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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muş Milletvekili Bari Dedeoğlu'nun, öldü
ğüne dair olan Başbakanlık teskeresi okunarak 
bir dakika ayakta Kaygı duruşunda bulunuldu. 

Hasan Saka Kabinesinin çekildiğine; 
Sivas Milletvekili.. Şemsettin Giinaltay'ın, 

'Hükümeti kurmaya memur edildiğine; 
Yeni Bakanlar Kurulu listesinin onandığına 

dair olan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu. 
Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, 

sözlü sorularına ilgili Bakanlar, 24 . I . 1949 
Pazartesi Birleşiminde cevap vereceklerini bil
dirdiler. 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı "icrası
na ve; 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair olan kanunlar kabul olundu. 

Yol Vergisi Kanunu tasarısının, Hükümetin 
programı okunduktan sonra görüşülmesi kabul 
edildi. 

19 . I . 1949 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak Üfcere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 

C. K. încedayt 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

S. Pek 

Kâtip 
japarta Milletvekili 

#. Köksel 

»m<i 

BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KÂTÎPLE& : Behçet Kemal Cağlar (Erzincan), Sedad Pek (Kocaeli) 

« a » 

I'AŞ KAN — Oturum .açılmıştır., 

2. - BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. --- Sayın ('yelerden bâzılarına izin vcril-
uitsi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (S/304) 

17 . I . 1949 
Kamutaya 

Aşanda adları yazılı. Milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Divanının 17 . 1 . 1949 tarihli 
t op 1 ant ısında kararlaşt ırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 

İstanbul Milletvekili Di. Adnan Adıvar, 1,5 
ay hasta olduğu için 15 . . I. . 1949 tarihinden 
itibaren, 

Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat, 1 ay 
özürlü okluğu için 4 . 1 . 1949 tarihinden iti
baren, 

Tekirdağ Milletvekili Ekrem Pekel, 1,5 ay [ Kabul edilmiştir. 

— Î46 — 

hasta olduğu için 10 . I . 1949 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Şimdi birer birer oya sunaca* 
| ğım: 

İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar, 1,5 
ay hasta olduğu çin 15 . I . 1949 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat, 1 ay 
özürlü olduğu için 4 . 1 . 1949 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tekirdağ Milletvekili Ekrem Pekel, 1,5 ay 
hasta olduğu için 10 , I . 1949 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
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3. — SORULAR 

1. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
Sılan'ın, Yolluk Kanunu tasarısına dair Maliye 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/246) 

BAŞBAKAN YADIMCISI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Efendim, bu sorunun 26 Ocak 
Çarşamba gününe bırakılmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Soruyu o güne bırakıyoruz, u 
gün devam edeceğiz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — Kanseri Milletvekili Fikri Apaydtn'ın, kete iadesi hususunda emir verilmesini istiyen 
Geçici Dilekçe Komisyonunun 17. XII. 1948 ta 
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 743 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Geçici Dilekçe Komisyonu raporu (4/133) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Sayın arka
daşlar; cana, mala, ırza, konuta, hiçbir türlü 
dokunulamaz, işkence, eziyet, zoralım, ve anga-
riye,yasaktır. Anayasanın 71 ve 73 ncü madde
lerinin metnini bir defa daha okumak suretiyle 
dikkat nazarlarınızı çektikten ve hâtıralarınızı 
tazeledikten sonra konuya geçiyorum:. 

Muvakkat Dilekçe Komisyonunun kararının 
son kısımlarında da bu işte ihmali görülenler 
hakkında, gereken kanuni muamele yapılmak 
üzere Başkanlığa tezkere yazılmasına oybirli
ğiyle karar verildi. Şeklindeki tâbir ve ifadeyi 
muğlâk ve müphem görerek, Içtüzükün 177 nci 
maddesine göre Yüksek.Meclisin bu mesele hak
kında bilgi edinmek üzere Meclis soruşturması
nın gerekeceği hükmüne dayanarak (Komisyo
nun da böyle bir talepte bulunması hakkı olup 
bunu yapmamış olmasından dolayı) ehemmiyeti 
aşikâr olan bir hâdisenin Mecliste incelenmesi
ni istedim. İsmail özay imzasiyle bir vatandaş 
15 . IX . 1943 tarihinde telgrafla, 20. XII . 1943 
tarihinde de. dilekçe ile Meclis Başkanlığına 
vâki müracaatla yolsuz emir üzerine 33 kişi me-
yanında kurşuna dizilmek suretiyle öldürülen 
kardeşi Sultan ve İbrahim'den bunlardan ber-
hayat kalıp hududu geçmeye muvaffak olan İb
rahim'in suç işlediği zanniyle arkadaşları hak
kında yapılan takibat sonunda beraete müntehi 
olan karar . dolayısiyie kardeşi İbrahim'in de 
suçsuz olacağının tabiî bulunduğundan memle-

.[l] t 84 sayılı.rapor tııt&nağm sonundadır. 

talebi muvacehesinde Dilekçe Komisyonu, sizle
re de tevzi edildiği için muttali olduğunuz, ka
rarı ittihaz etmiştir. 

Hâdise bu şekilde cereyan etmiştir: Komis
yonun tanzim ettiği rapora göre: O tarihte yü
rürlükte olan (hamdolsun mevzuatımız arasın
dan söküp atmaya muvaffak olduğumuz) PoHs 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci madde
sinin verdiği yetkiye dayanarak mahallî kayma
kam, Özalp İlçesi Kaymakamı bu 33 vatandaşı ne
zaret altına almıştır. Bu kanunun verdiği salâ
hiyete binaen idare âmirlerinin nezaret altına 
aldıkları vatandaşlar hakkında yapmaları 
lâzımgelen normal muamelenin nezaret altımı 
alındıktan sonra eğer bunların mezmum bir fiil 
ve hareketleri varsa nezaret altında bulundurul
dukları müddet zarfında lâzımgelen tahkikat 
tekemmül ettirilir, tanzim kılman evrak ve ve-
saikiylc birlikte lâzımgelen kanuni cezayı gör
meleri için adliyeye. teslim edilmeleri, eğer ne
zaret altında bulundukları müddet zarfında 
şüpheyi dâi olan hal ve hareketlerinden dolayı 
takibatı istilzam edecek bir fiilleri tahakkuk et
mediği takdirde serbest bırakılmaları» gerekir
ken hâdise böyle cereyan etmemiştir. Hudut kıta 
komutanının talebi üzerine güya yol göstermek 
için kaymakamlık tarafından bu 33 vatandaş 
kıta komutanlığına teslim edilmiştir. Bu husus
taki kıta komutanının raporu şayanı nazardır. 
31 . VII . 1943 tarihinde Özalp kaymakamı ve 
Van mıntaka komutanlığına hitaben yazılmış
tır. 

1. — Liste mucibince polisten 32 kişi teslim 
alınıp iki grup halinde hududa sevkedilmişler-
dir. 

2. — Bu şahıslar bizce malûm olan yerlerden 
başka bir şey gösteremediklerinden Çaldıranın; 
(bilmem ne? Okuyamadım ) gediği mmtakasına 
gönderilmekte iken açılan âıü ateş üzerine süva-
rilerimizinhayvanlâriyle'hududa ""kaçmak iste-

w 
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mislerdir. Süvari zabiti Necdet ve Bilâl'ın aldık
ları tedbir neticesinde hududun karşı yakasında, 
iki ateş arasında imha edilmişlerdir. 

3. — Tarafımızdan hiçbir zayiat yoktur. 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 ne i 

maddesine dayanılarak nezaret altına alman bu 
33 vatandaşın hudut kıtası yahut hudut taburuna 
yol göstermek için muvafakatleri alınmış mıdır, 
alınmamış mıdır? Belli değildir. 

Yine tabur komutanının verdiği rapora göre; 
huduttan açılan ateş üzerine kıtalarımız tara
fından mukabele edildiği için bütün ecel ve kaza 
kurşunu bu 33 vatandaşa isabet etmiştir. Bu 33 
vatandaşın memlekete karşı herhangi kötü bir 
niyetleri, mezmum bir fiil ve hareketleri olma
dığı ve bu sebeple haklarında herhangi bir ka
nuni takibata tevessülü icabettirecek bir keyfi
yet bulunmadığı Adalet Bakanlığının, salahi
yetli makamın resmen yazdığı yazısından anla
şılıyor. Bu hal ve bu vaziyet kendilerinin mu
vafakati inzimam etmedikçe bir suç işledikleri 
şaibesile nazaret altına alınmış olduklarına gö
re, bunlardan yol göstermek için bir veya iki ki
şinin teslim edilmesi, muvafakatleri halinde 
teslim edilmeleri lâzımgelirken, yol gösterdikle
rinden dolayı 33 kişinin kıtaya terfik edilmesi
nin sebep ve mânası anlaşılmadığı gibi, memuri
yet hudut ve vazife çerçevesini aşarak, velev bir 
talep karşısında bulunsa dahi, kıta komutanına 
teslim mecburiyetinde olmıyan kaymakam hak
kında da bugüne kadar resmî makamlardn hiç 
kimse tarafından tevcih edilmiş bir sualin mev
cudiyetini göremiyoruz. Geçen oturumlarda ar
kadaşımız İsmail Hakkı Çevik'in vermiş olduğu 
önerge üzerine Millî Savunma Bakanının, işe 
askerî mahkeme el koymuştur ve bir askerî yar
gıç Van'a tahkikat yapmak için sevkedilmiştir 
şeklindeki sözü bendenizi tatmin etmediği gibi, 

» 
hâdisenin vukubuiduğu 43 senesinden sonra, beş 
sene gibi bir müddet güzeran ediyor, bu işe el 
konulmaması keyfiyetinin de calibi nazar oldu
ğunu heyeti aliyenize belirtmeyi borç ve vazife 
bilirim. 

îşte .şimdi müdellelen ve tafsilâtiyle sureti 
seyrini ve şekli cereyanını izah ettiğim bu me 
selenin ehemmiyeti karşısında Meclisin yüksek 
hassasiyetini belirtecek bir durumda olması ve 
denetleme hakkını kullanmak için bundan daha 
iyi bir meselenin gelmesi bdzee de arzu edilir 

L.1&9 O : 1 
bir olay olmaktan çok uzaktır. Binaenaleyh yük
sek Meclisin 33 vatandaşın ölümü ile neticelenen 

i bu hâdisede gereken hassasiyeti göstereceğinde 
şüphem yoktur. 

I Bir devrin; tek parti sisteminin taşıdığı zih
niyetin karekteristik bir misali olmak üzere arza 

1 şayan olarak bu hâdisenin üzerinde ne kadar du
rulsa yeridir. Vatandaşın hayat hakkının bahis 
mevzuu olduğu bir meselede keyfiyete ıttıla edil
diği halde nasıl sâkit ve samit kalmak suretiyle, 
yine de kalb ve vicdan huzuru içerisinde, sırası 
geldiğinde en heyecanlı ve millî hislerle dolu 
olarak vakit geçirildiğini nazarlarınızda canlan
dırmak, ilerisi için memleketin selâmeti ve mil
letin menfaati namına hareket hattımıza bir veç
he ve istikamet vermek bakımından da dikkate 

i değer bir keyfiyettir. 
i Arkadaşlar, rey hakkını emniyette bulundur-
j mak, her türlü tecavüzden masun kılmak, diğer 
| bir tâbirle ideal olan demokrasiyi tahakkuk et-
| tirmek için bütün müşkülleri yenmeye gayret 
| gösterirken her kelimesi üzerinde hassasiyetle 

tirediğimiz ve her hükmünü yerine getirmek 
i için andiçtiğimiz Anayasanın âmir hükümleri-
| nhı tekeffülü altında bulunan vatandaşın hayat 
j hakkının emniyet altında bulunmadığına kanaat 
i getirecek derecede ihmal hadlerini aşan olaylar 
| karşısında irkilmemeye imkân tasavvur edemi-
] yorum. 
j Amme haklarını korumak hususunda yetkili 

ve görevli olarak vazife gören zevatm en âdi 
mesailde bile muttali oldukları ve sureta kanun 
ve nizamlara aykırı hal ve hareketleri zama
nında yerine getirmiyenler için ihmal olarak 
kabul ve maaur görebilecekleri zamanın yerine 
göre 24 saati dahi hoş görmiyecek hassasiyetle 
zecri ve şedit tedbirlerle önlemeye matuf hare
ketler yanında bir sene değil, üç. sene değil, beş 
sene gibi bir müddet bu hâdiseyi sıkıştırabile-

i cek yer bulmak için bir atalet denizi içinde 
lâkayıt ve hareketsiz kalarak 33 ailenin göz yaş* 
larını dindirecek âmme, vicdan ve umumi efkârı 
tatmin edecek bir çareye tevessül olunmaması 
sebebini ne ile izah edeceğiz ? Mevzuatımızın 
müsaadesizliğini ileri sürmeye imkân mutasav
ver midir : Haklarında takibatı istilzam edecek 
her hangi mezmum bir fiil ve hareketleri dahi 
olmadığı, Adalet Bakanlığı ifadesi ile teeyyüt 
eden ademe kavuşmuş bu 33 kişi yoksa vatandaş 
değiller mi idi t Bu mülâhazalarla Anayasa mu-

- 1 4 8 — 
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vacehesinde yüksek hassasiyetinize sunduğum 
meselede içtüzüğün 177 nei maddesine tevfikan 
bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep edi
yor ve bu lıususda bir önerge takdim ediyorum. 

Karar Yüksek Heyetinizin obnakla beraber 
tarih muvacehesinde de imhal edilen işlerle ih
mal edilen işlerin muhasebesinin muhassalası 
olması bakımından keyi*iyetin ehemmiyetini be
lirtmeyi borç bilirim. (Sağdan bravo sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Komisyon sözcücü buyurun. 
GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜ-

SÜ ÖMER ASIM AKSOY (Gazianfceb) — Sözü
me başlamadan önce, arkadaşım Kayseri Millet 
vekili'Fikri Apaydm'ın, Geçici Dilekçe Komis
yonunun, evvelâ kararı, ondan sonra da bu ,ş 
üzerinde tanzim ettiği rapor aleyhine itirazını 
tazammun eden, bir şey söylememiş olduğunu 
kaydetmek isterim. 

Anayasa ile tahtı zamana alınmış olan, va
tandaşın can, mal, ırz masuniyetine karşı arkada
şımın gösterdiği hassasiyet, bütün Meclisin tema
yülü gibi ve Aanayasanın emrettiği şekilde Ge
çici Dilekçe Komisyonu ile, Dilekçe Komisyonu 
tarafından da gösterilmiştir. (Sağdan, beş se.ıe 
sonra göstermiştir sesleri). Müsaadenizle şimdi 
arzedeeeğim. Arkadaşımın talep ettiği şeylerin 
bizim kararımızda ve raporumuzda kemali ile 
yer bulmuş olduğunu şimdi izah edeceğim. Ev
velâ hâdiseyi kısaca arbedeyim: Van ilinin Özalp 
ilçesinin hudut mmtakasinda 32 vatandaşımızın 
öldürülmesiyle nihayeti enen bir hâdise olmuş
tur. Bu hâdise Meclise intikal etmeden evvel 
ilk defa Hudut Tabur Kumandamlığmm, Van mm-
taka Komutanlığına, Alay Komutanlığının ve 
Özalp Kaymakamlığına yazdığı bir rapordan 
anlaşılıyor. O raporu arkadaşımız biraz evvel 
okudu. Hâdise 26 Temmuzla 31 Temmuz ara
sında vuikuagelmiş'tir. 1943. Raporda deniliyor 
ki, huduttan içeriye sızan Iran şakilerine yatak
lık etmekten suçlu olarak nezaret altında bulun
durulan 32 vatandaşı bu eşkiyanm hangi geçit
lerden geldiklerini bize göstermeleri için Kay
makamlıktan aldık hududa götürdük, hudutta 
geçit yerleri'ni bize göstermelerini istedik. Onlar 
bize, bizce malûm, olan bâzı geçitleri gösterdiler. 
Nihayet Çaldıran ınmtakafiinın Çilli mevkiine 
geldiğimiz zaman hudut dışmdan ateş açıldı bu 
32 vatandaş da k»men "bizim karilerimizin bây-

. 1949 O : 1 
vanlanna binerek, kısmen yaya olarak öbür ta* 
rafa geçmek istediler. Bu sırada gerek öbür ta-
rafdan açılan ateş gerekse bizim kıtalariimız ta
rafından açılan ateş arasında kaldılar ve kamilen 
imha edildiler, deniliyor. Bu, 266 ncı Alayın 2 
nei Tabur Komutanının verdiği, rapordur. 

Bu rapora. müsteniden Üejinoü Ordu Müfet
tişliği 13 Ağustos 1943 tarihinde Genelkurmaya 
keyfiyeti bir raporla bildirmiştir. Bundacı son
radır ki, Meclise bir şikâyet vâki olmuştur. 

ismail özay isminde bir vatandaş diyor ki: 
«içerisinde benim iki kardeşim de dâıhil bulunan 
32 vatandaş, tasvir edilen şekilde hududa götü
rülmüş, orada imha edilmişlerdir. Bu mesele 
hakkında şikâyetim vardır, tahkik ©din mü
sebbiplerini tecziye edin. Benim kardeşlerim
den birisi yaralı olduğu halde karşı tarafa geç
miştir, hâlen sağdır. G:ıu affedin ve bu tarafa 
geçirilmesini sağlayın. Aynı meseleden dolayı 
beş vatandaş mahkemeye verilmiş neticede beraat 
etmişlerdir. Eğer benim kardeşim d» mahkemeye 
verilmiş olsaydı beraat edeceklerdi. 

Şundan da anlaşılıyor ki, bu 32 vatandaş suç
suzdur.» 

Dilekçe Komisyonu meseleyi hassasiyetle ta
kip ederek evvelâ Adalet ve içişleri Bakanlık
larına, sonra Millî Savunma Bakanlığına yazmış
tır. 

Adalet Bakanlığından gelen cevapta denili
yor ki, « Adalet makamlarına bu 32 vatandaş 
hakkında bir müracaat olmamıştır. Yani bu 32 
vatandaşın öldürülmesi hâdisesi bizim adlî ma
kamlara intikal etmemiş, ancak beş vatandaş eş* 
kiyaya yataklık etmesinden dolayı suçlu olarak 
mahkemeye verilmiş, bunlar da yargılama neti
cesinde beraet etmişlerdir. 

Dilekçe Komisyonundan tekrar Adalet Ba
kanlığına yazılıyor : Meseİe nedir, niçin öldü
rülmüşlerdir, kimler tarafından öldürülmüşler
dir, tahkik edilsin, deniyor. 

Adalet Bakanlığının ikinci yazısında denili
yor ki, bu 32 vatandaş eşkiyaya yataklık ettikle
ri için idari makamlar tarafından Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununun 18 nei maddesine göre 
nezaret altına alınmışlardır. Bunun üzerine ta
bur komutanlığı eşkiyalarm geçit noktalarını 
göstermeleri için bunları hududa götürmüştür. On
dan sonra bildiğimiz hâdise vukuagelmiştir. As
keri şahıslar tarafından askerî vazifelerinin ifası 
sırasıı^a\vTdcuAgeİBi% oUö bu )*idiş«3«B> sivU-ada-

^ 140 ^ 
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kanuni mesağ | let makamlarınca el. konulmasına 

görülememiştir, diyor. 
İçişleri Bakanlığı cevap veriyor: Hâdiseyi hi

kâye ettikten sonra diyor ki, hâdise askerî şahıs
lar tarafından askerî vazifelerinin ifası sırasıadâ 
vuküagelmiş olduğu için daha ziyade Millî Sa
vunmanın ve Genelkurmay Başkanlığının ee'vap 
vermesi lâzımdır. 

Millî Savunma: Bakanlığından cevap geliyor. 
Onda da hâdise bildiğimiz şekilde hikâye edildik
ten sonra deniyor ki; « Bu hâdise 13 Ağustos 1943 
tarihinde Üçüncü Ordu Müfettişliğinin bir rapo
ru ile Genelkurmaya bildirilmiştir. Genelkur
maydan bu defa sorduk; bize verilen cevapta. 
Üçüncü Ordu Müfettişliğinin raporunda tasvir 
edilen şekle göre bu hâdise haklımda takibat ya
pılmasına lüzum görülmemiştir, deniyor. Genel
kurmayın bu işarını, Millî Savunma Bakanlığı 
Dilekçe Komisyonuna bildiriyor, Dilekçe Ko
misyonu işi burada bırakmıyor. Genelkurma
yın, bu şekilde takibata lüzum görmemesini kâ
fi bulmuyor, tekrar Millî Savunmaya soruyor, 
diyor ki, hâdisenin şekli cereyanına göre burada 
bir suç olduğu anlaşılmaktadır, işi tahkik edin 
ve suçlu hakkında kanuni işleme tevessül edin. 

Bu arzettiğim meseleleri arkadaşım, şu şe
kilde gösteriyor: Güya Dilekçe Komisyonunca iş, 
lâyık olduğu ehemmiyetle nazarı itibara alınma
mıştır. Halbuki Komisyon verilen bir kararın 
tatmin edici olmadığını görmüş ve bunun üzeri
ne tahkikatın tamik edilmesini ve suçlunun mey
dana; çıkarılmasını ısrarla istemiştir, işte Di
lekçe Komisyonunun bu ısrarından sonradır ki, 
Millî Savunma Bakanlığı bâzı muhaberattan 
sonra; bundan evvel bir soru münasebetiyle 
Mülî Savunma Bakanının da izah ettiği veçhile, 
tahkikat açılmasını emretmiştir ve adlî tahkikat 
şimdi devam etmektedir. 

Bundan evvel Geçici Dilekçe Komisyonunun 
vermiş olduğu karar malûmu âlinizdir, bir ay 
kadar evvel sayın üyelere tevzi edilmişti. Orada 
geçici Dilekçe Komisyonunun verdiği rapor iki 
fıkrayı ihtiva ediyor. Kararın birinci fıkrasında 
hâdise hikâye edildikten sonra işin askerî adlî 
kaza mercilerine intikal etmesi dolayısiyle Ko
misyonca yapılacak bir iş kalmadığına karar ve
rilmiştir. İkinci fıkrada Komisyon diyor ki, 
aradan hu kadar zaman geçtiği halde üzerinde 
haseasivet göst^îîmiyç^tk i§i;;şi£$iye kadar te-
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hir etmek ihmal suçu teşkil eder, ihmali görü
lenler kimler isç, bunlar hakkında tetkikat ya
pılsın ve haklarında takibatı kanımiyede bulu
nulsun. 

Geçici Dilekçe Komisyonunun verdiği bu ka
rarın her iki fıkrası da zannediyorum ki, ar
kadaşlarımın arzu ettiği şeyleri tamamiyle ihti
va etmektedir. 

Bir defa vatandaşın can emniyetine karşı vu
küagelmiş olan tecavüzün adlî merciler tarafın
dan takibe tâbi tutulmasına karar verilmiş bu
lunmaktadır. 

İkincisi; Geçici Dilekçe Komisyonu daha ile
ri gitmiştir, demiştir ki, şimdiye kadar bu iş 
çok gecikmiştir, bunu kimler geciktinnis.se un
lar hakkında da takibat yapılsın. 

Arkadaşlar; bundan daha ileri ne istenebilir • 
Arkadaşım buyurdular ki, Komisyon Meclis 

soruşturması istememiştir. Meclis hassasiyet 
göstererek bunu istesin. 

Komisyonun Meclis soruşturması istemesi 
için • bu defaki raporumuzda sarahaten belirt
tiğimiz gibi. - suçluların kimler olduğunun ayrı 
a yn. belirmiş olması icabeder. Şu şu şu şahısla
rın veya Bakanların suçlu olduğunu görüyoruz, 
bunlar hakkında Meclis soruşturması açılsın 
dememiz iktiza ederdi. Halbuki hâdisenin şim
diye kadar yapılmış olan tahkikatından edin
diğimiz kanaate göre suçluların kimler olduğu 
uıeydana çıkmamıştır. 

Bizim kararımızda Meclis soruşturması açıl
masın diye nefyedici bir hüküm yoktur; Fakat 
Meclis soruşturması açılsın diye iltizamkâr bir 
şey de yoktur. Biz diyoruz ki, tahkikat yapılsın 
kimler suçlu ise tebeyyün etsin, ondan sonra 
Meclis soruşturması icabederse tabiî yapılacak
tır. 

İşte bizim kararımızın mahiyeti budur ve 
halen tahkikatın bu şekli ile Meclis Soruştur
ması açılmasına, imkânı kanuni yoktur. Çünki 
suçluların kimler olduğu henüz tavazzuh etme
miştir. 

Netice itibariyle arkadaşımın arzusu beııde-
uizeo hâsılı tahsil gibi görünmektedir. Yani ar
kadaşımın ifadelerinde beyan ettikleri vatan
daşın can emniyetine vâki olan taarruza karşı 
adlî mekanizma harekete geçmiştir. Adlî meka
nizma harekete, geç tikten sonra zaten bu iş üze
rinde Meclisi Âlinin v,e Komisyonun tevakkuf 
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etmeline kanuni imkân yoktur. Bu husustaki 
mesnedi de arzecfeyim: 

Sayın arkadirçİann malûmudur ki Anaya
sanın 8 nci maddesinde «Yargı hakkı, millet 
adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkeme
ler tarafından kullanılır.» denilmektedir. 

Meclisi Âli ve onun namına hareket eden 
komisyon bu meseleyi bir mahkeme gibi yargı
lamak hakkını haiz değildir. Meclisi Âlide, ya
şama erki ve yürütme erki rnemzuç olarak bir 
çok ahvalde vardır. Fakat Anayasa yargılama 
hakkım müstakillen mahkemelere bırakmıştır. 
Hattâ bu hususta bir de Meclis kararı vardır. 
müsaadenizle onu da arzedeyim: 

31İ sayılı Meclis Kararında «doğrudan doğ
ruya mahkeme ile ilgili ve mahkemeden çıkmış 
hükme bağlı bir iç hakkında, Dilekçe Komisyonu 
karar veremez» denmektedir. Binaenaleyh iş 
adlî kazaya intikal ettikten sonra bunun Meclis 
ve Komisyonda görüşülmesine İmkân yoktur. 
Kararı beklemek zarureti vardır. Bundan baş
ka Dilekçe Komisyonu işin uzamasından tevel
lüt eden ihmal hususuna büyük hassasiyet gös
tererek ihmali görülenler hakkında da takibat
ta bulunmayı karar altına almıştır. Bu itibarla 
arzuları tamamiyle yerine gelmiş durumdadır. 
Raporumuzda izahı istenen başka cihet varsa 
onu da izah edeyim, raporumuzun kabul edil
mesini rica ediyorum. (Kâfi, kâfi sesleri). 

İPÎKRt A^AffiîN (Kayseri) — Komisyon 
Söfceüsü afkadafröiiaan izahlarında bu 33 vatan
daşın hudutta yağmageriik yaptıkları şüphesi 
altında alarak 'idare âmiri tarafından nezaret 
altına alınmış buJunâuklarinı beyan buyurdular. 
Böyle âğö* cezayı istilzam eden faillerin, yol 
gösterilmek için adlî makamdan gayri makam
lara tevdi e4*lto*si, memuriyet vazifesini suiisti
mal s«ç.u ile »tavsîf edilmesi gereken bir hal ol
duğunu da izah etmelerini isterdim. Sonra, 
komisyonun -kaTannda iki kaydın bulunduğunu 
bahis buyurdular: îşe Askerî Mankeme el koy
duktan sonra ditekçe sahibi ismail özay 'a karşı 
yapılacak başka niuamelemiz yoktur, diyorlar. 
Fakat diğer IsüM izah *uyawâtiybrlar; bu me
selenin ehemmiyeti karşısında bu meseleâe ih
mali gÖiülenle¥ hakkında feönftö takibat yapıl
ması için Başkanlığa tezkere yazıldı. 

Muhterem arkadaşlar, eğer ihmali görülen
lerin normal yollardan meydana çıkarılması 
mümkün olsaydı beş sene gibi bir zaman i$fldc 

normal kanun yolitriyle bu iş şimdiye kadar 
çoktan yapılırdı, ihmali tforölenk* hakkında ta
kibat yapılırdı. . 

Müsaade buyurursanız İçtüzüğün 177 nci 
maddesini okuyacağım: 

«Meclis bir iş hakkında doğrudan doğruya 
ilgilenmek isterse bir soruşturma komisyonu 
kurar. Yahut da Meclis komisyonlarından birini 
bu işle ödevler. Bu gibi soruşturmalara girişil
mesini ya milletvekilleri, yahut komisyon teklif 
edebilir.» 

Komisyon, işin teferruatına girmeye yetki
miz yoktur, bu meselede ihmali görülenler hak
kında tahkikatı tamik etmek salâhiyetini hajz 
değiliz buyuruyorlardı; (Bendeniz komisyonda 
bulunduğum zaman.) 

Bugün buna binaen arzediyorum ki; haki
katen bu beş sene müddet zarfında bu meselede 
zahir bahir ihmal değil, ihmalden daha yüksek 
hadlere varan memuriyet vazifelerini yerine ge-
tirmiyen zevatın meydana çıkması için Yüksek 
Meclisin bu meselede hassasiyet göstererek İç
tüzüğün vermiş olduğu salâhiyete binaen bir ko
misyonun kurulması lâzım idi. Bu komisyonun 
kurulması lâzımdır. Bu komisyonun, kurulması
nı içtüzüğün sarahatinden anlıyoruz. Komisyo
nun da teklif etme yetkisi vardır. Aramızdaki 
ihtilâf buradan geliyor. Milletvekili sıfatiyle bu 
komisyonun kurulmasını 'bendeniz teklif ediyo
rum. 

GEÇtfCÎ DİLEKÇE KO&İSYÜNU SÜTÇÜSÜ 
ÖMER ASIM AKSOY (Öazianteb) ~ Efenedin; 
arkadaşımız idari makamların da bu işten mesul 
olduğunu, buna niçin cevap vermediğimi soru
yorlar. Sonra. T>eîki ihmal değildir de daha ağir 
bir şeydir diyorlar. Bir de İçtüzüğün 11*7 nci 
maddesine göre Meclis doğrudan doğruya soruş
turma yapsın diyorlar. Her üçü hakkında da 
komisyonun düşüncelerini arzedeyim. : 

Halen tahkikata başlanmış bulunmaktadır. 
Tahkikat açıldıktan sonra idari mercilerde bu
lunan kimselerin de biç suçu varsa meydana çı
kar. Suç ihmal mi, vazifeyi suiistimal mi, bun
dan daha ağır bir suç mu, bunu şimdiffen tâyin 
etmeye imkân yoktur; Kendileri de bir hukuk
çu olmak sıfatiyle bilirler ki; cümiin vasfı tah
kikat ilerledikten sonra • belli <üur. Binâenafryh 
biz «ihmali görülenler »akkindalkİifâkatta bulu-
•müsuito» dfye karar veıseHtee î̂ muTi mlnaVı ^u 
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demek değildir; eğer suç ihmal değil de suiis
timal ise bunlar hakkında birşey yapılmasın. 
Cürmün vasfı ancak tahkikat ile tebellür ede
cektir. İhmal değilde ve vazifeyi suiistimal şeklinde 
tecelli ederse ona göre hüküm verilecektir. 

içtüzüğün 177 ııci maddesi mucibince Mecli
sin doğrudan doğruya tahkikat yapmasını iste
diler. Bizim Komisĵ on bu tahkikat için Meclis
çe hususi bir komisyon teşkiline karar vermedi. 
Komisyonun kanaati şudur ki; İm iş hakkında 
önce Başbakanlıkça geniş mikyasta tahkikat 
yapılacak, suçlular meydana çıkarılacak, on
dan sonra kanuni icap yerine getirilecektir. 

Eğer Meclisi âli arzu ederse, tahkikatı ken
disi yapar. Fakat Komisyon bu kanaatte bulun
madı. Bunu, doğrudan doğruya Başbakanlığa ya
zacağı bir tezkere ile, tahkikatın yapılmasını 
ve o yolda suçluların meydana çıkarılmasını uy
gun buldu. Bu noktada Yüksek Meclisiniz ha
kemdir. Arzu buyurursa, tahkikatı bizzat ken
disi yapar, yine arzu buyurursa Komisyon kara
rını uygun görür ve teklif ettiğimiz şekilde tah
kikat yapılır. 

Buyurdukları üç nokta hakkında cevaplarım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-
ycn yoktur. Şimdi verilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10.1.1949 

Sureti iddiaya göre, hilafı kanun öldürüldük
leri bildirilen 33 vatandaşın, şifahon araettiğim 
sebepler tahtında ölümleri hâdisesinin ehemmi
yeti derkârdır. 

Geçici Dilekçe Komisyonunun bu mesele hak 
kında tanzim eylediği kararın, işin mahiyetini 
lâyikı veçhile aydınlartaunaonış olduğu kanaatin
deyim, 

İçtüzüğün 177 nci maddesine göre, bu husus
ta Yüksek Meclisin bilgiieranesi gerekmekte ol
duğundan bir soruşturma Komisyonunun kurul
masını arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

ÎHSAN OLGUN (Yazgad) — ©en bu mevvı-
d»a bir noktayı aydınlatmak için ve bu noktanı.! 
aydınlatılmasının faydalı olduğu 'kanaatinde bu
lunduğum İçin 'huzurunuza gıktım. 

Ozaman Özalp Kazasında bu hâdise cereyan 
«ettiği vakit orada kaymakam bulunan arkadaşla 
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jandarma subayı hakkında, hâdisenin vukuunu 
mürtaakıp kanuni takibat yapılmış ve bu arkadaş
lar lüzumu muhakeme karariyle mahkeme buzu 
ruııa şevke el ilmişler ve malıkûm olmuşlar ve ce
zaları da, ilk suçları olduğu için, tecil edilmiştir. 

Bu cihetin aydınlatılmasında, Yüksek Meclis
çe büyük fayda olduğu için, arzediyor.ım. Çünkü 
bu cihetine Hükümet ve ne de sözcü arkadaşımız 
tebarüz ettirmediler. Yani, idari makam bu işte 
lâkayıt kalmıştır, takibat yaptırılmamıştır, Kay
makam hakkında bir ş̂ y yapılmamıştır, Jandar 
ma Kumandanı halâ duruyor, gibi bir hava hâsıl 
olduğu için bu cihetin aydınlatılmasında fayda 
ı^ülâhaza ettim. . 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Vekâletle 
rin cevaplarında böy'le hiçbir kayıt yoktur. 

GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜ 
SÜ ÖMER ASTM AKSOY (flazianteb) — Efen 
dim; arkadaşımız Komisyon Sözcüsünün bir ci
heti aydınlatmadığın söylediler. 

Dosyada yani, bizim elimizde bulunan evrak 
içerisinde Kaymakam hakkında takibatta bulu 
n.ılmuştur, şu karar verilmiştir, bu karar veril
miştir diye bir malûmat yoktur. Komisyon bu 
hususta bir şey bilmemektedir Ve 'bunun için >-
Meclisi Âliye bir şey söylememiştir. Nasıl ki, ha
len de bilmiyoruz ve biz hâdisede ihmali görülen 
kimlerse haklarında kanuni takibat yapılsın 
diyoruz. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Efen
dim bu mesele hakkında evelce bir sual takriri 
verildi. Sayın Millî Savunma Bakanı bu sual 
takriri üzerinde konuşma yaptı. Ne oradaki 
Özalp Kaymakamı ve ne de Jandarma komutanı 
hakkında tahkikat yapıldığından ve bunların 
suçlarının sabit görülerek mahkûm oldukların
dan bir tek kelime bile bahsedilmedi. Ondan 
sonra bu mesele Bütçe Komisyonunda mevzuu-
bahis edildi, sayın İçişleri Bakanından sualler 
sorduk ve hattâ bu sualler arasında kaymakam
la jandarma komutanının vazifede olup olma
dıkları soruldu, bunlara cevap verildi ve bunla
rın mahkûmiyetinden bahsedilmedi. Komisyon 
sözcüsü de, şimdi dosyada böyle bir şey yoktur 
diyor. 

Bu nedir? Ortada bir vaziyet var. Hüküme
tin bu mesele hakkında izahat vermesini rica edi
yorum. (Kâfi reye sesleri) 

BAŞKAN — Hükümetin bir mütalâası var 
tmdır? 

— .İM — 
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-'•>< BAŞBAKAN"YAHDIMÜISF: NÎHAT EBlM 
(Kocaeli) — Efendim; hükümetin bu husustaki 
mütalâası evelce bir'soru münasebeti ile Yüksek 
Meclise arzedilmişti. -Mesele adlî makamlara in-
•tikalvetmiştir Ve bugün 'mahkemenin elinde biı-
îûiflhakfadıh Fu hususta-fcerhangl bir mütalâa 
serdeftneyr-Hükümetinizadlî takibatın,- tahki
katın inkişafı için zararh görmektedir. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Bir su
al rica edeceğim, müsaadenizle. 
':• • BAŞKAN — Büyürün sorun. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Arka
daşımız kaymakamla jandarma' komutanının 
mahkûm olduklarından ve cezalarının da tecil 
edildiğinden bahsetmektedir, böyle bir şey var 
midırf 

BAŞBAKAN fARDIMCISI NÎHAT ERtM 
(Kocaeli) — Efendim; biz buna şu anda mutta
li oluyoruz. Bunun üzerinde dururuz ve icabe -
İterse usulü dairelinde Yüksek Meclise lâzımge-
len bilgiyi" vermeye çalışırız. 

. '. ADNAN MENDERES (Kütahya) — Hükü
metin cevap vermesi için gelecek celseye bıra
kılmasını rica ediyoruz. 
* ' BAŞKAN — Yazılı bir önergeniz var mı? 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Teklif 
ediyoruz. 

ÎHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, ar
kadaşlar, benim deminki ifadelerim üzerinde 
durdular. Belki bu malûmatı Hükümet bilmiye-
bilir. (Sağdan, Hükümet bilmiyebilir, bu nasıl 
şey sesleri) Olabilir. Ben yalnız bir Milletvekili 
sıfatiyle bildiklerimi Yüksek Heyete arzediyo-
rum. Bu ya eğridir, yahut doğrudur. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyeye hitap ediniz. 
ÎHSAN OLGUN (Devamla) — Efendim; bu 

hâdisede vazife gören Kaymakam, ve Jandarma 
komutanı hakkında takibat yapılmıştır, evraki 
tahkikiye mahkemeye kadar intikal etmiştir. 
Mahkeme kayıtları tetkik Duyurulduğu takdir
de hakikat tezahür eder. (Reye sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, takrir var 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Hükümetin vereceği cevap üzerine mesele 

aydınlandıktan sonra takririmizin gelecek cel
seye tehirini rica ederiz. 

Kütahya Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Adnan Menderes Fikri Apaydın 
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(Reye sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyttrun efendim, 

"önergenin mahiyeti şudur : Bir arkadaşımız işin 
mahkemeye intikal ettiğinden ve verilen kararın 
kesinleştiğimden bahsetti. Hükümet kesin bir ce
vap veremedi, mesele tetkika muhtaçtır dedi. 
Takririn mahiyeti; Hükümet meseleyi incele
dikten sonra cevabını versin, Kamutay ondan 
sonra bunu görüşsün, mahiyetindedir. 

ADALET BAKANI PUAD SÎRMEN (Rize) 
*-̂* ihsan Olgun arkadaşın şimdi mevzuubahset-
tiği mahkûmiyet hususunun mevcut olup olma
dığını şu dakikada bilmemekteyim. Yalnız Yük
sek Heyete, son defa verilen bir takrir münase
betiyle bir noktayı arzetmek lüzumunu hisset
tim. Fikri Apaydın arkadaşımız bugün müzake
re konusu olan takriri ile bir noktayı istedi. 
O da Yüksek Meclisin bu meseleyi tetkik ve 
tahkik edebilmesi için ve meseleye tamamiyle 
vakıf olabilmesi için, usulün malûm olan mad
desi mucibince bir araştırma, bir soruşturma 
komisyonu kurulmasını talep etti. Bu komisyo
nun kurulup kurutmamasına karar vermek şüp
hesiz Yüksek Heyetin mutlak hakkıdır. 

İkinci defa çıkan, kaymakamın ve jandar
ma kumandanmin mahkûm olup olmaması me
selesinin, Fikri Apaydın arkadaşın istediği hu
suslarla hiçbir alâkası yoktur. Binaenaleyh bu 
bakımdan iki meseleyi birbirine karıştırıp, Öz
alp Kaymakamı mahkûm olmuş veya olmamış; 
Büyük Meclisin kuracağı Soruşturma Komis
yonunun bununla alâka derecesini, bendeniz 
kestirememekteyim. Çünki bugün hâdise adlî 
cihaz eline geçmiş, salahiyetli, yetkili mahkeme 
vaziyed etmiş ve tahkikat kemaliyle devam et
mekte bulunmuştur. Bu tahkikatın göstereceği 
safhaya göre, eğer suç işledikleri kanaati hâ
sıl olabilecek kimseler varsa bunların durumu 
kendiliğinden meydana çıkar. 

Takibata mâruz kalmamış ve takibata mâ
ruz kalıp da vaziyeti kapanmış gibi olanlar var
sa, bunların da yine, tahkikatın göstereceği saf
haya göre, haklarında muamele yapılıp yapıi-
mıyacağı tahakkuk ettikten sonra, icabederse 
onlar hakkında da yeni duruma göre yeniden 
takibat yapılabilecektir. Usul Kanunlarımız bu 
hususları tamamen müemmen vaziyettedir. 
Onun için bendeniz şu noktayı yüksek ıttılaını
za axzetmek istiyorum ki; Büyük Meclis salahi
yetli mahkemenin vaziyedetmiş olduğu bir hu-
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susta, ayrıca aynı mevzuu soruşturacak bir tah
kik komisyonu yaptığı takdirde, mahkemenin 
tahkikatının selâmeti bakımından bunun çok 
faydalı olraıyacağı kanaatindeyiz. (Doğru ses* 
leri) Bunu arzetmek istiyorum. 

Bu meselenin gündemde ikinci takrir muci
bince, kalmasına lüzum yoktur. Hükümet tah
kikatını yapıp, huzurunuza gelip, Özalp Kay
makamı şu ve bu şekilde mahkûm olmuştur, ve
ya mahkûm olmamıştır dese dahi, bunun bu 
hadise ile ilgisi yoktur. Çünkü mahkûm olsa 
da olmasa da bugün işe, vaziyedetmiş olan mah
keme safahatına göre bu mesele üzerinde her 
şekilde burulabilecektir. 

Maruzatım bundan ibarttir. 
(Reye sesleri) 
BAŞKAN — Birinci önergeyi ayrıca reyi

nize arzedeceğim. 
İkinci verilen önerge tehirini talepten iba

rettir. Yani bu işin gelecek Birleşime tehirini 
istemektedir. Bunu Yüksek oyunuza sunaca
ğım : 

Meselenin gelecek Birleşime tehirini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi birinci önergeyi tekrar okutacağım: 
(Birinci önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN —177 nci maddeyi arkadaşımız iza-
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hat verirken kürsüde aynen okudular. O madde
de bahaedüen soruşturma komisyonu, Büyük Mil
let Meclisi tarafından ilk sorusu yapılacak olan-
laırm soruşturmalarını yapacak olan komisyon du
rumunda değildir. Tabir, soruşturma komisyonu-
nundur. Fakat, hakikati halde 177 nci maddedeki 
bu hüküm, herhangi bir iş hakkında malûmat edin
mek istenirse bir komisyon kurulur. Komisyon 
tetkikatı neticesini Kamutaya arzeder. Kurul
ması istenen komisyonun mahiyeti budur. Ge
lecek rapor üzerinde Yüksek Heyetiniz istediği 
kararı verebilir. Fakat bununla beraber Hü
kümetin de izahatına göre, tahkikat açılmış, Hü
kümet bu tahkikata devam etmektedir. Her za
man herhangi bir milletvekili bu tahkikatın safa
hatı, neticesi hakkında daima soru suretiyle veya 
başka suretlerle malûmat edinebilir. (Soldan re
ye reye sesler). 

Şimdi önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Lütfen el kaldırsınlar... Kabul 
otmiyenler ... önerge kabul edümemiştir. 

Dilekçe Komisyonu raporunu kabul edenler... 
Etmiyenler ... Dilekçe Komisyonu raporu kabul 
edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir-
son veriyorum. 

Kapanma saati : 16 
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S. Sayısı:84 
Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'ın, Geçici Dilekçe Komisyonunun 
17 . X I I . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 743 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Geçici Dilekçe Komis

yonu raporu (4/133) 

3.1.194$ 
Büyük Mület MecM Yüksek Başkanlığına 

Özalp İlçesinin Milânengiz Köyünden İsmail özay imzasiyle 20. XII . 1943 tarihli dilekçe ile, 
Meclis Başkanlığına vâki müracaatı üzerine, Dilekçe Komisyonundan verilip 17. XII . 1948 günü 
tevzi edilmiş olan 7. XII . 1948 tarih ve 743 sayılı Haftalık Cetveldeki Kararın, Kamutayca incele
nip görüşülmesini içtüzüğün 57 nci maddesine dayanarak arze ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

Geçici Dilekçe Komisyonu raporu 

2'. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 4/133 

Karar No. 4 

U. 1,1949 

Yüksek Başkanlığa 

Iran hududunda 32 vatandaşımızın öldürül
mesi ile nihayetlenen hâdiseye ait 7 .XII . 1948 
tarih ve 743 sayılı Geçici Dilekçe Komisyonu 
kararının Kamutayda incelenip görüşülmesi 
için Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın tarafın
dan Başkanlığa verilen önerge 5 . 1 . 1949 ta
rihinde Komisyonumuza havale olunmuştu. 

6 . 1 . 1949 günündeki mûtat toplantımızda 
okunan bu önerge sadece «kararın Kamutayda 
İncelenip görüşülmesi» isteğini ihtiva etmekte 
olduğundan Komisyonun yeniden bâzı hususları 
İncelemesi de talep edilip edilmediği hakkında 
izahat alınmak üzere önerge sahibinin 
11 . î . 1949 günü Komisyona davet edilmesi 
uygun görülmüştür. O günkü toplantıya gelen 
önerge sahibi hâdisenin esası hakkında bâzı 
mütalâalar söyledikten sonra asıl maksadının 
bu işin Kamutayda ariz ve amik görüşülmesi 
olduğunu bildirmiştir. Bu açıklamaları muta-

akıp komisyon eski kararını bir daha gözden 
geçirmiş ve üzerinde durulacak başka bir nokta 
bulunup bulunmadığını incelemiştir. Bâzı üye
ler kararın son satırını teşkil eden «Bu husus
ta ihmali görülenler hakkında kanuni kovuştur
ma yapılması için Yüksek Başkanlığa müzekke
re yazılmasına» fıkrasındaki «ihmali görülen
ler» sözü muayyen şahıslar göstermediğinden 
kimler hakkında kovuşturma yapılacağının va
zıh olarak anlaşılmadığını bu cihetin tavzihin
de fayda olduğunu ileri sürmüşler bunun üze
rine yapılan görüşme sonunda Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının komisyon kararını Baş
bakanlığa tebliğ etmesi ve Başbakanlıkça yap
tırılacak soruşturmalarla gecikmeye sebep olan
lar meydana çıkarılarak bunlar hakkında kanu
ni kovuşturma yapılması lâzımgeleceği oybirli
ğiyle kabul edilmiştir. Bu tavzihi yapmayı fay
dalı sayan Komisyon eski kararında değiştirile-
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cek bir cihet görmemiştir. Burdur Edirne Erzurum 

Eapor Yütofck Başkanlığa ummlur, Orgl.. F. Altay Dr. B. öğütmen N. Dutnhı 
Geçici Dilekçe Komisyonu ı Konya Konya Kütahya 

Başkanı Söacfi Kâtip R. Erci Dr. A. Perkim A. Boebvy 
İsparta öazianteb Siird Malatya Niğde Samsun 
B. Gfö8û Ö. A. Aks&y L. Yavuz A. Esenbel t. R. Soyer M. Köprülü 
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