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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresiyle; 

Emniyet umum müdürlüğü kadrosu ile Güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı teşkilât kadro-
larmdaki memurlara birer er tayını verilmesine 
dair kanun lâyihası kabul edildi; 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının encümenden gelen ve beş mad
desinden dördü kabul ve biri Adliye encümenine 
tevdi olundu; 

iktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki kanun lâyihasının birinci mü~ 

1. — Askerî ve mülki tekaüt kanunun 46 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/467) (Millî Müdafaa, Bütçe ve Maliye encü
menlerine) ; 

2. — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 

j . — Manisa mebusu Refik Ince'nin, teşriî ma
suniyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti Umu
miye kararı alınmadan tevkif edilip edilemiyece-
ğinin tefsir yoluyla halli hakkında takriri ve Teş
kilâtı esasiye encümeni mazbatası (4/48) [1] 

(Mazbata okundu) 
REFÎK İNCE (Manisa) — Sayın arkadaşlar; 

17 seneyi doldurmak için 11 gün istiyen Teşki
lâtı esasiye kanununun bir maddesi üzerinde 
vâki olan bir tefsir talebim Teşkilâtı esasiye 
encümeni arkadaşlarımın ekseriyetiyle reddedil
miş bulunuyor. 

Evvelâ bu takririn verilmiş olmasma saik, 
bundan evvel teşriî masuniyetini kaldırmak için 
karar verdiğimiz bir arkadaşımızın tevkif edil
miş olduğunu gazetelerde görmemdir. Aradan 
biraz zaman geçtikten sonra tahliye edilmiştir. 

[1] 138 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

zakeresi ikmal edildi; 
Nahiye kanunu lâyihasının 19 ncu maddesi

nin müzakeresine devam olundu; 
Ekseriyet kalmadığından çarşamba günü top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi. * 

Reis Vekili Kâtip 
Sivas Bingöl 

Şemsettin Günaltay Necmeddin Sahir 
Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/468) (Di
vanı muhasebat encümenine); 

3. —• Millî piyango idaresinin 1941 malî yılı 
bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi (3/469) (Divanı muhasebat encümenine). 

Fakat tahliye sebepleri bence meçhuldür. Üze
rine büyük vazifeler almış olan bir mebusun, 
dâvasının görülmesi sırasında yaptığım tetki-
katta 17 nci maddenin sarahati karşısında bu 
şekilde vâki adli içtihadın yerinde olmadığı ka
naatine vardım ve tatbikatın da böyle olmasını 
gözönünde bulundurarak bundan sonra, kendi 
kanaatime göre, bu sakat yolda yürünmemesi-
esbabrnı temin için bir tefsir takriri verdim. Bir 
defa şurasını muhterem Heyete hatırlatmak iste
rim ki burada muhtelif vesilelerle teşriî masuni
yetin kaldırılması mevzuubahis olduğu zaman, 
bunların devre sonuna taliki yolunda tutul
muş olan itiyadi yolun Teşkilâtı esasiyeye muha
lif olduğunu ve binaenaleyh mebusların diğer 
vatandaşlardan ayrı olarak muameleye tabi tu
tulmalarına bu büyük kanunun müsait olmadı
ğı mütalâasını dermeyan ettim. Fakat bu mü
talâam kabule mazhar olmadı. Muhtelif zaman-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N G Î G E L S E 
Açılma saati: 15 

REÎS — Refet Canrtez 

KÂTİPLER — Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

— 110 
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larda, muhtelif vesilelerle ihdas ettiğim bütün 
müzakerelerden aldığım cevap, Dahilî nizam
namenin değiştirilmesi yoluyla bu meselenin 
hallolunabileceği cevabı oldu. Ben ise Dahilî 
nizamnamenin tadiline lüzum olmaksızın içtihadi 
bir mahiyette bu meselenin Mecliste halloluna
bileceği kanaatini taşımaktayım. Kanaatimce, 
Dahilî nizamnamenin masuniyeti teşriiyenin 
kaldırılmasına dair olan maddeleri Teşkilâtı esa
siye kanununun 17 nci maddesine muhalif ola
rak tearuz etmiş bir vaziyette durmaktadır. Sa
manla mesele anlaşılıp hallolunacaktır. 

Arzetmek istediğim nokta şudur; bugün Teş
kilâtı esasiye encümeni arkadaşlarımızın tebarüz 
ettirdiği; mebusların vatandaşlarla aynı sevi
yede ve aynı vaziyeti hukukiyede bulun
maları yolundaki dâvaları, benim kendile
rinden asla ayrı olmadığımı ifade eder. 
Öyle bir asırda bulunuyoruz ki, bu as
rın hukuki ve hayati telâkkisi, müsavata 
riayet ve ademi riayetle tanınmaktadır. Biz 
hukukta müsavat dâvasını kabul etmiş bir Dev
let ve Parti mensubuyuz. Bu bakımdan Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatasının müsavatı temine 
matuf olan fikirlerini hürmetle dinledim ve gü
zel karşıladım, hattâ o kadar güzel ve iyi karşı
ladım ki; muhtelif partili memleketlerde Hü
kümetin başına belâ çıkarmamak maksadına 
binaen muhalif partiler anasırının Meclise sokul-
mamasma matuf olan ve birtakım yolsuzlukların 
önüne geçmek için Teşkilâtı esasiye kanunlarına 
konmuş ve bizim de Teşkilâtı esasiye kanununa 
konmuş olan bu maddenin ben bu cezai mahiyette 
olan kısmının hükümden kaldırılması tarafta
rıyım. Çünki biz mütemadiyen çalışan ve mü
temadiyen Devlet ve Partiye kendisini vakfet
miş bir tek Partili memleketiz. Aramızda şu 
veya bu unsurun, şu veya bu muhalif tarafm 
taarruzuna maruz kalmak gibi bir endişe
miz yoktur. Başka memleketleri yıkan o ahval 
bizde olmadığına göre, bunun önüne geçmek 
için konulan ahkâmın da kalkması lâzımdır. 
Türkiye'nin ne kadar cezrî müsavatperver ol
duğu, vatandaşla mebus arasında bir fark gö-
zetılmediği dâvası bir defa daha yeni bir ve
sile ile tezahür etsin. Mebus mahkûm olursa, 
gerek mebus olmadan evvel ve gerek mebus ol
duktan sonra yaptığı efalden dolayı mahkûm 
olursa, cezası devre sonuna kain*. Halbuki her
hangi bir vatandaş cezasını derhal çekerken, 
diğeri mebus olduğundan dolayı niçin çekme
sin? Arkadaşlar, bunu efkârı umumiyede ve 
vicdanı âmmede vücuda getirdiği ıztırabm bir 
gün evvel kaldırılmasında âmme menfaati var
dır. Bütün bu kanaatlerimi söyledikten sonra 
bir dakika için müzakeresine başladığımız mad
denin bize lâzım olan fıkrasını okuyayım. Teş
kilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi derki 
«hiç bir mebus Meclis dahilindeki rey ve mü
talaasından ve beyanatından ve Meclisteki rey 

ve mütalâasının ve beyanatının Meclis haricin
de irat ve izharından dolayı mesul değildir.» 
Buna masuniyet diyor. Bu öyle bir masuniyet 
kı,mesuliyeti müstelzim olmıyan masuniyettir. 
Hukuk ıstılahından olan masuniyetin asla me
suliyeti istilzam etmiyen kısmıdır. 

ikinci masuniyet de : «Gerek intihaptan 
evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnat olu
nan bir mebusun maznunen isticvabı veya tev
kifi ve yahut muhakemesinin icrası Heyeti umu-
miyenin kararına menuttur». Demek ki bir me
bus mebus olmazdan evvel, mebus olduktan 
sonra her hangi bir suç işlerse bu suçtan dola
yı mahkemeye teslim edilmiş olması Meclisin 
müsaadesine bağlıdır. Masuniyeti vardır ama 
mesuliyet baki kalmak şartiyle, mebus olma
dığı zaman bu cezayı çeker. 

Diğer bir üçüncü masuniyet te, maddenin 
sonunda, «Bir mebusun intihabından evvel ve
ya sonra aleninde sâdır olmuş cezai bir hük
mün infazı mebusluk müddetinin hitamına ka
dar talik olunur» deniyor. 

Şimdi arkadaşlar, bir defa itiraf etmek 
mecburiyetindeyim ki şimdiye kadar yapılmış 
olan muamele, tekerrür etmiş olan vaziyet 
mebusların tevkifi için karar alınması lâzım-
geldiği yolundadır. Fakat bu meselenin uzun 
zaman yapılmış olması bir içtihadın tezahürü
dür amma bir kanunun asla ve kat'a başka tür
lü anlaşılmasına mâni bir vaziyet demek de
ğildir. Nitekim 151 numaralı Havzai fahmiye-
ye ait olan kanunu, 1337 senesinde çıktığına gö
re, 20 sene sonra, 20 senelik içtihadı nazarı dik
kate almıyarak, tefsir etmiş olduk. Deme^ik-
ki, tatbikat böyledir. Ne yaptık? Kanun şu ve
ya bu vaziyetine göre tatbikat yanlışlığı var de
dik. Binaenaleyh, tatbikat bir kanunun ruhu
na, metnine sadakati ifade etmiş olmakla bera
ber bu sadakatin, bir zaman sonra aksi karar 
verilmesine dahi mâni olmadığına dair elimiz
de bir çok misaller ve deliller vardır. Yakında 
geçen bu misali söyledikten sonra Adliye encü
meni arkadaşlarıma şunu derim; Esas teşkilât 
kanununda vaziî kanun diyor ki; « Maznunen, 
isticvabı veya tevkifi veyahut muhakemenin ic
rası ... » Bu « ve, veya, veyahut » edatlarının 
ifade ettiğini, lisan bakımından mânasını İçen
dim anlamış olmakla beraber bir lisan milte-
hassısmm mütalâasını almakta fayda gördüm ve 
bu ibarenin herbirisini kendisine tahlil ettirdim. 
Bu edatların, ayrı, ayrı birer cümleyi tekrardan 
içtinap etmek için yazılmış olduğunu söyledi. 

Bu demektir ki, « maznunun isticvabı, Büyük 
millet Meclisi Heyeti umumiy esinin kararına 
menuttur, tevkifi Büyük Millet Meclisinin ka
rarma bağlıdır, muhakemesinin icrası, Büyük 
Millet Meclisinin kararına bağlıdır ». Şimdi 
bütün bunların heyeti umumiye&ine verilen ce
vap şudur: Tatbikat, Encümenin ikinci cevabı 
güzeldir ve yürekten iştirak ettiğJm bir cevap-

__ m __ 
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tır. Bir mebusun masuniyeti tesriiyesi kaldırıl
dıktan sonra onun altmda saklı bütün salâhiyet
lerin kendiliğinden kalktığında şüphe yoktur. 
Masuniyetin kaldırılmasına karar verirken tev
kifi, isticvabı, muhakemeyi saymamakta kendi
leriyle beraberim. Fakat « veya, veyahut » la 
bağlı oldukça, kanunun metni karşısında, ka
nunun müsaade etmediğini arzetmek isterim. 
tlâve ediyorlar, diyorlar ki, burada bunlarm 
sayılmasından maksat, hangi maddelerden dola
yı masuniyetin kalkacağını tadattır. Bu, boc-
ce kendilerine mahsus bir içtihaddrr. 

Bu vesile ile bendeniz muhterem Heyete bir 
şey hatırlatmak istiyorum. Bizim Teşkilâtı esa
siye kanunumuzda «Masuniyet» tâbiri yoktur. 
Bize dağıtılan kitapta fasıllarda başlık olarak 
yazılan kısımda bir maddenin basma «Masuni
yet» kelimesi konulmuştur. Bir kanuna, her ne 
şekilde olursa olsun, matlap mahiyetinde olan 
bu ifadelerin konulmuş olması dahi ancak vazıı 
kanunun salâhiyetini kullanmasiyle olur. Merak 
ettim, kanunun neşredilmiş olduğu resmî gaze
teye baktım, böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh 
17 nci maddenin başına «Masuniyet» kelimesinin 
konulması hariçten kansan bir elle yapılmıştır. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Esasen Teşkilâtı esasiyede matlap yoktur. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Zaten 
doğru değildir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet, zaten doğ
ru değildir. Şimdi arkadaşlar, meselenin haki
katine vâsıl olmak için Teşkilâtı esasiye kanunu

nun esbabı mucibe mazbatasının yazıldığı zabıt ce-
rideleriyle meşgul oldum. Maalesef, bazı maddeler 
üzerinde günlerce müzakere olduğu halde en 
esaslı bir madde üzerinde ,bu madde üzerinde, 
ne mazbatada, nede Heyeti Umumiye müzakere
sinde bir izahat verilmediğini gördüm. Yalnız 
Hakkı Tarık arkadaşımızın bir takriri üzerine 
tadilât yapılmış, o da birinci fıkraya münhasır 
kalmıştır. Şimdi benim noktai nazarıma göre, 
bugün Teşkilâtı esasiye kanununun şu fıkrasına, 
vatandaşla müsavatlık noktai nazarmdan, içinde 
bulunduğumuz içtimai ve siyasi hayatın icabı 
bakımından, lüzum yoktur. Fakat, tatbik et
mekte bulunduğumuz bir kanun da bulunduğu
na göre, verilen mânada sakatlık vardır. Esas 
Teşkilât kanunu encümeninin mütalâalarında, 
kanunun sarahatini kaldıracak bir vaziyet göre
miyorum. Demokrasinin hâkim olduğu memle
ketlerin meclislerinde dahi içtima zamanında 
bir mebusun tevkifi için karar lâzımdır. - biz 
bu istisnayı içtima zamanından maada ki za
manda dahi yapıyoruz - (Bizim Meclis müste-
mirdir sesleri). Müstemirdir diye kendiliğimiz
den yaptığımız bir içtihatla, tatil zamanında da
hi benden dâva eden adamm açtığı muhakemeye 
gitmiyoruz. Fakat bir mebusun falan yerde 
vali olduğu zaman yaptığı herhangi bir işten 
dolayı, bütün maiyeti tevkif ve muhakeme al-

j tına alındığı halde, mücerret mebus olduğıın-
! dan dolayı onun hakkındaki takibat isenelerce 

niçin geriye kalsm? Ben bunu asla kabul ede-
I meni. Fakat ne yapayını ki, bu kanunun tahtı 
I tesirinde olduğum için kabule mecbur oldum. 
j Her Meclis müstemirdir. Biz memurmuyuz, sa

at 9 da gelip beşte mi gidiyoruz? İstediğimiz 
j zaman çalışıyoruz, istediğimiz zaman çalışmı-
I yoruz. Tatil yapıyoruz, altı ay müsaademiz va,r-
| dır. Bu noktadan bir müsavatsızlık mevcuttur. 

Başka memleketlerde tevkif muamelesinin de, 
I meclis kararına tevafuk ettiğini görüyoruz. 
| Bandan dolayı mevcut kanunun sarahatine mu-
I halif olan noktai nazarın reddini istiyorum. 

Eğer Teşkilâtı esasiye encümeni arkadaşlarımı
zın noktai nazarı hüsnü telâkki edilirse, ben 
büyük bir heyetin göstermiş olduğu, hakikaten 
demokratik ve hakikaten müsavata muvafık 
mütalâaya yürekten iştirak edeceğim. Fakat 
yine onun dahi Teşkilâtı esasiyenin sarahatma 
muhalif olduğu kanaatmı taşıyacağım. Filha
kika itaat edecek, iştirak edeceğim, fakat kanu
nun ruhuna muhalif olduğu kanaatmı taşrya-
cağım .Bu bakımdan benim ve arkadaşım Kâ
zım Karabekir'in, ikimizin noktai nazarı - zaten 
on kişi iştirak etti - Teşkilâtı esasiyenin sara
hatma tamamen uygundur ve maslahata çok 
muvafıktır. Bir mebusun tevkifinde, cezai cür-
mü meşhutlar müstesnadır, diğer ağır cezalarda 
da hâkim muhayyerdir. Fakat bunlardan hariç 
fiillerde meclis kararı lahik olmadan bir meb
usun tevkifi, arzettiğim gibi, Teşkilâtı esasiyeye 
nıüuafidir. Maamafih karar Heyeti Celilenindir. 

Bu vesile ile şunu da hatırlatmak isterim, 
bir mebusun suçundan dolayı Adliye vekâletin
den, Başvekâletten gelen tezkerelerde sureti 
muntazamada şu tâbir vardır: «Hakkında ta
kibat yapılabilmek için teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına, hakkmda takibat yapılabilmek 
üzere teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ». 
Şimdi dikkat buyurunuz, ne yapıyor Encümen? 
Bittetkik teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
veya kaldırılmamasına karar verir. Adliye ve
kâleti ve Başvekâletin tezkeresinde icabederdi 
ki, « takibat, muhakemat ve indeliktiza tevki-
fat yapılabilmek üzere masuniyetinin kaldırılma
sı» diye yazılsın. Eğer böyle denmemiş ise takiba

tın mânası nedir? Takibatın mânası müddeiumumi 
lik tarafından dinlenme, sorgu hâkimi tarafından 
isticvap edilme, mahkeme huzurunda muhake
me edilme ve bâdelmuhakeme kararın infazı, ta
kibat budur. Şimdi takibata bu mânayı verdi
ğimiz dakikadan itibaren takibat infazı da du
racak, o zaman bize gelecek, efendim infaz için 
Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesinin 
sonunda sarahat vardır diyecek. Ben de onla
ra diyeceğim ki; tevkif at için de saraaht var
dır, Mahkûmiyetin icrasını takibata ithal edi-

I yorsunuz, bu sarahatle bunu da icra ediniz Tev-

— 112 ~ 



î : 57 13 .5 .1942 C : 1 
kifat için de sarahat vardır. Niçin yapıyorsu
nuz tevkif atı? Sonra bizim encümenin, Başve
kâletin «... hakkında takibat yapılabilmek üze
re » tâbirine mukabil verdiği cevap, « takip ve 
muahkemenin devre sonuna taliki » dır. Eğer 
teşriî masuniyetin ilgasına karar verilirse bu, 
teşriî masuniyetin kaldırılmasıdır. 

Bütün bunların ifadesinden tebarüz ettire
bildiğim bir nokta varsa o da; sarahat karşı
sında vaziyetin içtihada asla mütehammil olma
dığıdır, nazariyatının doğru fakat kanunun bu 
açıklığı karşısında verilen kararda isabet olma
dığı bakımındandır. Takdrini Yüksek Heyeti
nize havale ediyorum. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Usul hakkında 
söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, bendeniz Yüksek Meclis usul 
hakkında kararmı verdikten sonra şimdi Refik 
înce arkadaşımızın izah ettiği esas hakkında ay
rıca mütalâalarımı arzedeceğim. Yalnız Meclisi 
Âli her şeyden evvel esas teşkilât kanununda 
yapılacak olan bir tefsir muamelesinin, Teş
kilâtı esasiye kanununda yapılacak olan tâ
dil muamelesine tâbi olup olmıyacağı 
hususunu halletmesi lâzımgelir. Encümeni -
miz bu meseleyi iptidaen mevzuu mü
zakere etmiş ve ekseriyetle kararını vermiştir. 

Encümen ekseriyetinin noktai nazarına göre 
esas teşkilât kanununda yapılacak olan tefsir 
muamelesi için iptidaen teklif hususunda diğer 
bir kanundan farkı yoktur. Yani teklif diğer 
kanunlarda olduğu gibi tek bir mebus tarafın
dan da yapılabilir neticesine varmışlardır. Ve 
fakat sonunda bu tefsir fıkrasını kabul için 
Esas teşkilât kanununda tadilât yapılması için 
lâzımgelen ekseriyet nisabı aranması lüzumu 
neticesine varmışlardır. Bendeniz Encümenin 
noktai nazarını belki tatbikat itibariyle kolay
lığı temin etmekle beraber gerek teşkilât ka
nunu ruhu gerek Dahilî nizamnamenin bu hu
susa mütedair hükümleri itibariyle doğru ol
madığı kanaatındayım. Nitekim bu kanaatte bu
lunan Teşkilâtı esasiye encümeninden bazı ar
kadaşlar da olmuştur. Malûmu âliniz bizim mev
zuatımız Esas teşkilât kanununu olduğu gibi 
muhafazaya fevkalâde ehemmiyet atfetmekte
dir. Ve bunun tadil teklifini bir takım kayıt
larla bağlamıştır. Teşkilâtı esasiye kanununun 
maddei mahsusası derki; bu kanunda tadil tek
lifinde bulunabilmek için azayı mürettebenin 
üçte birinin teklifte bulunması lâzımdır. Ve 
kabulü için de azayı mürettebenin sülüsanı ek
seriyeti tarafından kabul edilmiş olması lâzım
dır. Bu merasim tahakkuk etmediği takdirde 
ne bu tadil teklifi müzakere edilebilir, ne yapı
lacak müzakere üzerinde kararlaştırılan kanu
nu içine tadil kabul edilebilir. Bizim dahilî 
nizamnamemiz tefsir muamelesinde takip edile
cek usulü gösterir hükümleri ihtiva etmekte
dir. 124 ncü maddenin son fıkrası asıl kanunun 

kabul için ne gibi usul ve ekseriyet nisabı la
zımsa tefsir de aynı usul ve ekseriyet nizamına 
tabidir denilmektedir. Encümenimiz bu cüm
ledeki (kabulü için) kelimesine istinaden tef
sir için bu şartlara riayet mecburiyetinde olma
dığına kanidir ve burada intihaî muameleye has-
rü tahsis doğru değildir. Tef sir için kanunun tat
bikatında tereddüt edilen ve esas mânasmm 
anlaşılamadığı hususlarda ona mâna vermeğe 
taallûk ettiği için tefsir yoluyla kanunların ne 

j ifade ettiğini tesbit ve bunun teşmili şeklinde 
ı âdeta o kanunun ruh ve mânasında kısmen de

ğişiklik yapmak mahiyeti de mündemiçtir. Bu 
itibarla kanunlarımızın üzerinde bu kadar kıs
kançlıkla durduğumuz bu mevzuda Dahilî ni
zamnamenin yalnız kabulü kelimesini zik
retmiş olmasına istinaden teklifin bu ka
yıt ve şartlardan müstesna olduğunu ka
bul etmek bendenizce doğru değildir. 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzda mademki 
intihaen encümenin kabul ettiği şekli, yani şim
di bize arzettiği şekli bizim ancak sülüsan ekse
riyetle kabul etmemiz icabedecektir ki muteber 
olsun. O zaman bu maddeye hiç kıymet verme
dikleri mânası çıkıyor. O halde bunu teşmil et
menin sebep ve hikmeti olmamak lâzımgelir. Şu 
halde bendenizin kanaatim şudur ki, encüme
nin bu hususa taallûk eden fikri ve noktai na
zarı mevzuatımız ve maddelerimiz itibariyle 
yerinde değildir. Binaenaleyh Meclisi Âli esas 
hükümlere, yani masuniyeti teşriiyesi refedilen 
bir mebus hakkında takibat yapılarak tevkifi 
icabettiği takdirde ayrıca Meclisten karar alın
ması lâzımgelir mi, gelmez mi meselesine ancak 
evvelemirde bu usul meselesinin halli lâzım-
geldiği kanaatindeyim ve bunu teklif ediyorum. 

T. E. En. REÎSÎ RECEB PEKER (Kütah
ya) — Usul meselesi üzerinde encümen adına 
bir noktai nazar arzedeceğim. Sirmen arkadaşı
mızın hakları vardır. Esasen takdim ettiğimiz 
mazbata înce arkadaşımızın bahsettiği asılla, 
Sirmen arkadaşımızın bahsettiği usulü ayrı ayn 
kısımlarda derpiş etmiştir. Binaenaleyh ev
velâ usul bahsini ayrı ve müstakil bir iş olarak -
ki mazbatanın yarısını teşkil eder - bunu ayrı bir 

I iş olarak bitirdikten sonra, ince arkadaşımızın 
| temas noktası olan aslı müzakereye geçmenin, 

Meclis çalışmasını kolaylaştırma ve neticeye var
ma bakımından doğru olduğu kanaatindeyim. 
Makamı Riyasetin yüksek takdirleri de böyle te
celli ederse Sirmen arkadaşımızın evvelâ bu 
usul hakkındaki takriri reye konulsun bu işi bi
tirelim ondan sonra asıl mevzua gelelim. Usul 
meselesindeki fikirlerimizi arzetmek, hakkımız 

j mahfuz kalmak şartiyle bu fikrin daha muvafık 
! olduğu kanaatindeyim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bu mesele üzerin
de mütalâa serdedecek arkadaşlar olabilir. Tak-

i ririm ondan sonra reye konsun. 

— 113 — 



î : 57 13.5. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE En. M. M. FİKRET 

SÎLAY (Konya) — Usul meselesinin takdimen 
müzakeresine, işi kolaylaştırmak bakımından, 
encümen de iştirak eder. Bu usule nereden gi
rildi, izah etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Bütün tadilleri lıer mebus, Hükümet de 
talep etmek hakkını haizdir. Bunun için de iki 
hüküm vardır. Biri Teşkilâtı esasiye kanununa 
mahsus, diğeri umumî kanunlara mahsustur. 
Teşkilâtı esasiye kanununun kendi zevabıtı me-
yanında 102 nci maddesinde tadil teklifinin 
Meclis âzasmm sülüsü tarafından imza edilmesi 
ve sülüsam tarafından kabul edilmesi şarttır. 
Bundan maada Cumhuriyet esaslarına hiç bir 
suretle dokunulmamak gibi katî hükümler vardır. 
Tefsir hakkında da hüküm vardır. Bu tefsirde 
de Teşkilâtı esasiye kanununun zevabıtmdan ait 
olan kısma dahil olup olmıyacağmı Dahilî ni
zamnamenin 124 ncü maddesine atfen arkadaşlar 
ileri sürmektedir. Dahilî nizamnamenin 124. 
ncü maddesinde, asıl kanunun kabulü için ne 
gibi ekseriyet nisabı lazımsa, tefsir için de aynı 
nisap lâzımdır. Encümen kendi ko,naatince, 
Teşkilâtı esasiyenin tefsiri için ayrıca zabıta ol
madığına göre vazu kanunun da bunu teemmül 
etmediği kanaati vardır. Nitekim tadil için hu
susi bir hüküm düşünüldüğü halde tadil ve tef
sir denmesi pek yakışık aldığı halde nedense 
denmemiş, yalnız tadil için ittihaz etmesi tef
sir için böyle bir zabrtanm lüzumuna kail olma
dığına delâlet eder. Sonra asıl mânası bakımın
dan tefsir zati maddede mündemiç olan mâna
nın izharıdır, tahdit ve teşmil mânasma değil
dir, ve mesele bundan ibarettir. Binaenaleyh ay
rıca zabıtaya mahal olmryacağr da tabiidir. 
Sonra Nizamnamei dahilinin bir maddesi, asıl 
kanunun kabulü için ne gibi ekseriyet nisabı 
lazımsa, tefsir fıkrasmm da kabulü için aynı 
nisap lâzımdır, diyor. Tefsir fıkrasma dik
kati âlilerini celbederim. Refik İnce arkadaşı
mızın tefsir talebi encümence kabul edilmemiş, 
fıkrai tefsiriye de meydana gelmemiştir. Böy
le tefsir fıkrasının ayrıca reye konması lâzım--
gelen bir yerde tefsir talebi kabul edilmediğini 
mübeyyin olan ve halifiliyi bir suretle değiştir-
miyen mazbatanın ayrıca hususi bir ekseriyete 
tabi olmasına hiç bir mahal yoktur. Usul hak
kında maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Usul hakkında mı söyliyeceksiniz? 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Evet, usul hak

kında encümen mazbata muharririnden bir sual 
soracağım. 

KEMALETTİN KAMU (Rize) — Efendim, 
Dahilî nizamnamenin 124 ncü maddesindeki sa
rahat, arkadaşım Fuat Sirmen'in ifade buyur
dukları gibi, bu tefsir talebinin müzakere edi-
lemiyeceğini tazammun etmektedir, Bir kanu
nun kabul veya tadili hakkındaki usul ve me
rasimin tefsiri hakkında da aynen cari olması 
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lâzım geldiğini Dahili nizamname göstermekte
dir. Teşkilâtı esasiye encümeni Mazbata mu
harriri arkadaşımız dediler ki: «esasen Teşki
lâtı esasiye encümeni tefsire mahal olmadığını 
kararlaştırmıştır. Ortada tefsir fıkrası olmadı
ğına göre bu usul meselesinin de müzakeresine 
lüzum yoktur». Halbuki arkadaşlar; bizde ka
nunlarımızın tefsiri hususunda ötedenberi bir 
usul vardır. Her hangi bir tefsir fıkrası yazı
larak reye arzedilnıektense doğrudan doğruya 
meselenin tefsiri mahiyetinde bir mazbata ya
pılır ve onun nihayetinde bu sebeplere binaen 
tefsire mahal olmadığı yasılmak suretiyle re
ye konulur. Bu bir tefsir fckrası olmamakla 
beraber hakikatte bir tefsirden ibarettir. Bina
enaleyh ayrı bir tefsir fıkrası getirmemekle 
beıaber Teşkilâtı esasiye encümeninin şimdi oku
nan mazbatası kabul edildiği takdirde yapılmış 
olan şey hakikatte bir tefsir fıkrası gibi mu
teber olması îâzımgeîen bir karardır, tefsir ma
hiyetini haizdir. Binaenaleyh bendeniz bu iti
barla da Teşkilâtı esa-siye encümeninin noktai 
nazarını doğru bulmuyorum ve arkadaşım Fuat 
Sirmen'le hemfikir olarak evvelâ tefsir talebi
nin de tıpkı teşkilâtı esasiyenin kabul veya 
tadiline ait olan usul ve merasime tabi olması 
lâzımgeldiğini zannediyorum. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, en
cümenin içtimaında azadan 12 arkadaş bulun
muş. Bu 12 arkadaştan altısı «tefsir talebinin 
gayri varit görüldüğü» reyini kabul etmişler; 
fakat üç arkadaşın imsasınm yanında «İmzada 
bulunmadı» deniyor. İmzada bulıramryanlarm 
hangi tarafta olduğuna dair bir sarahat yoktur. 
Bunlar müstenkif vaziyetinde iseler o zaman 12 
mevcuttan altısının reyiyle ekseriyet teşekkül 
etmiş oluyor. Altı mevcutla böyle bir karar ve
rilebilir mi? İmzalan bulunmıyanların reyleri 
ne merkezdedir? Bu noktanın da usul cihetinden 
tevazzuhu lâzımdır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Ha
kikaten Refik İnce arkadaşımızın takriri hallini 
istediği meseleden bendenizcs daha az ehem
miyetli sayılmıyacak bir usul meselesiyle bizi 
karşı karşıya bulunduruyor. Bir mebus tefsir 
talebinde bulunabilir mi? Yoksa tefsir talebinde 
bulunabilmek için Meclisin mürettep âzasmm 
sülüsünün imzası mı şarttır? Teşkilâtı esasi
ye encümeninin ekseriyeti bir mebusun tefsir 
talebinde bulunabileceği, karar ve kanaatindedir. 
Bu karar ve kanaati Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 102 nci maddesine, bir de Dahil înizamna-
menin 124 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına isti
nat etmektedir. 

102 nci maddede diyor ki, işbu Teşkilâtı esa
siye kanununun tadili aşağıdaki şeraite tabidir: 
Bir teklifte mürettep âzanm sülüsünün imzası
nın bulunması şarttır, iki kabul için de üçte ilci 
azanın iltihak etmesi şarttır. Encümen diyor ki; 
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bu maddede vazn kanun, tadil gibi tefsir de bu ı 
usule tabidir diyebilirdi. Demediğine göre mak
sut sadece tadildir, güzel. Sonra Dahilî nizam
namenin 124 ncü maddesini ele alıyorlar, bu
nun da dördüncü fıkrasına istinaden diyorlar 
ki, asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nisabı lazımsa tefsir de aynı usule tabi
dir. Binaenaleyh burada da sadece kabul mev-
zuubahis olduğuna göre ve teklifin nisabından 
ve şeraitinden bahsedilmediğine göre bu da sırf 
kabul içindir. Hakikaten bu maddeleri kendi 
çerçeveleri dahilinde yani birini Teşkilâtı esasi-
yenin, diğerini de Dahilî nizamnamenin çerçe
vesi dahilinde mütalâa edince mânaları budur. 
Bendenizce münasebetleri itibariyle bunların bir | 
arada tetkiki lâzımdır ki böylece Fuad Sirmen 
arkadaşımın kanaatine iltihak ediyorum. 

Teşkilâtı esasiyenin 102 nci maddesi kabulün 
şartlarını gösteriyor. Diyor ki; tadil aşağıdaki 
şeraite tabidir. Yani aşağıdaki şartların bir 
arada bulunması lâzımdır. Bir tanesi eksik 
olursa hüküm ifade etmez. O şartlar nedir? 
1. «Tadil teklifinin Meclis azayı mürettebesi-
nin lâakal bir sülüsü tarafından imza edilmesi 
lâzımdır.» 2. «Tadilât ancak adedi mürettebin 
sülüsanr ekseriyeti ârasiyle kabul olunur.» 

Şimdi maddenin başında «Teşkilâtı esasiye
nin tadili aşağıdaki şartlara tabidir» dememiş 
olsaydı o zaman iş değişebilirdi. Fakat «aşağı
daki şartlara tabidir» dedikten sonra bu iki şar
tın bir arada bulunması lâzımdır. Teşkilâtı esa
siye kanımununda bir hükmün kabulü ne suret
le olabilir? Bir defa kabul, hüküm ifade edebil
mek için evvelemirde âzayi mürettebe adedinin 
üçte birinin teklifte bulunması lâzım ve zaruri
dir, bir. Sonra da onun üçte ikisinin kabulü lâ
zım, iki. Bunlar olmadıkça kanun kabul edil
miş olmaz. Bir misal arzedeyim: Farz buyu
run ki, âzayi mürettebin sülüsü yüzdür. Yüz 
âzanm takriri imza etmesi lâzımgelirken bir nok
sanla 99 imzalı olarak takrir verilmiştir. O tak
rir zühulen kabul edilmiş, o takrire sülüsanı ek
seriyet iltihak etmiş olsa bir hüküm ifade eder 
mi? Etmez. Teşkilâtı esasiye kanununun bu 102 
nci maddesi mucibince hüküm ifade etmez. 

Çünkü bir defa teklife ait olan zabıtai ka
nuniye yerine getirilmemiştir, hükmü kanuni 
yerinde değildir, noksandır. Niçin vazn kanun 
evvelâ teklif için bir zabıta koymuştur? Elbette 
bunun bir hikmeti vardır. Bidayeten dahi işin 
bir teminata raptedilmesin! elzem kılmıştır, yani 
bir süzgeçten geçiriyor. Evvelâ oradan gelecek, 
oradan gelmezse hükmü yoktur. Nitekim Teş
kilâtı esasiye encümenindeki arkadaşlarımızın 
ekseriyeti bu maddeye istinat etmektedir, 102 
nci maddeye istinat etmektedir. Saten Teşkilâtı 
esasiye kanunun nasıl kabul edileceğine dair 
başka bir hüküm yoktur. Mademki bu maddeye 
istinat etmektedir. Binaenaleyh bu maddenin 
çerçevesi dahilinde işin mütalâa ve kabulü lâ

zımdır? Teşkilâtı esasiye kanununa ait bir hü
küm nasıl kabul edilir? Bunun için hüküm ifade 
edecek şartların vücudu lâzımdır. Ancak o su
retle kabul hüküm ifade eder. Böyle mütalâa 
edilince Fuad Sirmen arkadaşımla beraber ola
rak bu iki şartın yerine gelmesi lüzumuna ka
niim bu bir. 

Bendeniz bu noktai nazara bir de maslahatın, 
mantıki icabı bakımından kail bulunmaktayım. 
Gerçi tefsir nihayet müphem olan bir şey, bir 
metnin veya muhtelif mânalara hamli mümkün 
olan bir ibare hakkında vazn kanunun maksadını 
tebarüz ettirmektir. Fakat bu nihayet bir hü
küm de ifade edebilir. Nitekim arkadaşlar 
Refik İnce arkadaşımızın teklifi bugünkü tat
bikata nazaran masuniyeti teşriiye refedilir 
edilmez bir mebusun tevkifini caiz görmemek
tedir. Arkadaşımızın teklifi kabul edilirse ne 
olacaktır? Bundan sonra bir mebusun tevkif 
edilebilmesi için mutlaka bir yeni karar alın
ması lâzımgeîecektir. Bu bir hükümdür. Teş
kilâtı esasiye kanununda bir hükümdür bu. 
Yeni bir tatbikatı icabettirecek bir hükümdür 
amma tefsir yolu iledir. Kabul etmek lâzımge-
lir ki, bazı mantıki tefsirler olur. Bir nevi yeni 
hüküm ifade eder mahiyette olabilir. Misal ar-
zediyorum. Geçenlerde maadin nizamnamesinin 
bir maddesini tefsir ettik. Sarahat mevcut 
olduğu halde makul değildir dedik, vazn kanu
nun maksadına muvafık olmadığından dolayı tef
sire tabi tuttuk. O bir tedvin mevzuu da ola
bilirdi. Bir tefsir de aşağı yukarı yeni bir hük
mü ifade edecek derecede ileri gidebiliyor. 
Mantıki bir tefsir. O halde kanunun tefsirinin 
tadiîindeki veya kabulündeki merasime tabi 
tutulmasında, bendenizce, bir teminat da budur. 
Olabilir ki, o biraz da tedvine yakın, mantıki 
bir tefsirle tedvine yakm bir mahiyet arze-
debilir .Hiç değilse o takdirde dahi bu kanu-

, nun vazettiği zabıtanın önde bulunması lâ-
I zımgelir. Teşkilâtı esasiye kanununun 102 nci 
I maddesinde böyle iki zabıtanın mevzu bulunma

sının hikmeti vardır. Teşkilâtı esasiyeye ikide 
bir dokunulmamak lâzımdır. O kapıyı kolay
lıkla çalmak, vurmak mümkün olmamalıdır .Bu 
bakımdan evvelâ teklifin mürettep âzanm sü
lüsünün imzasiyle gelmesi şartı konmuştur. 
Bendenizce bu bakımdan da mülâhaza edilince 
böyle mantıki tefsirlerle kolaylıkla tedvine gi
debilecek yolu dahi kapamış olmak teminatın
dan işin mahrum bırakılmamış olması bakımından 
dahi Teşkilâtı esasiyenin 102 nci maddesindeki 
tadil için bir araya gelmesi meşrut olan iki hük
mün yani birinci ve ikinci fıkralarındaki şart
ların tefsir içinde bulunması lüzumuna kani 
bulunmaktayım. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

EEFÎK İNCE (Manisa) — Bir dakika için 
hatıranıza müracaatla tekrar hatırlatırım ki, 

| ben dahi bu işde sülüs imza lâzım olduğu ka-
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naatiyle evvelce vermiş olduğum takriri geri 
almib, badehu kitabı gördükten sonra rücu et
miştim. Şimdi bazı arkadaşlar, bu tefsir nokta
sında, adedi mürettebin üçte biri tarafından 
imza edilmesi mütalâasında bulundular. Encü
men cevabmı verdi. Yalnız o cevaba ben işti
rak etmekle beraber bir noktai nazarına işti
rak etmiyorum ve orada bizim Kemalettüı Ka
mu ile beraberim; Tefsirin kabulü için lâzım
gelen usul mutlaka ekseriyeti süî asandır. Teş
kilâtı esasiye encümeni benim bn tefsir talebim 
için reddolunmuştur diyor. Binaenaleyh orta 
yerde kabul edilen bir tefsir fıkrası yoktur ki, 
sülüsanı ekseriyet arıyalım. Peki reddi ihtiva 
eden bu mazbata reye konduğu zaman o da 
reddolunursa vaziyeti hukukiye ne olacaktır? 
Teşkilâtı esasiyenin bir maddesinin tefsiri ola
caktır. Zaten malûmu âlinizdir ki tefsir teklif
leri kabulü halinde fıkra şeklinde ifade olu
nur. Reddi halinde olursa dahi, bir çok husu-
satta izahatlı olarak serdedilen noktai nazar
larla yine mânayı tefsir etmiş oluruz. Binaen
aleyh Teşkilâtı esasiye encümeni diyor ki, biz 
takriri reddettik, ya reddi tazanımun eden bu 
mazbatayı Heyet kabul etmezse, o vakit ne ola
cak? Benim tefsir talebim kabul edilmiş ola
caktır. Çünkü onlarmkini kabul etmemek de
mek, tefsiri mutazammm takriri kabul etmek 
demektir ve öyle hareket etmek yolundaki mü
talâayı kabul etmek demektir, O halde bu,, bir 
tefsir olacak. O vakit kanunun ve Dahilî ni
zamnamenin emrine muhalif bir hareket olur, 
çürkü sülüsanı ekseriyetsiz bir kabul olur. 0-
nui) içindir ki Kemalettin Kamu arkadaşımızın 
tefsir teklif edebilmek için sülüs imza lâzım
dır mütalâasına iştirak etmiyorum, fakat bir 
tefsirin kabulü için sülüsanı ekseriyet lâzım
dır mütalâasına iştirak ediyorum. 

Arkadaşlar, tefsirden niçin kaçıyorlar bil
miyorum? Fuat Sirmen, Kemalettin Kamu, Fa
ik Barutçu arkadaşlar bir çok mütalâa derroe-
yan ettiler. Hepsi şayanı hürmettir. Fakat bir 
an için kendilerinden şöyle bir sual sorsam. 
Teşrii kararların mahiyeti kazai midir, ida
ri midir siyasi midir? Binaenaleyh bir me 
buü bunlarm hepsinin ayrı ayrı ihtimalini 
nazarı itibara alarak, Büyük Millet Mec
lisinin kararlarının mahiyetini ben anlaya
madım Millet vekili sıf atiyle soruyorum; 
şümulü nedir ? Bunu anlamak için mevcu
dumuz 429 olduğuna göre 160 küsur kişinin, 
şu kadar imzanın arkasından koşarak ve on
ları birer birer ikna etmeye çalışarak, Teşki
lâtı esasiyeye, hattı hareketimizi ona istinad 
ettirdiğimiz bir kanuna taallûk ettiği için, bu 
kararlardan birisinin mânasını anlamak isterse 
bir sülüsün birer birer arkasından koşup imza 
toplıyacak ve teklif yapacak. Değer mi bu ar
kadaşlar? 

ikincisi, bir mebus kanun teklif etmek 

] hakkını haizdir ve kanunların heyeti umumi-
yesini anlayıp mesuliyetini kabul etmek vaziye-
tindedir, fakat bunu anlamaa geldiği zaman, ar
kadaşlara şunu şu ihtimalleri üzerindeki nok
tai nazarlarını soracağım dediği zaman, olmaz 
sen millet vekilisin, 18 milyonu temsil ediyor
sun ve kanun da teklif edebilirsin amma, bunu 
anlamak için yanmda daha 150 - 160 şu kadar 
arkadaşa ihtiyaç vardır. Yani bir kanunun mâ
nasını anlryarak hattı hareketini ona göre telif 
etmeği istemek yolundaki millet vekilliğinin 
mesuliyetini ifa etmek için ve bu mesuliyeti 
üzerinden atabilmek için, ona muhalif fikirlerin 
olması, kanunun ruhuna muvafık düşmez. 

Encümen arkadaşlarımıza bir noktayı daha 
hatırlatmak istiyorum. 

Kanunun ve nizamnamenin sakit kaldığı me
selelerde hâkim olan, Heyeti Umumiye kararı
dır. Binaenaleyh kendi şekli halline göre böyle 
tefsirlere mebusların salahiyetli olduğuna o ka
rar verir. Karar verirken de yine Teşkilâtı 
esasiyeye, Dahilî nizamnameye dayanır. 

Dahilî nizamnamenin diğer bir maddesini de, 
146 ncı maddesini de hatırlatmak kabildir. 

146 ncı madde «Teşkilâtı esasiye kanununun 
102 nci maddesi mucibince mezkûr kanunun 
tadili icabetse teklifin Meclis mürettep âzasmm 
en az üçte biri tarafından imza edilmesi meş
ruttur. Tadilât mürettep âza adedinin üçte İM 
ekseriyetiyle kabul olunur» diyor. Şimdi 146 ncı 
madde tadilâttan bahseder. 124 ncü madde 
tefsirden bahseder, Teşkilâtı esasiyeyi müstes
na bırakır. Teşkilâtı esasiyenin 102 nci maddesi 
tefsirden bahsetmez. Bütün bunlar karşısında 
yalnız Faik Ahmed Barutçu'nun dediği gibi, ya
rın bir mantıki tefsirlere doğru, böyle mantıki 
tefsirlerle tedvine doğru gidilebilmek ihtimali 
de vardır. Bu ise, kendisine kudsiyet izafe et
tiğimiz kanunun ruhuna muvafık değildir. Yani 
bu iş doğru değildir. Bence bir kanunu anlama
ğa doğru, bilhassa ana kanunu anlamağa doğ
ru sarahaten bir nehi bulunmadıkça, bir mebu
su, bir vatandaş gibi mahkemeye sevketmeli 
yolundaki kudreti durdurmak, fayda yerine 
mazarrat verir. Bir sual söylediler, dediler ki; 
üçte iki nerede varsa üçte bir de orada vardır. 
İstisnai kaideler ancak tasrih edildiği yerde mev
kii tatbik bulur. Bu bir mantık. Dediler ki; 100 
kişinin imzalaması lâzımgelen bir tadil teklifini 
99 kişi imzalasa, fakat sülüsan kabul etse ka
nun olmryor. Buradan çıkıp Resmî Cerideye 
geçtikten sonra, artık usule ait olan hatalar bir 
kanunun kanuniyetini kaldırmaz. Dünyanm her 
tarafından bütün hukuk esaslarında böy
ledir. Teşkilâtı esasiye kanununa ve diğer ka
nunlara ait usul mahiyetinde vukua gelen 
hatalar Resmî cerideye geçince kanuniyet 
iktisap eder. Ondan rücu etmeğe imkân yok
tur, meğer ki ondan evvel Mecliste lâzımgelen 
muamelât yapılmamış olsun. 
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Arkadaşlar, bilhassa Faik Barutçu ve Fu-

ad Sirmen arkadaşlarımın, ellerindeki Teşkilâtı 
esasiye kanununun 23 ncü maddesinin alt taraf
larında gelen tefsirler hakkmda nazarı dikkatle
rini celbederim. 87 numaralı tefsir, III numaralı 
tefsir, bu tefsirler Büyük Millet Meclisinden 
çıkmıştır, Hükümetin teklifi ile geldiğini tah
min etmekteyim. Fakat yüz küsur kişinin yani 
sülüsanın imza ederek verildiğine kani değilim. 
Bu hususta tetMkat yaptırmaktayım. 

Evet işte. III numaralı tefsir Hükümetten 
gelmiştir ve Teşkilâtı esasiye encümeninden çık
mıştır. Sonra efendim, 87 numaralı tefsir Di
vanı muhasebat Reisliğinden gelmiştir, Meclis
ten çıkmıştır. Binaenaleyh bu noktai nazarı
mızı halletmiş olmağa medar olmak üzere eli
mizde iki de misal vardır ve zaten başka türlü 
mantık olmaz. Ben bu kanunu anlamadım, anla
yamadım diyorum arkadaşlar, bunun mâna
sını soruyorum, siz diyorsunuz ki; teksin, din
leyenleyiz, yüz küsur kişi olacaksın. Bir kanun 
maddesinin mânasını anlamanın istilzam ettiği 
faydayı mutlaka usulün yanlış bir anlayışına 
bağlanarak kurbanı yapmakta bir faydei ame
liye görmüyorum, tşte size iki tane misal. Birisi 
Hükümetten geliyor, diğeri de Divanı muhase
battan gelmiştir. Bu iki misalin bulunması çok 
iyi olmuştur, bu günkü ortaya atılan meselenin 
mahlûl olduğunu göstermekle zannederim ki 
yorgunluğumuzun önüne de geçmiş olur. 

GALİP GÜLTEKÎN (Konya) — Efendim, 
kısaca bu usul hakkındaki şeyler üzerinde ko
nuşacağım. 

Evvelce söz almış olan arkadaşlar iddiala
rında tadil ve tefsir maddelerinin ikisine de is
tinat ettiler. Halbuki Teşkilâta, esasiyenin 
102 nci maddesiyle Dahilî nizamnamenin 124 
ncü maddesi mahiyet itibariyle, muhtevası iti
bariyle başka başka şeylerdir. Evvelâ Teşkilâ
tı esasiyenin 102 nci maddesi bütün dünyada 
olduğu gibi esas teşkilât kanunlarının 
kolay kolay değişmemesi lâzımgeldiği hük
münü ihtiva ediyor. Bu gayet tabiidir. 
Bu hüküm yalnız âmme hukukunda değil hususi 
hukukta dahi mevcuttur. Malûmu âliniz esas 
nizamnamelerin tadili mevsuf bir ekseriyete ta
bidir. Amma onların tefsirinden bahsedilmemiştir 
ve lüzum da yoktur. Tefsir mevcut bir hükmü şu 
veya bu mânada anlamak olduğuna göre bu
nun için tefsirde böyle bir ekseriyet aranması
na lüzum yoktur. Zaten bu iki hüküm aynen 
kanunda değildir. Tefsir maddesinin tadil mad
desiyle alâkası yoktur. Sonra tefsir meselesi 
Dahilî nizamnameden de gayet açık olarak anla
şıldığı veçhile teklif bahsinde kanunlar arasın
da bir fark yapmamıştır. Halbuki Teşkilâtı 
esasiyenin 102 nci maddesi tadil teklifini hususi 
ahkâma tabi tutarken Dahilî nizamnamedeki 
tefsir maddesinde bütün kanunlar müsavi tutul
muştur. Onun için tefsir maddesiyle tadil 

maddesinin alâkası yoktur. Teşkilâtı esasiye bi
le bile tefsiri nazarı dikkate almamıştır. Onun 
için mevzu hükmün anlaşılması yeni bir hüküm 
koymak değildir. Sonra tefsir diğer kanunlar
la müsavi tutulduğu şuradan da bellidir ki 
Teşkilâtı esasiyede başka bir makamm tadil tek
lif etmek hakkı olmadığı halde tefsirde şimdi 
Refik İnce arkadaşımızın işaret ettiği ve zaten 
Dahilî nizamnamenin 124 ncü maddesinin altın
da da misal gösterildiği veçhile Divanı muha
sebattan bile tefsir teklifi yapılmıştır. Teşkilâtı 
esasiye kanunundaki tadil teklifini Dahilî nizam
namenin 124 ncü maddesinde tefsir esası ile bir 
tutarak tadil için muktazi ekseriyetin tefsir 
için de cari olduğu kanaati, maruzatımdan da 
müsteban olacağı cihetle, yerinde değildir. Da
hilî nizamnamedeki tefsir için mevzu nisap, bü
tün kanunların kabulü için muktazi nisaptır. 
O halde tefsir teklifi için nisaba lüzum yoktur. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) —Muhterem arkadaşlar; hukukçular hu
kuk lisaniyle bu madde hakkındaki mütalâala
rını beyan ettiler. Ben de hukukçu olmıyan, sa
dece bir fen adamı sıfatiyle kanunun bu madde
leri hakkındaki düşüncelerimi ve anlayışımı ar-
zetmek istiyorum. 

Bir kere esas teşkilât kanunumuzun madde
lerinin tadili meselesi mevzuubahistir. Bir çok 
arkadaşlarımızın da tebarüz ettirdiği veçhile 
böyle ana bir kanunun tadili bir İM, üç mebu
sun teklifiyle olmıyacağını 102 nci madde sara
haten gösteriyor. Ana kanunumuzda bir tadilât 
yapmak için hiç olmazsa Heyeti mumiyenin üç
te birinin talebi olması lâzım geliyor. Yani bu
günkü adedi mürettep 429 olduğuna göre 143 
mebusun böyle bir talebi yapması lâzımdır. 142 
kişi talep etse böyle bir teklif mevzuubahis olmı-
yacaktrr. Tadilâtm kabulüne gelince, o da sü-
lüsanı ekseriyetle yani 286 mebusun reyiyle ola
bilir. 285 reyle dahi Teşkilâtı esasiyemizin her
hangi bir maddesi tadil edilemez. 

Tefsire gelince: Tefsir maddelerini zikreder
ken ait olduğu kanunların tadili hükümleri 
dairesinde kabul edilir diyor. Binaenaleyh Teş
kilâtı esasiyenin tadilâtı veya kabulü hangi esas 
dahilinde yapılırsa tefsirin de aynı derecelerle 
kabul edilmesi lâzımdır, diyor. Amma bu o 
demek değildir ki herhangi bir maddede bir me
bus bir tereddüt hâsıl ettiği zaman mutlaka 143 
kişinin imzasını alıpta mı bir takrir verecektir. 
Bu, hakikaten absurt ve manasız bir şey olur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Ab
surt tâbiri yerinde midir? . 

SALÂH YARGI ( Kocaeli ) — Absurt 
diyemezsin bu, bir mütalâadır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( De
vamla ) — Bunun maddeten imkânı yoktur. 
Eğer bir tanemiz, beş tanemiz, 10 tanemiz bir 
tefsir talebinde bulunursak o zaman 144 arka-
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daşı nasıl ikna edeceğiz? Hakikaten böyle bir 
şey yapılamaz. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Tabii öyle ola
cak (Gürültüler). 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Salâhattin Bey, azizim siz söylerken 
hiç bir süzünüzü kesmedim. 

REİS — Arkadaşlara değil, doğrudan doğ
ruya heyeti umumiyeye hitap edin. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (De
vamla) — Şimdi tefsir için bir mebusun tefsir 
teklifi kâfidir. Fakat kabulü için, mânanın te
bellürü için yani tebellür ve tavazzuhu için ta
dilde kabul edilen esas sülüsanı ekseriyettir, 
286 mebusun kabul etmesi lâzımdır. Bu esas 
kabul edildikten sonra maalesef burada 286 me
bus görmiyorum, binaenaleyh, bu müzakereye 
devam edilemez kanaatmdayım. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
mazbatada arzettiğimiz mesele; müzakerenin ce
reyan tarzından tabiatiyle ikiye bölünmüştür. 
Bendeniz birinci kısım hakkında maruzatta bu
lunacağım. Bu mesele hallolunduktan sonra ay
rıca ikinci kısım müzakeresine geçeriz. 

Birinci kısım: Fuad Sirmen arkadaşımızın 
tahrik buyurdukları meseledir. Biz delillerimizi 
mazbatamızda zikretmiş bulunuyoruz. Bunu ar
kadaşları dinledikten sonra biraz daha geniş bir 
ifade ile huzurunuzda tekrar edeceğim. Bir ke
re biz takdim ettiğimiz mazbatanın usule ait, 
yani Teşkilâtı esasiyenin tefsirini istemek şar
tının bir imzalı mı, veyahut Meclis âzasmın 
üçte biri imzalı mı, olması noktai nazarını Teşki
lâtı esasiye encümeninde bir mühim mesele ola
rak uzun uzadıya müzakere ettik. Burada ko
nuşulan şeylerin hepsi orada da konuşulmuş
tur. belki biraz daha fazlasiyle; çünkü orada 
geniş zaman vardır. Bütün imkânları, hesap
ları ortaya koyduk. Vardığımız netice dayan
dığımız esas tamamen kanuni anlayışa istinad-
eden ve ikisi birbirine bağlı olan mühim bir nok
tadır. O nokta da şudur: Alelıtlak tefsirleri 
Teşkilâtı esasiye ve Daihlî nizamname yalnız bir 
kayitla takyit ediyor, diyor ki, « bir kanunun 
tefsiri o kanunun aslmm tabi olduğu nisabı mü
zakere ve usule tabidir.» 

Demek ki bir kanunun, Teşkilâtı esasiye ve
ya bir başka kanunun tefsiri için, fakat bu tef
sirin talebi değil kabulü için dikkat edilecek 
nokta o kanunun aslının kabulünde tabi oldu
ğu usul ve nisabın gözönünde tutulmasıdır. 
Bir kanun ister bir müzakereye, ister iki mü
zakereye tabi olsun bu, mevzuu bahis değildir. 
Çünkü tefsirler bir kere müzakereye tabidir. 
Bu doğrudan doğruya nisaba taallûk eden bir 
meseledir ki o da asıl kanuna taallûk eden bir 
noktadır. Nizamnamenin derpiş ettiği esasa gö
re teklifte üçte bir şartı tadile aittir. Buna 
muvazi olarak Teşkilâtı esasiyede Galip Gül-

tekin arkadaşımızla neticede bir fakat netice
ye giden yollarda bir küçük farkla, ayrıyız. Ken
dileri teminat olarak Teşkilâtı esasiyenin 102 
nci maddesinden bahsettiler. Teşkilâtı esasiye
nin 102 nci maddesi sarahaten Teşkilâtı esasi
yenin değiştirilebilmesi için yapılan tekliflerde 
üçle bir, o teklifin Umumî heyette kabulü için de 
üçte iki rey ister. 

Mazbata Muharriri arkadaşımızın da dedi
ği gibi, eğer tefsir için üçte bir şartı icap 
etseydi bu, kanunda sarahaten derpiş edilmek 
lâzım gelirdi. Tefsir kelimesinin de tadil keli
mesinin yanında 102 nci maddede yazılı olması 
lâzımdır. Mademki teklif için üçte bir imza bu 
maddede yalnız Teşkilâtı esasiyenin tadiline 
ait bir şart olarak konmuştur, bunu vazıı ka
nun ihmal etmiştir, tefsiri buraya yazmamışta* 
diye bu şartı kendi kendimize tefsire de teşmil 
etmeğe imkân yoktur. Çünkü bu suretle, unut-
mıyalım, gayet esaslı bir noktadır, kendi tah
minimizle bir tadil ve tedvin yapmış oluruz, 
bu hükme varmış oluruz. Vazıı kanun Teşkilâtı 
esasiyenin yalnız değiştirilmesi için üçte bir 
imzalı takrirle yapılabileceğini şart kılmıştır ve 
işte tefsir teklifini böyle bir şarta bağlı kılma-
mıştır. 

Fakat bu tefsirin Mecliste kabulü sarahaten 
asıl kanun olan Teşkilâtı esasiyenin kabulü şar
tına bağlıdır. Yani bu kabul üçte iki ekseri
yetiyle olabilir. 

Nizamnamenin 124 ncü maddesinin hükmü de 
bu fikri teyit ve ikmal eder mahiyettedir. Orada 
deniliyor ki; bir kanunun tefsirinin, yani tefsir 
fıkrasının ka-bulü, (Dikkat edelim, teklifi de
ğil, tefsiri) onun aslmm tabi olduğu şartlara 
tabidir. Bu arzettiğim kanunun maddeleri iki 
noktada taayyün eder. Bir arkadaşımız tef
sirlerin ehemmiyetlerini derecelere ayırarak ken
di takdîrleriyle bunlara bir takım sıra ve ma
hiyetler vererek burada tariflerde bulundu. 

Barutçu arkadaşımız mantıki bir tefsirden, 
tedvini gibi bir kıymet ve ehemmiyeti olan bir 
takım tefsirlerden ve sonra mevzuu tatbikat 
bakımından değiştireceği mahiyette olan tef
sirlerden ve bu tefsirlerin derecei kıymet ve 
kuvvetlerinden bahsetti. Bendeniz tefsirden 
böyle bir şey anlamadım. Alelıtlak muhterem 
arkadaşlarınım da tefsirde böyle kıymet, ehem
miyet ve derece farkı arayacaklarını zannetmi
yorum. Bir tefsir bir tefsirdir. Tefsirler ka
nunun bünyesinde sarih olmadığı bahanesiyle 
bir mânayı kaldırıp onun yerine başka bir mâ
nanın konulması gibi bir gayeyi tazammun 
etmeyip oraya esas mânayı daha eyi anlaşılır 
bir şekilde koymak için yapılır. Kanunu anla
yışta bir fark varsa tefsir o farkı tatbikatta bir
leştirici bir yola gitmektir. Aksi halde bir 
tefsir değil yeni bir tedvin yapmış oluruz. 

Binaenaleyh dedikleri gibi hareket edersek 
birtakım zati mülâhazalarla kanunun içinde 
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sarahaten yazılmamış olan hükümleri ve bilâ
kis aksine sarfh denebilecek olan eksiklikleri va
rit gibi farzedilip onu kendi takdirimize göre de
ğiştirmiş s oluruz. Bu harekette kanuna hürmete 

bağlı kalmak noktasından kusur olacağı kanaatin
deyim. Encümen ekseriyetimizin reyi, arzetti-
ğim gibi, kanunlarımızın ayrı, ayrı madde nu
maralarını tekrar zikredip de tasdik etmek yo
lunu açmryacağım, kanunlarımızın sarih bir su
rette üçte birle teklif etmek zaruretini hiç bir 
yerde kaydetmemiş olduğu noktasına istinat 
(etmektedir. Kanunun üçte bir imzalı teklif 
yapmak zaruretini yalnız Teşkilâtı esasiyenin 
tadil teklifinde kastetmiş bulunması esastır. Bir 
noktaya daha müsaadenizle temas edeceğim. 

Bu noktaya Fuad Sirmen ve înce arkadaşı
mız temas buyurdular. Dediler ki, «İşte bu 
dediğiniz şeyleri ifade eden mazbatayı kabul 
etmek de bir tefsirdir. Onun için de tabii 102 
nci maddenin hükmü malûmdur, mürettep ade
din üçte ikisinin kabul reyi vermesi mecburiye
ti vardır.» Vakıa Fuad Sirmen arkadaşın ne 
şekilde takrir verdiklerini bilmiyorum. Burada 
dediklerine göre bu mazbata müzakere oluna
maz teklifinde bulunuyorlar. Yani kendi fikir
leri kabul olunmuş gibi bizim mazbatamız da 
bir tefsir imiş gibi ve tefsir talebi için üçte bir 
olur imzalı bir takririn mevcudiyeti şart imiş 
gibi teklif yapıyorlar. Bu olmadıkça bunu mü
zakeresi ve intacı kanunsuz olur diyorlar. 

Dikkat buyurulursa bizim teklifimiz tefsir 
değildir, Arzettiğimiz, kanunların sarih mevcut 
kelimelerinin birbirine eklenerek ifade ve mâ
na verilmiş olan şekildir. Tefsir aranıyorsa ken-
dilerininki bir tefsirdir. Bizim teklifimizde hiç 
bir değişiklik ve kanunlar dışmda yenilik yok
tur. Bunun müstakar ve mevcut olan şekil ve 
mânası budur, diyoruz. Halihazırdaki mânada 
bir müşterek anlaşmayı teminle kalıyoruz. Hal
buki arkadaşımız, metne tamamen zrt olan ve 
metinle asla uymıyan bir ifade ve fikri burada 
teklif ediyorlar. Yani Faik Barutçu arkadaşı
mızın ibareleriyle arzedeyim, bir nevi tedvini 
mahiyette bir teklif yapıyorlar. Mevcut vaziyeti 
ifade eden mazbatamız için «Bunun kabulü üçte 
iki ekseriyet ister» diyorlar. O halde ne ola
caktır. Bir esasm mevcut aslmm kabulü üçte 
iki, nakzınm kabulü de üçte iki ekseriyet is
terse bu iş intaç edilemez demek olacaktır. Ya
ni Meclis bu tefsir içinde bir dairei fasideye gir
miş olacaktır ve aynı arkadaşlar Sirmen'in tek
lifine göre Meclis kendisine havale edilen işi 
intaç edemiyecektir. Bu olur mu? îşin tefsire 
taallûku var mı, yok mu? Bundan o mâna an
laşılır. Şimdi huzurunuza gelen encümen maz-

. batasmda şimdiye kadar anlaşılmış olan bir 
mânadan başka bir mâna ifade olunsa bu tef
sir talebi olur ve bunun için üçte iki istemeği 
anlarım. Fakat bunun hakkmda yapılan mazba
tada şimdi ifade olunduğu gibi bunun mânası 

şimdiye kadar yapılmakta olan şeklin tekrarı
dır. Yaptıkları teklif müzakerenin ve bir neti
ceye varmanm imkânsız olduğunu ifade etmek
ten başka bir şey değildir. Sonra arkadaşlar, kü
çük bir noktayı da arzederek sözlerimi bitire
yim, 
Bizim kanunumuz, alelıtlak Teşkilâtı esasiye ka
nunu inzibat ve istikrar bakımından çok esaslı 
zincirleme bir mantık silsilesiyle bir takım hü
kümler koymuştur; . demiştir ki, Cumhuriyet 
hakkında ne Meclis, ne ekseriyet, ne sülüsan, 
hiç kimse tarafından hattâ ittifakla bile böyle 
bir teklif dahi yapılamaz. Sonra Teşkilâtı esa
siyenin diğer maddeleri alaıtlak istikrarı göz-
önüne almıştır. Bunu değiştirmek teklif için 
üçte bir imzalı bir takrir ve kabulü için üçte 
iki rey elzemdir. Tefsire gelince, alelıtlak tef
sirler için koyduğu umumî kaideyi kâfi göre
rek teşkilâtı esasiyenin tefsiri talebi için dahi 
hiç bir hususi hüküm koymağa lüzum görme
miştir. Yalnız tadilin olduğu gibi tefsirin dahi 
kabulünü üçte iki reye muallak olarak kabul 
etmiştir ve bu mantıkî silsileyi bu suretle ikmal 
etmiştir, insan bunu gözönüne alır da tabii bir 
silsile takip ederek yukarıdan aşağıya mütalâa 
ederse hükümlerin tam ve mükemmel olduğunu 
anlamaktan geri kalmaz zannediyorum. Bina
enaleyh, mazbatamızda teklif edilen usul bahsi 
tamamen yerinde ve muvafıktır. Bunun kabu
lünü Muhterem Heyetinizden rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; usule taallûk eden mesele iki kıs
ma ayrılmaktadır. Birincisi, tefsir teklifi için 
sülüs ekseriyete lüzum var mı, yok mu; ikincisi; 
encümenin tanzim ettiği mazbatanın hüviyeti ne 
dir? Yani bir mebus tarafından Teşkilâtı esa
siyenin bir maddesinin tefsirini talep' etmek ca
iz olduğu takdirde, yani birinci usul meselesi
nin hallinden sonra encümen tarafından; bunun 
mânası şu şekildedir ve bir tefsire lüzum yok
tur demek doğru mudur, değil midir? Eju ci
heti tetkik etmek lâzımgelir. Bendeniz -
ce birinci meselede, yani tefsir teklifi 
için sülüsani ekseriyete lüzum yok
tur. Çünkü teşkilâtı esasiye kanununun malûm 
olan maddesindeki « tadili » kelimesi bile mu
kayyet bir hüküm ifade eder. Takyitse mikta
rına hasrolunur. Binaenaleyh bu kaydi 
teşmile imkân yoktur. Kaldı ki nizamnamenin 
124 ncü maddesini baştan sonuna kadar dik
katle okursak ibaredeki tadil hakkında esas da
ha iyi tezahür eder. Yalnız fıkraları okumak 
kâfi gelmiyor, bazı tereddütler oluyor. Bende
niz maddeyi baştan sonuna kadar okuyunca işi 
daha iyi anladım. 10 ncu bapta, 124 ncü mad
denin başında kanunların tefsiri diyor: «Bir 
kanunun tefsiri lâzımgeldikte, tefsir talebim 
havi esbabı mucibeli tezkere veyahut takrir o 
kanunu bidayetten müzakere etmiş olan encü
men veya encümenlere havale olunur. 
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Şayet o kanunu, hususi bir encümen tetkik 

etmiş ise vekâletlerle mütenazır encümenlerden 
âza almak suretiyle 15 kişiden mürekkep mu
vakkat bir encümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti umumiyeye ar-
zedilerek tefsiri mutazammm fıkra müzakere 
edilir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nisabı lâzım ise tefsir fıkrası da aynı 
usul ve nisaba tâbidir. Tefsiri mutazamnmı fık
ralar yalnız bir defa rey konmakla iktifa 
edilir.» 

Dikkat buyurunuz tefsir değil fıkranın re
ye konulması maksuttur. Bir tefsir fıkrasının 
kabulü diyor. Şu hale nazaran arkadaşların 
izah ettiği üzere bendeniz de encümenle bu 
noktada hemfikir olarak fazlaca bir tereddüde 
mahal görmüyorum. Yani Hükümet de, mebus^ 
lar da bunu teklif edebilirler. Bakınız şimdi 
kürsüde aklıma geldi. Öyle olsa Hükümetin, 
Teşkilâtı esasiye kanununun bir maddesinin 
tefsirini talep edememesi icabedecektir. Olabi
lir ki Hükümet Teşkilâtı esasiye kanununun bir 
maddesinin tefsirini talep etmek mecburiyetin
de kalır. O zaman Hükümete diyeceğiz ki; 143 
tane mebus bul da bu derdi başından at, bu işi 
hallettir. Kürsüde hatırıma geldi bu. Onuu 
için tereddüde mahal yoktur. 

İkinci nokta; müsaadeleriyle muhterem Pe-
kerle hemfikir olamıyacağım. Çünkü şimdi 
tefsir, ne olursa olsun bu bir mâna tâyinidir. 
Malûmu âlileri hukuku umumiyemizin esasla
rından olan ve hukuku umumiye tarihimizde 
yer almış olan ve fakat bugün mer'i bulunma
yan eski kanunu esasimizin bir maddesinde, 
117 nci maddesinde diyor M; «bir maddei ka-
nuniyenin tefsiri lâzımgeldikte umuru adliyeye 
müteallikse tâyini mâna...» tefsiri, tâyini mâna 
şeklinde tarif ediyor. Yani hukuku âmmemize 
girmiş olan bir metinde tefsire tâyini mâna di
yor. Şimdi ya Refik Ince'nin dediği gibi veyahut 
Encümenin dediği, ikisinden birine mahmul, bu 
iş tâyini mâna istiyor, bunun herhangi birisine 
karar vermek Teşkilâtı esasiyede bir tefsir yap
mak demektir. Amma Encümenin mazbatası 
şeklinde şöyle bir tarz, nasıl anlatayım, ters ta
raftan mı, şöyle bir yazılış, makûs bir ifade ile 
bir şey var: 

«Netice olarak masuniyeti refedilen bir meb
usun o meselede durumu ve teminatı bütün va
tandaşların mahkeme huzurundaki durum ve 
teminatının aynı olduğu ve hüküm verilinceye 
kadar o mebus hakkında Büyük Millet Meclisin
den tekrar karar almağa mahal olmadığına ve 
kanunun neşrinden beri bu yolda vâki tatbika
tın da kanunun ruh ve mânasına tamamen uy
gun bulunduğuna» 

O demek mânayı tâyindir. Şimdi alt tarafı 
«Ve bu itibarla tefsir talebinin gayri varit görül
düğünden...» neden gayri varit oluyor. Açıkçası 

şu arkadaşım soruyor, diyorki, Teşkilâtı esa
siyede şöyle bir hüküm var: «Bir mebusun maz-
nunen isticvabı veya tevkifi veyahut muhakeme
sinin icrası». Mebus arkadaşımız diyor ki, bunun 
mânası şudur. Encümen diyor ki, bunun mânası 
budur. Bu bir tefsirdir. Ne olursa olsun, ya bu 
şekilde, ya şu şekilde nizamnameye tevfikan ka
bulü için sülüsanı ekseriyet lâzımdır, gerek bu 
ibarenin gerek öteki ibarenin kabulü için, ben
denizin şahsi kanaatim budur. Bunun başka 
mânası yoktur. O takdirde şu olur: Encüme
nini dinledik. Encümenin anladığı şekilde çıkar
sa sülüsanı ekseriyete lüzum yok, mebusun an
ladığı şekilde çıkarsa sülüsanı ekseriyete lüzum 
vardır, mânası çıkar. Böyle değil mi? Ben böyle 
anlıyorum. Onun için bendenizce bu nokta 
gayet mühimdir ve benim gibi anlıyan arka
daşlar da var. Şimdi ne oluyor? Dahilî nizam
namenin 124 ncü maddesinin ruhundan bu şe
kilde ayrılmış oluyoruz. Yani Teşkilâtı esasi
ye kanununun mânası ifade olunuyor, fakat 
sülüsanı ekseriyete lüzum görülüyor. Onun için 
bendeniz de Fuad Sirmen ve Kemalettin Kamu 
arkadaşlarımızın vermiş oldukları takriri doğru 
görüyorum. Yani takrirlerinin bir noktasını 
doğru görüyorum. 

RECEB PEKER (Kütahya) — ikisi bir bi
rinin zıddı, ikimizle de mutabıksınız. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Müsaade buyurun, ben belki hatâ edebilirim. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Hata etmiye-
siniz diye söylüyorum. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 
Kemalettin Kamû'nun ve Fuad Sirmen'in tak-
rirlerindeki noktai nazarlarının yalnız bir kıs
mında kendileriyle hemfikirim, diğer kısmın
da değilim. Teşkilâtı esasiyenin tefsirini tek 
bir mebus talebedemez, bu noktada kendile
riyle hemfikir değilim. İkinci noktada hemfi
kir oluyorum. Yani şu ibarenin dahi reye ko
nulması için, Encümen mazbatasının kabulü 
için de sülüsanı ekseriyet lâzımdır. Şimdi bil
mem tavzih edebildim mi Recep Bey? Tavzih 
edebildim se meselenin halledilmiş olacağını zan
nediyorum. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, ben
deniz noktai nazarımıza muhalif noktai nazar 
muhafaza eden arkadaşlara cevap vermek için 
söz aldım. Şimdi kendilerinin noktai nazarını 
daha etraflı bir şekilde öğrendiğim için bende
niz de maruzatımı herbir husus hakkında ayrı 
ayrı arzetmek istiyorum. 

Teşkilâtı esasiye encümenimizin sayın reisi 
Şimdi izah buyurduları ki, kanunlarımızda Teş
kilâtı esasiye kanununun tefsiri için talepte bu
lunmak hususunda herhangi bir sarahat yoktur. 

Tadilde olduğu gibi değildir. Teklif için 
bö^le bir istisnai hüküm mevcut olmamasına 
göre orada tadil usulüne gitmenin yeri yok-
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tur, kanunlarımızın bu günkü mevcut şekli bu
nu âmirdir, buyurdular. Bendeniz kanunları
mızın bu günkü mevcut şeklinin tamamen bu
nun aksini âmir olduğu kanaatindeyim. Sebep-
leıini arzedeceğim: 

Arkadaşlar, bizim Teşkilâtı esasiye kanunu
muzda, Teşkilâtı esasiye kanunundan gayri di
ğer kanunların dahi ne suretle tefsir edilece
ğine dair bir kelime mevcut değildir. Kanun
larımızın umumî ve mutlak olarak ne suretle 
tefsir edileceği Dahilî nizamnamenin bu hususa 
mütedair 124 ncü maddesinde görülmektedir. 
Binaenaleyh biz ne yapacağız? Gerek Teşkilâtı 
esasiyenin bir maddesi olsun gerek lâalettayin 
bir kanunun maddesi olsun orada tefsir için 
mevcut kanun hükmü ne ise ona gideceğiz. 
Bu hüküm de 124 ncü maddedir. Kanunların 
sureti teklifini gösteren maddede tefsir için ay
rı bir hüküm yoktur. Binaenaleyh tefsir usulü
ne gidilemez mülâhazası varit olursa bu mü
lâhazayı, ki Teşkilâtı esasiye kanunu için ya
pılacak tefsirler için, sayın Peker arkadaşımız 
ileri sürüyorlar, bendeniz bu noktai nazara kar-
şi şu şekilde cevap verebilirim. Kanunlarımı
zın teklif usulüne dair Teşkilâtı esasiye kanu
nunda bir maddemiz vardır. On beşinci madde. 
Bu maddeyi okuyacak olursak, kanunlar, İcra 
Vekilleri heyeti tarafından veya mebuslar ta
rafından teklif olunur der, Şimdi Teşkilâtı esa
siye kanununda teklife ait bir hüküm varken 
tefsire ait bir hüküm yoktur. Binaenaleyh, tef
sirler de bu kayıtla mukayyettir hükmüne va
rırsak o zaman lâalettayin kanunların tefsi
rini herkes ister gibi bir neticeye varırız. Hal
buki orada hasrü kasredilmiştir. Bu neticeye 
gidilebileceğine göre demin de arzetmiş oldu
ğum gibi ana kanunda tefsir usulüne dair için 
bir kelimei vahide olmadığından bizim de isti
natgahımız Dahilî nizamnamemizin 124 ncü 
maddesidir. 124 ncü maddede tefsir talebi
nin adi kanunlarda Hükümetten veya me
buslar tarafından gelcegini gösteren keli
meler sarahaten yoktur amma ona yakın 
kelimeler vardır. 124 ncü maddenin birin
ci fıkrası diyor ki tefsir talebi bir tezkere 
ile icra Vekilleri heyeti tarafından istenildiği 
zamana yazılır, takrir mebus tarafından istendi
ği zaman yazılır. Bu iki kelime gösteriyor ki, 
tefsir talebi ana kanunumuzda mezkûr olmadığı 
halde ancak ve ancak bu iki merci tarafman is
teneceği anlaşılıyor. Bir tefsir talebi vâki oldu
ğu zaman yapılacak usul bunu tamamlayıcı 
olarak ayni maddenin 4 ncü fıkrasmdadrr. Dör
düncü fıkrada diyor ki, « Asıl kanunun kabulü 
için ne gibi usul ve ekseriyet nisabı lâzım ise 
tefsir fıkrası da ayni usul ve nisaba tabidir » 

Şimdi arkadaşlar, uzunuzadıya izahatta bu
lunarak sabrınızı suiistimal etmek istemem. Ay
ni kanunda yapılacak tadilâtın zevabıt altma 
alınmasının sebepleri cümlenizce malûmdur. 

Bunun üzerinde fazla durmak istemem. Yalnız 
bendeniz aksi mütalâada olan arkadaşlara so
ruyorum. Kanunların mânasını anlayıp seneler
ce tatbik ettikten sonra ki bizim hâdisemizde, 
masuniyeti teşriiyesinin kaldırılmasına karar 
verildi, veya verilmedi demenin mânası Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin kurulduğu günden-
beri şimdiye kadar cereyan eden usul dairesin
de gitmekte iken bir arkadaşımla çıkıyor, bu 
usulün Teşkilâtı esasiye kanununun muayyen 
maddesinin ruhuna münafi olduğunu ileri sürü
yor. Arkadaşımızın teklifini encümen ka
bul etmemiştir, bu günkü usul doğrudur demiş
tir. Aksi olarak Encümenin kabul ettiğini dü
şünürsek Teşkilâtı esasiyenin bu güne kadar tat
bik edilen şeklini değiştirmek olmuyor mu? Bu 
değişildik mahiyeti asliyesi itibariyle kanuna 
mâna vermektir. Şudur, budur amma tatbikat
ta ne netice husule getirecektir. Ana kanunu
muzun o güne kadar tatbik edilmiş olan şek
lini değiştirip yerine başka bir şekil konmasını 
istilzam edecektir. Binaenaleyh, bendenizin 
esas olarak dayandığım fikir budur. Bu mad
dedeki kabulü kelimesini muhterem encümeni
mizin anladığı gibi iptidaen teklife şâmil değil
dir. Mücerret kabule taallûk eder gibi kısa 
mânada alıp o şekilde yürümek şimdi arzetti-
ğim mülâhaza dolayısiyle bendenizce Teşkilâtı 
esasiyenin tanziminde hâkim olan ruha münafi 
olur. Bu meseleyi hal için istinadettiğimiz nok
ta budur. Şimdi bu yoldan gidildiği zaman ne 
olacaktır. Neticei tatbikiyesi bence encümen 
orada gerçi biraz yaklaşır gibi, hiç olmazsa tef
sir fıkrasının kabulü için sülusanı ekseriyetin 
mevcudiyeti lâzım demişlerse de bu yine teh
likelidir. iptidaen sevkde dahi bu usule riayet 
lâzımdır ki, Teşkilâtı esasiye üzerinde heran 
ve kolaylıkla böyle tadil veyahut takarrür et
miş olan tatbikatı değiştirici neticelere varılma
sın. Bence bu neticelere ancak bu zevabıt al
tında vâsıl olmak lâzımgelir. Bendenizin esas 
noktar nazarım budur ve bu hususta usule tâbi 
olarak bendenizde kanaat tevlit eden sebepler 
bunlardır. Şimdi Sayın Receb Peker'in buyur
duklarına kısaca cevap arzedeyim. Bendeniz
ce dikkatle okunursa görülür ki, ifadelerinden 
daha vazıh olarak anladım, bu hazırladıkları 
mazbatayı bir tefsir mazbatası mahiyetinde 
telâkki etmiyorlar. Yanlışsa tashih buyur
sunlar. Bu mazbata şimdi reyinize konul
mak lâzımgeldiği takdirde bu usul meselesi 
hallolunduktan sonra Meclisi Âlinin sülusanı 
ekseriyetine iktiran etmemek lâznngeleceği çün
kü tefsire lüzum görmediği neticesine varmış
tır. Bendenizce bu noktai nazar dorğu değildir. 
Bizim Meclisin şimdiye kadar olan teamülü ve 
tefsirin esas hukuki mahiyeti gözönüne almırsa, 
fıkra yapılsın yapılmasın ileriye sürülen nok
tai nazarları esbabı mucibesiyle ret ve o esbabı 
mucibeyi Meclis Heyeti Umumiyesi kabul etme-
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si demek o kanunun bir maddesini tefsir etmek 
demektir. Binaenaleyh bu noktai nazarda bu
lunmamaları verdiklerini yani bendenizin 
endişemi mucip olan hususu hiç olmazsa kısmen 
azaltan Meclis kabul ederken bu usul ve merasi
me riayet edecektir, şeklindeki verdiklerini ge
ri almış oluyorlar. O noktadan da bu mazbata
nın bu şekilde yani mutlak ekseriyetle tasvip 
edilip mer'iyet mevkiine girmesini bendeniz doğ
ru görmem. Sonra bendeniz mazbatada bu 

• mazbatanın müzakereye şayan olmadığını ar-
zettim ve bunun karar altına alınmasını iste
dim .Çünkü teklif usule uygun olarak gelme
miştir. Encümenimiz bendenizin noktai nazarım
da olsalardı, bu iş daha encümende iken kanu
nun istediği mezasime uygun olarak teklif ya
pılmadığından dolayı müzakere mevzuu ittihaz 
edilmemiştir diyeceklerdi. Şimdi görüyorum ki 
eğer bizim bu mazbatamız sülüsanı ekseriyetle 
kabul edilmek lâzım geliyorsa Fuad'm verdiği 
mazbatanın müzakere edilmemesi hakkındaki 
takririn de sülüsanı ekseriyete iktiran etmesi 
lâzımgelir demek istiyorlar 

REOEB PEKER (Kütahya) — Kabulü için 
BÜlüsan lâzımdır diyorum. 

FUAD SİRMEN ( Devamla ) — Teşkilâtı 
esasiye kanununun muayyen bir maddesinin 
tadilini istemiyorum bendeniz. Tadil için yapıl
mış olan, teşebbüs edilen yolun kanun hüküm
lerine uymadığı ve binaenaleyh müzakere edile-
miyeceğini söylüyorum. Bunda da biz sülüs ve 
sülüsan arayacak olursak ne olacak? Usulü da
iresinde müzakere edilebilmesi için Büyük Mil
let Meclisine gelince madde hakkmda bir müta
lâa söyliyerek Peker arkadaşımızın mütalâa
sını kabulde bendeiz şahsan isabet görmemekte
yim. Hulâsatan şunu arzedeyim ki, kanunun ted
vininde Meclisin istihdaf ettiği gayeyi sıkı sıkı
ya tutup Teşkilâtı esasiyenin şu veya bu mü
lâhaza ile şimdiye kadar gördüğü tatbikten baş
ka bir şekle imale edilememesi için bir mebusun 
teklifi kâfi olmamak lâzımdır. 

Binaenaleyh teklifte dahi kabul gibi 
sülüs ve sülüsanı ekseriyetin mevcudiyeti şarttır. 

Bendeniz bu mütalâalarıma binaen, bu usu
le riayet edilerek huzurunuza gelinmediği için 
Encümenin bu mazbatasının Yüksek Mecliste 
müzakere edilip kabulü veya reddi cihetine gi-
dilemiyeceğini, yani bu hususta karar cihetine 
gidilemiyeceğini arzettim. Takririmin bu yol
da kabulünü rica ederim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, muhterem Refik ince arkadaşımız 
bendenize bir iki sual tevcih buyurdular İd... 

REFÎK İNCE (Manisa) — Cevaben, cevaben. 
FAfK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Amma sual şeklinde. Onun için söz aldım 
efendim. Mütalâalarıma temas buyuran arka
daşlarıma arzı cevap edeceğim. 

Buyurdular ki, bir mebus Teşkilâtı esasiye
nin bir maddesinin, bir metnin^ bir hükmünün 
manasım anlamazsa ne yapar? Efendim, mü-
lâtafaya müsait olsaydı Nashettin Hoca'nm ce
vabım verecektim Eğer hakikaten anlaşılmı-
yoısa usulünce, ̂ .takrir verirler. Hakikaten madT 
de anlaşılamıyorsa.. Bunun için nasıl sonunda 
sülüsanı ekseriyet bulunmak lâzım ise evvelden 
sülüsü de temin etmek mümkündür. Yeterki 
anlaşılamıyan o maddenin bu mahiyetine işti
rak eden arkadaşlar bulunsun. Yoksa, teklifi 
herkes anlıyorsa o zaman yalnız onun mânasını 
kendisinin anlamadığına hükmetmek iktiza 
eder. Buyurdular ki bir mebus kanun teklif 
ediyor. Kanun teklif etmek hakkını haiz olan 
bir mebus neden tefsir talebinde bulunanlasın. 
Efendim; bahis, Teşkilâtı esasiye bahsidir. Teş
kilâtı esasiye kanununda yapılması lâzımgelen 
tadilâtın bir takım merasimi vardır. Buna ri
ayet etmek şarttır. Mesele budur. Nizamname
de 146 ncı maddeyi okumayı tavsiye buyur
dular. Bu maddeyi bendeniz okudum. Bu mad
de Teşkilâtı esasiye kanununun nasıl tadil edile
ceğine dair olan hükmünü nakleden bir usul 
maddesidir. Onu aynen nakletmiştir. Yani Teş
kilâtı esasiye kanunu şu şekilde tadil olunur 
demiştir. Bendeniz şu noktayı ileri sürdüm: 
Dedim ki, eğer Teşkilâtı esasiye kanununun 
tadiline dair olan maddenin şartları bir ara
ya gelmezse o zaman o maddeye istinaden va
rılacak olan karar bir hüküm ifade etmez. Refik 
ince buyurdular ki, hayır bir kanun mademki 
kabul edilmiştir, Ceridei resmiyede neşredilmekle 
kanun olur. Efendim, bir defa Teşkilâtı esasiye 
kanununun bir maddesi var. Malûmu âliniz 
Teşkilâtı esasiyenin herhangi bir maddesinin ih
maline imkân yoktur, herhangi bir maddenin 
hükmünün ihmali neticesinde çıkan bir kanun, 
kanun değildir. Çünkü Teşkilâtı esasiyeye mu
halif bir kanun olamaz; Teşkilâtı esasiye ka
nununun hükümlerine muhalif kanun olmaz. 
Teşkilâtı esasiye kanununun zevabıtı birer hü
kümdür. Bunların ihmali ile yapılan bir mad-
dei kanuniye kanun olamaz, tefsir dahi yapılsa 
hüküm ifade etmez. 25 nci maddenin altındaki 
tefsirleri okumaklığımızı tavsiye buyurdular, 
okudum, baktım. Hükümet tarafından gelmiş 
tezkere üzerine tefsir var, Fuad Sirmen temas 
buyurdular. Farz buyurunuz ki evvelce böyle 
bir şey sepketmiş olsa dahi kanunun metnine 
muhalif ise taamüle itibar olunmaz. 

Galip Gültekin arkadaşımız dediler ki; tef
sirler ne tadildir, ne de kanunun kabulüdür. 
Onda böyle ekseriyet aramağa lüzum yoktur. 
Arkadaşıma verilecek cevap şudur: 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Teklifinde. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — O 

halde diğerlerine cevap vermekle ona da cevap 
vermiş olacağım. 
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Abdurrahman Naci arkadaşımız bize karşı 

biraz sert konuştular. Ona verilecek cevap şu
dur : Her halde burada mütalâa serdeden arka
daşların mütalâa ve beyanatı hürmet görmeğe 
lâyık addedilmelidir. Teşkilâtı esasiye encüme
nimizin muhterem reisi Recep Peker arkadaşımız 
buyurdular ki, Teşkilâtı esasiye kanununun 102 
nci maddesi tefsirden bahsetmemiştir. Binaena
leyh bu maddeyi tefsirde tatbik edemeyiz. Ger
çi Teşkilâtı esasiye kanununun hakikaten 102 
nci maddesi tefsirden bahsetmiyor, yalnız tadil
den bahsediyor. Fakat Nizamnamei dahilinin 
124 ncü maddesinin bir fıkrası tefsirin nasıl ola
cağını gösteriyor. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Nasıl olaca
ğını değil, nasıl kabul olunacağını gösteriyor. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Devamla ) — 
Evet. Nasıl kabul olunacağını. 

Bendeniz diyorum ki; kabul nedir, bir kanu
nun kabulü demek; o kanunun kanuniyet kes-
betmesi demektir. Bir kanunun kanuniyet kes-
betmesi için ne gibi usul ve merasim ve şerait 
lâzım ise o usul ve şeraite riayet edilmedikçe o 
kanun kanun olmıyacağı için, kanuniyet kes-
betmiş bulunmıyacağı için, artık o kabul mâna
sını taşımaz. Binaenaleyh bendeniz metin üze
rinde hükmün sarahati karşısında kanaatlerimi 
arzettim. Ondan sonra ilâveten dedim ki; aynı 
zamanda bunun diğer bir faidesi vardır, realite 
bakımından faidesi vardır. O da şudur: Tefsir 
suretiyle tedvine, yakm bir şekilde ileriye gi
dilebilir. Realitede bu vardır. Teşkilâtı esasi
ye metninin üzerinde de bu mümkün olabilir. 
Binaenaleyh eğer Teşkilâtı esasiyenin tadili mev
cut ve mevzu zevabıta harfiyen riayet edeceksek 
o halde realitede mevcut olan bu şeyin dahi Önü
nü alacak teminatı muhafaza etmiş oluruz. 
Bu benim gerçi şahsi mütalâamdır. Kıymetli 
Recep Peker arkadaşımız benim şahsi ve indî 
mütalâalarımla bir nevi kanuna ayrı bir istika
met vermek 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REİSİ REOEB 
PEKER (Kütahya) — Asla indî diye bir tâbir 
kullanmadım. Bütün Meclis hayatımda bunu hiç 
bir arkadaş için kullanmadığım gibi tasavvur 
dahi etmedim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — E-
vet. Benim şahsi mütalâam. Fakat ilâveten arzet
tim ki şahsi mütalâası dediler. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REİSİ RECEB 
PEKER (Kütahya) — Tamam. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Evet şahsi mütalâamdır fakat bunu ilâveten ar
zettim. Asıl mütalâam metin üzerindedir, hüküm 
üzerindedir, kanaatim budur. Diğeri amelî bir 
faydasını ilâve ve tebarüz ettiren bir mütalâ
amdır. 

Bir misal arzedeyim; geçenlerde, epeyce var, 
bir tefsir kabul ettik. Yüksek Heyetiniz yerin

de bir tefsir kabul etti. Askerî tayın miktarının 
tezyidi hakkında idi. Askerî tayın miktarının 
tezyidine dair ek bir kanun vardı, bu ek kanun 
soğuk mmtakalardaki tayın miktarını tezyit edi
yordu. Kanunun birinci maddesine ek bir ka
nundu. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Evvelce tezyit edilmişti, ramazana aitti. 

FÂÎK AKMED BARUTÇU (Devamla) — 
Kanunun ikinci fıkrasında da ramazana ait ta
yın miktarı vardı. Tatbikatta bunu ikinci fık
raya da teşmil etmişler. Kanun sarahaten bi
rinci fıkraya ek bir kanundu. Eğer heyeti umu-
miyesine ait ve şâmil olması lâzım gelseydi 
maddeye ek olması iktiza ederdi. Birinci mad
deye ekti. Binaenaleyh eyyamı adiyeye ait 
olan erzak miktarını tezyide matuf bir mâna ta
şımakta idi. Meclisi Âli bunu mantıki bulmadı 
ve soğuk mmtakalarda ramazandaki tayın mik
tarının da tezyidine şâmildir, yani ikinci fık
raya da şâmildir dedi. Sarahaten kanun birinci 
maddeye ek olduğu halde mantıki esbap ile 
vazıı kanunun maksadı dahilinde bir tefsire 
varıldı. Bu bir hüküm olabilir. Mantıki se
beplerle böyle ileriye giden tedvin mahiye
tini taşıyacak tefsirler olabilir. Muhterem ar
kadaşımız Fuad Sirmen'in şimdi izah ettiği 
ve benim de temas ettiğim veçhile Refik İnce 
arkadaşımızın teklifi kabul edilecek olursa bu 
18 senelik tatbikatı değiştirecek bir hüküm ola
caktır. Bendeniz demek istiyorum ki, Teşkilâtı 
esasiyenin kapısına kolay kolay gidilmemeli. Bu 
husustaki zevabıta riayet edilmek lâzımdır, in-
tihaen aradığımız. ekseriyeti bidayeten dahi 
aramak lâzımdır. Bu arzettiğim, tatbikattaki 
faidesi bakımındandır. Şahsi olarak arzettiğim 
mütalâa budur. Yoksa asıl mütalâam metin 
üzerindedir, hüküm üzerindedir. 

Hulâsa arkadaşlar; maruzatım şudur ki, bu
nun tefsir yoliyle halledilebilmesi için evvele
mirde adedi mürettebin sülüsünün imzasını 
taşıyan bir takrire ihtiyaç vardır. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rirler var .Daha söz almış arkadaşlar mevcuttur. 

ABİDİN BİFKAYA (Kastamonu) — Ben 
kifayet aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Evvelâ takrirleri okuyalım, ondan 
sonra söylersiniz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Teşkilâtı esasiye encümeni 

mazbatasının reye konmasını teklif ederim. 
Afyon mebusu 
Berç Türker 

Yüksek Reisliğe 
Mecliste hatipleri dinliyenierin meseleyi ta-

ınamiyle anladıklarına kaniim. Müzakerenin 
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kâfi olduğunun reye konulmasını rica ederim. 

Bursa mebusu 
Muhittin Baha Pars 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — 
Kifayet aleyhinde söyliyeceğim. Şimdi bütün 
işi katı olarak kesmek meselesi çok mühimdir. 
Lehinde, aleyhinde lâzımı* kadar tenevvür et
mediğimizi zannediyorum. Sebebi: biz bunu 
encümende dahi bundan ziyade münakaşa et
tik. 124 ncü maddeyi kelime kelime tahlil ede
rek üzerinde işledik ve sonra arkadaşlarımızın 
çok ısrarla reddettikleri mesele tamamiyle Teş
kilâtı esasiye encümeninin kabul ettiği mani 
yete dönmüştür. Burada bazı arkadaşlar mad
denin heyeti umumiyesini veyahut herhangi 
bir fıkranın heyeti umumiyesi üzerinde işledi
ler. Halbuki arzettiğim gibi o kadar kuvvetli 
kelimeler vardır ki bunun ürerinde biraz daha 
işlersek göreceksiniz ki tefsir talebini bir me
bus veremez diyen arkadaşlar, ümit ederim ki 
encümende olduğu gibi bize iltihak edecekler
dir. Meseleyi 124 ncü maddenin umumî surette 
okunmasiyle yahut bir cümle okunmakla anla
mağa imkân yoktur. Çünkü arkadaşlarımızın 
şüphe yokki bir kısmı, bugün bu tefsir talebi 
dolayısiyle bunu işledi, Fakat Encümeniniz, va
zifesi itibariyle bu madde üzerinde daha çok 
işlemiştir. Onun için müsaade buyurun müza
kere kâfi değildir, biz de fikirlerimizi söyliye-
lim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler işaret bu
yursunlar.... 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Bende 
niz söz istemiştim, kifayeti • müzakere aleyhinde 
söyliyeceğim. 

EEÎS — Söylediler. Kifayet aleyhinde yal
nız bir kişi söyliyebilir. 

Müzakereyi kâfi görenler işaret buyursun
lar... Etmiyenler... (Anlaşılmadı, baştan sesleri) 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen ayağa kalk
sınlar.... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ekseriyetimiz var mı? 

REİS — Müsaade buyurun. 
Müzakerenin kifayetini kabul etmiyenler 

ayağa kalksınlar ... Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeplere binaen Teşkilâtı esa

siye kanununun tefsiri hususunda da, tadil hak
kındaki usul ve merasimin ifası lâzımgeldiğin-
den ve bu usul ve merasim de yapılmamış bu
lunduğundan mazbatanın müzakeresi caiz olma
dığına karar verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Rize Bursa Rize 
Fuad Sirmen Atıf Akküç K. Kamu 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 
müzakere bitmiş ve kâfi görülmüş, neticeye va- > 

rılmak üzere takririn reye konma variyeti hu
lul etmiş olduğu şu anda meselenin aslı, bu tak-
rinin teklif bünyesinden yeniden yeni bir usul 
meselesi olarak yeniden ortaya çıkıyor. 

Fuad Sirmen arkadaşımın bana cevaben lüt
fettikleri izahatm herbirine cevap arzetmeğe 
fırsat bulamadığım için kendilerine hususi ola
rak noktai nazarlarımı söylemek için ayrıca 
fırsat arayacağım. 

Şimdi reye konmakta olan takririn bünyesi 
bu suretle reye konmağa katiyen müsait olma
dığı hakkındaki fikrimi arzetmek istiyorum. 

Bu takrir arkadaşlar, vazedilmiş olan bir 
işin encümende tetkiki neticesinde huzurunuza 
arzettiğimiz ve nihayet bir encümen ekseriyet 
kararı olarak arzedilmiş olan ve mevcut kanun
ların ifadelerine tamamen mutabık olduğu ka
naatinde olduğumuz bir fikrin tam zıddı bir fik
ri mevcut bir hakikat imiş gibi ve üzerinde hiç 
bir itiraz yürütülemez bir esas hazırlanmış gibi 
bir vaziyet kabul ederek onun üzerinde bizi ha
rekete sevketmek fikrini ithiva, etmektedir. Fu
ad Sirmen bu teklifinde diyor ki, (Bir arkada
şın tek bir imzasiyle Teşkilâtı esasiyenin tefsi
ri hakkında bir takrir verilse bu keenlemyekün-
dür, bunun üzerinde müzakere cereyan ede
mez. Binaenaleyh, bu müzakereyi burada ke
selim). Bu meselenin bu şıkkını encümenimiz 
ayrı bir nokta olarak tetkik etmiş ve üzerinde 
hükme vararak ve Fuad arkadaşımızın hükmü
ne karşı hiç olmazsa bir encümen ekseriyeti hük
mü olarak mevcut kanun metninin kendi dilek
lerinin tam zıddı olduğunu ifade etmiş ve hu
zurunuza arzeylemiştir. Ancak mazbatamızın 
birinci usul kısmı bir karara iktiran ettikten 
sonra bu iki şıktan birisinin doğru olduğu mey
dana çıkar. Esası halledilmeden, bu takrir esas 
tutulursa hem. Meclisi çıkmaza sokar ve bun
dan Teşkilâtı esasiye fikri o kadar rahnedar 
olur ki, bunu kapamak için ileride usul bulmak
ta namütenahi müşkülâtlara maruz kalırız. Bi
naenaleyh, şimdi müzakere kâfi görülerek iş 
buraya intikal etmiştir. Fakat Sirmen arkada
şımın takriri okunmuştur. Müzakereye lüzum 
olmadığı hakkındaki bu takrir üzerine reye gi
dilmemesini teklif ediyorum. Çünkü bu takrir 
kanun metinlerinde tasrih edilmemiş olan ve ak
sine olarak kanunlardaki ifade delâletlerini ka
bul etmeyen bir sabit fikre istinadediyor. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Söz vermem. Takrir sahibi takri
rini izah eder, Encümen cevap verir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında söz söyliyebilirim, nizamname 
buna müsaittir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Za
ten usul müzakere ediliyor, usulün kâfi olduğu 
söyleniyor. 
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FEfcİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL. (Bingöl) — 

Arkadaşlar, doğrudan doğruya usul hakkında 
malûmat edeceğim. Ziya Gevher Bey, şaşırtı
yorsunuz, arzı mütalâat edeceğim diyecekken 
malûmat dedim, af buyurun. 

Bendenizin anlamak istediğim şudur: Bu 
takririn mahiyeti nedir? Bunu anlamak için, 
muhterem Peker'in dediği gibi, Teşkilâtı esasi-
yeye taallûk eden nazik bir mevzuun bilhassa 
ayd ülatılması lâzımdır. 

Müsaade buyurursanız arkadaşımızın takri
rini okuyacağım: «Arzettiğim sebeplere binaen 
Teşkilâtı esasiye kanununun tefsiri hususunda 
da tadil hakkındaki usul ve merasimin ifası 
lâzım geldiğinden ve bu usul ve merasim de ya
pılmamış bulunduğundan....» 

RECEB PEKEE (Kütahya) — Usul ve me
rasim tamamdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— «.... mazbatanın müzakeresi caiz olmadığına 
karar verilmesini arz ve teklif eyleriz». 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Bu da tef
sir talebidir. Şu halde bunda da sülüs imza lâ
zımdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 
Binaenaleyh işin tahlile, tetkike, hiç değilse Yük
sek huzurunuzda bir kere de bendeniz tarafından 
tekrara değer olduğu anlaşıldı. Şimdi sahibi 
takrirden rica ederim, bunu lütfen izah buyur
sunlar. Görüyorsunuz, takriri de tefsir etmek 
iktiza ediyor, bunun da imali lâaımgeliyor. 

Bir mebus tefsir talebinde bulunamaz. Bu
nun için tefsir talebinde bulunamaz. Bunun için 
Dahilî nizamnamenin 124 ncü maddesi mcibin-
ce üçte bir âza tarafından teklif edilmezse mu
teber değildir mânasına mıdır? (Evet sesleri). 
Bu yalnız bununla mı maksurdur? (Evet ses
leri). O halde bendeniz bunun aleyhindeyim. 

REİS — Takrir sahibi izah edecektir. 
FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ev

velâ şunu söyliyeyim ki bendenizin takdim et
tiğim takriri benden başka arkadaşlar da imza 
etmiştir. Binaenaleyh teklifim bir tek kişinin 
fikri değildir. Tavzih etmek isterim ki Teşkilâ
tı esasiye encümenimizin ekseriyeti bize muha
lif kanaatte bulunmuştur amma o encümeni 
terkip eden arkadaşlardan bazıları bizim ka
naatimizde bulunmuştur. Binaenaleyh ortaya 
atılan fikir, bir yanda Teşkilâtı esasiye encü
meninin ekseriyeti, bir yanda da bir tek Fuad 
şeklinde değildir, bunu tavzih etmek isterim. 

Peker arkadaşımız, bendenizin takririm ka
bul edildiği takdirde Devlet nizamının, tefsir 
usullerinin baştan aşağı değişeceğini izah buyur
dular. Bendeniz asla o kanaatte değilim. Teşki
lâtı esasiye kanununda yapılmak istenilen bir 
tefsir veya tadilde kanuna riayet edilmemiş ol
duğunu bir arkadaşımız görürse ve burada va
ziyeti izah ederse, bu hareket bir tefsir talebi 1 
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değildir, burada verilecek karar bu hâdiseye aıi 
bir karar olacaktır. 

Binaenaleyh bendenizin teklifim, encümeni 
harekete getirmiş olan İnce 'nin tefsir talebi gibi 
değildir, bendenizin teklifim, yapılmış olan 
muamelenin kanuna uygun olmadığından dolayı 
Meclisi Ahde bunun müzakere edılemiyeceğine 
dairdir. Bunu yaptığımdan başka bir şekilde 
Meclisi Âliye arzetmenin imkânı vardır diye 
sayın Peker bir kelime söyleseler ve bundan da
ha uygun bir yol bulsalar derhal iştirak ederim. 
Benim tuttuğum yol doğrudur. Şuradan gide
lim şeklini, fikrini o kanun söylemiyor. Bun
dan başka yol yoktur ki o şekilde takrir yaza
yım, o yola imtisal edeyim. Şimdi Teşkilâtı 
esasiye encümenimizin yaptığı bu mazbatayı 
mevcut usullerin haricinde bulunduğu mütalâa
sında bulunursak Meclisi Âliye nasıl izhar ede
lim? Arzettiğim gibi bendenizin bu takririm 
bir tefsir talebi değildir. Zira şöyle çıksm demi
yorum ve yalnız bu hâdiseye münhasır olacak
tır. Meclisten Çıkan bu karar diğerlerine misal 
olabilir diyorlar.-Bu, doğru değildir, yalnız bu 
işe münhasırdır. Meclisi Âlice Kabul edilmiş bir 
takrir kanun mahiyetinde değildir. Binaena
leyh bu takririn kabulü ile ne ihlâl edilecek bir 
intizam ve ne de Devlet teşkilâtünd husule ge
lebilecek bir teşevvüşü bendeniz anlıyamadım. 
Bundan başka bir yol hatırıma gelmediği için 
bu yola diğer arkadaşlarla beraber gitmişizdir. 

TEVFİK FİKRET SILAY (Konya) — Bir 
sual. Zatı âlinizin takriri reye arzedilse de ek
seriyet kazansa, bu demek değil midir ki; bun
da Teşkilâtı esasiyenin tefsirini istemek ancak 
sülüs azanın ekseriyetine tabidir, bu, karar 
demek değil midir? 

FUAD SİRMEN (Rize) — Meclisi Âli tefsir 
kararında bu farkları tabii benden daha iyi bi
lir. Bunu siz de takdir buyurursnuz. Heyeti 
Celile fazla yoruldu. Uzun boylu münakaşa 
ederek tekrar tasdi etmek istemem. Zatı âli
niz benim bu tuttuğum yoldan başka gidilecek 
bir yol olduğunu söyleyiniz derhal o tarafa gi
deyim. Ben diyorum ki Teşkilâtı esasiye encü
meni Dahilî nizamname ve maddeyi anlamak
ta benim görüşümle yanılmıştır. Binaenaleyh 
tek bir mebusun Teşkilâtı esasiye hakkmda tef
sir talebinde bulunmasma hakkı yoktur. Böyle 
bir talep üzerine Teşkilâtı esasiye encümeninin 
yapacağı, teklif usul dairesinde olmadığmdan do
layı müzakere açmamaktır. Amma aksi de olsa yi
ne mevkii müzakereye konmaması lâzımdır. Bu 
hâdise bize bir misal olabilir. Amma bizim görü
şümüz kanun hükümlerine aykırı olan bu maz
batanın durdurulması için bundan başka bir yol 
bulunamaz. 

REİS — Müsaade buyurun, esasen bir takrir 
verilmiştir. Takrir sahibi takririni izah etti. 
Usul hakkmda da olsa söz veremiyeceğim, 
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İİECEB PEKER (Kütahya) — Muhterem 

Sirmen'in ifadeleri içinde sual mahiyetinde olan 
iki nokta hakkındaki maruzatıma şunları ta
kaddüm ettirmek istiyorum. Bunlardan birisi 
teklifleri şahsi değilmiş, bir kaç imzalı 
imiş. 3, 5, İO imzalı olabilir, benim arzetmek-
ten maksadım, takrir tek imzalıdır diye herhan
gi bir arkadaşm kıymetini düşürmek değildir. 
imza bir olsun, beş olsun takrir aynı kıymeti 
haizdir. Bu gibi fikirlerin kıymetini, ölçülerini 
imza adedine göre azaltmak, çoğaltmak doğru 
olmaz, her muhterem arkadaşın verdiği takrir 
ister bir imzalı, ister çok imazalr olsun aynı 
kıymettedir. Bizim encümen kararmı takrirle
rinden sağlam görmekten maksadım azlığa kar
şı çokluk fikrinin ifadesi değildir. Belki bu 
mevzuun encümende daha geniş zamanla daha 
iyi konuşulabilmesi imkânının söylenmesidir. 
Binaenaleyh arkadaşımızın son rey olarak ka
ti imiş gibi takrirlerinde zikrettikleri şeyin zıd
dı yani bizim fikrimiz hiç olmazsa encümen 
müzakeresinden geçerek kanunlara uygun ol
duğu kanaati izhar edilmiştir. Bu sözümle şahsi 
kıymeti unutarak encümenin adedi ekseriyetine 
kıymet verme iddiasında bulunmuyorum. 

Şimdi mazbatamızın ikinci kısma takaddüm 
eden bir birinci kısmı vardır, bir mebus tef
sir istiyebilir mi, yoksa tefsir istemesi için üç
te bir imzaya lüzum mu vardır? Bunu prensip 
olarak alan encümen mazbatasının aksini tek
lif edenlerin fikrine göre, tefsir talebi takriri 
için de üçte bir imza ister. Buna delil söylenen 
şeyler arasında Fuad Sirmen dediler ki: Teş
kilâtı esasiye kanunu içinde kelimei vahide 
olarak tefsir mevzuubahis edilmemiştir. Hatır
larsınız 12 nci maddesinde kanunların yapıl
ması, tadili, tefsiri ilâahan .... bizim Teşkilâtı 
esasiye kanunumuzda tefsir vardır. Kelimei va
hide olarak dahi... 

FUAD SİRMEN (Rize) — Usul hakkındadır. 
RECEB PEKER (Devamla) — Usul olarak 

buyuruyorsunuz. Ben de cevabımı usul üstünde 
serdetmekteyim. 

Kendince doğru olan bir fikri kabul ettir
mek için her arkadaşın bütün kuvvetini sarfet-
mesi, millî murakabe ve millî hükümranlık 
haklarmm temelidir. 

Fuad Sirmen'in de, hepsinin yaptığı budur. 
Kanunda tefsir teklifi için üçte bir rey lüzumu 
yapılmış değildir. Teşkilâtı esasiye kanununun 
neresi rahnedar oluyor anlamıyorum. Kendi ifa
deleriyle, kendi hareketlerini bizzat kendileri
nin ikinci bir şahsiyeti mâneviyelerine tenkit 
ettireyim. Takrirlerinde ne diyorlar? 

(Bir kişinin Teşkilâtı esasiyenin tefsirini is,-
temesi yolsuzdur. Bu sebeple bir encümen maz
batası Mecliste muamele görmez.) Fakat bu hü
küm yanlıştır. Bir kere ana yasanın tefsirinin 
bir imzalı takrirle yapılamıyacağma dair biç bir 

yerde bir kanuni kayıt yoktur. Bilâkis tefsirlerin 
esas kanunun usulüne tabi olduğu kanunda yazılı 
olduğu halde (Fakat teşkilâtı esasiye tefsiri 
1/3 imzalı takrir ister) demek kabil iken ka
nun bunu yapmamıştır ve 2/3 reyin lüzumu da 
sarahaten kanunda tadil ve tefsir fıkrasına şâ
mil olmak üzere yalnız Meclis Heyeti umumiye-
sinde (kabul) için şart koşulmuştur. 

Kendi tekliflerine istinat ettirdikleri şahsi 
fikirlerini Meclisin umumî kararına esas olacak 
derecede büyültüp ehemmiyetlendirerek buna 
müsteniden bir karar almağa gidiyorlar. Elbet
te bu gidiş tek imzalı takrirle Teşkilâtı esasiye
nin bir maddesinin tefsirini talep etmek kanuna 
uygun iken buna nisbetle ağır bir kusurdur, on
dan memlekete bir zarar çıkar diye düşünüyor
larsa, bu ona nisbetle daha çok zararlı kusur
dur. Bu hareket belki de bir zamanında Teşki
lâtı esasiyeyi alt üst etmeğe kadar gidecek bir 
çığır açabilir. 

Muhterem Sirmen, herhangi bir muhterem 
arkadaş bizim encümenin mazbatasının birin
ci şıkkma muarız olabilir. Zaten hâkimiyeti 
milliyenin mânası da bundan ibarettir. Yalnız 
takrirlerinde, esasen mevcut olmıyan bir hükmü 
esasmış gibi, alarak mevcutmuş gibi göstererek 
böyle teklif yapmasınlar. 

Bunun yerme mazbatanın birinci, şıkkmını 
reddini teklif etsinler ve bu Meclisçe kabul olu
nursa bir kişinin tefsir talebetmek hakkı ol
madığı tesbit edilmiştir ve ondan sonra muamele 
kendi kendine yürüsün. 

KEMÂLETTİN KAMU (Rize) — Efendim, 
Encümen Teşkilâtı esasiyenin iki hükmünü tef
sir tetkikatma mevzu ittihaz etmiş, bundan evvel 
87 ve 111 numaralı kanuna... 

EECEB PEKER (Devamla) — Bunları tet
kik ettim. Mebusların profesörlük yapıp yapmı-
yacağı vesaire hakkındadır. 

KEMÂLETTİN KAMU (Rize) — Encüme
nin bu tefsir tetkikatmı ne yollardan geçirdi
ğini öğrenmek istiyorum. 

RECEB PEKER (Devamla) — Siz belki bu
lunmadınız, Refik İnce arkadaşım mufassalan 
söyledi. Gene nisabı müzakere meseleleri. Bun
lara hiç lüzum görülmemiştir, normal şekilde 
müzakere olunmuştur. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Söz istiyorum. İs
mim geçti. 

REÎS — Kifayeti müzakere kabul edildi. Söz 
verirsem bunun mânası kalmaz. Diğer iki tak
rir daha verilmiştir. Onları da okutacağım. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Son söz takrir sa
hibinindir. 

REİS — Diğer iki takrir daha verilmiştir, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bu takrir de bir tefsirdir. Teşkilâtı esasiye 
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encümenine verilmesini teklif eylerim. 

îstanbul mebusu 
K. Karabekir 

Yüksek Riyasete 
Arzedeceğimiz esbaba mebni bunun Teşki

lâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek
kep bir encümene havalesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir mebusları 
Sadettin Epikmen Kâmil Dursun 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (istanbul) — Tak
ririm hakkında izahat vereceğim. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar gerek Hükü
metten ve gerek Şûrayi devletten... 

RECEB PEKER (Kütahya) — Divanı muha
sebattan. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (Devamla) — Tef
sir talepleri gelmiş ve Encümenimizde pekâlâ 
muamele görmüştür. Fuad Sirmen arkadaşımız 
bunun aleyhinde bir teklifte bulundu. Bu 
teklif dahi Encümene giderek orada tetkik edil
melidir. Burada alelacele Heyeti Celileden ka
rar almak doğru olmaz. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, takrir 
sahibiyim, Riyaset bana söz vermek mecburiye
tindedir. 

REİS — Bu arkadaş da takrir sahibidir. 
KÂMİL DURSUN (İzmir) — Efendim bu 

meselenin çok büyük olan ehemmiyetine mebni 
kıymetli hukukçu arkadaşlarımız ve Teşkilâtı 
esasiye encümeni tarafından mükerreren izah 
edildi. Bu gibi masuniyet hükümlerinin halli 
esasen Teşkilâtı esasiye encümeniyle Adliye en
cümeninden mürekkep bir heyet tarafından 
tetkik ve mütalâa edilirdi. Bir mazbata Heyeti 
Celileye takdim ediliyor. Esas bu olduğuna 
göre, bir takrir takdim ediyorum, o yolda lüt
fen reylerinizi veriniz. 

REİS — Takriri reye konulmak üzere tekrar 
okutuyorum. 

(İzmir mebusu Kâmil Dursun'un ve arkadaşı
nın takriri tekrar okundu). 

REİS — Okunan bu takriri kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(îstanbul mebusu Kâzım Karabekir'in takri
ri tekrar okundu). 

REİS — Takriri kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Rize mebusu Fuad Sirmen ve arkadaşları
nın takriri tekrar okundu). 

FUAD SİRMEN (Rize) — İzah edeyim. (Gü
rültüler) . 

BEİS — Takririniz okundu, reye koyacağım. 
Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
RECEB PEKER (Kütahya) — Mazbatanın 

bilinci fıkrasını reye koymanız lâzımdır. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Cereyan eden müzakere usul hakkındadır. Esas 

hakkmda müzakere cereyan etmemiştir. 
REİS — Mazbatanın usul kısmını reye arze-

diyorüm,* esası değil. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar . . . 

Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Şu halde şimdi esas hakkında müzakereye 

başlıyoruz. 
A. NACİ DEMİRAĞ ( Sivas ) — Ekseriyet 

yok 286 mebus var mı? 
RECEB PEKER (Kütahya) — Muhterem ar

kadaşlar, işin aslı hakkında Refik İnce fikirleri
ni muhterem Heyetinize arzettiler. Karabekir 
arkadaşımız da bu fikirdedir. Encümen arkadaş
larımız bu fikir üzerinde çok emek ve gayret sar-
federek birbirlerine yaklaşmağa uğraşmışlarsa 
da iki arkadaşımız muhalif kalmıştır. Refik İn
ce arkadaşımızın bahsettiği bazı noktaları hu
lâsa olarak muhterem Heyetinize arzedeceğim. 

Arkadaşlar, teşriî masuniyet işi, Devlet haya
tında milletin en büyük hükümranlığı unsuru 
değilse bile bu hükümranlığın bariz bir tarafı 
olan millî murakabenin teminatıdır. Mebus
ların millet mümessili tanındığı gündenberi teş
riî masuniyet, icra kuvveti ile millet namma 
murakabe edilecekler arasında konmuş esaslı 
bir muvazene âmilidir. Refik İnce arkadaşımızın 
müzakere metodunda saydığını ele alarak bu 
mefhum üzerinde biraz durmak isterim. 

Bir defa mebus millet kürsüsünden söylediği 
sözlerden dolayı, her ne olursa olsun hiç bir su
retle kimse tarafından muahaze edilemez. 

Bunun gibi Meclis dışmda millet kürsüsün
den söylemiş olduğu bir sözü velevki kanunlar 
ibareyi suç saysın, tekrar ettiğinden dolayı da
hi hiç bir vakit suçlu sayılamaz. Maalesef bi
zim dilimiz, kanun önünde suç olan bir hareket 
ile beraber bunu da ayni şeymiş gibi masuni
yet kelimesiyle, tek kelime olarak ifade ediyor. 
Halbuki, arkadaşlar, hakikatte bunlar biribi-
rinden ayrıdır. Kürsüde söylenen sözden do
layı mebusun masuniyetine fransızca (inviola
bilite) diyorlar. Yani bir mebusun dokunulmaz
lık vasfıdır. O malik olduğu tam serbestlikle 
kanunu ve murakabeyi yaparken onun dilin
de, onun vicdanında kendi görüş ve düşünüşün
den başka hiç bir tesir akisler yapamaz. Bu iti
barla mebus (inviolabilite) dir, bu hareketin
den dolayı ona dokunulamaz. 

Üçüncü olarak buyurdukları noktayı ikinci 
olarak alacağım. Bir de bir zat, mebus iken hak
kında bir hapis kararı sâdır olursa (bu karara 
esas olan adli muamele, ister mebus olmadan ev
vel cari olsun, ister mebusluğu esnasında 
cereyan etmiş olsun hapis cezası mebus hakkın
da mebusluğu esnasında tatbik olunamaz. Bu 
da mebusun (inviolabilite) sidir. Çünkü mebus 
herhangi bir adli muamele neticesi olarak bu va
ziyete düşebilir. Millî vazifesi olarak millet 
kürsüsünden göstereceği faaliyetin icra kuvveti 
tarafından kösteklenmesini önlemek için bu hü-
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küm konmuştur. Şimdi ortada kalan bir vazi
yet vardır. Mebus, mebusluğu esnasında kür
süden millî murakabe vazifesini yaparken değil 
daha evvelden işlenmiş bir suçun cezası olarak giy
diği bir hapis cezası olarak da değil fakat me
busken veya mebusluktan daha evvel âmme hu
kuku bakımından kendisini suçlu kılacak 
bir hareket sâdır olmuş ise hakkında yapı
lacak adli muamelenin cereyan şekli için bir usul 
konmuştur. Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci 
maddesi mucibince mebusun maznun sıfatı ile 
sorguya çekilmesi, tevkifi ve muhakemesi an
cak Meclis Umumî heyetinin kararma bağlıdır. 
işte bu da bir masuniyettir. Fakat Meclis kür
süsündeki katî masuniyet değil Meclisin kara
rma muallaktır ve buna Fransızca (immunite) 
diyorlar. Bizim dilimizde bu iki halin farklı 
bir tarifi yoktur. 

Mebus herşeyden masundur, masundur der
ken kanunda yazılı bazı vaziyetler vardır ki, 
bunlarda masuniyetin kaldırılması yolu da açıl
mıştır. 

Demek ki mebus konan bir usul ve me
rasime tabi olmak üzere mebusluğu esna
sında takibata maruz kalabilir. Muhterem ince 
arkadaşımızın takriri ile tahrik edilen mevzii, 
işte bu mevzudur. Mebus olan bir zat baklanda 
malûm olan yollardan Meclise bir müracaat 
geldi, Muhtelit encümene gitti, müzakere olun
du ve masuniyetin kaldırılmasına karar veril
di. Ve Muhtelit encümen de aynı kararı ver
di mi iş huzurunuza gelip müzakere edilir. 

Bu kararlar Muhtelit encümenden şu şekiller
de gelir: Teşkilâtı esasiye kanununun 12 nci mad
desi mucibince mebus iken irtikâp veya vatan 
hiyaneti yapmış olmak suçu altında... Eğer böy
le bir vaziyet Muhterem heyetinize aksettiril
miş ve heyet de bu görüşe iştirak etmiş ise o 
vakit heyetiniz masuniyetinin kaldırılmasına 
karar verir. Çünki mebus iken irtikâp veya 
vatan hiyaneti yapmıştır tarzında olan ittiham 
kendi tarafından da kabul edilmiştir ve bu 
karar üçte iki ekseriyetle alınır ve bu kararın 
neticesinde yalnız masuniyetin kalkması ile ka
lınmaz. O mebus, mebusluktan da sukut eder. 
Bu vaziyette Refik ince arkadaşımızın buyur
duğu, mebus tevkif edilir mi, edilmez mi mese
lesi tabii olarak artık varit değildir. 

Bu vaziyette bir vatandaş hakkında ne ya
pılırsa onun hakkmda da aynı yapılır. 

İkinci sık, bir mebusun Teşkilâtı esasiye ka
nununun 27 nci maddesinde zikredilen ve bir 
vatandaşın zaten mebus olmasına mâni bulunan 
dolandırıcılık - maddeyi aynen okumağa lüzum 
görmüyorum - ve saire gibi şerefi muhil ve ağır 
bir takım suçların mürtekibi olmak zannı al
tında masuniyetinin kaldırılması istenirse, Muh
telit encümenin tetkikatiyle Umumî Heyete 
bu husus böylece arzedilmişse bu karar mevcu

dun üçte ikisiyle değil, mutlak ekseriyetle Hey
eti TJmumiyede reye bağlanır. Böyle bir karar 
verilirse mebus bu kararm Meclisten sadır ol
duğu andan itibaren masuniyeti kalkmış olarak 
aynı suc altındaki herhangi bir vatandaş gibi 
Adliyenin emri altma girer. Diğer vatandaşlar 
ne gibi adli teminata mazhar ise artık mebus 
dahi - uhdesinde mebusluk baki olarak - yalnız 
ona mazhariyetle kalır, Mebusluğun sakıt olması 
ancak bu arzettiğim 27 nci maddede zikredilen 
ağır şerefi muhil suçlardan dolayı muhakeme 
neticesinde kasiyei muhkeme haline gelen bir 
hüküm giymesine bağlıdır. 
\ Şimdi asıl meselemiz: teşrii masuniyeti kal

dırılmış olan ve uhdesinde mebusluk sıfatı ba
ki kalan bir mebusun tevkifi için Meclisin ayrı 
bir kararı lâzım mıdır değil midir? Refik ince 
arkadaşımızın temas ettiği esas mesele budur. 
Bunun üzerinde ben mümkün olduğu kadar si
zi fazla yormıyacak bir şekilde umumî çizgilerle 
encümenin fikir ve karar hatlarını çizmiş ola
cağım. ince arkadaşımız diyor ki Teş
kilâtı esasiye kanununun 17 nci madde
sinde bir mebusun maznunen isticvabı 
veya tevkifi, veyahut muhakemesi... ilâh,... Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kararma bağlıdır. 
Diyorlar ki; bir mebus hakkında Umumî Heyet 
masuniyetinin kaldırılmasına karar verince ya
pılacak olan hareket üçtür. Bunun birisi maz
nun sıfatîyle isticvap, ikincisi tevkif, üçüncüsü 
de muhakeme edilmesidir. İsticvap müddeiumu
minin ve sorgu hâkiminin isticvabıdır. Ondan 
sonra iş muhakemenin icrası safhasına intikal 
eder. Gerek sorgu, isticvap üzerinde, gerek mu
hakeme esnasmda ya hâkimin kararı veyahut su
çun mahiyeti icabı olarak kanunun ifadesine 
göre maznunun tevkifi icabedebilir. Biz diyo
ruz ki; bu üç muamele birbirinden ayrılmaz 
bir kül teşkil eder. Bir suçluya sen suçlusun 
diyoruz. Sorguya çekiyoruz, maznun sıfatiyle se
ni mahkemeye veriyoruz, diyoruz, buna sırf mu
hakemenin teknik icabı olan ve muhakemenin se
lâmetle cereyanında müessir olan tevkifin ya
pılması ipin ayrıca meclis kararı almağa im
kân var mı? Ve bu takdirde muhakeme ile geçe
cek zaman muhakemenin selâmetini bozmaz 
mı? 

Şu halde bir kere teşrii masuniyeti kaldırıl
mış olan bir mebus artık muhakemenin sonuna 
kadar diğer vatandaşlar hakkındaki teminat 
ile kalacaktır. Çünkü ne diyoruz, maznunen is
ticvabı ve muhakemesinin yapılması için ka
rar alıyoruz. Aynı zamanda muhakeme icabı ola
rak lüzumunda tevkifi yapılsm diye de karar 
alıyoruz. Maddede bu haller (veya), (veyahut) 
kelimeleri ile ayrılmış olduğu için her biri için 
ayrı karar almak lâzımgelir mütalâasına hiç 
mahal yoktur. Aradaki (veya) tâbirleri bir sı
ralamadan ibarettir. Bu muamelelerden bir kıs
mı mebusluktan evvel geçmiş ve bir kısmı esna-
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sında mebusluk vâki olmuşsa bu tâbirler o hale 
de şâmildir. Mevcut kanuni vaziyet budur. Eğer 
Refik tnce diğer türlü istiyorsa tedvini bir fi
kir ortaya koyuyorlar demektir. O halde ayrı
ca usulüne tevfikan tadil istemek lâzımdır. Ni
hayet Refik înce bir mebusun tevkifinin mü
him olduğunu ileri sürerek muhterem Karabe-
kir arkadaşımızla bu kanaatleri üzerinde ısrar et
tiler. Biz kısaca arzediyoruz ve diyoruz ki; bir 
mebusun isticvabına başlandığı zaman son hüküm 
verilinceye kadar bir silsile teşkil eden adli mua
mele safhaları birbirinden ayrılamaz. Bu bir. 
muhakeme tekniğidir. îşin inceliği buradadır. 
Bir mahkeme isticvabından sonra derhal tevkife 
lüzum görecek bir vaziyete girerse «durum, Mec
listen müsaade alm» denemez. 

Maznunun tevkifini mucip olan adli ve tek
nik sebepler Meclisten yeni karara intizar yü
zünden zail olabilir. Bunlar belki mahkeme 
için sır olan bir şeydir. Esnayi muhakemede iza
hat verirken maznunun artık hariçle temas et
memesi için acele tevkifine karar vermek lâzım 
gelebilir. 

Sonra arkadaşlar, kanun mebusun tevkifini 
değil hepsini menetmiştir. Tevkif, hapis değil
dir. Hapis cezasında bir vatandaşa bir suçun 
ezasını tattırmak maksadı vardır. Tevkif öyle 
değildir. Hâkim bir suçluya hapis cezasını 
vereyim maksadını takip etmiyor, bir nevi tev
kif vardırki içinde bulunduğu muhakemeyi 
selâmetle götürebilmek için onun o muhitten 
temasmı kesmek icabeder, bu teknik bir saf
hadır. Uzun uzadıya tafsilâta lüzum görmü
yorum. Bizim mütalâamızın özü budur. Bir meb
usta mebusluk hüviyeti varken hapishaneye, 
tevkifhaneye gitsin mi? Vallahi arkadaşlar, ev
velâ kendim için söylüyorum, gidelim. 12 nci 
maddede yazılı şu, şu suçların ikamda bir va
tandaş olarak, mensup olduğumuz cemiyetin 
içinde bir vatandaş olarak diğer vatandaşlar 
hakkmda ne yapılıyorsa bizim hakkımızda da 
aynı şey yapılmalıdır. Selâmeti muhakeme di
ğer vatandaşlara şâmil olan yüksek fikir ve 
adaletten bir istisna ile Meclise tatbik etmek 
istememeyi âmir değildir ve kanuna da uygun 
değildir. Tevkif edilmiş olmak namuslu bir 
adam için bir leke ifade etmez. Billur gibi 
yüzlü ve melek kalpli, namusu mücessem bir 
adam evinin kapısından çıkarken bir kanlı 
bıçak ve yerde kanlar içinde yatan bir ölüye 
rastlar. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur. Müd
deiumumi veya polis geçerken o masum adamı 
yakalar. Bu bir kazadır, bundan bir şey çık
maz. Bu adam tevkif edilebilir. Ancak bu 
adamın şeref ve namusu yapılacak yeni bir 
tahkikatın neticesinde tahakkuk edince hak
kındaki kanaatler de daha parla ve temiz bir 
şekilde tebellür eder. Masuniyeti kaldırılan meb
usun sorgu ve muhakeme ile beraber tevkifte 
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edilebileceği Meclisin 17 yıllık tatbikatiyle de 
müeyyettir. Kamında yeni bir değişiklik yap
mağa da lüzum yoktur. Bu mazbatayı yazarken 
biz esasen tefsiri mucip bir şev yoktur dedik. 
Tefsire lüzum yoktur demek, Teşkilâtı esasiye 
encümeninin bir bid'atide değildir. Meclisten 
gecen mazbataların vüzde mühim bir kısmı (Bun
da tefsire lüzum yoktur) diye çıkmıştır. (Bunu 
demek te bir tefsirdir) mütalâası yanlıştır. Ee-er 
bu tefsir olsavdı bunun kabulü için elbette sülü-
sanı ekseriyetle karar verilmesi icabederdi. 
Kanaatimizce burada kanunun istikran, cari ol
malıdır. Refik înce arkadaşımızın teklifini ka
bule meyli olanlar bulunabilir belki buyurduk
ları gibi düşünenlerde vardır. Fakat bu kadar 
bariz nokta tefsirle hallolunmaz, yeniden ted
vini voluna eritmek için teşebbüs lâzımdır. 

FUAD SÎRMFN (Rize) — Efendim, bendeniz 
encümenin bu ikinci kısımdaki mütalâasına ta
mamen iştirak etmekteyim. Kanunlarımızın bu
günkü metni sarihtir, ona istinaden Meclisin 
bu hususta ittihaz etmekte olduğu kararların 
mahiyeti, masuniyeti tesriiyesi refedilmiş olan 
bir mebus arkadaşın icabettiği takdirde Mec
listen ikinci bir karar alınmasına lüzum olmadan 
tevkif edilebileceğini âmirdir. 

Biliyorsunuz ki Teşkilâtı esasiye kanununun 
17 nci maddesi 3 dereceden bahsediyor. Müsa
ade ederseniz o maddeden okuyayım: «Bir me
busun maznunen isticvabı veva tevkifi veyahut 
muhakemesinin icrası Heveti Umumiyenin kara
rma menuttur» diyor. Bizim Mevzuatımız, bu 
üçünü ayrı ayrı muameleye tabi tutulacak ma
hiyette görmüş ve ayrı ayrı tasrih etmiştir. 
Simdi eîrer Hükümet tarafından adli makamın 
müracaatı üzerine Meclise gelindiği zaman, 
bizce ittihaz edilen karar bunlardan yalnız biri
ne taallûk etse o zaman şüphesiz M diğerleri
nin vamlabilmesi için Meclisten ayrı. bir karar 
almak lâzımdır. Fakat Refik înce arkadasın ile
ri sürdüğü meselede Meclisin kararma iktiran 
eden mazbatalarda su. su, su suçlar atfu isna-
dedilen mebusun Dahilî nizamname ve Teşki
lâtı esasiye kanununun su maddeleri mucibince 
masuniyeti tesriiyelerinin refine veyahut kaldı
rılmasına mahal olmadığı deniliyor. Bu keli
meleri kullandığımıza göre mutlak sekildje bu 
tâbir üçüne de şâmildir. Şimdi Meclisi Âlinin 
kararı masuniyetin refi şeklinde tecelli edin
ce adli makamın her üc noktada salâhiyet ikti
sap etmesi îâzımgeiir. Yalnız şu noktada Refik 
înce'ye hak vermek lâzımdır ki; garp devletleri 
mevzuatında masuniyet hakkında ayrıca bir 
kayıt yoktur. Bendeniz hepsini bilmiyorum, bil
diğimin bir kaçında yoktur. Onlar da masuniye- > 
tin refi değil takibata izin verilmesi kararı-alı
nır ve bu memleketlerde yalnız bu karar üze
rine ciheti adliye o mebusu tevkif edemez. 
Tevkifine lüzum görüyorsa ayrıca Meclisten ka
rar alır. Diğer memleketlerdeki bu mevzu, şüp-
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nesiz ki bizim kanunların bugünkü hükümleri 
muvacehesinde imtisal edilecek bir yol değil
dir. Bendeniz de şahsan adli muamelâtın selâ
meti için, Peker arkadaşımın şimdi pekâlâ izah 
ettiği gibi Meclisi Âliden böyle üç defa karar 
alınmadan bu şekilde mutlak bir karar alın
dıktan sonra ayrıca tevkifi için müracaata lü
zum olmadığı kanaatindeyim. Yalnız bendenize 
yine dönüp dolaşıp eski meseleye geliyor diye 
aynı fikirde ısrar eder gibi bir vaziyet atıf 
buyurmayınız. Bu meselede Peker arkadaşımız 
buyurdular ki Teşkilâtı esasiye kanununun o 
maddesini tefsire mahal görmedik, bu mazba
tamız tefsir mazbatası değildir. Binaenaleyh 
metin mutlak ekseriyetle geçebilir. Meclisin 
taamülüne göre malûmu âliniz tefsir talepleri 
ya o talebin kanunun metni şu, şu, şu sebepler
den dolayı sarihtir, tefsire tahammülü yoktur, 
vazıhtır çekimde geçer veyahut müstakil bir 
tefsir fıkrası yapılır ve o fıkra reye konur. Bu, 
gerek o şekil, gerek bu şekil olsun neticei asli
yesi itibariyle tefsiri istenilen maddenin tef
siri dem eletir. Çünkü o talepte bulunan arka
daşa diyoruz ki senin saydığm sebepler doğru 
değildir. Onun mânası budur ve bu açıktır. 
Ayrıca tefsir fıkrası yapmağa lüzum yoktur ve
yahut açık değildir, kanun evvelden yapılırken 
şu şekilde yapılması lâzımgelirdi diye bir fık
ra yapryoruz. Bunun ikisi de mahiyeti asliyesi 
itibariyle bir tefsir olduğundan ve o mânada ol
duğu için bendenizce sülüsan ekseriyete lüzum 
vardır. Mazbatanın bu ikinci fıkrası ihtiva ettiği 
fikirleri itibariyle doğrudur. Bunda tamamen 
encümene iştirak ediyorum. Yalnız reye arzedil-
diği zaman Teşkilâtı esasiye kanununun bir 
maddesinin tefsiri olduğundan sülüsanı ekseriye
tin tasdikma iktiran etmesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

ABÎDÎN BİNKAYA (Kastamonu) — Arka
daşlar, bu mevzu üzerinde lüzumu kadar görü
şülmüştür. Muhterem heyetiniz her hususta te
nevvür etmiş vaziyette bulunmaktadır. Onun 
için bendeniz söylenilenler hakkmda bir fikir 
dermeyan etmiyeceğim. Yalnız bu bizim bir 
günümüzü almış olan «veya», «veya» diye ya
zılmış olan bu madde Refik tnce arkadaşımızı 
tereddüde düşürmüş ve bu suretle tefsir talebin
de bulunmuşlardır. Bunda kendilerini haklı da 
buluyorum. Çünkü ve bilhassa ayrı ayrı «veya 
isticvap», «veya tevkif», «veya muhakemesi için» 
Meclisten karar alınır, diyor, ancak madd'enin 
üzerinde durulunca bendenizce bu «veya» ların 
telifi kabil görülmektedir. Çünkü kanunlar ya
pılırken bütün ihtimaller gözönünde tutularak 
yapılır. Bendeniz öyle zannediyorum ki, vazıı 
kanunun maksadı acaba nedir diye bunlar üze
rinde birer birer durdum. 

Efendim, bir mebus hakkındaki takibat 
yalnız o kimsenin mebus olduğu zamanda 
başlamıyabilir. Mesalâ mebusluğundan evvel ta

kibata başlanılmıştır, isticvabı yapılmış, hattâ 
tevkif de edilmiş, fakat bir aralık tahliye edil
miş, bu sırada seçim yapılmış ve bu arkadaş 
mebus olarak buraya gelmiş. Binaenaleyh yal
nız muhakeme safhası kalmış, Diğer safhalar 
bitmiştir. Muhakemesi yapılacaktır. Binaena
leyh Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince böyle 
de olsa Meclisten karar almak lâzım, yani bü
tün safhalar bittikten sonra arzettiğim gibi tev
kif sırasında ve bir ara seçiminde mebus olan 
bir arkadaş hakkında takibatm devamı için Bü
yük Millet Meclisine müracaat etmek lâzımdır. 
Binaenaleyh kanun, veya isticvap ,veya tevkif, 
veya muhakeme diye bu üç kısım da nazarı iti
bara olarak tedvin edilmiştir. Bu suretle telifi 
mümkündür. 

Teşriî masuniyetin kaldırılması hangi hu
susa şâmildir? Fikrimce bir mebusun teşriî 
masuniyeti kalktıktan sonra başka bir vatan
daştan hiç bir farkı yoktur; kanun nazarında, 
adli takibat bakımından. Binaenaleyh mazbata 
çok yerinde tanzim edilmiştir. Bendeniz kabu
lü reyine iştirak ederim. Bu noktayı hatırlat
mak için bu maruzatta bulundum. 

Gl.'KÂZIM KARABEKÎR (istanbul) — Ben 
Refik înce arkadaşımızın fikrine iştirak ederim. 
Sebebini arzedeyim: Mebuslarımızın efkârı umu
miye nazarında en ufak leke ile dahi vazifesini 
ifa etmesinin şüphesiz hepimiz aleyhindeyiz. 
Hattâ bendeniz bu masuniyet meselesi için çok
ça burada söz söyledim. 

Şu halde cürüm isnat edilen mebus arkada
şımızın bizden talep edildiği veçhile isticvabı; 
tevkifi, muhakemesi ve soiresi için karar ve
rirken biz vicdanlarımızla daima onu mahkûm 
görmüyoruz. Bilâkis onun temize çıkması ve o 
suretle içimize gelmesini şüphesiz ki daha çok 
arzu ediyoruz. Su halde bir mebusun masuni
yetinin refini mutlaka onun orada ceza göreceği 
değil, daha ziyade temize çıkması bakımından 
istemekteyiz. Nitekim Muhtelit encümenin teş
kil ettiği, ufak bir encümenin kararmı o iki 
encümen bozduğu gibi Heyeti Celileniz 
de o müşterek encümenden gelen kararı 
bozabilir. Yani o arkadaş hakkında teş
rii masuniyetinin kaldırılmasına karar 
verdiği halde Heyeti Celileniz devre sonuna 
talikine karar verebilir. Esasen bu takrir ge
çenlerde gelen bir mazbata üzerinedir. Geçen
de fiilen hadis olduğu üzere Urfa mebusu Refet 
Ülgen arkadaşımız kürsüden izahat verdiği sı
rada benim kanaati vicdaniyem, tıpkı encümen
deki arkadaşlara izah ettiğim veçhile onun ma
sum olduğu idi. Yani bu bir iftira olduğu ka
naati vardı ve bunun için masuniyetini kaldır
dık, oraya tevdi etmeğe karar verdik. Halbuki 
tevkif edildi. Fakat, kazandı, geldi. Şimdi bu 
mesele üzerinde bu takrir verilmiş ve incelen
miştir. Deniyor ki, bu Dahilî nizamnamemizde, 
alelıtlak masuniyeti teşriiye ref edildikten son-
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ra artık Meclisin lâf söylemeğe hakkı yoktur, 
heyeti hâkime serbesttir. Böyle olsaydı Refik 
înce arkadaşımızın bahsettikleri gibi teşkilâtı 
esasimiz şunun için, bunun için demez, masuni
yeti teşriiyenin kaldırılmasını derdi. O zaman 
ister isticvap eder, isterse tevkif eder ve isterse 
tahtı muhakemeye alırdı. Sırf bu noktalardan 
dolayıdır ki bu mazbatanın aleyhindeyim. 

Şimdi bunu niçin acaba bu üç maddeyi böy
le koymuşlardır. Bendeniz diyorum ki bazı 
Devletler uzun boylu inkılâplarını, ihtilâllerini 
yapmışlar o suretle hiç bir kayda lüzum kalma
mış, bir kelime ile teşrii masuniyetinin kaldırıl
masını isteriz deyince heyeti hâkime serbest 
kalmıştır. 

Fakat bizim Teşkilâtı esasiyemizin yapıldığı 
zamandaki ahval düşünülmelidir. Arkadaşlar, 
bir mebus tevkif edilirse hakkı kelâmı bitmiş
tir. En mühim bir mesele de olsa buraya huzu
runuza gelip konuşamaz. Amma mebusun is
ticvabı hattâ mahkemeye sevkedilse dahi herhan
gi mühim bir meselede masuniyeti kaldırıldı di
ye buradaki hakkı kelâmı kaldırılmış olmuyor. 
Bu bakımdan buraya üç maddeyi sıralamışlar
dır. Eğer maksat tamamiyle serbesti ise bu üç 
şart tasrih edilmiyerek ve sarih olarak masu
niyeti teşriiyesinin refi demek lâzımgelir ve o 
zaman heyeti hâkime serbest kalabilir. Teşki
lâtı esasiyede bu kayitlar kaldıkça behemehal 
tevkif için Heyeti Celilenin karar vermesi hak
kındaki Refik İnce'nin fikrini kabul zaruridir. 
Ben sırf bu maddedeki sarahate binaen kabul 
ediyorum. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar, söz
lerimi söylemiş olduğum için tekrar etmiyece-
ğim. Yalnız demin de söylemiş olduğum gibi, 
bizim Teşkilâtı esasiyede « Teşriî masuniyet » 
diye bir kelime yoktur. Nizamnamemizde «teş
riî masuniyet » kullanılmıştır. Teşriî masuni
yetin refi lüzumuna dair karar verilir. 180 inci 
maddede teşriî masuniyetin refi lüzumuna dair 
karar vermek vardır. Şimdi ben bunun Nizam
name! dahili tefsiri olması aklıma geldi, fakat 
Teşkilâtı esasiye meselesi mahiyetinde olmasını 
daha faydalı gördüm. Çünkü Teşkilâtı esasiye, 
nizamnameye tabi değildir. Nizamname teşki
lâtı esasiyeye tâbidir. Şimdi ifade edilen mâna 
şudur. Teşriî masuniyetin refi, 17 nci maddede 
gösterilen ve bir mebusun hâiz olduğu, imtiyaz 
demiyeyim, hepsine şâmildir, ve bu hususta söy
lenen sözlerin içinde telifkâr olan Abidin arka
daşla kısmen, Kâzım Karabekir arkadaşla ta
mamen mutabıkım. Onun için onlara ait olan 
sözleri dermeyan etmiyeceğim. Dil mütehassısı 
arkadaşlarımın maddeden anlamakta oldukları
nı, aynen anlamakta olduğumu görüyorum ve 
bunun bu günkü tatbikatı tevsik suretiyle tef
sirinden âzami zevk duyacağım. 

Fakat tefsirin de kanuna muhalif olduğu 
kanaatini taşıyacağım. 
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Şimdi asıl şayanı dikkat olan nokta şudur! 

Makamı Riyaset bunu reye koyacak. Bu reyde 
sülüsanı ekseriyet lâzım mı? Receb Peker, lâ
zım değil diyor, diğer arkadaşlar, lâzımdır di
yorlar. Teşriî hayatta yeni bir ihtiyaca daha 
şahit oldum. Nizamnamemizin tefsire taallûk 
eden kısmında 124 ncü madde, bize, müspet ol
sun, menfi olsun, bir tefsir fıkrası yazmak lü
zumunu emrettiği halde, biz taamülen şimdiye 
kadar bunu yapmamışız. Çünkü asıl kanunun 
kabulü için ne gibi usuller iâzrmsa tefsir için de 
o usulün takip edilmesi lâzımgeldiğine göre 
(Şöyle oldu, böyle oldu, binaenaleyh reddine 
karar verildi) demektense, (teşriî masuniyetinin 
refine karar verilen mebus hakkındaki bu ka
rar tevkifine de, muhakemesinin icrasına da şâ
mildir) diye bir fıkra yazılması icabeder. Maz
batanın içindeki esbabı mucibesinin zübdesi bu 
olacaktı. Binaenaleyh tefsir takririmin mahi
yeti asliyesi olarak bu fıkranın, ifade mânası tâ
yin edilmiş olacaktı. Feridun Fikri 'nin dediği 
gibi. mânası tâyin olunmuştur, fakat yalnız 
şekil!endirilmemiştir. Böyle bir tefsir fıkrası ol
saydı ne olacaktı? Bu madde mucibince gene sü
lüsanı ekseriyet olacaktı. Bence esas budur, 
tetkik olunur. Esası şekle feda etmiyelim. Bu 
bakımdan sülüsanı ekseriyet dâvasmda kanunun 
nizami icabı budur. Sözlerim bundan ibarettir. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
Sirmen arkadaşımızın, aslrnda beraber olmakla 
beraber, bu bizim mazbatanın reye konulan kıs
mı hakkındaki sözlerine cevabım kısa olacaktır. 
Kendilerine arzettiğim sualin cevabını düşünme
lerini ayrıca rica edeceğim. 

Farz buyursunlar ki kanunun metni anlaşıl
dığı ve teklif edildiği gibidir ve tefsire mahal 
yoktur diyoruz. Şimdi bunun üçte iki rey ile 
kabule iktiranı zaruri olsa; bırakın şu vaziyeti, 
adedi mürettebi, eski bir müzakerede bu adedi 
mürettep meselesi mevzuubahis olduğu zaman 
o vakit ben zühul etmiştim, Fusd arkadaşım 
tashih buyurmuşlardı, o zaman tekrar kürsüye 
çıkmadığım için kendisine teşekkür edememiş
tim, şimdi aynı maddenin başka bir suretle 
müzakeresinde o teşekkür vazifemi de yapmış 
oluyorum. Biz (kanun anlaşıldığı gibidir, tef
sire mahal yoktur) diyoruz. Bu, ne bir tadil ve 
nede bir tefsir fıkrası değildir ki, kabul için 
mürettep adedin 2/3 reyi lâzım olsun. Haydi 
onların dediğini kabul edelim diyelim. Bizim 
mazbatanın (Tefsire mahal yoktur) diye ruhunu 
reye koyupta 2/3 ekseriyet hâsıl olmazsa 
halli fiili ne olacaktır? Adedi mürettebimiz 400 
olduğuna göre üçte iki arkadaş (Teşkilâtı esa-
siye kanununun bu maddesinin tefsirine mahal 
yoktur, durum kanuna uygundur, anlaşıldığı 
gibidir) tarzı üçte iki rey almazsa mazbata 
reddedilmiş sayılacak fakat o vakit ortada ne 
kalacaktır? Ortada bir Teşkilâtı esasiye krizi 
kalacaktır. Demin maruzatımda bunu izah et-
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memiştim, şimdi bu suretle izaha fırsat bu
luyorum. Şunu da unutmamalıdır ki, Teşkilâtı 
esasiyenin 17 nci maddesindeki metin aynı 
kaldığı halde biz Encümence maddeyi anla
makta Refik tnce'nin takririne iltihak etmiş 
olsaydık ve mebusun tevkifi için ayrı karar lâ
zımdır diye bir mazbata yazsaydık, getireceği
miz tefsir fıkrasının kabulü için elbette üçte , 
iki ekseriyet lâzımdı. Biz ne şekilde bir ta- j 
dil ne de mânada bir tefsir yapmadığımız halde 
bu mazbatanın kabulü için üçte iki ekseriyet 
lâzım olduğunda ısrar etmek doğru değildir. 
Çünkü mevcut vaziyeti ipka etmek isteyen 
mazbatayı üçte iki rey güçlüğüne arzetmek bu
nun aksi olan tefsir suretiyle mânanın tadilini 
üçte bir reyle kabul ettirmek demek olur ki, 
bu hal Teşkilâtı esasiyenin istikrarı için konan 
üçte iki rey teminatının tam zıddmı vücude 
getirir işte krizin bir safhası da budur. Şu 
halde mevcut vaziyeti tesbit eden mazbatamı
zın üçte iki ile kabulü değil mutlak ekseri
yetle kabulü doğrudur. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Ekseriyeti mutlakada aynı mahzur yok mu? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REİSİ RECEB 
PEKER (Devamla) — Ekseriyeti mutlakada asla 
bu mahzur vâki değildir. Bu mazbata aynen vazi
yetin ipkası şekli olduğuna göre bunun aksi kabul 
edilirse teşriî şuur mevcudun yandan fazlasiyle 
o fikre taraftar olduğunu göstermek suretiyle 
tecelli etmiş demektir. 

Meclis usulünde bu bir teknik inceliktir, 
MiHı hükümranlığa taallûk eden esaslar ne Teş
kilâtı esasiyeyi bir çok yerlerde müessisan 
meclisleri yapar. Her milletin bir takım ahkâm 
ve kavaidi vardır. Bu esaslar bazı milletlerde 
ayan ve mebusandan birer birer geçer. Bazı 
milletlerde ikisinden birden toplanan Millî mec
lislerden geçer. Tefsir dogmatik bir şey olma
dığı için bunu yapmağa mebusan meclislerine 
salâhiyet verilmiştir. Fakat eskiden millet na
mına müessisan tarafından konulmuş olan esas
ların istikrarına ehemmiyet verilir.' Bunu tef-
sirede teşmil edecek olursak kanunu anlama 
noktasından sakamet olur. Bizim mazbatamız 

. hiç bir tefsir istemiyen hiç bir tefsir fıkrası 
ihtiva etmiyen bir mazbatadır, bu mazbata ka
bul edildikten sonra eski hüküm baki kalacak
tır. Bu sebeple üçte iki reye lüzum yoktur. 

Muhterem General Karabekir 'in ihlâs ile gay
ret sarfederek bize Encümende de anlattıkları 
veçhile şimdi buyurdukları şudur: «bir mebu
sum masuniyeti kaldırıldığı zaman tevkif düşü
nülmeden sadece gitsin temizlensin diye karar 
alınmış olabilir» Encümen ekseriyeti hiç bu fikir
de değildir. Uzun senelerdenberi yaptığı gibi 
Meclis umumî heyeti bir mebusun masuniyeti
nin kaldırılmasına karar verirse şuurunda maz-
nımen isticvap, tevkif ve muhakemeye izin ver
miş olmak mânası vardır. Aynı zamanda tevkif I 
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alelıtlak yalnız hâkimin takdiri ile tatbik edi
len bir muamele değildir. Bazı ahvalde hâkimin 
takdiri ile tevkif olacağı gibi bazı ahvalde su
çun mahiyeti itibariyle kanun icabı olarak da 
yapılabilir. 

Bazı vasiyetlerde suçlunun serbest olması yü
zünden mahza adaleti tamamlamağa engel ola
cak bir takım sebepler bulunabilir. Vazıı kanun 
öyle muhakeme etmiştir. Suçlu bazı ahvalde oto
matik olarak tevkif olunacaktır. 

Sonra muhterem İnce, teşriî masuniyet Teş
kilâtı esasiyede yoktur, diyorlar. Teşkilâtı esa-
siyede fasıl başı olarak yazılmıştır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Aslında yoktur. 
RECEB PEKER (Devamla) — Müsaade bu

yurun. Maddesini arzedeyim: 17 nci maddenin 
başında fasıl olarak yazılıdır. Fakat önünüzde 
kitap olduğu halde yok dediğiniz için ben var 
demiyeceğim. Maddenin ruhunda da vardır, 
uzun yıllar cereyan eden Meclis muamele ve maz
batalarında da vardır. Bu bir; 

ikincisi; Dahilî nizamnamede vardır. Bunun 
adı nizamnamedir amma bu Devlet Şûrasının 
yaptığı nizamname değildir. Kendi içindeki bir 
madde mucibince bu da bir kanundur ve bilhas
sa bir çok esaslarda ana yasayı ikmal eden bir 
kanundur. 

Meclis dahilî nizamnamesinin hükmü diğer 
kanunların hükmü gibi, hattâ gibi değil, bir 
kanun olarak hükümlerinin mer'i olduğu, yal
nız Reisicumhurun tasdikma iktiran etmeden ve 
bir defada müzakere ile meriyet mevküne gi
receği yazılıdır. Refik İnce arkadaşımız darıl-
mazlarsa kendilerine ufak bir latifede buluna
cağım. Encümen mazbatasmm içerisinde kaza, 
muhakeme ve sair tâbirlerden hukuki mânalar 
istinbat ederek kendi fikirlerine delil olarak 
kullanmakta bir kolaylığı caiz gören muhterem 
Refik İnce arkadaşımız aynı Dahilî nizamna
mede yazılı olan hükümlerden istifade ederek 
bizim de fikirlerimizi arzetmemize müsaade et
sinler 

Sonra tefsir fıkrası bahsine dokundular. Ni
zamnamede vardır. Bu noktada kendileriyle be
raberiz amma bu meseleyi tetkik eden encü
men ekseriyeti tefsir mevzuu görmüyor. Böy
le bir mevzuu görmediği halde Yüksek Mec
lise bir tefsir fıkrası mı arzedecektik. Eğer bir 
encümen kendisine havale edilen bir tefsir tale
binde hakikaten tefsir mevzuu görürse en çok 
o zaman Umumî Heyete bir tefsir fıkrası teklif 
eder. Bizim encümenimiz bu meselede tefsir 
mevzuu görmemiştir. 

(Doğru, doğru sesleri). 
ATIF AKGÜÇ (Bursa) — Efendim, teşki

lâtı esasiye metinlerini doktrin dahilinde anla
mak lâzımdır. Bu gibi metinlerin anahtarı dokt
rinidir, nazariyatı ele alınmca bu metinler daha 
iyi anlaşılır. Tatbikatta da daha iyi muvaffak 
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olur. Hukuk esasiye nazariyelerine ve başka- 1 
memleketlerdeki, buradaki tatbikata göre bir 
mebus hakkında Meclisten izin alınmadıkça o 
mebus tevkif edilemez. 
Teşriî masuniyetinin refi ismini verdiğimiz mu
amele nihayet bir mebus hakkında takibe izin 
vermek meselesidir. O muamele ile adli makam
lar mebus hakkında cezai dâva açabilirler, ta
kibat yapabilirler. Fakat bu hiç bir vakit tev
kife izin vermeyi de tazammun etmez. Çünkü 
tevkif daha ağır bir muameledir. Takibe izin 
daha hafif bir muameledir. Tabii hafif bir mu
amelenin icrasına izin daha ağır bir muamele
nin icrasına izini tazammun etmez. Onun için I 
hukuku esasiye nazariyelerinden ve Avrupa I 
memleketlerindeki tatbikattan ayrılmak için hiç 
bir sebep yoktur. Meclis kendi progatiflerini 
yani mebusluk vazifesine tanınan imtiyazlarının 
teminatını muhafaza etmelidir. Bir mebus 
Meclisten izin almadıkça tevkif edilmemeli
dir. Bendenizin kanaatim budur. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, bu 
meseleyi konuşmak istemiyordum. Fakat görü
yorum İd, âdeta bir Teşkilâtı esasiye meselesi 
karşısında bulunuyormuşuz gibi bir istikamet al
mışızdır. Benim kanaatime göre karşısında bu- I 
lunduğumuz meselede bir teşkilâtı esasiye me
selesi mevzubahis değildir. Ne tefsir ne şu ne 
bu, Arkadaşlar, Teşkilâtı esasiye kanunu masu
niyeti teşriiye için üç şey koymuş; isticvap, tev
kif, muhakeme. Bunlardan herhangi birisi için 
masuniyeti teşriiyeyi kaldırmağı şart koymuş. 
Bunda kimsenin ihtilâfı yoktur, ve karşısında 
kaldığımız mesele şudur: Maddenin tatbikında 
herhangi bir mebusun teşriî masuniyeti kaldı
rılmış, mahkemeye verilmiş. Verilen kararın 
içindeki teşriî masuniyet tâbiri isticvaba mı, 
tevkife mi, muhakemeye mi tallûk ediyor, 
yoksa her üçünü de ihtiva ediyor mu, biz 
üçünü de ihtiva ettiğini anlamaktayız. 
Teşriî masuniyet dediğim zaman yalnız bi
ri anlaşılırsa diğerleri için de ayrı karar almak 
lâzımgelir. 

Amma bizim mevzuatımızda ve hukuki mef
humlarda teşriî masuniyet dediğimiz zaman bu 
üç hükmü de ihtiva etmektedir. Bu meselede 
bir mebus hakkında teşriî masuniyet kaldırıl
mıştır. Karşısında bulunduğumuz mesele şudur: 
Tatbikata ait olan karar içinde hem isticvaba, 
hem tevkife, hem muhakemeye kadar giden mâ
na var mıdır? Bu üç safha da dahil midir, değil 
midir? Bu tatbika ait bir meseledir. Bununla 
Teşkilâtı esasiye hiç alâkalı değildir. Binaen
aleyh yapılmış olan mazbatada diyorlar ki teş
ri masuniyet içinde bunlar dahildir. Teşriî ma
suniyet içinde bu üç şeyin dahil olup olmadığı 
kararını kim vermiştir. Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenleri müştereken vermişlrdir. 
Binaenaleyh bu iki encümeni müştereken alâka
dar eden bir meseledir, o halde müştereken | 

I tetkik edip karar versinler. Teşriî masuniyet 
tâbirinin isticvaba, tevkife ve muhakemeye şâ
mil olun olmadığını tâvin etsinler. 

Teşriî masunivet tâbiri Teşkilâtı esasive ka
nunu metinlerinde yoktur. Bu tâfr'r Dahilî ni
zamnamenin metnine girmiştir: başka kanunla
rın metinlerinde de vardır. Dahilî nizamname 
hn hususta hükümleri de ihtiva etti Sinden Teş
kilâtı esasive encümeni bu bakımdan valnı^ ba
sma hu isi tetkik etmece salahiyetli telâkki 
edilebilir. Böyle telâkki edildiği takdirde Teş
kilâtı esasiye encümeninin bu mazbatası kâfidir. 

I Fakat bu Teşkilâtı esasice kanunumm ne 
tadilidir ve ne de tefsiridir. Binaenalevh Teski-
lâ.tT esasive kammunun tadilinde, tefsirinde veya-
hutta herhangi bir maddesinin kabulünde itiyat 
olan usule tabi delildir. Burada vapılacak sey, 
«Bu karar yerindedir veya deoildir» demekten 
ve mutlak bir ekserivetle menfi veya müsbet 
Mr karar vermekten ibarettir. Onun için bence 
Teşkilâtı esasiye encümeninin yapmış oldu<ru 
mazbatayı olduğu gibi kabul etmek bu meseleyi 
kapatır ve asla da Teşkilâtı esasiyeye taallûk 
etmez. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
bir vatandaşla bir mebus arasında Teşkilâtı esa-
siyenin gözettiği nedir?. Mebus olmadan evvel 
veya mebus iken islediği bir cürüm kendisine 
isnat edilirse kendisini sorguya çekmek, tevkif 
etmek, muhakemesini icra etmek için Meclisten 
karar alınacaktır. Bu karar, hepimizce malûm
dur ki, hem Teşkilâtı esasiye encümenimiz, hem 
de Adliye encümenimizin iştirak ettiği bir encü-

! men tarafından tetkik edilerek Heyeti umumi-
yeye geliyor. Heyeti Umumiye bu arkadaşa is-
nadedilmiş suç üzerinde onun maznun oldu
ğunu kabul ediyor, kararını veriyor. Kararı 
neye göre veriyor arkadaşlar? 17 nci maddenin 
istediği kararı veriyor. 17 nci maddenin istih
daf ettiği tek şey vardır, bu vatandaşa cürüm 
isnat edilmiştir, Hükümet, onu muhakeme ede
ceğim, isticvap edeceğim, icabederse tevkif ede
ceğim diyor. Teşkilâtı esasiye kanununun 17 
nci maddesiyle kendisinin üzerinde Büyük Mil
let Meclisinin kararmı istiyor. Arada yalnız 
bu fark vardır. Eğer bu farktan başka bir fark 
görecek olursak arkadaşlar adalet tevziinde ve 
tatbikatta müsavatsızlığa gideriz. Vatandaşlar 
arasında adaletin tevzi ve tatbikında müsavatsız
lık en kötü, en büyük tehlikedir. Eğer tevki? 
için, icrayı muhakeme için de ayrıca bir karar 
dahi istiyecek olursak o vakit mebusların bu 
vaziyeti tamamen imtiyaz mahiyetine girer ar
kadaşlar. Müsavatsızlığa gider. Onun i cin 
maddenin şimdiye kadar olan tatbiki, Meclisi 
Âlinin tatbiki şekli gayet sarihtir. Meclis ka
rarmı verdikten sonra isticvabı, tevkifi, biz bu
nu ne ile ifade ederiz? Burada arkadaşımız adli 
takibat için izin veriyoruz diyor. Bunun içinde 
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üçü de dahildir. İsticvap, tevkif, muhakemesi
nin icrası, ayrı mıdır bunlar? Şu halde arka
daşlar eğer yalnız kendisini sorguya çekmek 
için hakkındaki karar ile gider de tevkif için ve
ya mahkemenin icrası için ayrı karar istenecek 
olursa, o vakit tamamen vatandaşlar arasmda 
adaletin tevzii bakımından, tatbikatta müsa
vatsız muamele yapmış oluruz. Bu ise çok tehli
kelidir. Zaten Refik İnce burada, Teşkilâtı 
esasiye encümenimizin reisinin ifade ettiği şe
kilde, muhakemesinin icrası için izin istemez 
amma, tevkif için izine ihtiyaç vardır diye en
cümende fikirlerini söylemiş. Bu şekil de, fık
ralar arasında tercihi bilâ sebep olur. Bu fık
ralar üzerinde eğer evvelinden mütereddit ise
ler diğerinde de mütereddit olmaları lâzımdı. 
Mademki diğeri tatbik edelecek, şu halde her 
üçünde de o karar tatbik edilir. Biz de Teşki
lâtı esasiyede istenilen tek karardır. O karar ise 
Teşkilâtı esasiyenin şimdiye kadar tatbik edilen 
şeklidir. İsticvaptan sonra icabederse tevkif 
edilir. Bunun üzerinde tevakkuf etmiyelim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, hakikaten bu 17 nci madde üzerinde 
çok ehemmiyetle durulacak ve tatbikat itiba
riyle şimdiye kadar almış olduğu şekle nazaran, 
şekille ibare arasındaki fark bakımından pek 
ehemmiyet verilecek bir mevzu halini aldı. Sa
mimiyle Yüksek Huzurunuzda ifade ederim 
ki; bu 17 nci maddeyi masuniyeti teşriiyenin 
refi şeklinde anlıyordum. Hattâ bunun mü
zakeresi esnasında geçenlerde Refet Beyin va
ziyeti mevzuubahis olurken arkadaşımız Sırrı 
Içöz tarafından tevkif için ayrı karar almak 
lâzımdır dendiği zaman tereddüt etmiştim ve 
hattâ aksi kanaat izhar ettim. Yüksek Huzu
runuzda samimiyetle ifade edeyim, metin bu 
değildir. Demin yukarı çıktım; Teşkilâtı esa
siye kanununun müzakeresindeki zabıtları oku
dum.'Teşkilâtı esasiye encümeni âzasından şimdi 
burada üç arkadaş kalmıştır. Birisi muhterem 
reisimiz Refet Canrtez, Encümen kâtibi sıfa-
tiyle bendeniz, bir de Yozgad mebusu Avni 
Doğan. Mazbatada bir şey söylenmemiştir. 
Bu maddeyi sunarken 17 nci madde hakkında 
bir şey söylenmemiştir. Onun için Encümen 
kâtibi olmak sıfatiyle kendimi bu meselede... 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — İtap 
edersin. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
İşte kendime bir şey söyliyorum. (Gülüşme
ler). Fakat arzedeyim Encümenden böyle gel
miştir. Bir mebusun maznunen isticvabı veya 
tevkifi veya muhakemesinin icrası diye bu şe
kilde gelmiştir ve Heyeti Umumiyede de buna 
itiraz eden bulunmamıştır. Şimdi masuniyeti 
teşriiyenin refi diye bir formül yoktur. Yal
nız Teşkilâtı esasiyenin 37 nci maddesinde 
«Şöyle oldukta masuniyeti teşriiyenin refi hü

kümleri tatbik olunur» diye bir masuniyet tâ
biri vardır, metnin içerisinde. Şunu da bilve-
siyle arzedeyim ki, Teşkilâtı esasiye kanunu
nun matlâpları yoktur. Kanunun müzakeresinde 
Meclisten böyle bir şey geçmemiştir. Metinde 
böyle bir şey yoktur. Yalnız vazifei teşriiye, va-
zifei kazaiye diye tepelikler vardır, bapların 
üstündeki unvanlar vardır. Şimdi Receb Beyin 
buyurduğu Rasih Kaplan'in da teşrih ettiği doğ
rudur. Yani demek istediler ki, tatbikat bu şe
kilde cereyan ediyor amma ne yapalım? Ben 
tercih ederim ki, Refik İnce bu takriri verme
sin, af buyursun, alimallah kanaatim budur, 
keşke vermeyeydi. Fakat veripte, mütalâai il
miye demeyeyimde, mütalâai teşrihiye beyan 
ettikten sonra bendeniz kendisine iltihak edi
yorum. Hakikaten metin böyledir. Muhterem 
Atıf Akgüç gayet ilmi ve üstadane bir surette 
meseleyi teşrih ettiler. Dimağımı çok yoruyo
rum, bendeniz ya o günkü müzakerede bulun
madım, hatırlayamıyorum. Ancak şurası mu
hakkak ki, bunda bir maksat takip edilmiştir. 
Muhterem Rasih Kaplan'm buyurdukları gibi, 
mebuslar ile halk arasında bir fark yapmryalım. 
Masuniyeti teşriiye dediğimiz bu müessese asla 
mebuslar lehinde mevzu değildir. Asla, mebus 
denilen hüviyet, vatandaş denilen hüviyetten 
ayrı değildir. Bu doğrudan doğruya, hasren ve 
kasren Meclis denilen hüviyetin ifayı vazife 
etmesi sadedinde konmuştur. Hattâ Nizamna-
mei dahilide bir madde vardır. 

Bir mebus benim masuniyeti teşriiyemi kal
dırın, vaz geçiyorum bırakm benim yakamı der
se bırakamayız. Hayır efendim senin lehine de
ğildir. Şimdi nazari olarak düşünelim. 25 me
busun birden masuniyeti teşriiyesinin kaldırıl
ması teklif olunabilir. Amma biz aynı kutsi bay
rak, aynı mefkure uğrunda çalışan, aynı emel 
peşinde koşan ulvi bir memleketin çocuklarıyız. 
Fakat hukuki bakımdan mütalâa ederek arzedi-
yorum. Masuniyeti teşriiye mebusun lehine de
ğildir. Mebus denilen bir hüviyet mevzuubahis 
değildir. Onun için zannediyorum Atıf Bey 
arkadaşımız ilmî cephesini teşrih etti, daha 
ağır bir muameledir, dedi. Ona müsaade etsin. 
Bir de tevkif var. Ondan sonra maznunen mu
hakeme edilecek. Yine volanı elimde tutaca
ğım, musluğu, ne olur, ne olmaz. Meclis bu işi 
o kadar sıkıya bağlamıştır ki malûmu âliniz B. 
M. Meclisi müstemir bir Meclistir. Bu Meclisin 
hüviyeti çok başkadır. Hattâ arkadaşım Atıf 
Bey Avrupa hukuku esasiyelerinden, demokrasi 
bünyesinden, işi teşrih etti. Lâkin bizim de ken
dimize mahsus bir bünyemiz vardır. Bu Mecli
sin kendine göre bir olgunluğu vardır, kendine 
göre husule gelişi vardır. Bu husule geliş 
içinde bu maddelerin ayrı ayrı yazılışının ayrı 
bir mânası vardır. Pek iyi amma bunun için
den nasıl çıkacağız. Şimdiye kadar tatbikat 
böyle olagelmiş. Vallahi bendeniz mütehayyi-
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rim (Mütehayyir isen ne söyliyeceksin sesleri). 
Hayret değil, mtitehayyirim. Mütehayyirim 
amma dimağımı zorlryacak olursam ben de 
bir kanaate varırım. Sırrı îçöz arkadaşımla bu 
işin aksi üzerinde münakaşa ettik ve tetkik et
tim. Bundan başka bir hükmü nihai olarak şu 
metnin inceliği üzerinde bilhassa Atıf Beyin mü
talâası da bu işin hüviyetini nazarımda kuvvet
lendirdi. Onun için Teşkilâtı esasiye encüme
ninin muhterem reisi Beceb Peker'in izah bu
yurdukları şu mazbata da bir tefsirdir. Bunun 
adına ne dersek diyelim bu doğan çocuk tefsir
dir. Biz buna ad da koymasak bu doğmuştur, 
bu tefsirdir. Amma metin yok. Yok amma 
metinden akvâ bir şey var. Kuvvetli esbabı mu
cibe ile bu budur diyoruz. Onun için bu tefsir 
de sülüsanı ekseriyete iktiran etmek gerektir. 
Çünkü bu mazbata kabul edilirse... 

RAStH KAPLAN (Antalya) — Kanunun tat
biki doğrudur. 

FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla)— 
Doğrudur amma buna bir mâna vermiyor mu
yuz? (Yermiyoruz sesleri). 

R^OEB PEKER (Kütahya) — Vermiyoruz. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla)— 

Çok rica ederim muhterem Peker, bendeniz çok 
arzu ederdim ki, şöyle böyle olmasında tefsir 
fıkrası, sizin mazbatanız da sülüsanı ekseriyetle 
kabul edilmiş olsun. Bunu tercih ederdim. Bil
mem ki arzedebildim mi? 

RECEB PEKER (Kütahya) — Bana mı soy
uyorsunuz? Heyeti Umumiyeye söyleyiniz. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla)— 
Bazan zatı âlinize de tevcihi kelam etmeme lüt
fen müsaade buyurunuz. 
Mesele şudur. Yani işin nüktesi var. Bendeniz-
ce işin aslı ne kadar mühimse Refik înce'nin 
teklif ettiği metin ne kadar mühimse, reye 
konuş şekli de o kadar mühimdir. Burada hay
ret vaziyetinde değilim, daha katiyim. Bu bir 
tefsirdir. (Değil sesleri). Tefsirdir. Maznunen 
isticvap ve saire ve saire diyorsunuz. Bir tef
sirdir, bundan daha mükemmel bir tefsir olur 
mu? Bendenizce tefsirdir. Bunun reye koyuş 
şekli hattâ, aslından daha mühimdir. Sülüsanı 
ekseriyet lâzımdır, mazbatanın kabulü için. 
Bunda şüphe yoktur. Çünkü teşkilâtı esasiye 
kanununun tefsirini talebeden ve işin tefsirine 
mahal olmadığını beyan sadedindeki fıkra, Teş
kilâtı esasiyenin üç hükmünü tefsir etmektedir. 

îşin esasına gelince: tekrar kanaatimi ifade 
edeyim: Bu metin mevcut oldukça bu metni ma
suniyeti teşriiye kelimesiyle izahına imkân yok
tur. Metin barizdir. Diyor ki, maznunen istic-
cabı veya muhakemesinin icrası heyeti umumi-
yenin kararma menuttur. Mebusun tevkifini 
bizden istiyor mu? Hayır. Hakkında takibatı 
kanuniyeye müracaat olunmasını ... 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Takibatı ka
nuniye ne demektir, izah eder misiniz? 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ne bileyim? Takibatı kanuniye diye kitapta bir 
lâkırdı yoktur. Kitapta bir lâkrrdı olsaydı ben 
yüksek huzurunuza çıkmağı kendime vazife et
mezdim. Yani tereddüt ve kanaatim şudur ki, 
sarih bir keyfiyet vardır o da ibare gayet açık
tır. Bu açık ibare, takibatı kanuniyeye müsaa
de buyurulması hakkındaki Adliye vekâletinin 
tezkeresidir. Yazan böyle yazmıştır. 

Efendim, Adliye vekâletinin tezkeresiyle me
tin hallolunmaz. Aslını böyle yazmış yazan. 
Yazana soruyoruz. Yazana bakıyoruz, böyle 
demiş, hukuk esasları da böyle ağır mu
amele, maznunun isticvabı, tevkifi da
ha ağrr muamele. îlk tahkikat safha
sı bitiyor, ikinci safha başlıyor. Bir daha dü
şünüyoruz. Çünkü arzettiğim gibi masuniyeti 
teşriiye müessesesi Meclisin lehine değildir, ya
ni nisabı doldurmazsa endişesidir. îşi böyle 
mütalâa etmek lâzımdır. Onun için muhterem 
arkadaşlar, mebuslar ile halk arasında müsa
vatta bir mugayeret değildir. Şöyle değildir, 
böyle değildir. Onun için bendeniz Refik înce 
arkadaşınım noktai nazarma iltihak ederim. 
kendisi de zaten söylüyor, diyor ki, prensip iti
bariyle ayrı, fakat metin böyledir. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında tak
rir vardır, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, mazbatanın reye konul

masını arz ve teklif eylerim. 
Antalya 

Rasih Kaplan 
DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Kifa

yeti müzakere aleyhinde söyliyeceğim, söz isti
yorum. 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Kifa
yeti müzakere aleyhinde söliyeceğim. 

REİS — Takrir kabul edilmiştir. 
DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Ben da

ha evvel söz istedim. 
REİS — Bir takrir daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Mazbata, tefsiri mutazammm hükümleri ih

tiva ettiğinden, arzettiğim sebeplere binaen, 
Teşkilâtı esasiyenin kabul veya tadili hakkın
daki usul ve merasime göre reye konulmak 
icabeder. Binaenaleyh üçte iki ekseriyete ikti
ran etmesi lâzımgeldiğinin reye konmasını tek
lif ederim. 
Bursa mebusu Rize mebusu Rize mebusu 
Atıf Akgüç Fuad Sirmen K. Kamu 

FUAD SİRMEN (RİZE) — Arkadaşlar, bu 
mazbatanın üçte iki reyle kabul edilmesi sebep
lerini biraz evvel huzurunuza çıktığım zaman 
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arzettiğim için o hususta ayrıca mütalâa serde-
dip esasen yorulmuş olan Heyeti Celilenizi daha 
fazla yoracak değilim. Söz almamm sebebi, sa
yın Peker; Heyeti Umumiyeniz huzuruna arzet-
tiğimiz takrir bir an için sülüsanı ekseriyete ar-
zedildiği takdirde, sülüsan husule gelmediği za
man, olacak vaziyeti nazarlarınızda canlandır
dılar ve bunun teşriî hayatımızda bir teşev
vüş husule getireceğini söylediler. Bendeniz böy
le bir tehlikeli vaziyet görmüyorum. Bende
niz mazbatanın sülüsanı ekseriyete iktiran et
memesi halinde bunun netice olarak yeniden 
Meclisin rey ve mütalâasına müracaat edilme
den Refik İnce arkadaşımızın mütalâasının ka
bul edilmiş olacağı neticesini de kabul etmiyo
rum. 

Çünkü bu şekil kendiliğinden kabul edilirse 
bendeniz de sayın Receb Peker'e şu misali ileri 
sürerek cevap vermiş olabilirim. Faraza 150 
arkadaş Teşkilâtı esasiyede bir tadile lüzum 
gördü ve bir takrir verdi. Bu, takrir usulen 
Teşkilât* esasiye encümenine gidecek. Encümen 
bu tadili yerinde görmediği için bir mazbata 
tanzim ederek Heyeti celi leye sundu. Dedi ki 
bu tadil teklifi varit değildir, reddini arzede-
rim. Demiş olsa tâdile taallûk eden bu mazbata 
Mecliste sülüsanı ekseriyete, Meclisin sülüsanı 
ekseriyetine iktiran ederek geçmesi lâzım gel
mez mi? Meclisin sülüsanı ekseriyetine iktiran 
etmediği takdirde o zaman otomatikman, ken
diliğinden muhalif neticesiyle yani misalde 
150 arkadaşın teklif ettiği tadili Meclisi âli ka
bul etmiştir mânası çıkabilir mi? Çıkamaz. Bu
rada da aynı vaziyet mevcuttur. Şimdi bu tadil 
teklifi reye arzedilirse, mazbata rededüdiği 
takdirde 150 arkadaşın yaptığı tâdil tek
lifi ayrıca reye konmak lâzımdır. Bun
da da sülüsanı ekseriyet hâsıl olmazsa eski 
vaziyet mahfuz kalır. Ekseriyet hâsıl ol
mazsa âzanm nısfından ziyadesi o tâdil re
yinde olsalar dahi üçte iki reyle mevcut olma
dığından vaziyet aynen idame edildi demek
tir. Bu hâdisede encümenin mazbatası sülüsanı 
ekseriyete iktiran etmediği takdirde Refik İn
ce arkadaşımızın teklifinin ayrıca reye kon
ması lâzımdır. Bu da sülüsanı ekseriyete iktiran 
etmediği takdirde Meclisi âli bu madde üzerin
de tefsir yapılmasına ve karara gidilmesine lü
zum olmadığı kanaatini izhar etmiş olur. Şu 
halde bugüne kadar devam eden muamele ne 
ise bundan sonra da o muamele cereyan edecek 
demektir. Bundan başka türlü hareket etmek 
imkânı olmadığı kanaatmdayırn, sözü sırf bu 
hususa ait muhterem Reisin fikirlerini karşıla
mak için almış bulunuyorum. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
bugünkü müzakere açıldığı sırada ben konuş
maların şimdiye kadar görmediğim derecede 
müoterek anlayışa hizmet edeceğini tahmin et
memiştim. Devlet hayatımız mühim esaslar üs

tündeki bu konuşmalardan fayda görür. Bu fay
dayı arttırma bahsinde teklif sahibi Refik İnce 
ile Fuad Sirmen'in çok payı vardır. Hakikat 
bu, zahiren bu müzakere bir kısım zamanımızı 
kaybetmiş olmakla beraber çok faydalı da ol
muştur. Binaenaleyh Fuad Sirmen arkadaşımın 
şimdiki izahlariyle işi daha faydalı neticelere 
bağladı PI için kendilerine bilhassa teşekkür ede
rim. İşin umumî raahivetinden başka doğrudan 
doğruya bana söylediklerine telince; arkadaş
lar, üçte iki denen ve bu şekil üzerinden va-
zıı kanunun rey istemesinin sebebi mevnut olan 
ve ana yasa ile müeyvet vaziyeti deriştirecek 
olan teşebbüsleri varıdan bir fazla rey ile bütün 
kanunlarda tatbik edilen ekseriyet nisbetivle 
banlamayı kâfi bulmıvarak daha dikkatli kal
ması ve daha güc rev şartları koymasıdır. Gün
lük işlerimize taallûk eden kanunları bozar ya
parken yarıdan bir fazla eksenvet kâfi görül
müştür. Fakat cemiyetin değil, bir ailenin ve 
ferdin bile günlük birtakım islerinin üstünde 
övle mühim hayati olanları vardır ki, bunların 
üzerinde biraz daha fazla düşünür ve onun hak
kında yeni karar vermek için daha dikkatli ha
reket eder. İşte biz de ana kanun olan Teşki
lâtı esasiyenin değişmesi teşebbüsleri de böyle 
ihtimamla meşgul olmaca değerli sayılmıştır. 

Üçte iki ekseriyet istiyen Teşkilâtı esasiye 
kanununun tadili talebi üçte bir ekseriyetle ge
lirse ve Riyaset makamı bunu Teşkilâtı e?asive 
encümenine havale ederse ve encümen teklif edi
len tadil veya onunda beraber başka tadillerle, 
esas kanunun halini bozucu bir metni veya
hut bir tefsir fıkrasını huzurunuza getirirse 
yalnız bunun için üçte iki ekseriyet ister. Çün
kü vazıı kanun, millî hükümranlık ruhunu da, 
ihtiva eder. Ana kanunun hükümlerinin bozu
lur) değiştirilmesinin veya mânasının tefsirinin 
kabulü için üçte iki rey gibi bir güçlük zabıtası 
vazetmiştir. 

Yoksa encümen Teşkilâtı esasiye kanunu ol
duğu gibi kalacak derse bunun için asla üçte 
iki ekseriyete lüzum yoktur. Hattâ sade tefsis 
talep edilen bir vaziyette de#il, alelusul 1/3 
imza ile yapılan bir tadil teklifine karşı encü
men kanunun değiştirilmesine lüzum olmadığına 
karar verse encümenin bu mazbatasının ka
bulü için de mutlak ekseriyet kâfidir. Huzuuru-
nuzda bu noktaların tavzihine fırsat bulmak 
encümen için de arzu edilir bir şeydir. Bu üçte 
iki ekseriyetten maksat; tamamiyle kanunun as
lının her gün, herhangi bir politika cereyanı 
ile sarsılmasının önlenmesinin temini ve istik
rarının muhafazası içindir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bir sual soraca
ğım. Şimdi dinlediğimiz mütalâalariyle mazba
talarında yazdıkları şu mütalâayı nasıl telif 
ediyorlar? Mazbatalarında şöyle diyorlar: (Da
hilî nizamnamenin yukarıya alman fıkrası da 
tefsirin teklifini değil, ancak tefsir fıkrasının 
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sadece kabulünü aynı usul ve nisaba tabi 
tuttuğuna göre...) 

Binaenaleyh bu mütalâadan anlaşılıyor ki; 
eğer Encümeni âli tefsir fıkrası yapmış olsaydı 
o fıkranın, Yüksek Meclisçe kabulü için sülusanı 
ekseriyet aranacaktı. Şimdi bendeniz sayın Re-
ceb Peker'den soruyorum: Tefsir fıkrası yapmak 
demek Teşkilâtı esasiyenin tadili midir? Şüphe
siz ki, hayır. Kendileri tadili tazammun etmeyen 
mazbataların hepsinin sülusanı ekseriyete ikti
ran etmesine lüzum yoktur buyurdular. Halbuki 
şimdi okuduğumuz mazbatada diyorlar ki; Eğer 
tefsirin kabulü lâzım geliyorsa kabul muamelesi 
sülusanı ekseriyetle olacaktır. Binaenaleyh tef
sir de tatbikatta kanunda mevcut bir mânayı 
izah olduğuna göre ve bir tadil olmadığına göre 
Teşkilâtı esasiye encümeni bu mütalâayı bir 
tefsir fıkrası halinde bize getirmiş olsa idi yi
ne kendilerinin mazbatadaki mütalâalarına gö
re bu fıkranın kabulü sülusanı ekseriyete ikti
ran etmesi lâzımgelir. Arada bir tenakuz vardır. 
Şimdi belki bendeniz yanlış anlıyorum, tavzih 
buyursunlar, tashih etsinler.' Belki aksi bir mü
talâa yürütüyorum. Benim bundan anladığım 
budur. Eğer Meclisi Âli Teşkilâtı esasiye üze
rinde tadilden gayri herhangi bir muamele ya
parsa diğer tâli kanunlarda olduğu gibi bir mu
ameleye tabi olduğunu kabul ediyorlarsa tefsi
re tadil değildir ve mevcut mânayı tavzihtir. 
Binaenaleyh onun gerek teklifinde ve gerek ka
bulünde aynı usule yani mutlak ekseriyete git
mek lâzımgelir neticesine kendileri vermiş olur
lar. Bunu izah buyursunlar. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REÎSÎ RECEB 
PEKER (Kütahya) — Epeyce uzun olan sualle
rini zaten ilk cümlede sormuş bulunuyorlar. 
Sözlerinin diğer kısmını ikmali bir mahiyette 
dinledim. Bu suali tevcih buyurdukları için 
bir daha teşekkür ederim. Çünkü aramızdaki 
vuzuh daha fazla katmerleşmiş oluyor. Şimdi 
tefsiri teşrih edelim. Tefsir talebi diye fikir ne 
suretle meydana gelir. Bir kanun mevkii tat
biktedir. Onun tatbik mevkiine gelişi hakikî ha
yatta ekseriyetin ve umumun telâkkisine uygun
ca ise ekseriya onunla meşgul olunmaz. Tefsi
rin anlayışın tatbik içtihatları esnasında şura
da burada o kanunun ruhunun yapılmasını der
piş ettirdiği bir takım işler veya ödenmesine 
sevkettiği bir takım haklar varsa ve tatbikat 
yazn kanunun onu koymaktaki maksadına uy-
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gun olmadığı fikrini ima ediyorsa tefsir olunur. 
Ekseriya meyli beşer böyledir. Her tefsir is
teği karşısında tefsire lüzum olup olmadığı ara
nır. 

Tefsir taleplerinin birçoğu tefsir fıkrası ile 
Meclise geldiği halde yüzde mühim nisbeti de, 
tetkik ettik, tefsire mahal görmedik diye hu
zurunuza gelir. Encümenimize verilen Teşkilâ
tı esasiyeye ait bir tefsir isteği de, tarafımız
dan buna mahal olmadığı kaydi ile Heyetinize 
sevkedilmiştir. 

Mutherem Refik înce arkadaşımız tatbik sa
hasına taallûk eden bir şey teklif ettiler. Meclis 
Dahilî nizamnamesinin 124 ncü maddesinin son 
fıkrasındaki tefsir fıkrasının kabulü üçte iki 
ekseriyet ister talebine uygun hareket eder ve 
Fuad Sirmen'in de talebi yerinde olurdu ve en
cümenden de böyle bir hata sâdır olmazdı. Ha
ta mevzuubahis değil. Biz böyle demiyoruz, biz 
diyoruz ki, vaziyet olduğu gibi müstakar kalsın, 
kanunun ifadesi, mânası ve tetkikat olduğu gibi 
doğrudur. 

Hakikaten bu kanunun ruhu da masuniyeti 
teşriiye için takip ettiği esas ruha uygundur. 
Bu uygunluk bakımından yapacak bir şey yok
tur. Burada üçte iki ekseriyet istemeyiş, bir 
değişiklik tazammun eden fikrin mazbatamızda 
bulunmayışıdır. Orada yazdığımızla bu maru
zatım tıpkı tıpkısına birbirine mutabıktır. 

FUAD SIRMEN (Rize) — Buyurdukları 
esasa göre tefsir talebi üzerine encümenin var
dığı netice bu güne kadar cari muamelelerde 
değişiklik yapılmak neticesinde ise o vakit sü
lusanı ekseriyet lâzım gelir dediler. Bendeniz 
bu netice böyle olacağına göre, demin arzettiğim 
gibi, bu neticeyi tevlit edecek bir teklif acaba 
neden aynı usule tâbi olmasın. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Müsaade bu
yururlarsa, cevap verdiğimi zannediyorum. Faz
la maruzatta bulunmıyacağım. 

(Fuat Sirmenin takriri tekrar okundu). 
REİS — Kabul edenler lütfen işaret buyur

sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şu halde encümenin mazbatasını reyinize 

arzediyorum: Mazbatanın esasa ait olan kısmını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat on beşte toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

DÜZELTME 
56 ncı inikadın tarihi (11. V. 1942) olacaktır. 



£ B. M. M. Matbaam 



S. Sayısı: 138 
Manisa mebusu'Refik İnce'riiri, Teşriî masuniyeti kal
dırılan bir mebusun Heyeti Umumiye karan alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yoluyla halli hakkında 
takriri ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (4/48) 

28. II. 1942 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Reisliğine 

Teşriî masuniyeti kaldırılan Urfa mebusu Refet Ülgen, Ankara Âğırceza mahkemesince tevkif edil
miştir. Ben bir mebusun Meclis karan almmadan tevkifini Esas Teşkilât kanununa aykırı bulmak
tayım. Zira, bu kanunun 17 nci maddesinde yazılı (Bir mebusun maznunen isticvabı), (veya tevkifi), 
(veyahut muhakemesinin icrası) ibareleri bunlardan herhangi birine lüzum görüldükte (Heyeti Umu
miye kararı) nm alınması icabedeceğini göstermekledir. Böyle bir karar olmadan, Meclisçe bir mebu
sun yalnız (Teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair) verilen karar aynı zamanda o mebusun tev
kif edilebileceği salâhiyetini de mahkemelere vermez kanaatindeyim. 

Bu sebeple meselenin tefsir yoluyla halli için takririmin Teşkilâtı Esasiye encümenine gönde
rilmesini derin saygılarımla rica ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye encümeni 8. V. 1942 

Esas No. 4/48 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Manisa mebusu Refik İnce tarafından Yüksek 
Riyasete verilen ve bir mebusun ayrıca Meclis 
kararı almmadan tevkifini Esas Teşkilât kanunu
na mugayir gördüğüne ve meselenin tefsir yoluy
la halline dair olan takriri encümenimize hava
le buyurulmuştu. 

Bu konu üzerinde müzakere yapmak üzere 
toplanan encümene iştirak eden takrir sahibi Re
fik ince bahsi geçen takririni verdikten sonra 
bazı arkadaşları Esas Teşkilât kanununun tefsi
rini talep etmek mürettep âzanm lâakal bir sü
lüsünün imzasiyle mümkün olacağına dair dik
katini çektiklerinden ve bu tefsir takririni geri 
alacağından müzakerenin tehirini istemiş ve Ri

yasete de bu mealde diğer bir takrir vermiş ise 
de bu takrir Umumî Heyette okunduğu şırada söz 
alarak bu takriri verdikten sonra vâki inceleme
lerinde bir mebusun Herhangi bir kanunun tefsi
rini istemeğe hakkı olacağına kanaat getirdiğin
den bu son takririni geri aldığını ve tefsir tale
bini ihtiva eden ve encümende olan ilk takririn
de musir olduğunu beyan eylemiştir. Bu suretle 
tekrar encümenimize intikal eden mesele 1. IV. 
1942 tarihinde içtima eden encümenimizde okun
du, ve müzakere edildi. 

Takrirde (Bir mebusun Meclis karan alınma
dan tevkifini Esas Teşkilât kanununa aykırı bul
maktayım. Zira bu kanunun 17 nci maddesinde 
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yazılı (Bir mebusun maznunen isticvabı), (veya 
tevkifi), (veyahut muhakemesinin icrası) ibarele
riyle bunlardan her hangi birine lüzum görüldük

te (Heyeti Umumiye kararı) nın alınması icabede-
ceğini göstermektedir. Böyle bir karar olmadan 
Meclise bir mebusun yalnız (Teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair) verilen karar aynı zaman
da o mebusun tevkif edilebileceği salâhiyetini 
mahkemelere vermez) denilerek bu sebeple 
meselenin tefsir yoluyla halli istenmektedir. 

Evvelâ esas teşkilât kanununun tefsirini is
temek hususunun ayrı bir usule bağlı olup ol-
mıyacağı hususunun müzakeeresine başlanmış 
ve bazı arkadaşlar Dahilî nizamnamenin 124 neü 
maddesinin son fıkrasındaki ( ... asıl kanunun 
kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet nisabı la
zımsa tefsir fıkrası da aynı usul ve nisaba tâ
bidir...) ifadesine dayanarak ve esas teşkilât 
kanununun 102 nci maddesiyle Teşkilâtı 
Esasiye kanununda yapılacak değişiklikler 
için ( Tadil teklifi Meclis âzayi müret-
tebesinin lâakaV bir sülüsü tarafından 
imza olunmak şarttır) diye yazılı ol
masını da ileri sürerek zaten bir usul mesele
sinden ibaret olan tefsir teklifinin as1! kanunun 
tabi olduğu usule tabi olması lâzım geleceğini 
ve bu suretle esas Teşkilât kanununa ait bir tef
siri ancak âzayi mürettebenin bir sülüsünün 
imzasını taşıyan takririn tefsire esas olması ica-
bedeceği ileri sürülmüşse de bahsi geçen esas 
Teşkilât kanununun 102 nci maddesi münhası
ran bu kanundaki tadilin usul ve şeklini tâyin 
ederek konulmuş ve aynı usule tabi olmak şartı 
tefsir talebine teşmil edilmemiş olmasına ve va-
zıı kanunca matlup olsa idi bu kanuna ait ze-
vabıt meyariına veya tadil fıkrasını mütaakıp 
tefsir kelimesinin de ilâvesi icabedeceği tabii ol
masına göre kanunun bu maddesine tefsir iba
resinin konmaması vazıı kanunca tadilde aranan 
zevabıtın tefsirde de aranmasına mahal olmadı
ğını gösterdiği gibi Dahilî nizamnamenin yu
karıya alman fıkrası da tefsirin teklifini değil 
ancak tefsir fıkrasının sadece kabulünü aynı 

usul ve nisaba tabi tuttuğuna göre esas Teşkilât ka
nununda tefsir istemenin diğer kanunlarda tefsir 
istemekten bir farkı olamıyacağı ve bu tefsir 
teklifi yapmanın mevzuata göre ayrıca zevabıtı 
olmadığından bir mebus tarafından dahi iste
nebileceği ekseriyetle kabul edilerek esas tefsir 
takririnin mütalâasına geçildi. 

Encümende hazır bulunan takrir sahibi Re
fik İnce, münderecatı yukarıda yazılı takririni 
izah ederek Meclisçe yalnız masuniyetinin kaldı
rılmasına dair verilen bir kararla o mebusun 
tevkifi salâhiyetinin mahkemelere verilmiş olma
yacağını ileri sürdü. Buna dair yapılan uzun mü
zakerelerden sonra filhakika esas Teşkilât kanu
nunun 17 nci maddesinde (... aleyhine cürüm isnat 
olunan bir mebusun maznunen isticvabı veya tev
kifi veyahut muhakemesinin icrası Heyeti umumi
yetim kararına menuttur...) denilmekte ve bu 
maddenin tatbikim gösteren Dahilî nizamnamenin 
masuniyetin kaldırılması sebeplerini gösteren 
(180) nci maddesinde de (Bir mebusa Teşkilâtı 
esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevzuubahis olan memnu fiillerden biri isnat 
olunur ve İhzari encümen tetkikat neticesinde 
buna kanaat hâsıl ederse teşriî masuniyetinin 
refi lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim) 
edeceği yazılmakta ve Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 nci maddesinde (Mücazatı terhibiye veya 
sirkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiis
timal, hileli iflâs cürümlerinden ve 27 nci mad

dede hiyaneti vataniye ile mebusluk esnasındaki 
irtikâp töhmetlerinden bahsetmektedir. 27 nci 
maddeye ait olan bu ikinci şıkta, yani mebusluk 
esnasında irtikâp veya hiyaneti vataniye suçla
rı sebebiyle Meclis Umumî Heyetince masuniye
tinin kaldırılmasına karar verilenlerin Teşkilâtı 
Esasiye kanununun 27 nci maddesi mucibince 
mebuslukları sakıt olacağından meselemizin bu 
bahse taallûku yoktur. 

12 nci maddede yazılı memnu fiillerden dola
yı ciheti adliyece bir mebusun masuniyetinin kal
dırılması usulü dairesinde istendiğinde ihzari ve 
muhtelit encümenlerde iş tetkik olunarak mazba
tası yapıldıktan sonra o mebusun Heyeti Umu-
miyece masuniyetinin kaldırılmasına karar veril
diği surette evrak Adliyeye verilmekte ve bun
dan sonra o mebus dahi ancak vatandaşların ha
iz olduğu kanuni teminatla kalmakta diğer zan 
altındaki vatandaşlar hakkındaki bilûmum ka-
zai muameleler hükme kadar o zat hakkında da 
aynen cari bulunmaktadır. Aksi halde yani ma
lûm olan ve 12 nci maddede tadat edilen memnu 
fiillerden dolayı ciheti adliyeden masuniyetinin 
refi istenen bir mebusun masuniyetinin refi He
yeti Umumiyece kararlaştıktan sonra sadece maz
nunen isticvap olunup muhakemesinin icrası için 
tekrar masuniyetinin refinin istenmesi hiç bir 
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mâkul sebebe istinat edemiyeceği gibi tefsir tak
riri sahibi de bu hususta ısrar göstermemekte, 
yalnız (Teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir) verilen kararın mebusun maznunen isticvabı 
ile muhakemesinin icrasına şâmil olup aynı za
manda o mebusun tevkif edilebileceği salâhiyeti
ni de mahkemelere vermediği mütalâasında bu
lunmaktadır. Halbuki isticvap ve muhakeme es
nasında yapılan tevkifler bir ceza mahiyetinde 
olmayıp adaletin izharı ve hak ve hakikatin te
cellisi için muhakemenin selâmetle cereyanını te
min maksadiyle, kanunun emrettiği veya hâ
kimin kanaat getirdiği hususlara münhasırdır. 
Teşriî masuniyeti usulen kaldırılmış bir mebus 
isticvaptan hükme kadar bütün vatandaşlar hak
kındaki usullere tabi olduktan başka muha
keme esnasında tevkifi icabettiği halde bunun 
için yeniden Meclisten karar alınması ve bu 
tevkif ile mahkemece güdülen maksadın fevt 
olmasına da sebebiyet verebilir. Tefsir takriri sa
hibinin asıl istinat ettiği Teşkilâtı esasiye kanu-
uunun 17 nci maddesindeki (... aleyhine cürüm is
nat olunan bir mebusun maznunen isticvabı 
veya tevkifi veyahut muhakemesinin icrası He
yeti Umumiyenin kararma menuttur) fıkrasına 
gelince : Bu fıkra ancak adli muamelâttan han
gilerinin Büyük Millet Meclisi kararına menut 
olduğunu tâyin ve sırasiyle tadat etmekte olup 
bu üç adli muameleyi birbirinden ayırmağa ve 
ayrı muameleye tabi görmeğe mahal yoktur. Netice 
olarak masuniyeti refedilen bir mebusun o meselede 
durumu ve teminatı bütün vatandaşların mahke
me huzurundaki durum ve teminatının aynı ol

duğu ve hüküm verilinceye kadar o mebus hak
kında Büyük Millet Meclisinden tekrar karar al
mağa mahal olmadığına ve kanunun neşrinden 
beri bu yolda vâki tatbikatın da kanunun ruh ve 
mânasına tamamen uygun bulunduğuna ve bu 
itibarla tefsir talebinin gayri varit görüldüğünden 
reddine ekseriyetle karar verilmiştir. 
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