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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e ciddî rahat
sızlıkları dolayısiyle, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi üyelerinin derin üzüntülerinin 
iletilmesi hakkındaki Trabzon Milletvekili Ali 
Bıza Uzuner'in önergesi okundu, gereğinin 
Başkanlıkça yerine getirileceği bildirildi. 

Konya Milletvekili S. .Faruk önder'in, Da
nıştay kararlarının infaz edilmemesine göz 
yumduğu ve böylece Anayasanın 132 nci mad
desine aykırı bir tutum içinde bulunduğu iddia
sı ile Hükümet Başkanı hakkında bir Meclis 
soruşturması açılması hususunda vermiş olduğu 
önergesini incelemek üzere kurulacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko

misyonuna usulle ilgili görüşmelerden sonra, 
üye seçimi yapıldı ve Y. T. P. ve C. K. M. P. 
gruplarının katılmadıkları seçim sonunda parti 
gruplarınca gösterilen adayların seçildikleri an
laşıldı. Komisyonun görevini 15 gün içinde bi
tirmesi ka'bul edilerek, 

Birleşime saat 16,25 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Eski İçişleri Bakanı, halen Vatikan 
nezdinde Büyükelçi Muharrem İhsan Krzıloğlu 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresini' incelemek üzere kuru

lan Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/2) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 26) 

•>©-<« 

B l R İ f T Ö Î O T U E UM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yokla'ma yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluk mevcuttur. 
Müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel'in Washington'daki 
Walter Reed Hastanesinden Ankara Gülham 

A&kerî Tıp Akademisi Hastanesine getirilme
siyle ilgili gerekçeleri ve bu hususta alınan ka
rarı açıkhyan demeci 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan, Sayın Cum-
hurbaşkanınan rahatsızlığı ve son durum hak
kında Meclise gündem dışı açıklama yapmak 
istemişsiniz. Buyurunuz, efendim. (Alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta Milletvekili) — Muhterem Başkan, T. B. 
M. M. nin sayın üyeleri, 

Sayın Devlet Başkanımızın bundan önce 
başlayıp devam eden hastalıkları sırasında 
Cumhurbaşkanı Başhekiminin gösterdiği lüzum 
ve Genel Sekreterliğin vâki daveti üzerine 
mûtat sağlık durumu konsültasyonunda Tıp 
öğretim Üyeleri tarafından 28 Ocak 1966 günü 
saat 15.00 te muayene edilmiş ve Profesör Dr. 
Lütfü Vural, Prof. Dr. Rasim Adasal, Prof. Dr. 
Sami Gürün, Prof. Dr. Cavit Sökmen, Prof. Dr. 
Nevzat Akabay, Prof. Dr. Orhan Sargın, Prof. 
Dr. SeTâhattin Doğulu, Prof. Dr. Aziz Sevük-
tekin, Prof. Dr. Hami Koçaş, Prof. Dr. Zinnoır 
Hüseyin Rollas imzaları ile verilen 28 .1 .1966 
tarihli raporda; 

«1. Bir süreden beri mevcudolan sol hemi-
parazi ve diabetes mellitus'e bağlı bâzı fonksi
yonel belirtiler tesbit edilmiştir. 

2. Bu nöröpatolojik değişiklikler dışında 
bütün ruhi ve zihnî fonksiyonlar normal bulun
muştur. 

3. Şimdiye kadar yapılan tıbbi müşavere
ler sonunda bütün tedavi imkânları uygulanmış 
olup, bir kere de Birleşik Amerika Devletlerin
de bu konu ile ilgili bir klinikte tetkik ve teda
visinin gerektiği bildirilmiştir.» Bu raporun 
Hükümete intikal etmesi üzerine Bakanlar Ku
rulunca bu mevzu tezekkür edilmiş ve bu rapor 
muvacehesinde tedavi maksadı ile Amerika Bir
leşik Devletlerine gidecek olan Sayın Cumhur
başkanımıza refakat edeceklerin kimler oldu
ğu Bakanlar Kurulunca 29 . 1, . 1966 tarihinde 
kararlaştırılmış ve keyfiyetten parti ileri ge
lenleri ile ilgililer malûmattar edilmiş ve aynı 
zamanda durum hemen Yüce Meclislerin ıttıla
ına arz edilmiş idi. 

Bunu takiben Sayın Cumhurbaşkanımız 
2 .2 .1966 tarihinde Ankara'dan hareketle nor
mal bir seyahat sonunda Washington'da Walter 
Reed Hastanesinde mevki ve şahsiyetleri ile 
mütenasip bir şekil ve surette tedavi altına alın
mışlardır. 

Bir müddet devam eden tedavilerinde has
talıkları tabiî seyrini takibetmiş ise de, maale
sef gelen bir stroke sonucu komaya girmişler
dir. Bu müessif koma hali 45 günden beri de
vam etmiş olup bütün ihtimamlara rağmen de
rin bir teessürle ifade edelim ki, Sayın Cumhur
başkanımızın sağlık durumlarındaki vahamette 
salâha müteveccih bir değişiklik olmamıştır. 

Washington Büyükelçimiz, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreteri' ve Cumhurbaşkanlığı Baş
hekiminin müşterek imzası-ile son defa verilen 
bilgide : 

«Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durum
larının daha da vahîm bir hal aldığı ve bu du
rumda tatbik edilecek bir tedavi imkânı kal
madığı, ancak tıbbi ihtimam ve bakım bahis ko
nusu olduğu ve kendilerine halen uygulanmak
ta bulunan her türlü ilâç ve tıbbi malzemenin 
gerek seyahatleri esnasında, gerekse Türkiye'
deki hastanelerde uygulanabileceği; ayrıca Sa
yın Cumhurbaşkanımızın koma durumunun her 
an müessif bir şekilde sona ermesi mümkün ol
duğu gibi, uzunca bir müddet devam etmesinin 
de imkân dâhilinde olduğu ve bizatihi seyahat
ten dolayı vahametin artmıyacağı yetkililerin 
beyanına atfen» bildirilmiştir, 

Bunu takiben, Türk hekimleri ile Walter 
Reed Hastanesi hekimlerinin müşterek imzası 
ile verilen 24 . 3 . 1966 tarihli raporu Dışişleri 
Bakanlığına gelmiştir. Rapor aynen şöyledir : 

«1. Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 
45 gündür derin koma içerisindedir. "VValter 
Reed Hastanesi doktorlarının asabiye konsül
tasyonlarının ve şahsi doktorlarının tıbbi fikri, 
komadan çıkma ihtimalinin veya ümidinin he
men hemen hiç bulunmadığı merkezindedir. 
ömür süresi tahmin edilemez.» 

«2. Destekleyici bakımdan başka yapılacak 
özel bir tedavi mevcut değildir.» 

«3. Cumhurbaşkanı Gürsel'in seyahatinin 
maddi olarak sağlık durumuna tesir etmemesi 
veya ölümünü tacil etmemesi gerekir. Halen 
kendisine yapılmakta olan bütün destekleyici 
fonksiyonlar nakli esnasında da meveudolacak-
tır.» 

«4. Cumhurbaşkanı Gürsel'in şimdiki (24 
Mart 19"66 "Washington saati ile 17.00) durumu, 
dönüşü için en müsait durumdur. Daha fazla 

1 gecikmenin durumunu daha müsait hale koy-
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ması beklenemez. Fakat, aksine nakil ihtimali
ni tehlikeye koyabilir. 

Philip Mal'lory, Tuğgeneral 
Eaymond Bluhm Jr. Yarbay 
Dr. Lütfü Vural 
Dr. Saim Bostancıoğlu» 

Bu durum karşısında, verilen bilgiler ve 
şimdi arz ettiğim rapor da nazarı itibara alına
rak, Hükümetimiz, meseleyi müzakere etmiş ve 
neticede yukarda belirtilen sebepler muvacehe
sinde kendilerinin tıbbi tedavi, ihtimam ve ba
kımlarının Ankara Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Hastanesinde yapılması uygun görülmüş
tür. 

Washington Büyükelçiliğimiz ile yapılan 
son temaslara göre Sayın Devlet Başkanımızın 
seyahatlerine engel bir durum tahaddüs etme
diği takdirde, kendileri1 muhtemelen yarın sabah 
Ankara'ya muvasalat buyuracaklardır. 

Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza 
memleketlerinde göstermiş oldukları yakın ilgi 
ve ihtimamdan dolayı Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümetine, resmî makamlarına ve Walter 
Reed Hastanesi hekim ve personeline teşekkür 
ederim. 

Keyfiyeti Yüce Meclisin bilgilerine, derin 
saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 
Amasya Üyesi Macit Zeren hakkında inceleme 
yapmak üzere kurulan T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(9/2) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kurulların bütçe çalışmaları sırasında 
senatör ve milletvekillerinin meşguliyetleri ha
sebiyle; Ticaret Bakanı Macit Zeren hakkında 
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Meclis 
soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığı
na dair inceleme yapmakla görevli T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
yapılmış ve ilgilinin üye seçimi tarihinden iti
baren 15 gün içinde yazılı görüşünü komisyona 
vermesine dair 19 . 1 . 1966 tarihli ve 106 nu

maralı Kararla teşkil olan Komisyonun görev 
süresinin sona erdiği tarihten itibaren, 30 gün 
daha uzatılması için gereğinin yapılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. 

5 Numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Y. Sözcü 

Ordu Milletvekili 
Sadi Pehlivanoğltt 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisimizce bir ay müddet tanınmıştır. 

3. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
eski bakanların _ görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkerelerini incelemek üzere kurulan 1 numara
lı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (9/79) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı tezkeresi
ni okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kurulların bütçe çalışmaları sırasında 
senatör ve milletvekillerinin meşguliyetleri ha
sebiyle; 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
eski bakanların görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri üzerine 1 nci Dönemde teşkil edil
miş bulunan 1 ve 2 Numaralı beşer kişilik 2 ko
misyona havale edilmiş işlerden sonuçlandırıla-
mıyam dosyaları incelemek üzere T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğü hükümlerine göre 
iki ayrı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun teşkiline ve ilgililere bilgi veril
mesi tarihinden başlıyarak, geliş sırasına göre 
dosyaların Başkanlıkça bu iki komisyona hava
lelerinin yapılmasına T. B. M. M. Birleşik Top
lantısının 15 . 12 . 1965 tarihli 1 nci Birleşi
minde ve dosyaların havalesi tarihinden itiba
ren ilgililerin yazılı görüşleri komisyona 15 gün 
içinde vermelerine ve havale edilen bu işin tev-
diindan itibaren 30 gün içinde raporun Komis
yonca Başkanlığa verilmesine dair 19 .1 .1966 
tarihli ve 103 numaralı Karar dâhilinde komis
yonlara havale edilen dosyaların havale tarih
lerinden başhyan 1 aylık sürenin, bitiminden 
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itibaren 30 gün daha uzatılması için gereğinin 
yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
1 Numaralı Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu 

Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
eski bakanların görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kerelerini incelemek üzere kurulan 2 Numaralı 
T. B, M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (9/81) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kurulların bütçe çalışmaları sırasında 
senatör ve milletvekillerinin meşguliyetleri ha
sebiyle; 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
eski bakanların görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri üzerine 1 nci Dönemde teşkil edilmiş 
bulunan 1 ve 2 Numaralı beşer kişilik 2 komis
yona havale edilmiş işlerden sonuçlandırılamı-
yan dosyalan incelemek üzere T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı içtüzüğü hükümlerine göre, iki 
ayrı1 T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun teşkiline ve) ilgililere bilgi verilmesi 
tarihinden başlıyarak geliş sırasına göre dosya
ların Başkanlıkça bu iki komisyona havaleleri
nin yapılmasına, T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sının 15 . 12 . 1965 tarihli 1 nci Birleşiminde 
ve dosyaların havalesi tarihinden itibaren ilgi
lilerin yazılı görüşlerini komisyona 15 gün için
de vermelerine ve havale edilen bu işin1 tevdiin
den itibaren 30 gün içinde raporunun Komisyon
ca Başkanlığa verilmesine dair 19 . 1 . 1966 ta
rihli ve 103 numaralı Karar dâhilinde komis
yonlara havale edilen dosyaların havale tarih
lerinden başlıyan 1 aylık sürenin bitiminden 

itibaren, 30 gün daha uzatılması için gereğinin-
yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
2 Numaralı Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu 

Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Okutulmuş bulunan tezkereyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Eski Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli ve 
eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat hakla
rında inceleme yapmak üzere kurulan T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi (9/1) 

BAŞKAN — Tezkere okunacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kurulların bütçe çalışmaları sırasın
da senatör ve milletvekillerinin meşguliyetleri 
hasebiyle; eski Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli 
ve e'ski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat 
haklarında Anayasanın 90 nci maddesi gereğin-
c#Meclis soruşturması açılmasının gerekli olup 
olmadığına dair inceleme yapmakla görevli 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi yapılmış ve1 ilgililerin üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içinde yazılı görüşleri
nin komisyona vermelerine dair 19 . 1 . 1966 
tarihli ve 105 numaralı Kararla teşkil olan ko
misyonun görev süresinin sona erdiği tarihten 
itibaren, 30 gün daha uzatılması için gereğinin 
yapılmasını rica ederim. Saygılarımla. 

T. B. M. M. 
4 Numaralı Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekii 

Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Okutulmuş bulunan tezkereyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Kurulduğu tarihlerden bugüne kadar 
Başkan, Sözcü ve Kâtip seçimlerini yapamıyan 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık komisyonları 
hakkında Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 3 No. 
lu Soruşturma Komisyonu eski bakanlardan 
Celâl Yardrmc*, Samet Ağaoğlu, Halûk Şaman 
ve suç ortakları memurlar hakkında soruşturma 
işlemini ifa etmek üzere Yüce Meclisiniz tara
fından seçilmiş idi. Bu komisyona Sayın Baki 
Güzey, Sayın Ziya Termen, Sayın Celâl Kılıç, 
Sayın Zeki islâm, Sayın Şevket Asbuzoğlu ve 
Sayın Mustafa Akalın arkadaşlarımız seçilmiş
lerdi. Kendi aralarında Birleşik içtüzüğe göre 
vazife taksimi yapmak üzere toplanmaları gere
ken bu komisyon üyeleri, mütaaddit defalar ge
rekli çoğunluğu sağlamak suretiyle toplantı 
yapamamışlar ve bu sebeple bugüne kadar baş-' 
kan, sözcü ve kâtip seçimini icra edememişler
dir. Riyaset makamının daveti üzerine; 28,1.1966 
günü yalnızca bu Soruşturma Komsiyonu üye
lerinden Sayın Mustafa Akalın davete icabet et
miştir. 2 . 2 . 1966 tarihli davet üzerine yine 
yalnızca Sayın Mustafa Akalın teşrif etmiştir. 
4 . 2 . 1966 günkü davet üzerine yine yalnız 
Sayın Mustafa Akalın toplantıya gelmiştir. 
7 . 2 . 1966 tarihli davet üzerine, Sayın Baki 
Güzey, Sayın Ziya Termen ve Sayın Celâl Kı
lıç toplantıya katılmışlardır. 8 .2 .1966 tarih
li davet üzerine Sayın Baki Güzey, Sayın Ziya 
Termen ve Sayın Celâl Kılıç gelmişlerffir. 
11 . 2 . 1966 tarihli davet üzerine hiçbir arka
daşımız katılmamıştır. Keza 15 . 2 . 1966 tari
hinde yapılan davete de hiçbir arkadaşımız ka
tılmamıştır. Yine Riyaset Makamının 17.2.1966 
günlü davetine de hiçbir arkadaşımız katılma
mıştır. Tekrar Riyaset Makamından vukubulan 
22 . 2 . 1966 tarihli davete üyelerden yalnızca 
Zeki islâm ve Sayın Mustafa Akalın arkadaş
larımız katılmışlardır. (Gürültüler) Lütfen sü
kûnetle müzakereleri takibe imkân bırakalım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu vaziyet 
karşısında bu komisyonu teşkil eden arkadaş
larımdan Başkanlık Divanı olarak hassaten ve 
önemle ricamız, hepsinin bir arada yapılacak 
bir davete katılmaları ve orada başkan, sözcü 
ve kâtip seçimlerini yapmalarıdır. Bunu rica 
ediyorum. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Millet
vekili) ;— Efendim, yanlış malûmat vermişler
dir, bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Millet
vekili) — Muhterem arkadaşlarım, Saym1 Baş
kanım 3 Numaralı Komisyonda adlarını okudu
ğu arkadaşlarınız arasında bendeniz de varım. 
Yalnız dikkat ettim, Başkanlığın yazdığı yazı
lara devam eden arkadaşların isimleri okunur
ken, ben iki defa gittiğim halde, Zeki islâm ile 
birlikte, hiç gitmemiş gibi görünüyor; kimden 
bilgi aldılar bilmiyorum, ondan sonraki davet
lerine bililtizam gitmedim. Sebebini açıklamak 
istemiyordum, ama, Divanı da müşkül durum
da bırakmamak içim izin verirseniz sebebini de 
arz edeyim. Bendeniz zaten vazifemin çokluğu 
dolayısiyle bu komisyondan ne bir başkanlık, 
ne bir sözcülük, diye bir şey düşünmüyorum. 
Ama arkadaşlarımız arasında öyle tahmin edi
yorum ki, bir başkan olma veya sözcü olma gibi 
bir iddia var. Üçü Adalet Partisindendir bu se
çilen arkadaşların, üçü diğer partilerdendir, is
teniyor ki, Adalet Partisi kendisinde başkanlık 
veya sözcülük, hem başkanlık, hem sözcülük 
bulunsun, diğer partideki arkadaşlar da aynı 
istekte bulunuyorlar. Bendeniz hüsnüniyetle ilk 
iki toplantıya iştirak ettim. Ve orada zannedi
yorum, isim cetvelini de imza ettim. Onun için 
kim malûmat vermişse bunun o yönden düzel
tilmesini rica ediyorum, bu bir. 

iki, bu iddia devam ettiği müddetçe yani 
başkan ve sözcülerin behemahal şu partiden ol
ması gibi bir iddia devam ettiği ve oranlar da 
3 ü A. P. nden. 3 ü diğer partilerden bulundu
ğu müddetçe, başkan seçimi de kabil olmuyor, 
başkan ve sözcü secimi de kabil olmuyor. Bu 
komisyonun çalışamamasının sebebi, arz ettiğim 
gibi, toplanamamaktan değil, sadece başkan ve 
sözcünün sizde olması veya bizde olması gibi, bu 
tarafta kalması gibi bir iddia yüzünden olmak
tadır. Maalesef bizim komisyonumuza böyle bir 
isabet olmuştur. Ben hiçbir arkadaşımı suçla
mak istemiyorum, itham altında bırakmak iste
miyorum.-Ama, benim partimden Zeki islâm'la 
yaptığımız mütaaddit görüşmelerde buna biı 
çarei hal bulalım diye yaptığımız konuşmalar 
da, bizim gittiğimiz zamanda o arkadaşlar gel
miyor, o arkadaşların gittiği zaman da bizim
kiler bulunamıyor. Yalnız ayın 17 sinden itiba
ren olan tebligat da bendenize yapılmamıştır. 
Ayın 17 ve 22 sinde yapıldığını bildirdiğiniz 
tebligat benim Büyük Millet Meclisindeki do-
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labi'ma bırakılmamıştır. Bunu da tavzih ederim, I 
Divanın dikkat nazarlarını çekerim. Buna bir 
çare olarak Divan da ne düşünürlerse, getirsin
ler, ben vazifeme ancak o zaman devam edebi
leceğim ve Yüce Meclisin huzurunda da çalı
şamaz gibi bir duruma düşmenin de ezintisin
den arkadaşlarımı da kurtarmak isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, So

ruşturma Komisyonu Raportörü tarafından ha
zırlanmış bulunan davet cetvellerine göre, bu 
liste tanzim edilmiştir. Gayemiz bu soruşturma 
komisyonlarını en' iyi şekilde çalıştırmak ve 
Yüce Meclis tarafından kendisine muhavvel 
dosyaları incelemelerini sağlamaktır. Başkan
lık Divanı nihayet bu komisyon üyelerine mu
ayyen bir mahal göstermek suretiyle davet ya
par. Bunun haricinde kendi aralarında yapa
cakları seçime hiçbir suretle müdahale hak ve 
salâhiyeti içinde değildir. Bu sebeple, arkadaş
larımızın tekrar muayyen bir çağrı üzerine mu
ayyen mahalde toplanmalarını ve aralarında bu 
seçimi icra etmelerini rica edeceğim. 

7 Numaralı Komisyon, Konya Milletvekili 
Sayın Faruk önder'in, Danıştay kararlarının 
infaz edilmemesine göz yumduğu vö Anayasa
nın 132 nci maddesine aykırı tutum içinde bu- I 
lunduğu iddiasiyle Hükümet Başkanı hakkında I 
inceleme yapmakla görevli Soruşturma Komis
yonu üyeleri kendi aralarında toplanıp yine 
Birleşik içtüzüğe göre komisyon başkanını, söz
cüsünü ve kâtibini m aalese'f bugüne kadar seçe- | 

5. — GÖRÜŞÜ 

1. — Eski İçişleri Bakanı, halen Vatikan 1 
Büyükelçisi Muharrem İhsan Kızıloğlu hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına dair Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere kurulan T.B.M.M 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/2) 
(S. Sayısı: 26) (1) 

BAŞKAN.— Komisyon lütfen yerini alsın. 
Raporu okutuyorum : 

(1) 26 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

memişlerdir. Bu komisyonu tertibeden üyeler 
Sayın Şeref Kayalar, Saym Ahmet Nusret Tu
na, Sayın Esat Kemal Aybar, Saym Atalay 
Akan ve Sayın Kudret Bosuter bu davete ica
bet etmişlerdir. Ancak, kendi aralarında baş
kan, sözcü ve kâtip seçimini maalesef yapama
mışlardır. 17 . 2 . 1966 tarihli tekrar Riyaset 
Makamının daveti üzerine Sayın Şeref Kayalar, 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, Saym Esat Kemal 
Aybar, Sayın Sadık Artukmaç, Saym Atalay 
Akan ve Sayın Kudret Bosuter altı üye olarak 
toplantıya katılmışlardır. Ve fakat oylar, üçe 
karşı üç şeklinde tecelli etmiş olduğu cihetle, 
ne başkan, ne sözcü, ne de kâtip seçimi, maalesef 
yapılamamıştır. Tekrar 22 . 2 . 1966 günü Ri
yaset Makamından vukubulan davet üzerine, 
yalnızca, Sayın Şeref Kayalar, Sayın Ahmet 
Nusret Tuna ve Sayın Esat Kemal Aybar bu 
daveti kabul edip gelmişlerdir. Daha sonra 
1 . 3 . 1966; 16 . 3 . 1966 ve 23 . 3 . 1966 günleri 
yapılan toplantılara ise hiçbir Soruşturma Ko
misyonu üyesi arkadaşımız katılmamışlardır. 
Bu sebeple, arkadaşlarımızdan Başkanlık Diva
nı olarak tekrar ve önemle rica ederiz. Kendi 
aralarında tesbit edilen bir günde veyahut Ri
yaset Divanının vukubulan daveti üzerine top
lansınlar ve bu Soruşturma Komisyonunun baş
kan, sözcü ve kâtiplerini seçsinler. Durum Yüce 
Meclisin bilgilerine sunulur. 

Muhterem arkadaşlarım Meclis soruşturması 
ve Yüce Divana şevkle ilgili konular kısmında 
birinci maddeyi teşkil eden hususa geçiyoruz. 

LEN İŞLER-

6 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu 

T.B.M.M. 
6 Numaralı Soruşturma 23 . 2 .1966 

Hazırlık Komisyonu 
Esas No. : 9/49 
Karar No. : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski İçişleri Bakanı ve halen Vatikan nez-

dinde Büyükelçimiz Sayın Muharrem İhsan Kı
zıloğlu ile ilgili konuyu tetkikle görevli Soruş-
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turma Hazır Komisyonumuz 14 . 2 . 1966 ta
rihinde toplanarak meseleyi tezekkür etmiş ve 
aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır. 

Millî devrimimizin yapıldığı 27 Mayıs 1960 
günü, sakıt Reisicumhur Celâl Bayar tevkif ve 
silâhtan tecridedilmiştir. Sakıt Reisicumhur 
Celâl Bayar'm tevkifi ve silâhtan tecridi sıra
sında el konulan bir tabancası, Millî Devrim 
Hükümetinin İçişleri Bakanı Sayın Muharrem 
îhsan Kızıloğlu'na teslim edilmiş, halen Vatikan 
nezdinde Büyükelçimiz olan Muharrem İhsan 
Kızıloğlu da, bahsi geçen tabancayı, yurda izin
li olarak gelişlerinde Ankara Cumhuriyet Sav
cılığına resmen tevdi etmiştir. Tabancanın Mu
harrem îhsan Kızıloğlu'na teslimi fiili, millî 
devrimimizin yapıldığı 27 Mayıs 1960 tarihini 
takibeden ilk günlerde vâki olmuştur. Sayın 
Muharrem İhsan Kızıloğlu 27 Mayıs 1960 tarihi 
ile 6 Şubat 1961 tarihi arasında Millî Devrim 
hükümetlerinin içişleri Bakanlığı görevini ifa 
etmiştir. Bu tabanca kendisine teslim edildiğin
de Saym Kızıloğlu, Devrim Hükümetinin içiş
leri Bakanı bulunmakta idi. 

Anayasamızın geçici 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü aynen şöyledir : «27 Mayıs 1960 
tarihinden itibaren Kurucu Meclisin toplandığı 
6 Ocak 1961 tarihine kadar yasama yetkisini ve 
yürütme görevini Türk Milleti adına kullanmış 

•"bulunan Millî Birlik Komitesinin ve Devrim 
hükümetlerinin karar ve tasarruflarından ve 
bunların, idarece veya yetkili kılman organ ve 
mercilerce uygulanmasından dolayı, karar alan
lar, tasarrufta bulunanlar ve uygulıyanlar hak
kında cezai veya malî veya hukukî sorumluluk 
iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla her han
gi bir yargı merciine başvurulamaz.» 

Vazifesi dolayısiyle bahse konu tabancanın 
Saym Muharrem ihsan Kızıloğlu'na teslimi ve 
onun nezdinde kalması, fiili, bir devrim tasar
rufudur. 

Bir1 devrim tasarrufu olan ve suç teşkil et-
miyen bu konuda Anayasamızın geçici 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince1 ce
zai, malî ve hukukî sorumluluk iddiası serdine' 
ve inceleme ve soruşturma yapılmasına imkân 
bulunmadığına karar verilmiştir. 

Keyfiyet Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygıyle sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
6 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

Başkanı 
Bu rapor Sözcüsü 

Uşak Senatörü 
Kâmil Coşkunoğlu 

Sözcü Kâtip 
Tekirdağ Senatörü Konya Milletvekili 

Cemal Tarlan S. Faruk önder 
(Bulunmadı) 

Üye Üye 
Sivas Milletvekili Çorum Senatörü 

M. Kemal Palaoğlu Esasen bu hükmü C. M. 
U. liginde tatbiki gerekirdi. 

Safa Yalçuk 

Üye 
Eskişehir Milletvekili 

ismet Angı 
(Bulunmadı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
tulmuş bulunan rapor ile ilgili T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 15 ve 19 ncu mad
delerini Yüce Meclise okuyorum : 

«14 ncü maddenin 8 nci fıkrasında bahis ko
nusu birleşimde, o sırada görevli bulunsun ve
ya bulunmasın - ilgili Başbakan veya Bakanlar 
Kurulu üyesinin, önergeyi verenlerden ilk imza 
sahibinin veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibinin Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
da her halde dinlenecekleri bir görüşmeden 
sonra, Meclis soruşturması isteminin dikkate 
alınıp alınmaması hakkında Genel Kurulca ka
rar verilir.» 

«Yukardaki fıkrada bahis konusu görüşme
de son söz hakkı, hakkında soruşturma açıl
ması istenen kimseye aittir.» 

Raporu okutmuş bulunmaktayız. Raporda 
bir sorumluluk iddiası serdine ve inceleme ve 
soruşturma yapılmasına imkân bulunmadığı 
kararlaştırılmıştır. Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 28 — 
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Bu şekilde Sayın Muharrem ihsan Kızıloğlu 
hakkında hukukî sorumluluk iddiası serdine ve 
inceleme ve soruşturma yapılmasına imkân bu
lunmadığı Yüce Meclisçe de kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekli ile T.B.M.M. 

25 . 3 . 1966 0 : 1 

Birleşik Toplantısının gündemini bitirmiş bu
lunmaktayız. 

Şimdi, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Dör
düncü Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,35 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1966 Cuma 

Saat: 15.00 

i. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 

A.masya Üyesi Macit Zeren hakkında inceleme 
yapmak üzere kurulan T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(9/2) 

2. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
eski bakanların görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereelrini incelemek üzere kurulan 1 Numa
ralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/79) 

3. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
eski bakanların görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkerelerini incelemek üzere kurulan 2 Numa
ralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/81) 

4. — Eski Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli ve 
eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat hak
larında incelemek yapmak üzere kurulan 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu

nun görev süresinin uzatılmasına dair Komis
yon) Başkanlığı tezkeresi (9/1) 

5. — Kurulduğu tarihlerden bugüne kadar 
Başkan, Sözcü ve Kâtip seçimlerini yaparnıyan 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık komisyonla-n 
hakkında Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİN
CE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ 

SORULAR 

5. — ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARı VE TEKLIFLERI 

6. — KANUN TASARı VE TEKLIFLERIYLE 
IÇTÜZÜK TEKLIFLERI 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KANUNLAR 

1. — Eski içişleri Bakanı, halen Vatikan 
Büyükelçisi Muharrem İhsan Kızıloğlu hakkın
da Meclis soruşturması açılmasına dair Başba
kanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/2) (S. Sayısı : 26) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 .1966] 



T. B. M. M. S. Sayısı : 26 

Eski İçişleri Bakanı, halen Vatikan nezdinde Büyükelçi Muharrem 
İhsan Kızıloğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu ( 9 / 2 ) 

T. a 
Başbakanlık 5 . 7 . 1965 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 4132 
Konu : Eski İçişleri Bakanı Muharrem İhsan 
Kızıloğlu hakkındaki soruşturma evrakının 
gönderildiği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Vatikan nezdinde Türkiye Büyükelçisi bulunan Muharrem İhsan Kızıloğlu'nun, 27 Ma
yıs 1960 tarihinde hükümlü Celâl Bayar'dan, adı geçeni tevkif eden subaylardan biri tarafından 
alınıp kendisine teslim edilen Simith Wesson markalı tabancayı derhal yetkili mercilere vermesi 
icabettiği halde 14 . 6 . 1965 'gününe kadar yanında alıkoyduğu ve mumaileyhin 27 . 5 . 1960 
tarihinden 6 . 2 . 1961 tarihine kadar İçişleri Bakanı bulunduğu belirtilerek Bakanlık görevi ile 
ilgili görülen bu fiilinden dolayı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 147/2 maddesine 
tevfikan gereğinin takdir ve ifasına dair Adalet Bakanlığından alınan 1 . 7 . 1965 tarihli ve 
20475 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği soruşturma evrakının, dizi puslasiyle birlikte bağlı olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

Suad Hayri Ürgüpl% 
Başbakan 

6 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
6 Numaralı Soruşturma Hazırlık 23 . 2 .1966 

Komisyonu 
Esas No.: 9/49 
Karar No.: 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eski İçişleri Bakanı ve halen Vatikan nezdinde Büyükelçimiz Sayın Muharrem İhsan Kızıloğ
lu ile ilgili konuyu tetkikle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz 14 . 2 . 1966 tarihinde 
toplanarak meseleyi tezekkür etmiş ve aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır. 

Millî devrimimizin yapıldığı 27 Mayıs 1960 günü, sakıt Reisicumhur Celâl Bayar tevkif ve 
«ilâhtan tecridedilmiştir. Sakıt Reisicumhur Celâl Bayar'm tevkifi ve silâhtan tecridi sırasında 
elkonulan bir tabancası, Millî Devrim Hükümetinin İçişleri Bakanı Sayın Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu'na teslim edilmiş, halen Vatikan nezdinde Büyükelçimiz olan Muharrem İhsan Kızıloğlu 
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da, bahsi geçen tabancayı, yurda izinli olarak gelişlerinde Ankara Cumhuriyet Savcılığına resmen 
tevdi etmiştir. Tabancanın Muharrem İhsan Kızıloğlu'na teslimi fiili, millî devrimimizin yapıldığı 
27 Mayıs 1960 tarihini takibeden ilk günlerde vâki olmuştur. Sayın Muharrem İhsan Kızıloğlu 
27 Mayıs 1960 tarihi ile 6 Şubat 1961 tarihi arasında Millî Devrim Hükümetlerinin İçişleri Ba
kanlığı görevini ifa etmiştir. Bu tabanca kendisine teslim edildiğinde Sayın Kızıloğlu, Devrim 
Hükümetinin İçişleri Bakanı bulunmakta idi. 

Anayasamızın geçici 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü aynen şöyledir: «27 Mayıs 1960 
tarihinden itibaren Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 tarihine kadar yasama yetkisini ve 
yürütme görevini Türk Milleti adına kullanmış bulunan Millî Birlik Komitesinin ve Devrim Hü
kümetlerinin karar ve tasarruflarından ve bunların, idarece veya yetkili kılman organ ve merci
lerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulıyanlar hakkında 
cezai veya malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla her hangi bir 
yargı merciine başvurulamaz.» 

Vazifesi dolayısiyle bahse konu tabancanın Saym Muharrem İhsan Kızıloğlu'na teslimi ve 
onun nezdinde kalması fiili, bir devrim tasarrufudur. 

Bir devrim tasarrufu olan ve suç teşkil etmiyen bu konuda Anayasamızın geçici 4 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince cezai, malî ve hukukî sorumluluk iddiası serdine ve incele
me ve soruşturma yapılmasına imkân bulunmadığına karar verilmiştir. 

Keyfiyet Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygiyle sunulur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

6 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu 

Başkanı 
Bu Rapor Sözcüsü 

Uşak Senatörü 
Kâmil Co§kunoğlu 

Sözcü 
Tekirdağ Senatörü 

Cemal Tarlan 
(Bulunmadı) 

Kâtip 
Konya Milletvekili 

8. Faruk Önder 

Üye 
Sivas Milletvekili 

M. Kemal Palaoğ^u 

Üye Üye 
Çorum Senatörü Eskişehir Milletvekili 

Esasen bu hükmün C. M. İsmet Angı 
U. liginde tatbiki gerekirdi. (Bulunmadı) 

Safa Talçuk 

T. B. M. M. (S Sayısı : 26) 


