhtelif yönlerden müşterek yazılı 
müdafaalar verilmişti. Birincisi «müdafaa» ad
lı kitap şeklindeki 127 sayfalık yazılı müdafaa, 
ikincisi avukat Ferudun Köymen tarafından ba
bası dolayısiyle yapılan müdafaa sırasında ve
rilen 53 sayfalık yazılı müdafaa, üçüncüsü İcra 
Vekilleri Heyetinin mesuliyeti hakkında yazılı 
müdafaa, dördüncüsü avukat Suat Ziya Kant 
tarafından Vatana Hıyanet başlıklı 17 sayfa
lık yazılı müdafaadır. 

Bu yazılı müdafaalar, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi profesörlerinden Or. Prof. 
Sulhi Dönmezer, Ankara Üniversitesi Ceza Hu
kuku Prof. Burhan Koni, Prof. Faruk Eren, 
İstanbul Hukuk Fakültesi profesörlerinden Nu-
rullah Kunter, Prof. Naci Sensoy. Prof. Sahir 
Erman'dan müteşekkil 6 kişilik bir heyete tevdi 
edilerek (Bu yazılı müdafaalarda ceza hakuku sa
hasındaki yabancı mevzuat ve müelliflere yapılan 
atıfların doğru olup olmadıklannm, yabancı mü
elliflerin bahis konusu hususlarla ilgili görüşleri
nin ve gerektiğinde yabancı mevzuatın ilgili mad
delerinin şahsi her hangi bir mütalâa ve kanaat 
katmadan aynen tercümesi ile yazılı olarak tev
dii) hususunda vazifelendirilmiş ve bu heyet 

tarafından imzaları altında 53 sayfadan ibaret 
yazılı bir tetkik Divana tevdi edilmiştir. 

Bu tetkikin Or. Prof. Sulhi Dönmezer'e ait 
kısmında : Maurice Houriou, Precis de droit 
Constitutionnel, 2. ed. Paris 1929, S. 532 ve son: 

(Bu masuniyet memleketin menfaati dola
yısiyle tanınmıştır.) 

A. Esmein, elements de droit Constitutionnel 
Francais et somparee, 8. ed . C. 2, Paris 1928, 
S. 418 ve son: 

(Teşriîmasiıniyetleri gayesi, Meclisin ser
bestçe ve istiklâl içinde çalışabilmesini sağla
maktır; bu itibarla bu masuniyetler hususi 
menfaatler bakımından değil, fakat âmme men
faati bakımından tesis edilmişlerdir.) 

Aynı kısmın 7 - 8 nci sayfasında : 
Henry Rottschaeffer, handbook of American 

Contitutional lavv, 1939, S. 156 - 157 : 
(Ancak vatana hiyanet ve âmmenin sükû

nunu ihlâl hallerinde bu muafiyet mevzuubah-
solamaz.) 

Aynı kısmın 8 - 9 ncu sayfasında Prof. Fa
ruk Eren, Türk Ceza Hukuku, cilt 1, Ankara 
1960, sayfa 9 7 - 9 9 : 

(Suç, teşriî vazife ile alâkalı olmalı ve teşriî 
vazife kasden suiistimal edilmemiş bulunmalı
dır.) 

(Teşriî vazifenin ifası ile bu vazifenin suiis
timalini karıştırmamak lâzımdır. 

Milletvekilleri hiçbir şeyden çekinmemeli
dir. Fakat Anayasaya ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine karşı suç işlemekten çekinmelidirler. 
Aksi takdirde sorumsuzluğun mevzuu kalmaz.) 

«Anayasayı çiğnemek suçu karşısında me
busların sorumsuzluğu prensibi» veya «sorum
suzluk prensibi karşısında Anayasayı çiğneme 
suçu» başlıklı Anayasaya Hukuku Doçenti Mu
ammer Aksoy'un Cumhuriyet gazetesinin «Gü
nün konuları» sütununda 7 - 11 Temmuz 1961 
tarihli 5 aded ilmî mahiyetli makaleleri. 

(17 nci madde ile ilgili olarak kendisine baş
vurulan Laferiere ve Esmein'in görüşleri, gay-
rimeşru gayeye müteveccih kasıtları sabit olan 
sanıklar lehine neticelere ulaşılmasına asla mü
sait değildir : 

Esmein demektedir ki, milletvekilinin müta
lâalarından dolayı - bunlar suç olsa bile - so
rumluluk bahis konusu değildir. Ancak mütalâa 
ve reylerin, rüşvet gibi cezalandırılması müm-
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kün olan haricî birtakım fiillere veya manevra
lara, teşebbüslere bağlı bulunmaları, mütalâa 
ve oyların bu gibi fiil ve manevraların son mer
halesi ve pratik muhassalasmı teşkil etmeleri 
halinde, - bizatihi nazara alındığında oy ve mü
talâanın kendisi her türlü takip ve tecziyeden 
kurtulmak ise de - teşrîî sorumsuzluk, mukad
dem ve haricî fiillerin masumiyetini asla intace-
demez. Bu mukaddem ve haricî fiiller ki, biza
tihi cezalândırılabilen fiillerdir ve oy vakıasının 
son halkayı teşkil ettiği hâdiseler ve fiiller zin
cirini vücuda getirmektedir. (Esmein, Elements 
ve Droit Constituionnel, Paris 1928, cilt 2, say-
fay 419 - 420) 

Müşterek müdafaada kendisine atıf yapılan 
Anayasa Hukukçusu Laferriere'nin görüşü de 
Esmein'inkine tamamen uygun bulunmaktadır. 
Gerçekten sorumsuzluğun parlömanter görevin 
icaplarından olan bütün tasarrufları himayesi 
altına aldığını kaydettikten sonra Laferriere 
şöyle demektedir : «Oy fiili, bizatihi nazarı iti
bara alındığında bir mütalâanın ifadesidir. Fa
kat oy, mütekaddim bâzı fiillere bağlı olabilir. 
öyle fiiller ki, milletvekili vekâletine (mandat) 
yabancı, hattâ mugayir olabilir ve bu fiillerin 
kendileri Ceza Kanununa göre suç teşkil edebi
lir. Meselâ bir mebus muayyen bir istikamette 
oyunu kullanmak için para almış ise, mebusun 
rüşvet kabulü, sorumsuzluğun himayesine maz-
har değildir. Panama hâdisesinde Temyiz Mah
kemesi, memurların rüşvet suçunu cezalandıran 
Ceza Kanununun 117 nci maddesinin, parlâmen
to üyelerine de kabili tatbik olduğuna hükmet
miştir. 

Hulâsa, sorumluluğun oyları sebebiyle par
lâmento üyelerine tatbikini meneden hüküm, 
sadece, doğrudan doğruya meclislerin bilâhara 
bir kanun isdar ederek parlâmentoda muayyen 
bir istikamette verilmiş olan oyları sonradan 
tecrim edebilmelerini menetmekten başka bir 
mâna ve şümulü haiz değildir.» (Laf emare, 
Manuel de Droit Constitionnel, 1947 sayfa 711, 
dip notu 1). 

Yine Laferriere, izahatma devam ederek so
rumsuzluğun, «Bir mebusun ancak ve ancak gö
revini yerine getirebilmek için girişmek zorunda 
bulunduğu fiilleri himayesi altına aldığını ve fa
kat bu sorumsuzluğun Fransa'da nüfuz ticareti 
(Trafic d'influence) sucunu, yani parlömanter 
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sıfatım kötüye kullanarak, haiz öldüğü v*y& 
olabileceği, tesir imkânım suiistimal etmek için 
hibe ve vaît kabulü suçunu kapsamadığım (hi
maye altına almadığını) ilâve etmektedir. 

Şimdi bu mütalâalardan çıkarılacak, hattâ 
çıkarılması zaruri olan netice şundan ibarettir;. 
Demek oluyor ki bir kanuna verilen rey, mücer
ret ne kadar mahzurlu ve hatalı olursa olsun) so
rumluluğu müeddi olmaz. Fakat oy, ulaşılmak 
istenilen bir gayenin (gayrimeşru gayenin) ger
çekleştirilebilmesi için girişilen fiiller zincirinin 
son halkasından ibaretse, yani bu oy ile ga^ri-
meşru bir gayenin tahakkukuna hizmet edili
yorsa, oy dışında olan bu gayrimeşru gayeye 
ulaşmak için vâki tertip, o gayrimeşru gayeye 
ulaşmak için oyun bir vasıta olarak kullajnıl-
ması keyfiyeti, sorumsuzluğun şümulü içerisine 
girmez. Burada sorumluluk vardir. 

Bunu, hâdisemize, yani Anayasanın prensip
lerini çiğneyen, kâğıt üstünde bırakan, kışlada 
Anayasa dışında fiilî bir Anayasa düzeni tfesis 
eden kanunlar manzumesi yaratmak ve böylece 
Anayasayı değiştirmeden, Anayasa nizamım! de
ğiştirme teşebbüsüne tatbik ettiğimizde: 

feunda mebusların mücerret «niçin 39 ncu 
maddeyi değiştirdin?» veya «Niçin toplantı Hür
riyetini, yahut basın hürriyetini yok eden vleya 
Meclis tahkikatı encümenleri yaratan bir tek j ka
nuna oy verdin, böyle düşündün? Bunu kabul 
etmenin memleket için lüzumlu olduğu kanaiati-
he vardın?» denilecek cazalandırılması bahis ̂ ko
nusu değildir. Sorumluluğu davet edecek fiil 
şundan ibarettir: «Muhtelif kanun, karar, yalhut 
Hükümet fiiline karşı davranışta «niçin oyları
nı Anayasa nizamının çiğnenmesini mümkün kı
lan ve böylece Anayasaya zıd, bir Anayasa niza
mını kurma gayesi güden bu kanun, karar v^ fi
illeri destekleme istikametinde ve biımetice Ana
yasanın fiilen bertaraf edihnesi maksadiyle kul
landın? Oyunu niçin Anayasanın çiğnenmesi 
için bir vasıta olarak istimal ettin?» 

Demek oluyor ki, sorumluluk ve suç, Mebu
sun oy vererek bir teşriî tasarrufta bulunabilme 
imkânını ve keza Hükümetin Anayasa dışı faali
yetleri karşısında, murakabe etme vazife ve j im
kânını, bir suç hattâ en büyük sayılan Anayasa
yı bertaraf etmek gayesiyle (bu gayeye lilaş-
mak için) bir vasıta olan kaiıün, karâr ve fiille
rin gerçekleşebilmesi için kullanılmış olmalâjrm-
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da, atalet içinde kalarak murakabeden kaçınma
ları sayesinde, Anayasa dışı bir nizam yaratmak 
istiyenlerin bu meşru olmıyan gayeye ulaşmala
rını sağlamalarmdadır. 

Bu münasebetle şunu da kaydetmek lâzımdır 
ki, «D. P. iktidarı Anayasayı değiştirmek için, 
gereken çoğunluğa sahipti, binaenaleyh bu ka
nunları Anayasayı değiştirmek suretiyle de çıka
rabilirdi. Ve bu takdirde o kanunlar Anayasaya 
da uygun olurdu.» Yolundaki görüş tamamen 
aldatıcıdır: 

Diktatörlük için aranan şartların mükemmel 
surette mevcudolmadığı, halk kütlelerinin her şe
ye rağmen demokratik nizama ve hürriyetler re
jimine bağlı olduğu bir memlekette, diktatörlü
ğün fiilen tesisi, ancak ve ancak demagoji ile ve 
hileli yollardan faydalanma suretiyle mümkün
dür. Menderes'in şu cümlesi bunu gösteriyor: 
«Vatandaş hak ve hürriyetini ortadan kaldıran
lar, hep vatandaş hak ve hürriyetini sağlamak 
istediklerini ileri sürmüşlerdir.» (Menderes, 
T. B. M. M. zabıt ceridesi 13 . 9 . 1946 günlü Bir
leşim, Devre 8, toplantı olağanüstü, cilt 1 sayfa 
292). 

Bu hile, tesis edilen fiilî nizamın, Anayasa
ya, yani, demokratik ve hürriyetçi nizama uy
gun olduğunu iddia etmek ve hattâ gerçekte an
tidemokratik olan kanunları, demokratik niza
mın en iyi bir surette gerçekleştirilmesine yarı-
yan vasıtalar olarak takdim etmeye çalışmaktan 
ibarettir. Demek olur ki, Demokrat Partinin, 
Türkiye'de 1960 seneleri etrafında, açıkça «biz 
diktatörlüğü ilân ediyoruz. Hürriyetleri orta
dan kaldırıyoruz, mahkeme istiklâline son veri
yoruz. Binnetice bu totaliter devlet anlayışına 
uygun, hürriyeti bertaraf edici kanunları da ge
tiriyoruz» demesine elbette ki, imkân yoktur. 

Demokrasi ve hürriyet teranesi sayesinde ik
tidara ulaşabilmiş bir kuvvet olan D. P., demok
rasinin prensiplerini açıkça ortadan kaldıran bir 
Anayasayı, Mecliste sahip bulunduğu üçte iki 
çoğunluğa rağmen 1950 - 1960 yılları arasında 
Türkiye'de asla tesis edemezdi. Böyle, şüphe gö-
türmiyecek surette, hürriyet nizamını ve demok
ratik rejimi bertaraf ederek totaliter nizamı ku
ran bir Anayasayı kabul etmek yoluna gitseydi, 
çok zayıf olan ve ancak anti - demokratik kanun
ların yarattığı geçici ve suni kuvvet sayesinde 
ayakta durabilen bu iktidar derhal bertaraf edi-

18 . 3 . 1966 O : 1 

lirdi. Hem de seçime bile kalmadan milletin zul
me mukavemet hakkı sayesinde. Buna mâni ol
mak içindir ki, D. P. demogoji ve hile yoluna 
müracaat ederek hukuk devletinden bahsede 
bahsede polis devletini tesis etmeye, hürriyetten 
bahsede bahsede hürriyetleri zedelemeye, balta
lamaya ve tahribetmeye, demokrasiden bahsede 
bahsede bir oligarşiyi tesis etme yolunu seçmeye 
'mecburdu: Eğer ciddî ve samimî olarak demokra
si ve hürriyet yolunu seçmez de diktaya gitmek 
yolunu ihtiyar ederse, kendisini bu gayeye ulaş
tıracak vasıta olarak yukarıda söylenilen meto
da başvurmaya mecburdu. Nihayet, D. P. dikta
ya gittiğini açıkça ilân etmek cüretini gösterme
diği halde bile millet bu gidişi her türlü demogo
ji ve safsataya rağmen testoit ederek zulme mu
kavemet hakkını yine de kullandı. 

Anayasanın 17 nci maddesinin, Anayasanın 
prensiplerini aşikâr surette baltahyan, tahribe-
den, ve bu prensipleri kâğıt üstünde bırakan ka
nunlara oy verme bakımından da uygulanacağı 
iddiasını desteklemek maksadiyle müşterek mü
dafaada ileri sürülen deliller, mesnetsiz, değer
siz ve hayalidir. 

Evvelâ yeni Alman Anayasasının 18 nci ve 
46 nci maddelerine yapılan atıf hakikate aykırı
dır. 18 nci madde, bâzı hürriyetlerin belli şahıs
lar tarafından kötüye kullanılması halinde, ile
ride de kötüye kullanılmasına mâni olmak ve 
bu suretle demokratik nizamı korumak maksa
diyle, Anayasaca bütün şahıslara tanınan bâzı 
hürriyetlerin, Anayasa Mahkemesi tarafından 
bu şahıslar için nezzedilmesini derpiş etmiştir. 

Bu noktadaki hatayı belirtmeden önce, ya
pılan iki yanlış atfa işaret etmek icabeder : 

1. — Anschütz, Reichsverfassung adlı eseri
nin 207 nci sayfasındaki kayıtlarla bu görüşün 
teyidedildiği müdafaanamenin (müdafaaname 
eki 36/4 ncü sayfasında iddia edilmektedir ki, 
bu atıf tam manasiyle aldatıcı ve hakikate aykı-
dır. Kitabın basıldığı yer ve bilhassa tarih be
lirtilmediğinden Anschütz'ün yeni Alman Ana
yasası hakkında yazılmış bir eseri bulunduğu 
ve bunda da 18 nci ve 46 nci madde hüküm
lerini yukarıdaki şekilde mânalandırdığı zeha
bı yaratılmaktadır. Hakikat şudur ki, Ansc
hütz'ün yeni Alman Anayasası hakkında bir ki
tabı yoktur. Binaenaleyh sözlerinin, yeni Al
man Anayasasının 18 ve 46 nci maddeleri ile il
gili müdafaanamedeki görüşü teyidetmesi de 
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bahis konusu olamaz. Esasen Alman Anayasa
sının 18 nei maddesinde ve ona atıfta bulu
nan 46 ncı maddesinin 3 ve 4 neü fıkralarında 
yer alan hükümler, ilk defa Bonn Anayasasın
da vazedilmişlerdir. Binaenaleyh bu maddelerle 
ilgili izahat sırasında Anschütz'un filan kita
bındaki sözlerin de bu maddenin mânası hak
kındaki şu veya bu görüşü teyidettiği yolunda
ki iddia her türlü mesnetten mahrumdur. Niha
yet Anschütz'un sadece eski Weimar Anayasa
sına dair kitapları vardır ki, bunun da adı müş
terek müdafaanamede kaydedildiğinin hilâfına 
olarak (Reichsverfassung) değil, (Die Verfas-
sung ders Deutsehen Reichs) dır. 

Bu kitabın hangi tabının 207 nci sayfasın
dan bahsedildiğini kestirmeye imkân yoktur. 
Zira diğer bir çok atıflarda - usulüne uygun 
olarak - eserin tabı yeri ve senesini belirten 
müşterek müdafaaname Anschütz'un kitabının 
baskı senesini ve kaçıncı baskı olduğunu kay
detmiştir. Ama bulunabilen 1932 ve 1933 baskı
ları - ki bunlar eserin sonuncu baskısını teşkil 
etmektedir - nın 207 nci sayfasında konu ile il
gili her hangi bir kayıt mevcut değildir. 1932 
ve 1933 tarihli baskıların dokunulmazlık mü
essesesini inceleyen 227 ve 228 nci sayfaların
da ise, Anayasayı fiilen kâğıt üstünde bırakan, 
Anayasaya aykırı kanunlara veya kanunlar 
manzumesine muayyen maksatla rey veren mil
letvekillerinin sorumlu olup okuyacağı mesele
sine hiç bir suretle dokunulmamıştır. Hulâsa 
Anschütz'a yapılan atıf tamamen aldatıcı bir 
delil mahiyeti arz etmektedir. 

Yeni Alman Anayasasının 18 nci maddesi 
ve ona atıfta bulunan 46 ncı maddenin 3 ve 
4 ncü fıkralarındaki hükmün hâdisemizle olan 
ilgisine gelince : 

Alman Anayasasının 18 nci maddesinin Ana
yasayı çiğneme (Hochverrat) fiiline şâmil ol
duğunu, inceleyebildiğimiz Alman Anayasası 
ile ilgili her hangi bir kitapta belirten hiç bir 
kayıt görülmediği gibi hükmün açık mânasın
dan ve istihdaf ettiği gayeden de bu yolda bir 
hüküm çıkarmaya asla imkân yoktur. Aksine 
18 nci madde, Anayasa nizamını korumak mak-
sadiyle vaz'edilmiş bir tedbir hükmüdür. Bu
nunla Anayasa nizamının en öldürücü bir su
rette tahribedilmesine cevaz veren bir görüşe 
ulaşılabileceğini tasavvur etmek, hukukun her 
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türlü gayeden mahrum birtakım kelime oyun
ları olduğunu zannetmekten başka bir görüşjs 
dayanamaz. 

Şimdi Alman Anayasası üzerine yazılmıjş 
en ciddî ve ilmî eser olan Das Bonner Grund-
gesetz, Dr. Hermann von Mangoldt - Dr. Frj-
edrich Klein Berlin - Frankfurt 1957, sayfa 
517 - 538 de 18 nci madde ile ilgili izahata ve yine 
aynı eserin devamı olarak 1959 yılında yayın
lanan üçüncü fasikülün 969 - 985 nci sayfalarınla 
bakılınca bu hükümlerin Anayasayı çiğneme su
çuna şâmil olduğunu gösterir her hangi b\v 
kaydın mevcudolmadığı tesbit edilir. 

Halbuki Alman mevzuatında; Anayasayı çiğ
neme suçu mevcudolduğuna göre, bu mufassal 
eserde - eğer 18 nci madde Anayasayı çiğneme 
suçuna şâmil olsa idi - her hangi bir kayıt bu
lunurdu. 

Yeni Alman Anayasasının 18 nci maddeshı-
de, sadece belli hürriyetlerin (fikirleri açıklamja 
hürriyetinin, basın hürriyetinin,-ilim hürriyetini^, 
toplantı hürriyetinin, cemiyet kurma hürriyeti
nin, ve sairenin) muayyen şahıslar tarafından 
hürriyetçi demokratik nizama karşı mücadelede 
kötüye kullanılmasına mâni olmak için, bju 
hürriyetlerin onu kötü kullanan şahıs bakımın
dan nezzedilmesi bahis konusudur. Esasen Ana
yasayı sistem halinde bertaraf eden kanunlar 
zincirinin veya ağının tesisi, yeni Alman Anaya
sasının sisteminde fiilen imkânsız gibidir. Zira 
yeni Alman Anayasası, Anayasa MahkemesiıjD 
kurduğundan, bu Anayasanın mantığında, Ana
yasaya aykırı kanunların siyasi kuvvet tarafın
dan sistem halinde gerçekleştirilmesi ve ida
mesi imkânsızdır. Anayasaya aykırı bir kanun 
çıksa, ikincisi çıkıncaya kadar birincisi Anaya
sa Mahkemesince iptal edilecektir. Eğer siyajsi 
kuvvetin Anayasa Mahkemesini satmalması ve
ya baskı altında bırakarak kendi iradesine tapi 
hale getirmesi bahis konusu edilmek istenirse, 
bu takdirde, bu gibi bir halde sorumsuzluk mü
essesesinin yine de cari olacağı ve binnetiâe 
Anayasayı çiğniyen ve onu fiilen tatbik dıişı 
bırakan kanunları yaratmış şahısların mesul cil-
mıyacağı kendisine dayanılmak istenen 18 nfci 
ve 46 ncı maddelerin şerhlerinde belirtilmek 
gerekirdi. 

Şunu da kaydetmek lâzımdır ki, Alman Ana
yasasının 18 nci maddesinin müşterek müdafaia-
namenin (Müdafaa eki) sayfa 36/3 deki tercii-
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mesi de müdafailerin ulaşmak istediği hedefe 
pek uygun olmakla beraber, metne tamamen ay
kırıdır. Zira Alman Anayasasının 18 nci mad
desinde kullanılan tâbir, müdafaanamede ol
duğu gibi «Anayasa düzenine tecavüz etmek 
için» değil, «hürriyetçi, demokratik Anayasa 
nizamına karşı mücadele» dir. Bu değişikliğin 
önemi aşikârdır. Zira, Anayasa düzenine teca
vüz tâbiri, Anayasayı çiğneme mefhumu imiş 
gibi anlaşılmaya pek müsait bir tâbirdir. Alman 
Anayasasının 18 nci maddesinde kullanılan ve 
yukanda tercümesi verilen «uzun Kampfe gegn die 
freihitliche demokratische Grundordnung» tâ
biri ise, bir Anayasayı çiğneme suçunun bahis 
konusu olmadığını ve sadece demokratik nizama 
karşı şu veya bu yolda kendisini gösteren müca
delede hürriyetlerin kötüye kullanılmış olması
nın kâfi geldiği açıkça belirtilmektedir. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, Alman Ana
yasasının 18 nci maddesine yapılan atıf, yersiz
dir, aldatıcıdır ve bu atıf sırf o Anayasada mil
letvekillerinin Anayasayı, Anayasaya aykırı 
kanunlar manzumesi sayesinde çiğnemeleri ha
linde dahi mesul olmıyacaklarına dair bir hü
küm varmış zehabını yaratmak için yapılan bir 
atıftır. 

Ayrıca 18 nci madde ile ilgili eserlerde bu 
maddede ifadesini bulan tasarrufun, bir ceza 
değil, bir tedbir olduğu ve Anayasayı koruma 
tedbiri mahiyeti arz ettiği; keza kasdın dahi 
aranmıyacağı bilhassa belirtilmektedir. (Man-
goldt - Klein, sözü geçen eser, sayfa 531 e bakıl
ması) 

Bu tedbir mahiyeti ve kasdın aranmaması 
dahi Anayasayı çiğneme suçu ile bu maddenin 
ilgisi bulunmadığını ortaya koyacak açık bir 
delildir. 

Bonn Anayasası ile ilgili olarak Ek Müda
faa sayfa 36/3 - 36/4 de Bonn şerhinden nakle
dilen cümlenin de mesele bakımından hiçbir 
önemi yoktur. Birçok Fransız ve hattâ eski 
Türk Hukukî Esasiye kitaplarında yer alan 
yukarıki cümle, sadece mütalâa (fikir izharı) 
mahiyetinde olan sözlerin, hiçbir suretle cezalan-
dırılamıyacağmi; sadece fikir olmaktan ileri gi
den neticeler istihsaline vasıtalık vazifesi görme
diği zaman sorumsuzluk müessesesinin şümulü 
dâhilinde kalacağını ifade eder. Halbuki hâdise
mizde sadece fikir izharı değil, belli kanunlara 

verilen reyler vasıtasiyle ve bu kanunları des-
tekliyen tatbikatı murakabe etmeme ve hattâ 
destekleme sayesinde, meşru olmıyan bir nizamın 
fiilen tesisi için faaliyette bulunma bahis konu
sudur. Sadece birtakım sözler söylenmesi halin
de bundan mesul olmamak bahis konusu olunca, 
bu tutum kürsü masuniyetinin tam olarak sağ
lanması için zaruri görülecek bir teminat diye 
mütalâa olunabilir. Fakat birtakım antidemok
ratik kanunları kabul etme sayesinde mevcut 
Anayasayı fiilen tebdil, tağyir ve ilga halinde 
ise, verilen oylar, sadece bir fikir izharı mahi
yeti arz etmekten çıkarak meşru olmıyan bir ga
yenin, meşru olmıyaiı bir fiilin (bir suçun) vası
tası haline gelmekte, bir tertip zincirinin son hal
kasını teşkil etmektedir. Aynen rüşvet sayesinde 
bir mukavelenin tasdiki neticesine ulaşabilmek 
için Mecliste verilen oy gibi... Bu sebeple Bonn 
şerhinden nakledilen yukarıki cümlenin hiçbir 
suretle dâva konusu olan hâdise ile, yani Ana
yasaya aykırı kanunların sistemli bir surette ve 
muayyen maksatla kabul edilmesi vakıası ile her 
hangi bir ilgi ve benzerliği yoktur. 

17 nci maddenin bahşettiği sorumsuzluk, zır
hının Anayasa nizamının sistemli ve kasıtlı ola
rak ihlâl edilmesi maksadiyle harekete geçmek 
(hattâ Meclis içinde mütalâa beyan etmek) ha
line bile teşmil edilemiyeceği görüşünün doğru
luğu, D. P. nin ön safta gelen sözcülerinden 
Behzat Bilgin'in, 25 .12 .1957 günlü Meclis mü-
zakerelerindeki - Demokrat Parti grupu tarafın
dan şiddetle alkışlanan - izahatı ile de sabittir. 
mumaileyhin Zabıt Ceridesi Devre 11, içtima 1, 
cilt 1 deki sözlerinin 272 nci sayfadan sonraki 
- sorumsuzlukla ilgili - cümleleri : 

«İçtüzüğün 188 nci maddesinde yapılan 
tadilât ile bu maddeye 3 ve 4 ncü bend olarak 
şu hükmün ilâvesi müzakere edilirken aşağıdaki 
cümleler bunu destekliyen izahat olarak ifade 
edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 188 bend 3 ve 4 «Heyeti Umumiye mü
zakerelerinde halkı cebrî muamelelere, dahilî kı
yam ve isyanlara veyahut Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ahkâmına tecavüze teşvik etmek; 

Meclis binaları ve müştemilâtı dâhilinde mem
nu bir fiili irtikâbetmek; 

Bu inzibati cezaların tatbiki, mesuliyeti mu
cip fiilerden dolayı takibat icrasına mâni değil
dir.» 
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«İkinci gık, ihanet suçunda bulunmuş veya 
bunlara benzer suçlar işlemiş bir kimse ise za
ten mebusluğu sakıt olacaktır. Onun için bunlar 
hakkında teşriî masuniyet mevzuubahis değildir.» 
(Sayfa 272)... «Bunu kaydetmekle masuniyet 
meselesinden kürsü mesuliyetsizliği meselesine 
yani teşriî ademimesuliyet meselesine intikal et
miş bulunuyoruz. 

Bir defa bizde ilâve edilen hükmün teşriî 
ademimesuliyete gölge iras edecek bir mahiyet
te olup olmadığını tetkik etmeden evvel, diğer 
memleketlerde cari usullere göz atmak yerinde 
olur. Demin İngiltere'deki haklar kanununun 
maddesini zikrettim. Şimdi isveç'ten misal vere
yim. İsveç Anayasasının 110 neu maddesine gö
re bir âzanm mebus sıfatiyle söylediği sözlerden, 
yaptığı hareketlerden dolayı mensubu bulundu
ğu Meclis, azanın yedide beş ekseriyeti kabul et
medikçe takibolunamaz. Bizde de böyle bir şey 
olsun, diye zikretmiyoruz. Bizde teşriî ademi
mesuliyet ve kürsü masuniyetsizliği mefhumu 
tamamen muhafaza edilmiştir, ama bu teşriî ade
mimesuliyet dahi birçok memleketlerde pren-
sibolarâk münakaşa edilmiş bir keyfiyettir. Mi
sâl : İsveç... İsveç'te Meclis üyelerinin yedide 
beşi bir mebusun mütalâasından dolayı, susun
dan, busundan dolayı mesuliyetine karar vere
biliyor. 

Danimarka Anayasası aynı mealdedir. 
İsviçre... İsviçre'nin demokratik olmadığı 

iddia edilemez. İsviçre'de teşriî vazifeye müta-
allik takibat (bunları Eugene Pierre kürsü ma
suniyeti maddesinde zikrediyor) Federal Assam-
blenin yani her iki Meclisin müşterek kararma 
bağlıdır. İsviçre d o mebusun kürsüde söylediği 
sözden dolayı Assamble Federale kararı verdiği 
takdirde takibat yapılıyor. 

Holânda Kırallıktır. Ama demokratik, hem 
de çok demokratik bir kırallıktır. Mebuslar, 
meslekî suç halinde Temyiz Mahkemesince mu
hakeme edilirler. Bu iki şekil de talep vukuun
da mevzuubahsolur. Bu iki talep ya savcılık
tan gelir veya ikinci meclisin emri ile olur. Bü
tün bu hâdiseler kürsü masuniyeti, beyan ma
suniyeti keyfiyetinin rölâtif olduğunu gösteri
yor. Bizim Anayasamız buna ait çok iyi bir 
hüküm vaz'etmiştir. Bizdeki hüküm Fransız 
Anayasasınınkinin aynıdır, hep tekrar ediyo
rum, bahsettiğim Fransız Anayasası 1875 Ana-
yasasıdır. O hüküm der ki; (Hiçbir mebus söz 

ve reyinden dolayı mesul edilemez.) Hükütn 
bundan ibarettir. 

Şimdi bizde maddeye ilâve edilmiş olan fık
raya geçelim. Dört bendi ihtiva eden bu fıkıja 
şudur : Bu inzibatî cezaların tatbiki, mesuliyeti 
mucip fiillerden dolayı takibat icrasına mâıjıi 
değildir. Anayasa ne diyor : (Mebus kürsüdeki 
fikir, mütalâa ve beyanından dolayı mesul de
ğildir.) Biz son fıkrayı ilâve etmekle mebusun 
rey, mütalâa ve beyanını mesuliyet hududu al
tına mı alıyoruz? 

Haşiv değildir. Rey ve mütalâa, opininon -vfe 
vote'undan dolayı hiçbir zaman mebus mesul ol
maz. Fakat mebusun bigayrihakkin, hileli b|r 
şekilde rey ve mütalâa ile alâkası olmıyan bâ?ı 
fiil ye hareketler dolayısiyle değil. Bunda bâ$ı 
gayeler güdülmüş olabilir. Kürsüye çıkmış ol
manın verdiği bir fırsatı başka yolda, hileli ola
rak başka bir maksatla kullanmış olmak bah|s 
mevzuu olabilir. Bu hâdise Amerikan Anayasa
sında da mevcuttur. Mebus olarak da mesul de
ğildir. Hıyaneti vataniye cürmü ile «fe'loniej» 
müstesna. Yani yemininde hânis olmak, Cuıri-
huriyet aleyhine, kanunların aleyhine çalışma}* 
müstesna, binaenaleyh orası dahi bunun tatbi
katından kendilerini vareste tutmuyor. 

Şimdi nedir buradaki fıkralar? Müsaadele
riyle o fıkraları aşağıdan yukarıya okuyayım \: 
(Meclis binaları ve müştemilâtı dâhilinden 
memnu bir fiilî irtikâbetmek) Meclis binalaıjı 
ve müştemilâtı dâhilinde memnu bir fiili irtikâj-
beden bir mebus hakkında takibat yapmama^: 
bahis mevzuu mudur? Değildir. Binaenaleyh, 
ilâve edilen fıkranın bunun ile bir alâkası oldu
ğunu arkadaşlarımız hiç olmazsa kabul eder
ler. 

Üçüncü bende geçiyorum : (Heyeti Umumi
ye müzakerelerinde halkı cebrî muameleler^, 
dahilî kıyam ve isyanlara veyahut Teşkilâtlı 
Esasiye ahkâmına tecavüze teşvik etmek.) 

Muhterem arkadaşlar, burada Faik Ahmet 
Barutçu Beyefendi, kendi lisanından nasıl çık
tığına hayret ettiğim mütalâalar dermeyan et
tiler. Yani mebus bu kürsüye çıkacak, halkı isj-
yana, Anayasayı parçalamaya... (Sağdan : «N]B 
münasebet, bunları nereden çıkarıyorsun?» ses)-
leri) 

Halkı isyana, Anayasamız karşısında harej» 
kete teşvik edece*. Bu uasıl takibedilir dedileri, 
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Çünkü (kendi anlayışına göre) mebus bu kürsü
de ne söylerse söylesin takibi müstelzim değil
dir. Bizim demokratik sisteme dâhil olabilme
miz için, kendi dilhahlarına göre hiçbir şeyin 
takibi müstelzim olmaması lâzımdır. (Sağdan, 
gürültüler, «17 nci madde» sesleri) 17 nci mad
de öyle değildir. 17 nci madde mebusun rey ve 
mütalâasından dolayı mesul olması... (Sağdan, 
gürültüler) Fakat, Anayasamız 17 maddeden 
ibaret delildir. Anayasamızın 1 nci maddesi 
vardır. Türkiye'nin Cumhuriyet olduğunu 
ifade eder. Mebusun yemini vardır, Cumhu
riyet esaslarına riayet etmek hususunda yemini 
vardır. (Sağdan : «doğru, iyi ya» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, bilfarz Cumhuriyetçi 
olmamak veya saltanat taraftarı olmak, 
Meclisin dışında bir insan için kabili tasavvur
dur, mümkündür, kimse bir şey diyemez. Cum
huriyeti sevmiyor, saltanat taraftarıdır de
nilir vo geçilir. Fakat Mecliste bir mebusun 
saHanat taraftarı olması asla mümkün de
ğildir. Çünkü bu kürsüye çıkmış olan insan, 
mobus, Cumhuriyet esaslarından * aynlmıyaca-
ğma yemin etmiştir. Bundan inhiraf ettiği 
and;ı yeminine hânis olduğu için zaten me
busluğu sakıt olur. (Soldan, alkışlar, bravo 
sesleri.) 

Çünkü Cumhuriyetçilik kuru söz değildir. 
Cumhuriyetçiliğin içinde bu memleketin ka
nunlarına riayet mefhumu da vardır. Bakı
nız 17 nci maddeye, bundan istifade ederek 
çıkacak buraya, halkı isyana teşvik edecek 
ve b^nun hiçbir mesuliyeti olmıyaeak. Bumı 
burada ifade ettiler. (Sacdan, «öyle değil» 
sesleri.) Bunu daha açık olarak ifade etseler 
ve deselerdi ki, bir mebusun kürsüden Ana
yasa aleyhinde bulunması, halkı isyana teş
vik etmesi, komünizm lehinde bulunması dahi 
tecviz edilebilir... (Sağdan, şiddetli gürültü
ler.) Çünkü halkı isyana teşvik etmekle ko
münizm arasında bir fark yoktur. Müsaade 
buyurun. Biz sizi sükûnetle dinledik. 

Faik Ahmet Bey, mebusun mesuliyetsiz
liğinin mutlak olduğunu söyledi Bu hakika
ten mutlak ise her şey için mutlaktır ve 
her şeye şâmildir. Bu şeylerden birisi aşağı
dan yukarı doğru okuyorum : «Heyeti Umu
miye müzakerelerinde halkı eebrî muamele
lere, dahilî kıyam ve isyanlara v-eyahut Teş-
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I kilâtı Esasiye Kanunu ahkâmına tecavüze 
teşvik etmektir.» (Sayfa 273, 274.) 

«Şimdi efendim, kürsü mesuliyetsizliği 
vaziyeti budur. Bu Amerika'da, Fransa'da, 
Holânda'da, İsveç'te, Danimarka'da böyledir. 
Hattâ çok daha ağır olan hükümler vardır. 
Biz ne getirdik. Biz diyormuyuz ki, bir me-

I bus kürsüde konuşmıyacak, mebus mütalâa-
I sim beyan etmiyecek, mebus Hükümeti hır-

palamıyacak, demiyoruz. Biz sadece mebu
sun hakaret etmek hakkını kabul etmiyoruz. 
Tasrih ediyorum, Büyük Millet Meclisine 

I hakaret halinde bunun takibi, Meclisin kendi 
I takdirine bırakılmıştır. Bu kürsüden Hükü-
I met aleyhinde kullanılmaması lâzımgeîen fa-
I kat kullanılması mümkün olan bir kelimei 

tahkiriyeyi Meclis kürsüsünde mesuliyetsiz-
I lik dışında görmek fikrinde değiliz. Me

sele bu değil. Fakat Türkiye'nin mevcudiyeti
nin esası, Cumhuriyetin esası olan Büyük 

I Millet Meclisinin bu kürsüden tahkir edile-
I bileceğini biz kabul etmiyoruz. (Soldan, bravo 
I sesleri.) Böyle bir tahkirin Parlâmentonun 
I vazifeleri ile ilgili bir keyfiyet olabileceğini 

ise mantıkla kabili telif görmüyoruz. Parlâ-
manter vazifesini ifa eden bir mebusun her 

I şeyden evvel vazifesi, üye bulunduğu Meclisi 
j tevkir ile yâdetmek, Meclise itibar vermek-
I tir. (Soldan, bravo sesleri.) O Mecliste şerefi, 
j itibarı olmıyan mebusun esasen o Mecliste 
J yeri yoktur. (Soldan, alkışlar.) Yani Büyük 
I Millet Meclisine teveih edilecek bir hareket 
1 elbette Meclisin takdir etmesi lâzımgeîen bir 
I husustur. Ne diyoruz, arkadaşlar?.. Bu vazi-
j yette dahi otomatik olarak bir mebusun mâ-
1 suniyeti ref'edilebilir mil Hayır, Meclisin tak* 
] dir etmesi lâzımdır. Meclis, son derece istisna 
I teşkil ettiğine emin bulunduğu, muhterem Mec-
j lisimizde vâki olmıyacağmı ümidettiğim böyle 
I bir hâdise karşısında bir hareket zaruretini 
j hissederse o zaman karar verir, kararının 
] ne olduğunu ifade eder. Meclis kararından 
1 sonra hepimizin mevkii ihtiramda tuttuğu, 
1 mevkii ihtiramda tutmakta devam edeceği 
I adalet kararı gelecektir. Binaenaleyh Bu 
1 kadar müeyyidelere, bu kadar teminata, 
j bu kadar sıkı şeraite bağlı olan ve 
j bu kadar istisnai hallere münhasır bir hali anti -
I parlömanter diye nasıl tavsif ediyorlar?» (Say-
I fa 274, 275). 



M. Sleclisi B : 63 18 . 3 . 1963 0 : 1 

«•Anayasayı yıkıyorsunuz, Meclisin hüküm
ranlığı bakımından ortada hiçbir şey bırakmı
yorsunuz gibi hakikatle alâkası olmıyan müta
lâalar serdi etmek doğru değildir. Zaten bize 
bu hususlarda bir tek delil gösteremediler. Biz 
ise bunun cihanda tatbikatını gösterd'k. O hal
de Anayasaya aykırılığı nerede? Biz muhterem 
arkadaşlarım yalnız ve yalnız bu Meclisin ni
zamı içerisinde müzakeresini, vakar ve itibarı
nı korumak kasdiyle hareket ediyoruz... Burası 
hiç şüphesiz ilk mektep değildir, Üniversite de 
değildir, ilk mektep ve Üniversitenin çok üstün
dedir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde hâdiselerin 
müzakereleri nizam ve intizam dâhilinde ce
reyan etmesi, bu hususta müzakere usullerinin 
mevcudolması lâzımdır. Yalnız T.B.M.M. de de
ğil; bütün dünya parlâmentolarında böyledir. 
Arz ettim, hattâ bizimkinden çok şiddetli telâk
ki edilebilecek hükümler bizden evvel demokra
si yolunda mesafeler almış ileri demokrasilerde 
mevcuttur..» (Sayfa 275, 276). 

Behzat Bilgin'in bu izahatı, zabtın 276 ncı 
sayfasının 1 nci sütununda da görüleceği üze
re («Soldan şiddetli alkışlar») Demokrat Par
ti grubunun şiddetli alkışlariyle tasvibedilmiş-
tir. 

Müşterek müdafaanaıî ede kendisine çok te
sadüf edilen, hakikate aykırı atıflardan biri de 
17 nci maddenin bahşettiği sorumsuzluğun 
Anayasayı çiğneme suçuna bile şâmil olduğunu 
isbat edebilmek gayesiyle bu müessesenin mut
lak olduğunu belirtmek ve reyin hangi gayeyi 
istihsal maksadiyle verilmiş olursa olsun, mesu
liyeti gerektirmiyeceği tezini müdafaa etmek 
için Panama hâdisesine yapılan atıftır. (Say
fa 36 nm başı;. 

Hakikat şndur ki, Panama hâdisesi, müdafi-
lerin iddia ettiği gibi «Divanda 1897 de rey 
masuniyetleri sebebiyle» mebusların beraetiyle 
değil, adlî mahkemelerde ve binnetice Temyiz 
Mahkemesinde mahkûmiyet ile neticelenmiştir. 
Mühim olan, bu hüküm farkı değildir. Mühim 
olan müdafilerin bunu başka şekilde göstermiş 
olmalarındadır. 

Meselenin esasına gelince: Müşterek müda
faanın iddiasına göre «Fransız Yüce Divanının 
Panama skandali dâvasında ittihaz ettiği karar 
büyük bir mebus grubunun rüşvet olarak aldık

ları kanal aksiyonları mukabilinde, satılmış 
reylerle şjrketer Meclisin kredi müsaadesi ver
mesini teania ettikleri isbat edilmiş» olmasına 
rağmen, dâraum 1894 de düştüğü, sonra 1897 de 
yeniden açıldığı ve neticede «Mebusların rey 
masuniyetleri sebebiyle beraet» kararı olmuş
tur. (Sayfa 36), 

Hakikate aykırı olan bu iddiada yer alan 
çeşitli hatala;\ - en ehemmiyetsizinden en mü
himine kadar - birer birer belirtildikte: 

A) Ehemmiyetsiz, olanlar : 
L — Bir kere bu hâdisede yalnız (mebus

ların) rüşvet mukabilinde reylerinin satılması 
bahis konusu değildir. Aynı zamanda bâzı (se
natörlerin) de bu gibi bir durumu bahis konu
sudur. Ayrıca da Nafıa Nazırı olan Baihaut'-
nun de suçluluğu mevzuubahistir. 

Gerçekten Panama Şirketi, evvelemirde, 
Nafıa Nazırı olan Baihaut'yu, birtakım menfaat
ler ile, elde etmiş ve Panama Şirketi lehine 
olan bir kanun projesini bu zata hazır
latmış idi. Fakat bu kanun projesini in-
celiyen ilgili Meclis encümeni, mezkûr projeyi, 
şirketin malî durumu hakkında bâzı tetkikler 
yapılmadan, kanunlaştırmama cihetine gidince 
şirket, bu kere, mebuslara başvurdu, rüşvet 
mukabilinde mebuslardan Alfred - Michel'yi bu 
gibi bir kanun teklifi yapmaya azmettirdi ve di
ğer bâzı mebus ve senatörlere de bu kanuna 
muhalefet etmemelerini ve buna oy vermele
rini rüşvet mukabilinde kabul ettirdi. 

2. — Saniyen - müşterek müdafaa - mebus* 
lann, «Meclisin kredi müsaadesi vermesini te* 
min ettikleri» söyleniyor. 

Hâdisede şirkete Meclisle bir kredi müsaa
desi verilmesi asla bahis konusu olmayıp; şir
ketin, piyangolu ikramiyeye başvurmak sure
tiyle cazip hale konulmak istenilen 600 000 
franklık istikraz, tahvilât (obligasyon) çıkar
ması bahis konusudur. 

B) Ehemmiyetli olanlar : 
İşte, bu ş&rtlar altında ve sağlanan menfaat* 

ler sayesinde gerek Mebusan Meclisinin, gerek 
Ayan- Meclisinin kabulü ile sözü geçen kanun 
teklifi nihayet 9 Haziran 1880 tarihinde kanun* 
laştı. Bununla beraber şirket müflis bir duru
ma girdi; şirketi idare edenler emniyeti suiisti* 
mal ve dolandırıcılıktan takibe uğradı, bu ceza 
dâvalarındaki ilk tahkikat gösterdi ki, bu iki 
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suça zamimeten bir nazıra, beş mebusa ve beş 
senatöre rüşvet verme suçu da işlenilmiştir. 
Adliye Nazırı bunların teşriî masuniyetinin kal
dırılması için Mebusan ve Ayan Meclisine baş
vurdu. Her iki Meclis, teşriî masuniyetleri kal
dırdı. Bu suretle nazırın ve beş mebus ve beş 
senatörün Adliye tarafından yargılanması sağ
landı. 

0) Çok ehemmiyetli olanlar : 
Müşterek müdafaada Panama dâvası Yüce 

Divanda açıldıktan sonra Yüce Divanca karara 
bağlandığı ve bu krarm da neticetcn «Mebusla
rın rey masuniyetleri sebebiyle beraet» kararı 
olduğu iddia ediliyor. 

Halbuki : 
1. — Bir kere dikkate şayandır ki, müdafi-

ler müşterek müdafaanın dayandığı tezi bu de
recede teyit ve tekidettiğini iddia ettikleri bu hâ
dise hakkında verdikleri izahata ve zikrettikle
ri Yüce Divanın beraet kararma dair her han
gi bir mehaz göstermiyorlar; her hangi bir atıfta 
bulunmuyorlar. 

Bu husus, işbu iddianın mesnetsiz ve kuvvet
siz olduğunu ve ilk nazarda, hakikate uymadı
ğını ihsas etmektedir. 

2. — Panama hâdisesinden dolayı sanık Par
lâmento üyelerinin Yüce Divanda yargılandık
larına dair - bu konu ile ilgili tarihî ve hukukî 
eserlerde - bilgi yoktur. Aksine suçluluğu bahis 
konusu olan ve teşriî masuniyetleri kaldırılan 
mebus ve senatörlerin adlî mahkemelerde yargı
landıkları hakkında ve adlî kararın da son ola
rak Temyiz Mahkemesindeki Temyiz dâvasına 
yol açtığı hususunda çeşitli deliller vardır. 

Bu deliller Panama hâdisesine ait A. Zevaes: 
Le Scandale du Panama, Histoire de la 3 ieme 
Republiquc cilt 2 (Crapuillot.) da mevcut olduğu 
gibi; bizzat müşterek müdafaanın atıfta bulun
duğu Anayasa müelliflerinden Barthelemy et 
Duaz, Esmein ve LaferriĞre'in eserlerinde de 
mevcuttur. Zira bu müellifler, teşriî sorumsuz
luk bahsinde, Fransız Temyiz Mahkemesinin 
Panama dâvasında bahis konusu olan rüşvet 
mukabilinde rey nüfuzu suiistimali meselesinde 
teşriî sorumsuzluğun bu gibi bir hale tatbiki ka
bil olmadığını, yani rey satan Parlâmento üye
sinin 1875 Anayasasında, bizim 17 nci madde
nin benzeri olan 13 ncü maddesinde bahis ko
nusu olan sorumsuzluğun himayesine mazhar | 

kılmmadığını tasrih ediyorlar. Nihayet bizzat 
Fransız Temyiz Mahkemesinin - aşağıdaki -
24 Şubat 1893 tarihli kararı, bu dâvanın Yüce 
Divanda rüyet edilmeyip adlî mahkemelerde 
görülmüş olduğunu ortaya koyuyor. 

3. — Bu gibi bir dâvanın Yüce Divanda gö
rüldüğünü gösteren her hangi bir bilgi müşte
rek müdafaada verilmediği gibi hukuk bakı
mından da esasen bu dâvanın Yüce Divanda 
rüyet edilmesinin mümkün olmadığı muhakkak
tır. 

Zira 1875 Anayasasında (ve hattâ 1946 Ana
yasasında) «Yüce Divan» hakikatte bizim Ana
yasamızda derpiş olunan gerçek bir mahkeme 
hüviyetine sahip bulunan bir «Yüce Divan» 
olmayıp; sadece Ayan Meclisinin, bâzı siyasi 
konularda, kazai mahiyette bir görev icra ettiği 
zaman taşıdığı addır. 

Şöhretli Anayasa müelliflerinden Barthelemy 
et Duez, müşterek müdafaada da atıf yapılan 
eserlerinde (siyasi adalet faslında) (sayfa 
867 - 886) Ayan Meclisini, bir Yüce Divan ola
rak, incelerken belirttikleri üzere : Ayan Mec
lisinin, bir yargı mercii olarak, bakacağı 3 tür
lü dâva vardır : 

A) Bir kere Ayan Meclisi, faili kim olursa 
olsun, Devletin emniyetine karşı işlenen suçlara 
bakabilir. 

Ayan Meclisinin, adlî mahkemeler yerine, bu 
gibi bir suçu rüyet ve halledebilmesi, bu hususta 
Devlet reisi, müşterek müdafaanamc ile, mese
lenin kendisine sarahaten tevdi eylemiş bulun
masına bağlıdır. Böyle bir kararname ısdar edil
miş değilse, Devletin emniyeti aleyhinde işle
nen suçlar - kimler tarafından ve hattâ bir 
bakan tarafından işlenmiş olursa olsun - adlî 
mahkemelerin görev ve yetkisine tabi olur. 

B) Vatana ihanet cürmünden ötürü itham 
edilen Cumhurbaşkanını yargılama görev ve yet
kisi münhasıran Yüce Divana, yani Ayan Mec
lisine ait bulunmaktadır. 

C) Mebusan Meclisi bu yolda karar verir 
ise, , nazırların cürümlerinden ötürü yargılama 
işi de Ayan Meclisine aittir. Ancak burada da 
Ayan Meclisinin bu gibi bir dâvaya el koyabil
mesi için Mebusan Meclisinin bir karar ittihaz 
eçlerek nazırı, Ayan Meclisine sevk etmesi za
ruridir. Mebusan Meclisi, nazırın cürüm işle-
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mesi halinde, bu yolda bir karar almamış ise, 
nazırı yargılamak : Gene adlî mahkemelerin gö
rev ve yetkisine dâhildir. 

' Şu halde : 
Müşterek müdafaanın, (Yüce Divanın) Pa

nama dâvasını rüyet ettiği ve karara bağla
dığı yolundaki iddiası Yüce Divanın (yani Ayan 
Meclisinin) yukarıda belirtilen görevleri bakı
mından imkânsızdır. 

Zira Panama dâvası bir rüşvet davasıdır. 
Hâdisede her ne kadar Baihaut adlı nazırın da 
sanıklığı bahis konusu ise de, bu, devletin em
niyetine karşı işlenmiş bir suç olmadığına göre, 
yalnız ve yalnız nazırların işledikleri her hangi 
bir suçtan ötürü bir dâvanın Yüce Divanca rüyet 
edilebilmesi için Mebusan Meclisinin meseleyi 
Yüce Divana tevdi yolunda bir karar ittihaz et
miş olması gerekir. Yüce Divanın, mebus ve 
senatörlerin işledikleri her hangi bir suçluluğu 
yargılamaya yetkisi yoktur. Ancak, bir nazırın 
Yüce Divan tarafından - Mebusan Meclisi ka-
rariyle *• yargılanması halinde bu gibi bir dâ
vada nazırın şerikleri mevkiinde olan mebus ve 
senatörlerin de Yüce Divan tarafından yargılan
ması bahis konusu olabilir. 

Halbuki Panama hâdisesinde sanıklığı ileri 
sürülen tek bir nazır olmuştur. O da Nafıa Na
zın Baihaut'dur. 

Barthelemy et Duez'in sarahaten kitaplarının 
876 ncı sayfasında beyan ettikleri üzere Mebu
san Meclisi Baihaut'un yargılanması hususunda 
bir karar almış ve onu Yüce Divana sevk etmiş 
değildir. Gerçekten bu müellifler diyorlar ki : 
«Mebusan Meclisi, Panama Şirketinden rüşvet 
kabul etmiş olan Nazır Baihaut'un ağır ceza 
mahkemesi tarafından yargılanmasını kabul et-
miştir.> 

Demek oluyor ki, hâdisede - iştirak ve irti
bat dolayısiyle de olsa - Panama dâvasında 
sanık beş mebus ve beş senatörün, Yüce Divan 
tarafından yargılanmalarına hukukan imkân 
yoktur. Zira, dâvada sanık olan tek nazır, 
ağır ceza mahkemesinde yargılandığına ve asla 
Yüce Divana sevk edilmediğine göre - şeriklik, 
irtibat sebebiyle dahi olsa - Yüce Divanın bu dâ
vaya el koyması, mümkün değildir. 

Müşterek müdafaadaki Panama dâvasında 
«Mebusların rey masuniyetleri sebebiyle beraet 
ettikleri» yolundaki iddiaya gelince : 

Bu iddia, Sirey 1892 -1893 «Kanunlar ve Sa
rarlar dergisinin (Temyiz Mahkemesine ait Sa
rarlar) bölümü içinde, 420 nci ve mütaakıp say
falarında yer alan Panama dâvasına ait karaira 
göre hakikat hilafı bir iddiadır. 

Zira bu kararın başında Panama Şirketinin 
îdaro Komitesi üyelerinden De Lesseps ve Fô n-
tane ile birlikte Mebus Şans - Leroy ve diğer me
bus ve senatörlerin, aynı zamanda Nafıa Nazjırı 
Baihaut aleyhinde rüşvet suçundan Ötürü ta(ci-
bat açıldığı; Seine Bölgesi Ağır Ceza gMahkente-
sine sevk edildikleri beyan olunuyor. 

Kararda, gene, ağır ceza mahkemesince mah
kûm olan bu kişilerin, çeşitli sebeplere binaen, 
ağır ceza mahkemesi karârını Yargıtay Ceza Djai-
resinde temyiz etmiş bulundukları zikrolunuyjor. 

Karar, gene, ağır ceza mahkemesindeki dâva
da 2 teşriî meclisin üyelerinin (yani sözü geden 
mebuslar ile senatörlerin) ve kezalik Nafıa Na
zırının rüşvet suçundan mahkûm olduklarını be
lirtiyor. 

Karar, mahkûmların, ileri sürdükleri temyiz 
sebeplerini de birer birer gösteriyor. Bu temjyiz 
sebepleri arasında hâdiseyi alâkadar edenler şan
lardır : 

1. — Ağır ceza mahkemesini temyiz edele
re göre : Ceza Kanununun 177 nci maddesinde 
derpiş edilen rüşvet suçunu - bu maddenin met
nine göre - «ancak adlî ve idari manzumeye men
sup memurlar (Fonctionnaires)» işliyebilirjer. 
Bir mebus veya senatör 177 nci maddenin jşü-
mulüne giren birer memur olmadıkları için i bu 
suçu işliyemezler. Ağır ceea mahkemesi kararı 
bu bakımdan sakattır, 177 nci maddeyi ihlâl et
miştir, temyizen bozulması gerekir. 

2. — Ağır ceza mahkemesi kararını temyiz 
edenlere göre : 1875 Anayasasının 13 ncü mad
desi siyasi meclis üyelerinin mütalâa ve reylerin
den dolayı sorumsuzluk esasını kabul ettiğine [gö
re mahkûmiyet kararı mezkûr maddeyi ve!so
rumsuzluk esasını ihlâl etmiştir, bu bakımdan 
temyizen bozulması gerekir. 

Halbuki Yagıtay Ceza Dairesi, gerekçeli [ola
rak, bu iki temyiz sebebini de varit görmüyor. 
Gerçekten 24 Şubat 1893 tarihli kararında Yar
gıtay Ceza Daireli, aşağıda aynen nakledilen!ka
rarında her iki temyiz sebebi hakkında nofctaı 
nazarını ve kararını, bu sebeplerin reddi merke
zinde, ifade etmiş bulunuyor : I . 
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1) Birinci temyiz sebebi hakkında Temyiz 
Mahkemesinin söylediği şudur : «Ceza Kanunu
nun 117 nci maddesi... muteber bir seçim ile bir 
âmme vekâletine (mandat) zilyed olmak sure
tiyle bu vekâletten Devlet işlerini tedvire katıl
mak hakkını elde edenleri de. istihdaf etmekte
dir- bu sonuncular arasında senatör ve mebus
lar da, aşikâr bir surette, yer almaktadırlar.» 

2) ikinci temyiz sebebi hakkında (yani me
bus ve senatörler tarafından işlenilen rüşvet su
çunun dahî, teşriî sorumsuzluk esasını vaz 'eden 
1875 Anayasasının 13 ncü maddeninin şümulüne 
girdiği ve 13 ncü maddenin bu gibi bir halde 
dahi, mebus ve senatörler hakkında her hangi bir 
cezai takibat ve cezai sorumluluğu menettiği id
diası hususunda) da Temyiz Mahkemesi diyor 
k î : 

«itiraz olunan mahkeme kararına göre, sabık 
Mebus Şans - Leroy ile 1888 tarihinde iki mec
liste üye olan diğer üyelerin mâruz kaldıkları 
takip ve ithamın mucip sebebi bu zevat tarafın
dan, teşriî vekâletlerini istimalinde ısdar olun
muş mütalâa ve reyler olmayıp; kararda beyan 
olunduğu üzere bu takip ve it'tiham münhasıran 
Panama Şirketince ikramiyeli obligasyon emisyo
nuna mütaallik bir teklifin kanunlaşmasını sağ
lamak amaciyle bağış ve hediye kabul etmeleri 
vakiasma dayanmaktadır. Hukukan, sözü geçen 
13' ncü maddenin kürsü ve rey serbestisini ve se
natörlerle mebusların istiklâlini sağlamaktan 
başka bir gayesi olmadığından hiçbir kanun hük
mü ihlâl edilmiş değildir.» 

işte Yargıtay Ceza Dairesi, temyiz sebepleri
ni, bu suretle reddetmiş bulunuyor. Laferriere ve 
Emein'in evvelce nakledilen izahlarına göre, 
Yargıtay Ceza Dairesinin bu kararı : Mücerret 
oy ve mütalâadan ötürü sorumluluk bahis konu
su ölamıyacağım ve fakat teşriî vazifenin suiis
timali ile rey ve mütalâaya mütekaddem ve teş
ri görevine yabancı ve aykırı fiillerden ötürü so
rumluluğun bahis konusu olabileceğini kabul et
miş bulunuyor. Yoksa, müşterek müdafaada id
dia edildiği üzere Yüce Divan veya her hangi bir 
kaza mercii «mebusların rey masuniyetleri sebe
biyle beraet kararı» vermiş değildir. 

.491 numaralı (Anayasa) nın.4 ncü maddesi 
hükmüne göre T. B. M. M., milletin yegâne ve 
hakiki mümessili olup mîllet namına hak hâki
miyeti istimal eder. 5 nci maddesi hükmüne gö

re de teşrii salâhiyeti ve icra kudreti B. M. M. nde 
tecelli ve temerküz eder. Binaenaleyh kuvvet-
lerin birliği bu iki kudrette teşrii salâhiyeti ile 
icra kudretindedir. Ve her ikisi B. M. M. nde 
tecelli ve temerküz etmiştir. 

Devlet kuvvetlerinden üçüncü kuvvet olan 
kaza kudreti, Anayasanın 8 nci maddesi hükmün
ce millet namına, usulü ve kanunu dairesinde 
müstakil mehakim tarafından istimal olunur. 
Buna nazaran üçüncü kuvvet diğer iki kuvvetten 
ayrılmış ve millet namına müstakil mahkemeler 
tarafından kullanılacağı esas kabul edilmiştir. 
Şu suretle Anayasada tam bir kuvvetlerin ayrılı
ğı veya birliği esası değil, teşrii salâhiyeti ile ic
ra kudretinde kuvvetlerin birliği, kaza kudretin
de de kuvvetlerin ayrılığı esası kabul edilmiş de
mek oluyor. 6 nci maddeye göre teşrii salâhiyetini 
Meclis bizzat, 7 nci maddeye göre de icra salâhi
yetini kendi tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı 
ve onun tâyin edeceği bir icra vekilleri marife
tiyle istimal eder. Anayasanın ikinci faslında va-
zifei teşriiye, üçüncü faslında vazifei icraiye den
diği halde bu salâhiyetlerden ayırdığı kaza hak
kına dördüncü fasılda, «kuvvei kazaiye» demek 
suretiyle bu üç kuvvetten bilhassa kaza kuvvetini 
diğer ikisinden tefrik edip müstakil mahkemele
re verdiğini sarahaten belirtmiştir. Esas bu olun
ca kaza kuvvetinin ve kazaya dâhil salâhiyetlerin. 
müstakil mahkemeler ve hâkimler tarafından ic
ra edilmesi icabeder. 

Yine savcılık ve hâkimlik ayrı ayrı salâhiyet
ler olup her iki salâhiyetin bir şahısta içtima ede-
miyeceği de bir esastır. Ceza muhakemeleri usu
lü Kanununa göre âmme dâvası açılmadan mah
dut ve muayyen hallerde ve bilhassa âmme dâ
vası açılıncaya kadar sulh hâkimi, sorgu hâkimi 
ve savcı salâhiyetini haiz ise de âmme dâvası açıl
dıktan sonra sorgu hâkimliği ile savcılık aynı 
zatda içtima edemez. Böyle olduğu halde 7468 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi hükmünce Meclis tah
kikat encümenlerine Usul kanunlarında ve Ba
sın kanununda ve diğer kanunlarda Cumhuriyet 
müddeiumumisine, sorgu hâkimine, sulh hâkimi
ne ve hattâ askerî adlî âmirlere tanınmış olan 
bilcümle hak ve salâhiyetleri tanımıştır. Beri ta
raftan bu kanunun 10 ncu maddesi hükmünce 
tahkikat encümenleri tarafından yapılmış olan 
tahkikat ilk tahkikat mahiyetindedir, ilk tahkikat 
mahiyetinde olunca bu. tahkikatı yapan zat veya 
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merciin sorgu hâkimi durumunda olması mukte-
zidir. Halbuki sorgu hâkimliği ile savcılık her hal 
ve kârda bir şahıs veya mercide toplanamaz hat
tâ son tahkikatı yapan hâkimler yani mahkeme 
bile savcı salâhiyetini haiz olamıyacağına naza
ran bu 1 nci madde tahkikat encümenlerine sor
gu hâkimlerinde ve mahkemelerde dahi bulunmı-
yan yetkiler tanımıştır. Bizzat Meclis, kaza kuv
vetini haiz mahkomenin haiz bulunduğu salâhi
yete ve kuvvete sahip bulunmadığına göre bahsi 
geçen 1 nci madde Anayasanın 8 nci ve dolayı-
siyle 54 ncü maddesi hükmünü açık olarak ihlâl 
etmiştir. 

2 nci maddesinin (A) bendi ile Meclîs tahki
kat encümenlerini tahkikatın salâmetle cereyanı
nı temin maksadiyle her türlü neşriyatın yasak 
edilmesino salahiyetli kılmıştır, 

Anayasanın 20 nci maddesi hükmünce Mec
lis müzakerâtı alenî ve harfiyen neşrolunur. 
Meslis müzakerelerini harfiyen neşreden Meclis 
zabıt ceridesi bilhassa dokümantasyonu temin 
maksadiyle neşredilmektedir. Yoksa zabıt caride-
sini vatandaşlar takibetmezler; hattâ küçük bir 
zümre hariç, mevcudiyetinden bile haberdar ol
madığı bir realitedir. Meclis müzakerelerinin 
aleniyeti diğer neşir vasıtaları ile yani gazeteler, 
dergiler ve radyo gibi neşir vasıtaları ile neşre
dilmesi ile temin edilmektedir. Bu vasıtalarla neş-> 
rin yasak edilmesi halinde bahsi geçen 20 nci 

madde ile teminat altında bulunan alenilik ^sa
sı ihlâl edilmiş olur. | 

Tahkikat Encümeni, Salâhiyet Kanunuiun 
kabulünden sonra 25 . 5 . 1960 tarihli ve 2(3 jnu-
onaralı Kararında aynen (Tahkikatın salâmetle 
cereyanını temin maksadiyle Türkiye B. M.jM. 
nin 25 . 5 . 1960 tarihli, «ki bu toplantıda I^ec-
lis tatil kararı vermiştir.» inikadına ait müzakere, 
resim ve fotoğrafların «zabıt ceridesi hariç1» [her 
suretle neşrinin yasak edilmesine ittifakla k4rar 
verilmiştir.) denilmiştir. j 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarjın>; 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşine rastlanmı-
yan ve 470 sayfadan ibaret bulunan gensioru 
önergesinin dört saatten beri devam eden ^i l 
let Meclisi toplantısında ancak 95 sayfasını oku
yabilmiş bulunmaktayiz. Bu hali ile bu jka-
dar uzun bir önerge ilk defa verilmiş oldjığu 
cihetle gerek Anayasa gerekse Meclis içtüzü
ğünde böyle uzun bir önergenin verilebileceği 
düşünülmediği için bir hüküm bulunmadığı! ci
hetle re'sen daha pratik bir yol imkânını (bu
lamadık. Bu hal, okuma devam ettiği takdirde 
anlaşılıyir ki, beş birleşim bu önergenin öküna-
bilmesine devam etme mecburiyeti hâsil olnjıuş-
tur. Bu sebeple daha önce Yüce Meclisinizcej ka
rarlaştırılan müddet dolmuştur ve saat 19,00 a 
gelmiştir. Birleşimi 21 Mart 1966 Pazartesi | gü
nü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,02 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'ın, 
yukarı Ceyhan projesi içindeki Elbistan, Afşin 
ve Göksu ovalarını bulamak üzere yapılması öngö
rülmüş olan Adatepe ve Karakuz barajlarının 
-Fizibilite ve kati pı ojelerinin bitirilip bitirilme
diğine dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı İbrahim Dermer'in cevabı (7/54) 

27 .1 . 1966 
Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorularıma, Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığınca yazılı olarak cevap veril
mesi için delâletinizi saygılarımla arz ve jrica 
ederim. 

Maraş Milletvekili 
Kemalî Bayazıi 

1. Yüksek bir su ve toprak potansiyeline 
malik olan, yukarı Ceyhan projesi içindeki El
bistan, Afşin ve Göksün ovalarını sulajnak 
üzere öngörülmüş olan Adatepe ve Karakuz 
barajlarının fizibilite ve kati projeleri bitjiriJ-
miş midir; inşaat ne zaman bağlıyacaktır; bu 
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iş İkinci Beş Yıllık Plânda ve 1966 icra prog
ramında var mıdır? 

2. Bu bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacını 
karşılamak üzere bir plân var mıdır, varsa ne 
zaman uygulanacaktır? 

3. Maraş'm Pazarcık ilçesinde birinci kı
sım inşaatı ihale edilmiş ve inşaasma başlanmış 
olan Kartalkaya barajının projesinde tadilât 
yapılacağı ve su seviyesinin sekiz metre düşü
rülerek sulama sahasının azaltılacağı hakkın
daki söylentiler doğru mudur, böyle bir proje 
değişikliği varsa sebebi nedir.? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 9 . 3 . 1966 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : A2-1069-66 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2 . 2 . 1966 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 1153/4932/7/54 sayılı yazıları. 
Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm, 

27 . 1 . 19£6 günlü soru önergesinde; Adetepe 
ve Karakuz barajlarının fizibilite ve kati pro
jelerinin bitirilip bitrilmediğine dair soruların 
cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İbrahim Deriîner 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm, 
27 . 1 . 1966 günlü Adatepe ve Karakuz baraj
larının fizibilite ve kati projelerinin bitirilip 
bitirilmediğine dair soruların cevabı aşağıdadır. 

1. Ceyhan havzası genel plânlaması itte 
birlikte bâzı kısımlarının fizibilite raporları 
(Karakuz ve Adatepe barajları dâhil) netice
lenmek üzeredir. Fizibilite raporlarının imâlin
den sonra kati projeler yapılabilecektir. 

Beş Yıllık plânların daha umumi olmaları 
sebebiyle bahis konusu projelerin, II nci Beş 
Yıllık Plânda ismen yer alması bahis konusu 
değilse de plânın kapsamı içine girmesi için 
lüzumlu önceliği taşıdığı anlaşılmış bulunmak
tadır. 

2. Yukarı Ceyhan mıntakasının elektrik ih
tiyacını karşılamak üzere Bakanlığımızca ha
zırlanmış müstakil bir plân mevcut değildir. 
Ancak yapılan genel etütlere göre, enterkon-

nekte sistem için yapılan öncelik çalışmaların
da bu bölgedeki Kandil, Berke ve Kızıltaş hid-
ro elektrik santralleri de göz önünde tutulmak
tadır. Bu çalışma sonunda alacakları ehemmiyet 

.sırasına göre santrallerin tesisi cihetine gidile
cektir. Bu tesislerin yapılmasiyle bu bölgenin 
enerji ihtiyacı da birlikte halledilmiş olacaktır. 

Bu projenin tahakkuk safhasına girmesi ise, 
gerekli etütlerin tamamlanması ve bütçe imkân
larının geciktirici tesirleri sebebiyle uzun zaman 
istiyeceğindan Birinci Beş Yıllık Plânda öngö
rülmüş bulunan Göksün, Elbistan ve Afşin 
hidro elektrik ve dizel üreticilerinin 1966 - 1969 
yılları arasında tevsiine, Bakanlık dışındaki ma
hallî teşekküllerce gidilmektedir. 

3. Kartalkaya barajı 8 metre kadar azaltı
lacaktır, zira bu barajla sulanması öngörülen 
39 000 Ha. arazinin 12 000 Ha. lık kısmının 
Menzelet barajında toplanacak su üe sulan
ması daha ekonomik görülmüştür. 

Menzelet barajı bu sulamada diğer bir safha 
olarak daha sonra ele alınacaktır. 

2. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm, 
Kastamonu'nun, Devrekani İlçesine hağh Etçiler 
köyü halkından Zinet Demirkaya'nm, silâhlı şa
hıslar tarafından evi basılıp kendisinin dağa ka
çırıldığının doğru olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sukanhn 
cevabı (7/75) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adil Ardın 

Kastamonu Milletveküi 

1. Kastamonu ilinin Devrekani ilçesine bağlı 
Etçjler köyü halkından Zinet Demir Kaya'nm, 
14 yaşındaki kızı ile birlikte oturduğu haneye 
6 silâhlı şahıs tarafından tecavüz edilerek başı 
altındaki paraları ile kolundaki bilezikleri ve boy
nundaki altınları gaspedilmiş ve kendisi yorga
na sarılıp bağlanmak suretiyle dağa kaçırılmış 
olduğu haber alınmıştır. Vaka doğru mudur? 

2. Gürültüye uyanan 14 yaşındaki kız an
nesini kurtarmak gayreti ile mütecavizlere mâni 
olmak istemiş ve yüksek sesle bağırıp feryadetti-
ğinden mütecavizlerden biri tarafından tabanca 
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ile göğsünden vurularak 'hastaneye kaldırılmış 
•olduğu haberi doğru mudur? 

3. Kaçırılan kadın gece yarısından sonra bir 
fırsatını bularak dağdan dağa kaçmak suretiyle 
Kastamonu'ya gelerek Hükümete iltica etmiş ol
duğu hakikat mıdır? 

4. Bu işte haneye silâhlı taaruz, hırsızlık ve 
;aglebi ihtimal ırza tecavüz gibi ağır suçların fa
illeri hakkında şimdiye kadar ne gibi işlem ya
pılmıştır?. 

5. Failler yakalanarak gaspedilmiş olan pa
ra ve altınlar istirdadedilmiş midir? 

6. Yaralanan genç kızın sağlık durumu ne 
merkezdedir? 

Bu soruların acilen cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığj 

-Jandarma Genel Komutanlığı 
Karargâhı 

Ankara 

tstih. : I II - Asayiş Ş / 2 nci Ks. 4125 
Konu : Kastamonu Milletvekili Adil Ay-

-dın'ın yazılı soru önergesi cevabı. 

8 . 3 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7 - 75 - 1372 - 6322 sayı ve 23 Şubat 1966 günlü 
yazı. 

Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'ın, Dev
rekani ilçesine bağlı Etçiler köyünden Zeynep 
Demirbaş'm, bâzı şahıslar tarafından kaçırılması 
•olayı ile ilgili yazılı soru önergesine verilen ce
vap takdim edilmiştir. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

•Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Istih. : I II - Asayiş Ş./ 2 nci Ks. 4125 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Mart 1966 
Sayın Adil Aydın Kastamonu Milletvekili 
Dervekâni ilçesine bağlı, Etçiler köyünden 

18 . 3 . 1966 0 : 1 

Zeynep Demirbaş'm silâhlı şaihısl'ar tarafından 
evinden kaçırılması olayı ile ilgili sorduğunuz 
yazılı önergesine eajvaptır. 

1. Etçiler köyünde oturan Zeynep Demir
baş, bâzıJ arının üzerinde silâhta bulunan {altı 
şalııs tarafından kaçırılmıştır. 

Mâğdure tarafından para ve altınlarının! de 
gasbedildiği iddia edilmiş ise de, bu yönde ya
pılan tahkikatta iddianın doğruluğunu belir
tir bir delil elde edilememiştir. 

2. Annesinin kaçırılmasına mâni olmak 
isliyen kızı suçlulardan biri tarafından yaralan
mıştır. 

3. Olayın ihbarını mütaakıp sanıkları ya
kalamak üzere takibe çıkarılan müfrezelerden 
biri merkeze bağlı Hasköye yaptığı baskın es
nasında, mağdure bu baskından faydalanarak 
kapatıldığı evden kaçma imkânını bulmuştur. 

Yataklık edenle iki sanık burada yakalan
mıştır. 

4. Altı sanıktan beş tanesi muhtelif böl
gelerde yapılan takip ve baskın neticesinde ya
kalanarak adalete teslim ile tevkif edilmişler
dir. 

Bir sanık (Hüseyin Tezel) firarda olup ya
kalanmasına çalışılmaktadır. 

5. , 4 ncü maddede arz ettiğim veçhile 5 suç
lu yakalanarak tevkif edilmiştir. Ancak gasp 
iddiası hakkında delil bulunamamıştır. 

6. Yaralanan kız kaldırıldığı hastanede \ te
davi edilerek şifa bulduğundan taburcu edil
miştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakam 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloffîu*-
nun, Kars'ta inşası kararlaştırılan Süt Tozu 
Fabrikasında, yağ ve peynirin de imal edilip 
edilmiyeceğine dair yazılı soru önergesi, ve Ta
rım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı 
(7/78) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Muzaffer Şamiloğlu 
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Soru : Kars'ta inşası kararlaştırıldığı her 
vesile ile ifade edilen Süt Faıbrikasmda süt to
zundan başka, yağ ve peynir de imâl edilecek 
midir? Edilmiyecek ise, sebepleri nedir? 

T. C. -
Tarım Bakanlığı 8.3.1966 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Müşavirlik 263/17947 

Konu: Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ügi: 28 . 2 . 1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/78 -1401/6509 sayılı yazı. 
Kars'ta inşası kararlaştırılan Süt Tozu Fab

rikasında, yağ ve peynirin de imal edilip edile-
miyeceğine dair Kars Milletvekili Sayın Muzaf
fer Şamiloğlu'nun Bakanlığımıza yönelttiği ya
zılı soru önergesi tetkik edildi. Konuya ait ce
vaplarımız aşağıdadır. 

Kars'ta kurulmakta olan Süt Tozu Fabrika
sında; Fabrikanın bir vardiyelik kapasitesine gö
re yılda 450 ton tereyağı, 360 ton peynir imal 
edilecektir. 

Programa alındığı üzere bu faaliyetin iki ve 
üç vardiye halinde çalışması tahakkuk edince ima
lât miktarı da o nisbette artacaktır. 

Fabrikanın makina ve teçhizatı bu imalât esas
larına göre ihale edilmiştir. Ayrıca Kars ili 
peynirciliğinin gelişmesi için fabrikaya bağlı bir 
peynircilik okulu açılarak burada yetiştirilen us
talarla serbest peynirci sektörünün ihtiyacı kar
şılanacaktır. Arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

4. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'
nun, Kars ili ve havalisinde, yetiştiricilerin kâfi, 
ucuz ve kolay damızlık hayvan temin etmeleri 
için yeni tedbirler düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi ve Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş'tn cevabı (7/79) 

23 . 2 .1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masmı saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Muzaffer Şamiloğlu 

Soru: 
Hayvancılığın ıslah ve geliştirilmesi bakımın

dan hâralarca bedeli mukabilinde hayvan yetiş
tiricilerine verilen damızlık hayvanların; Kars 
ve havalisinde talebi karşılamadığı, ayrıca çok 
pahalıya mal olduğu ve naklinin külfetli bulun
duğu malûmunuzdur. 

Bu itibarla, yetiştiricilerin kâfi, ucuz ve ko
lay damızlık hayvan temin etmeleri için yeni ted
birler düşünülmekte midir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 8.3.1966 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Müşavirlik 264/17948 

Konu: Muzaffer Şamiloğ
lu'nun önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28 . 2 . 1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/79 - 1402/6510 sayılı ya
zı. 

Kars ili ve havalisinde, yetiştiricilerin kâfi,. 
ucuz ve kolay damızlık hayvan temin etmeleri 
için yeni tedbirler düşünülüp düşünülmediğine 
dair Kars Milletvekili Sayın Muzaffer Şamiloğ-
lu tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesi tetkik edildi. Konuya ait cevapları
mız aşağıdadır. 

Kars bölgesinde mevcut yerli sığır popülâsyo-
nunun tamamının birden yüksek verimli kültür 
sığırı ile tebdilinin mümkün bulunmaması cihe
ti ile yerli popülâsyonun çevirme melezlemesi 
suretiyle verimlerinin artırılması üzerinde çalı
şılmaktadır. 

Yüksek verimli kültür ırkı sığır yetiştirme 
şartlarını haiz yetiştiricilerin dişi ve erkek da
mızlık ihtiyaçlarının karşılanması maksadı ile 
hayvancılık müesseselerinin damızlık kadroları
nın takviyesi üzerinde önemle durulacaktır. 

Kars sığırcılığının damızlık boğa ihtiyacını 
karşılamak üzere Göle'de açılacak 100, Sarıkamış, 
Kağızman ve Tuzluca'da açılacak 50 şer baş bo
ğalık tabiî tohumlama lâboratuvarmın inşaları 
devam etmektedir. Ayrıca Kars Merkezi, Arda
han ve Çıldır'da açılacak 7 şer, Arpaçay ve Bo-
ğaztepe'de açılacak 4 er başlık sığır suni tohum
lama lâboratuvarlarımn inşaatları bitmiş teknik 
eleman, alet, malzeme ve damızlık boğa ihtiyaçla
rı sağlanmıştır. Motorlu vasıtalar temin edilin.-
ce faaliyete geçirilecektir. 

— 436 — 
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Yetiştirme kurumlarımızın ve bu arada Göle 
İnekhanesinin dişi damızlık kadrosu yakın bir ge
lecekte ikmal edilince yetiştirici niteliğini haiz 
isteklilere hazırlanmakta olan talimat esasları dai
resinde ucuz ve kolay damızlık satışına başlana
caktır. Bu suretle teşkil olunacak yetiştirme nü

velerinden elde edilecek iyi vasıflı erkek damız
lıkların da tohumlamaya alınması suretiyle böl
gede mevcut yerli sığırların montofonlaştırılması 
sağlanacaktır. Arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
68. BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1966 Cuma 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — O. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasamn 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülke? ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bâzı 
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan 
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı-
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smda tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/33) 

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

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

34. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ-
ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkınması poli
tikasını tesbit ve bu konuda Hükümet icraatını 
kontrol için bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/7) 

35. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ 
ve 3 arkadaşının, Rejim aleyhtarı, yıkıcı faali
yetler karşısında Hükümetin durum ve tutumu 
hakkında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/8) 

36. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ 
ve iki arkadaşının, Türk köylüsünün kalkın
dırılması için alınması gerekli tedbirlerin tes-
biti hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

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

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

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

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

41. — Afyon Karahisar Milletvekili. Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda 

alınması gereken tedbirleri tesbit için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/18) 

42. — Konya Milletvekili Fakih özfakih'iij, 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arkaj-
daşınm, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticarelj, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçicji 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/86, 4/55) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arkaf-
elasının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin def 
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu 
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plâı|L 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulıjı 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair önert-
gesi. (2/14, 4/56) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; 
Bekçiler ^kanunu teklifinin havale edilmiş olduf» 
ğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarında^ 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisi-
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141[ 
4/57) | 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in) 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada? 
sının, Harb okulları kanunu teklifinin havalş 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân korniş* 
yonlarmdan seçilecek 5 er üyeden kurulu geçicj 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi) 
(2/110, 4/58) | 

46. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'j 
nın, Burs'a Milletvekili Sadrettin Çanga ve 30 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adi 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli! 
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve! 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesin^ 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve İC 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden! 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 
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48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, ı 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönmüş bulunan Deniz İş Kanunu tasarısı
nın, İş Kanunu tasarısını görüşmek üzere Tanm, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 2 şer-
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar alınması. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

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

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

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kar 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) I 

4?— Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba1-
kanmdan sözlü sorusu (6/81) 

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

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

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

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

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

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'1114, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusiı 
(6/104) 

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

12. — Edirne Milletvekili Türkân SeçMn'i4, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 



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

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

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

16. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba« 
kanından sözlü sorusu (6/112) 

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

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

19. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

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

21. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 
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I 22. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 

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

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

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

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

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

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

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

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

30. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 

I Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızpğ-
luııun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, Hü
rüm veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair tmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

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

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

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

48. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

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

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

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

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

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

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

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar 
larmdan» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

fi7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

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

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

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

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

9 — 
I 72. — içel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
3950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar,*imar ve iskân ve Köy 
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

109. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüçjün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, taiihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski jha-
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sanilira-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin -anakolu ile Şav-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'in 
Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha iev-
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj | ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna ĉ air 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından scjzlü 
sorusu (6/207) 

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

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hfcık-
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve izmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adijyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip sajtışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memlekjeti-
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

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

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

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair IVjillî 
Eğitim Bakacımdan sözlü sorusu (6/212) [ 

i 
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116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

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

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

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

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

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

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

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

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

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

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

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

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

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

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

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

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

132. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
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edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! 
143. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-

m, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü] so
rusu. (6/240) 

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

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

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

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

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

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

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

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının] dü-
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günülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

165. — Manisa Milletvekili Sami BİTiicioğ-
"hı'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeve terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

166. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
pferekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.C. 
Ziraat Bankası ve iller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

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

168. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
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ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

178. _- Çankırı Milletvekili Dursun Akçaof-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyji-
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanım
dan sözlü sorusu (6/275) 

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

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

181. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöy'-
tin, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonjra 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere da|ir 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/27$) 

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

183. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsatı'-
m, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri arz
unda kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına Ve 
'taç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

184. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'in, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattıjğı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
ilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 

sözlü sorusu (6/281) 
185. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sja-

-ıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre er
gitilmiş olduğuna dair Devlet Bakanından sfz-
lü sorusu (6/282) 

186. — Aydın Milletyekili Nahit Menteşe
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RTLAN İSLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2.1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

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

5. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

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

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



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

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

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

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

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

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

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 

1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
26 .2 .1966] 

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

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

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

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13. 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) mn ölüm 
cezasına çarptır/ması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Peride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağitma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 savılı Kanunun (&-
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ğiştirilmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 .2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa-11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma. 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin tsbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akifoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Oevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

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

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
kövü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka

yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunu» hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir Öz t ürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1966] 

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

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nıısret Tuna'nm, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 

.affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
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Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

18. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 19. — Gecekondu kanun tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar

kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu is
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların iman, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, içişleri, Mali
ye, imar ve iskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 93) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 

X 20. — Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 3 . 1966] 

X 21. — iş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (1/74) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi : 10 .3 .1966] 




