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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Kamu alacaklarının tahsili hak

kındaki kanun tasarısının Vergi Kanunu 
tasarılarını görüşmek üzere kurulmuş olan 
Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
Adalet Komisyonu raporu 

2. — Yozgad Milletvekili rahmetli Ah
met Sungur'un Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresine dair Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon Başkanlığı tezkeresi 

4. — Sorular 
1. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re

şit Tarakçıoğlu'nun, insan kaybına sebep 
olan motorlu taşıt kazaları hakkında, İç
işleri Bakanlığından sözlü sorusu 

2. — Kastamonu Milletvekili Fethi 
Mağara'nın Küre bakır, Cide kömür ve 
İnebolu demir madenlerinin işletilmemesi 
sebebinin açıklanmalına dair Ekonomi Ba
kanlığından sözlü sorusu 

3. — Kastamonu Milletvekili Fethi 
Mağara'nın, tek sulh yargıcı bulunan ilce 
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asliye mahkemeleri yargıç ihtiyacı ile bu 
mahkemelerin kâtip ihtiyacının ne zaman 
önleneceğine dair Adalet Bakanlığından 
sözlü sorusu 

4. — Manisa Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm, köylere dağıtılan gaz
yağı hakkında Ticaret Bakanlığından söz
lü sorusu 

Sayfa 
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66 5. — Görüşülen işler 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/89) 66:83 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 
Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/160) 83 

3. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'in, 
Dilekçe Komisyonunun 25 . V I I I . 1947 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 632 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu rapo
ru (4/44) 83:84 



Sayfa 

4. — Ankara Milletvekili Mebrure Ak-
soley'in, Dilekçe Komisyonunun 25 . 
V I I I . 1947 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 387 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/41) 85:86 

5. — Kocaeli'nin Akmeşe Bucağına 
bağlı Kızılcıklı Köyünden Beytullahoğlu 
Salih Baştürk'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/141) 86 

6. — Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 

Sayfa 
ile, Lozan Andlaşmasının 34 ncü madde
sinde bahis konusu olan optanlar için iki 
yıllık yeni bir opsiyon süresi tâyin edilme
sine ve Lübnan'daki Türk mallariyle Tür
kiye'deki Lübnanlı malları durumunu ke
sin olarak düzenlemek üzere görüşmelere 
başlanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/120) 

7. — Manisa Milletvekili Rıdvan Na
fiz Edgüer ve 2 arkadaşının, Üniversite
ler Kanununa ek kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (2/81) 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Özel idarelerden aylık alan ilkokul öğret
menlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı 
teşkilâtına alınması hakkındaki kanun tasarı
sının içişleri, Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarından ayrılacak beşer üyeden ku
rulu geçici bir Komisyonda görüşülmesi kabul 
olundu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi, okunarak 
onandı. 

Birbiri ardınca dört birleşimden fazla Ko
misyonda hazır bulunmıyan beş üyenin yerine 
yenilerinin seçilmesine dair olan Dilekçe Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi okundu. 

işlerinin çokluğu dolayısiyle Dilekçe Komis
yonuna 10 üyenin seçilmesi ve bu Komisyonun 
birikmiş işleri bitinciye kadar çalışmak üzere 
Dilekçe, Meclis Hesaplarını inceleme, Kitaplık 
ve Bütçe Komisyonlarından başka diğer Komis

yonlardan ikişer üye alınarak, geçici bir Ko
misyon kurulması hakkındaki Başkanlığın tek
lifi kabul olunarak, seçim için oylar toplandı. 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, yargıç adaylarına ve muhtelif illerde ne ka
dar yargıç ve savcılık yerlerinin açık bulundu
ğuna dair olan sorusuna, Adalet Bakanı Şinasi 
Devrin cevap verdi. 

Dilekçe Komisyonuna seçilen 10 üyenin ad
ları bildirildikten sonra 23 . I . 1948 Cuma gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
veridir. 

Başkan 
istanbul Milletvekili 

K. Karabekir 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Uras 

4. — SORULAR 

1. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, insan kaybına sebep olan motor
lu taşıt kazaları hakkındaki sözlü sorusu, iç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. —- Kastamonu Milletvekili Fethi Mağara'
nın Küre bakır, Cide kömür ve inebolu demir ma
denlerinin işletilmemesi sebebinin açıklanmasına 

dair sözlü sorus:ı Ekonomi Bakanlığına gönderil
miştir. 

3. — Kastamonu Milletvekili Fethi Mağara'
nın tek sulh yargıcı bulunan ilce asliye mahkeme
leri yargıç ihtiyacı ile bu mahkemelerin kâtip ihti
yacının ne zaman önleneceğine dair olan sözlü so
rusu Adalet Bakanlığına gönderilmiştir! 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı Ke-

sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/295) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

Teklif 
2. — Yozgad Milletvekili İhsan Olgun ve İs

parta Milletvekili Sait Köksal'ın, Dahiliye Me
murları Kanununun 2 nci ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 4089 sayılı Kanun

la bu Kanuna ek 4329 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/87) (İçişleri 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

Rapor 
3. — Fosta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 

Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/224) (Gündeme). 

)>m<* 

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

BAŞKAN — Başkan vekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3 — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kamu alacaklarının tahsili hakkındaki 
kanun tasarısının Vergi Kanunu tasarılarını gö
rüşmek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair Adalet Komisyonu ra
poru 

Rapor: 
Bu Kanun tasarısının haiz olduğu ehemmi

yet derdesti, tetkik ve müzakere bulunan 
Gelir Vergisi Kanunları ve bilhassa Usul Ka
nunu Tasarısı ile sıkı sıkıya alâkadar olduğu 
cihetle bu tasarının bir kere de bu işleri gör
mekte olan Geçici Komisyonca tetkik edilmesi 
hem bu Kanun tasarısı ile adı geçen Kanun 
Tasarıları arasındaki ahenk ve insicamın te
mini ve hemde havalesinde beyan buyrulan di
ğer (İçişleri, Maliye ve Bütçe) Komisyonla
rından müstağni kılınarak biran önce kanuni-
yet kesbetmesi için tasarının geçici komisyona 
şevki temennisiyle Yüksek Başkanlığa arz ve 
takdim olunur. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun bu ra

poru. hakkında söz istiyen var mı? 
Raporu oyunuza sunuyorum. Komisyonu

nun serdettiği sebepler dolayısiyle bu Kanun 
Tasarısını Gelir Vergisi Tasarısını ve Usul Ka
nunu Tasarısını görüşen geçici Komisyona ha
valesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenler....Kabul edilmiştir. 

2. -- Yozgad Milletvekili rahmetli Ahmet 
Sungur'un Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Karma Komisyon Başkanlığı
nın tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hizmetçileri Sümbül ve Zeynep'e fena mu

amelede bulunduğu iddia olunan Yozgad Millet
vekili Ahmet Sungur'un, Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Üaş-
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kanlığın 19 . IV . 1947 tarih ve 6/2 - 86/6 -
1168 sayılı yazısı ilişikleriyle birlikte Komisyo
numuza havale buyrulmuş idi. 

Yozgad Milletvekili Ahmet Sungur'un 8 . 1 . 
1948 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış olduğun
dan bu hususta Komisyonumuzca yapılacak bir 
j imam ele kaim amıştır. 

Dosya Başbakanlığa iade buyrulmak üzere 

1948 O : 1 
Yüce Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı 
Ankara 
1. Ezğü 

BAŞKAN — Dosya Başkanlığa geri verile
cektir. 

SORULAR 

./. — Manisa Milletvekili Yunun Muammer 
Alakant'ın, köylere dağıtılan gazyağı hakkınd\t 
Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı vazife gezisin
den dönmemiştir. Bu soruyu geçiyoruz. 

5. GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 8 ad ıh 
Aldoğan 'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/89) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun bu çoğunluk ka
rarı hakkında birkaç arkadaşın da karşı mütalâ
aları vardır. Bunları da okutuyorum. 

(Karşı mütalâalar okundu) 
BAŞKAN —' Söz istiyen var mı? 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, Karma Komisyonun 
('fi. Sadık Aldoğan'm masuniyeti teşriiyesinin ref-
edilmemesi hususundaki vermiş olduğu karar 
iki cihetten malûl bulunmaktadır. 

Birincisi, Karma Komisyon kendisine âmme 
hukuku kaideleriyle ve teşkilâtı esasiye kana-
liyle mevcut bulunan vazife ve salâhiyetlerin 
haricine çıkmış, doğrudan doğruya burada ka-
zai salahiyet kullanmıştır, tsnat edilen fiille
rin aslını tetkik etmek ve kastı cürmi üzerinde hü
küm vermek bir salâhiyeti kaziyedir. Halbuki 
takdir buyuracağınız gibi her ne kadar B. M. M. 
inde bütün kuvvetler birleşmekte ve bunların 
içinde kazai kuvvet de dâhil olmakta 
iso de Meclis kazai. kuvvetini bağımsız olan 
mahkemelere devretmek suretiyle bu vazife
nin kullanılmasını mahkemelere bırakmıştır. 

.11 65 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

Binaeneleyh birincisi arzettiğim gibi Karma 
Komisyon bu hususta kendisini hâkim yeri
ne ikame ederek ve B. M. M. ini de hâkim 
yerine ikame etmek istiyerek salâhiyetinin ha
ricine çıkmıştır. 

İkincisi; bu karar ile bir tezada da düzül
mektedir. Tezat şudur; Karma Komisyon isnat 
edilen L'iüi kabul ediyor, fakat kabul ettikten 
sonra burada bir kasıt görmediğini, bununla 

beraber devre sonunda lâzımgelen takibatın 
yapılmasına karar veriyor. Bu kararla devre-
sonunda <J1. Sadık Aldoğan'm tekrar Milletve
kili seçilmediğini farzedecek olursak Cumhu
riyet Savcılığı, zaten bu hususta bir kastı ha
reke! olmadığı B. M. Meclisinin vermiş olduğu 
bir kararla karşı karşıyadır. C. Savcılığı ha
kikaten, B. M. Meclisinin eğer bu rapo
ru kabul edilecek olursa, B. M. Meclisi diyor
iti, bu fiilde kastı hareket yoktur; pekâlâ B. 
M. Meclisi bu fiilde bir kasıt olmadığına karar 
verdiğine göre O. Savcılığı bunun için nasıl bir 
âmme dâvası açabilir? C. Savcısı âmme dâvasını 

açtığını kabul edelim. İş, mahkemeye gidecek. Mah
keme, bütün kuvvetler kendisinde mündemiç bu
lunan B. M. Meclisi karariyle karşı karşıya ge
lerek. Bu kararda yine bu fiilde bir kastı 
hakaret bulunmadığı yazılıdır. Mahkeme B. M. 
Meclisi karariyle mukayyet değildir deniliyor. 
B. M. Meclisinin kararının bir kıymeti huku-
kiyesi. olmıyan bir karar mahiyetinde telâk
ki edilebilir mi % Binaenaleyh: bu cihetle de ver
miş olduğu kararda bir tenakuz görülmekte-
dii'. Meselenin mahiyeti şudur: Gl. Sad^k Al
doğan'a bir fiil isnat edilmiştir. Cumhuriyet 
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Müddeiumumiliği bazı tahkikat yapmıştır ve 
yapması da lâzımdır. Milletvekillerinin kendi şe
reflerinin korunması ve masuniyeti teşriiye 
salâhiyeti perdesi altında, alelade vatandaşla
rın da haiz bulundukları bazı haklardan daha 
aşağı bir mevkide bulunmaması için doğrudan 
doğruya her isnat edilen fiili B. M. Meclisine 
göndermemesi elbette lâzımdır. 

Şimdi, Cumhuriyet Müddeiumumilerinin 
yapmış olduğu bazı tahkikatla fiili tesbit et
miş bulunmaktadır. Metinler üzerinde duran 
bazı arkadaşlarımız, mademki fiil vardır, tes
bit edilmiştir. Şu halde masuniyeti neşriiye-
sinin kaldırılması lâzımdır, diye muhalefette 
kalmışlardır. Fakat ekseriyette bulunan arka
daşlar kendi hukuki şuurları ve hukuki nas-
yonlan ile bir milletvekilinin bir Devlet me
selesi hakkında fikir beyan ederken, ifade e-
derken bir teşbih kullanmasını mazur görmüş
ler. Bu şekilde Devlet meselesi hakkındaki ka
naatlerini ifade eden bir Milletvekilinin masu
niyeti teşriiyesiııin kaldırılmasını gayet ağır 
görmüşlerdir. Varılan netice gayet güzeldir. 
Ancak bu varılan neticeyi hukuku umumiyeye 
uygun bir kararla Büyük Millet Meclisine tek
lif temek yerinde olur. Bunun için raporun 
Komisyona iadesini teklif ediyorum ve bu hu
susta Makamı Riyasete bir önerge takdim edi
yorum. 

FUAD HULÜSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; bugün ilk defadır ki, 
temenni olunacak bir şekilde mazbata okunduk
tan sonra muhalefet şerhi de okunmuştur. Ümit 
ve temenni ederim ki, bu bir teamül ve bir 
usul olsun. Her mazbatadan sonra muhalif ar
kadaşların şerhleri de okundu. Ben okunması
nın aleyhinde değilim ve bu hususta söz de al-
mıyacaktım. Fakat bir muhterem arkadaşımız 
Karma Komisyon kararını mucip sebepleri iti
bariyle muallel gördüğünden bahsile burada 
söz almış bulunduklarından, bendeniz de arzı 
cevap lüzumunu hissettim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, bu meseleyi tç-
tüzükümüzün 180 nci maddesi bahis mevzuu 
etmiştir. Bir Milletvekili Anayasanın 12 nci 
ve-27 nci maddelerinde söylenen yasak eylem
lerden biri isnattanır, Hazırlama Komisyonu 
da incelemeler sonunda buna kanarsa, Milletve
killiği ''dokunulmazlığının kaldırılması gere-
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ğine kanıtlı bir rapor hazırhyarak Karma Ko
misyona sunar. 

O Milletvekiline isnatlanan yasak eylem bi
rinci fıkrada yazılı maddelerdeki çeşitlerden 
değilse Hazırlama Komisyonu, kovuşturma ile 
yargılanmanın dönem sonuna bırakılması hak
kında bir rapor hazırhyarak Karma Komisyona 
sunar..., ve ondan sonra Karma Komisyon da 
bu rapor üzerine kararını ve teklifini Kamutaya 
arzeder. Şimdi bu kanma meselesi herhalde in
celeme neticesinde varılacak bir şeydir. Eğer 
her türlü kanmayı istilzam eden noktalar bahis 
mevzuu, tetkik mevzuu yapılmazsa bu madde
nin ahkâmına riayet edilmemiş olur. İçtüzük
leri bu kadar vazıh olmayan meselâ eski Fransız 
mevzuatında bu kadar vuzuh yokken orada da
hi isnadedilen fiil ve hareketler tatbiki icabe-
der diye savcı tarafından gösterilen maddeye 
tetabuk edip etmediğini tetkik etmek Meclisin, 
binaenaleyh komisyonun salâhiyeti dâhilinde 
sayılmıştır, ojen Pier malûmuâliniz Meclis te
amüllerinde, Meclise ait işlerde gayet mütahas-
sıs bir zattır ve onun eseri müsteşhedattandır. 
Tercüme edilmemiş bir kısmı vardır, aslının 
sayfa numarası 1253 tür ve matlap numarası 
1102 dir. Orada aynen şöyle deniliyor. 

Meclisin böyle isnadolunan maddelerin esa
sını tetkike girişmemesi, bu isnadolunan fiille
rin sübutu halinde talebin konusu olan cina
yet veya cünhayı - orada suç taksimatı böyle
dir - teşkil edecek mahiyette olup olmadığını 
incelemekten çekinmesini istilzam etmez. Buna 
mebni Mecliste savcının iddiasında beyan edi
len fiillerin, iddianamede zikredilen cinayet ve 
suçun vasıflarına mutabık olup olmadığı hak
kında müzakere açılabilir. Ve bu 14 Mayıs 1889 
da oranın Mebusan Meclisinin celsesinde bu 
suretle kararlaşmıştır. 

Ondan evvel de bir komisyon raporu olan 
(Deluns Montaud) 9 Nisan 1881 celsesinde ra
porunu izah ederken takibat istiyenin müphem 
surette ileri sürdüğü fillerde Ceza Kanununun 
öne sürdüğü 405 nci maddesindeki unsurlar mev
cut değildir, diyor. Aynı zat, aynı celsede ilâ
ve ediyor, diyor ki; bir kanunun ibaresiyle isna
dedilen fiil arasında münasebet bulunup bulun
madığım münakaşa etmeye hakkımız vardır. Bu
nun misali çoktur. Bizde bu, zaruridir. Çün
kü hangi maddeye taallûk ettiği anlaşılacaktır ki, 
devre sonuna im bırakılsın, voksa teşriî masuni-
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yeti mi kaldlınlıp hakkında hemen takibat mı 
yapılsın. Burada Aldoğan arkadaşımıza isnade-
diîeh fiil bir «özden ibaret idi. O sözü 159 ncu 
maddeye mutabık olarak gösteriyorlar idi. Ta
biidir ki, Komisyon bunu tetkik ederken burada 
159 ricu madde, yani Devletin o hâdiseye taal
lûk etmesi ihtimali olan, muhtemel olan, Ce
za Kaırariunun Devletin emniyet kuvvetlerine 
karşı bir hakaret var mıdır, yok mudur. 159 neu 
maddesine temas eder mi etmez mi, bu ciheti in
celemiş ve ö maddeye mümas olmadığını göstere
rekkekâtttiı vermiş bulunuyor. Mazbatada mad
de beyan edilseydi daha açık olurdu. Mamafih 
dönem sonuna bırakılan bir fiilin bu bakımdan 
tetkiki hiçbir vakit mahkemeleri takyit etmez. 
Çünkü teşriî heyetin varlığı bir mütalâa ve fi
kir herhalde kendine ait ve kendi vazifesini 
tâyin sadedinde ancak müessir olur, yoksa hük
me tesiri olmaz. Devre sonunda kasıt var veya 
yok; başka türlü bir fiil teşkil ediyor. Veya et
miyor Onu mahkeme düşünebilir. Mahkeme, mu-
hakeme-yaptığı-zaman bu hususta tamamiyle ser
best ve müstakildir. Onun için bunda hiç iti
raz edilecek, çekinilecek bir cihet yoktur. Arka
daşımız da tenkit ettiği, raporun neticesini kabul 
ediyor. Yalnız esbabı mucibesine itiraz ediyor. 
Komisyon hâdisede terhibî bir cezayı müstelzim 
bir fiil , Ceza Kanununun 159 ncu maddesine 
teftias edei* bir fiil mevcut olmadığını tesbit edip 
bundan dolayı takibatın devre sonuna bırakıl
masını Yüksek Heyetinize teklif ediyor. Buna 
hakki 'vardır; Muhterem Heyetin de aynı suretle 
karâr vermesini hürmetle dilerim. 

CEMÎL SAlD BARLAS (Gazianteb) — 
Efendim; muayyen bir arkadaşın teşriî masuni
yeti hadisesine inhisar etseydi üzerinde hemen 
Encümene iade etmek noktasından el kaldırır ge
çerdim. Fakat masuniyeti teşriîyeye dair vere
ceğimiz karâr Parlâmentoda prensip esası olacak 
kararlardır. Muammer Alakant arkadaşımızın 
ortaya attığı nokta, ben o noktainazara işti
rak etmemekle ve tamamen Encümenin noktaina-
zariyle mutabık kalmaklaberaber, tetkik bakı
mından, burada Encümen Sözcüsünün aydın
latmasını mucip bir haldir. Çünkü bir arkada
şın masuniyeti teşriiyesi gibi, bir Milletvekilinin 
tek garantisinin kalması veya kalkması mev-
zuübahistir. Bu noktadan Encümen bir karar 
vermiştir ve suç mahiyetini tetkik etmiştir. 

Muammer Alakant arkadaşım, Komisyon j 
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suçun mahiyetini tetkik edemez, yalnız suçun 
devre sonuna bırakılması şeklinde bir karar 
verir diyor. Fakat benim kanaatim, suçun ma
hiyetini tetkik etmeden suçun Ceza Kanunu
nun hangi maddesine temas ettiği bilinemez şek
lindedir. Herhalde Encümen bu noktadan tet-
kikat yapmalıdır. 

Meselâ ben bir adam öldürdüm, kaza neti
cesinde bu öldürme fiili vâki olursa bir sene 
ağır hapis, tehevvüren olursa 18 sene ağır ha
pis, kasten olursa, taammüden olursa, idama ka
dar gider. Bu bakımdan suçun mahiyetini tet
kik salâhiyeti vardır. Fakat Muammer Alakant 
arkadaşımın dediği gibi, Meclisin kendi salâ
hiyetini kullanması için, suçun mahiyetinde 
kastı cürmü olup olmadığı noktasından bu işi 
tetkik edip edemiyeeeği yolundaki takririni 
Anayasa Komisyonu Sözcüsünü dinledikten son
ra vermesi yerinde olur. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FU-

AD SÎRMEN (Rize) — Muhterem arkadaşlar; 
Cemil Said arkadaş benim bu meseleyi tavzih 
etmemi istemese dahi ben huzurunuza çıkacak
tım. Şimdiye kadar söz almamaklığımm sebebi; 
Encümen ekseriyetinin vermiş olduğu karara 
muhalif bulunan arkadaşlar belki kendi görüş
lerini izah ederler, diye onların söz almasına in
tizar ettim. Fakat başka kanaatte bulunan, fa
kat encümen âzası bulunmıyan bir arkadaşımız 
bu meseleyi açtı, işe ekseriyete dâhil bir arka
daş cevap verdi, bir arkadaş da encümen sözcü
sü olarak meselenin tavzihini bendenizden istedi. 

Arkadaşlar, hakikaten Yüksek Meclisiniz 
şu anda Milletvekilliği dokunulmazlığı gibi doğ
rudan doğruya kendisini terkibeden arkadaşla
rın kanuni haklarına taallûk eden ve Milletve
kilinin yüksek ödevlerini mutlak serbesti ve hür
riyet içinde yapabilmesi için konulmuş olan bu 
dokunulmazlık hususunda bendenizce büyük ve 
tarihî bir karar almak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, sabrınızı suiistimal etmeden kı
saca Milletvekilliği dokunulmazlığının hangi mü
lâhazalara dayanılarak konulmuş olduğuna işa
ret etmek isterim. 

Milleti terkibeden fertlerden hiçbirine, bu
günkü Devfet anlayışına dayanan memleketler
de, hususi imtiyaz tanınmaz. Bu meyanda şüp
hesiz ki, milleti temsil n\evkiinde bükmen ve-
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killerine de bu bakımdan ayrıca herhangi bir 
imtiyaz tanınmaz. Milletvekilliği dokunulmazlı
ğı gibi hususi ve istisnai bir imtiyazın tanın
masının tek sebebi Milletvekili olan kimselerin 
şahısları bakımından değil kendilerine tevdi 
edilmiş olan yüksek vazifenin tamamen hürriyet 
ve serbesti içinde yapılabilmesini temin için 
konulmuş bir esastır. Bu bakımdan bir millet
vekilinin muhtelif partileri olan memleketlerde 
siyasi ihtiraslar işe karışarak iktidar idaresinin 
veya onun elinde bulunan teşkilâtının herhan
gi bir tertibine mâruz kalmasına mâni olmak dü
şünüldüğü gibi bir Milletvekilinin yüksek öde
vini ifasına mâni olabilecek adlî takibata, su
çun işlendiği sabit ve tertip mahsulü olmadığı 
anlaşılsa bile eğer suç ağır mahiyette değilse 
bunun devre sonuna bırakılması kabul edilmiş
tir. Medeni memleketlerin hemen hepsinde bu 
esas mevcuttur. Yalnız bir noktaya işaret etmek 
lâzımgelir ki, bizim Anayasamız ve onun esas 
hükmüne dayanılarak yapılmış olan İçtüzük hü
kümlerimiz diğer medeni memleketlerden biraz 
daha ileri gitmiş ve bugün Türkiye Büyük Mil
let Meclisi azalarına o memleketlerde Milletve
killerine verilmiş olan masuniyet hakkından da
ha geniş haklar tanımıştır. 

Bugün Fransa'da, İsviçre'de, şurada, bu
rada medeni memleketlerin hepsinde bizim İç
tüzük'te olduğu gibi; şöyle olursa devre sonu
na bırakılır, böyle olursa bırakılmaz, diye bir 
hükme bendeniz rastlamadım. Arkadaşlar da bel
ki bunu bilirler. Bu, tamamen Büyük Millet Mec
lisinin mutlak takdirine bırakılmış ve isnadolu-
nan suçun mahiyeti ve isnadın kabiliyeti isna-
diyesi takdir edilerek bunun filhal cereyan et
mesi mi lâzımgelir, yoksa devre sonuna mı bı
rakılması icabedeceğini mutlak takdir hakkı ola
rak parlâmentolarına, kendi meclislerine ter-
ketmişlerdir. Bizde İçtüzük bu geniş takdiri 
ancak size, sizin heyetinize vermiştir, bende
nizin İçtüzük'ten anladığım mânaya göre. İh
zari komisyonu İçtüzük bağlamıştır. Ne ile bağ
lamıştır? Meselenin kabiliyeti isnadiyesini tet
kik ve tahkik ile bağlamamış, mutlak serbes-
tiyet vermiştir. Ama demiştir ki, eğer isna-
dolunan fiil şu olur, bu olur ve isnadolunan 
bu suça da komisyon kaani bulunursa şu şekil
de mctzbata yapar. Yani Anayasanın 12 ve 27 
nci ınaddelerinde zikredilen ağır hapsi müstel-
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zim suçlar veyahut ağır hapsi mtis3telzim olma
makla beraber orada tadadedilen hayâyetşiken 
suçlar işlemişlerse Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması için müracaat ede,r.,Böyle de
ğilse bunun devre sonuna bırakılması mucip ise 
bunu istiyebilir mazbata ile. O mazbata Yijkşek 
Heyete geldikten sonra heyet _ tamamen serbesti 
içindedir. Bunun kaldırılıp kaldırılmaması hak
kında mutlak takdirini kullannarak reyini, ve
rir. Demek ki, biz de diğer mjemJê eUer̂ efeji bu 
işlerin tetkik eden komitelerinin ayrı olarak, ko
misyonlarımız bir bakımdan genjş, bir bakımdan 
tahditli yetki içindedir. 

Sonra şu noktayı da işaret etmek isterim ki; 
bizim Anayasamız aslında doğrudur veya yan
lıştır, onun münakaşasına gidecek delilim; fakat 
medeni, demokratik ileri memleketlerin mebus
larına tanıdığı masuniyet ve serbestli kelâm ve 
hürriyeti en ileri şekilde kabul etmişizdir. Hat
tâ denilebilir ki; mahzurlu olabilecek bir şekilde 
serbesti tanımıştır. Anayasamızın 17. maddesi 
bunun sarih bir delilidir. Karma Komisyonu
nuz Anayasanın, İçtüzükün bu esas hüviyetini 
ve vâzıı kanunumuzun bu şekilde bir masuniyeti 
iltizam etmiş olduğunu nazara alarak Sadık Al-
doğan hakkında şimdi huzurunuza gelmiş olan 
raporumuzla Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması talebinin devre sonuna bırakılma
sını uygun görmüştür. Bunu uygun gördüğümüz 
takdirde encümen tıpkj. arkadaşımızın düşün
düğü gibi kaza organlarını takyit edecek, onları 
hareketsiz hale getirecek, şöyle olacak gibi,, böy
le bir mülâhaza varit midir, değil midir, bunun 
üzerinde uzun boylu düşünmüştür. Bu nokta
dan enine, boyuna münakaşa etmiştir. Binaen
aleyh teklif edilen takrir kabul edildiği takdir
de, Komisyonun yeni baştan yapacağı şey yok
tur. Çünkü encümen huzurunuza, böyle geniş 
ve esaslı bir raporla çıkmadan, bütün tasavvur 
ettikleri ve edilebilecek noktalar üzerinde esaslı 
surette düşünmüştür. 

Şimdi Komisyon niçin bu neticeye varmış
tır; kısaca onu da arzedeyim: 

Akalliyette kalmış olan arkadaşlar, muhale
fet şerhleri de okunmuştur, diyorlar ki, bizim 
İçtüzük hükümlerinden anladığımız şudur; sala
hiyetli C, Savcısı, Afyon Milletvekilinin eski 
hamam eski tas, tellâklar değişti, sözünü ye bil-
âhara bunu tavzih eden mektubunda, bunun jan
darmaya matuf olduğuau tasrih ttmiş olduğuna 
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göre, Devletin emniyet kuvvetini* alenen tahkir 
mahiyetinde görmüştür. Bu görüşüne encümenin 
müdahalesiyle delilleri bu bakımdan takdir yet
kisi yoktur, karışamaz. Devletin emniyet kuvvet
lerini tahkir suçunda Ceza Kanununun 159 
ncu maddesi sarihtir. Bu da bir seneden altı 
seneye kadar ağır hapsi müstelzim olan fiiller
dir. Yine, Ceza Kanununun 576 neı maddesi 
sarihtir. Terhipli eeza ve fiil bir Milletvekili 
tarafından işlenirse, Encümen de buna kaani 
olursa masuniyetinin refi için bir mazbata yap
ması lâzımgelir. Böyle karar vermedik, muhale
fet ettik. Encümen ekseriyeti ise bu görüşü had
dizatında muvafık görmekle beraber kendisini 
işin esasına ve isnadolunan fiilin, masuniyetin 
refini istilzam eder mahiyette bir suç olup olma
dığını takdirde yetkili gördü. Bu yetkisini îçtü-
zükün 180 nci maddesindeki hükümden çıkardı. 

îştüzükün 180 nci maddesi diyor ki: Bir Mil
letvekiline, Anayasanın 12 nci ve 27 nci madde
lerinde söylenen yasak eylemlerden biri isnad-
lanır. Hazırlama Komisyonu da incelemeler 
sonunda buna kanarsa, Milletvekiliği dokunul
mazlığının kaldırılması gereğine kanıtlı bir ra
por bağlıyarak Karma Komisyona sunar. 

Dosyada delil, müddeiumuminin evrak içe
risinde gönderdiği, Ulus gazetesinde intişar et
miş olan iki yazıdır. Bu yazı da Sayın Aldo-
ğan tarafından tekzip edilmemiştir. Eski ha
mam eski tas, tellâklar değişti sözü üzerinde 
müdeiumuminin ayrıca tahkikat yapmasına lü
zum yoktur. Binaenaleyh, suçu tesbit edecek 
olan deliller bu beyanlardan ibarettir. Encü
men ekseriyetimiz bunları okudu. Kendisi ge
lip Encümen huzurunda veya Hazırlama Ko
misyonunda müdafasını yapmadığı için, bende
nizin bütün bu arzedeceğim, dosya için
deki malûmata istinadetmektedir. Aldoğan 
arkadaşımız kurultaylarında söz alıyor, İk
tidar Partisi İdaresinin bozukluğundan, 
şundan bundan bahsediyor ve bugünkü 
Türkiye'de idare şeklinin padişahlar devrin
den iyi olmadığını, onun gibi olduğunu söy
lüyor. Devletçilik prensipini ele alıyor, onlar
dan bahsediyor ve en nihayet İdarei Umumiyci 
Vilâyat Kanununa geliyüor. Nahiyelerin halini 
tasvir ediyor ve diyor ki, nahiyede müdür es
kiden olduğu gibi köylünün başına çökmüştür, 
diye konuşuyor, nihayet bir teşbih yapıyor « es
ki hamam eski tas, tellâklar değişti » diyor. Bü-
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tün Kurultayı bit' alkış tufanı kaplıyor ve söz 
bitiyor. Bunun üzerine Sayın Aldoğan gibi 
tümgeneralik rütbesine çıkmış bir zatın nahi
ye müdürlerine, teşbih suretiyle do olsa, « es
ki hamam eski tas. tellâkler değişti » demesi 
üzerine bazı milletvekili general arkadaşlar 
millete « tellâk » tâbirini kullanmasından do
layı ve kendisinin de asker olmasından dola
yı millete bir tarziyename, bir mektup yazıyor
lar ve Ulusta bu mektup intişar ediyor. Bu
nun intişarından iki gün sonra Aldoğan Ulusa 
ikinci bir yazı gönderiyor. Ve Ulus'ta bu yazı 
da çıkıyor. Bu yazıda sözünü tavzih zımnında 
söyledikleri şudur: Eğer kendilerinin elem duy
duklarını söyledikleri sözler (eski hamam eski 
tas, tellâklar değişti) ise buna cevabım şudur: 
Abdülhamit zamanındaki bucaklarda nasıl halk 
teşkilâtı yoksa, nasıl orada nahiye müdürü 
efendi gibi halkın başına çökmüşse bugün da
hi öyledir, eski hamam eski tas, yalnız tellâk
lar değişti; yani eski köy haliyle duruyor, şim
di ise zaptiye yerine jandarma kaim olmuş
tur, demektedir. 

Şimdi suç teşkil etiği iddia olunan ve bir 
seneden altı seneye kadar ağır hapsi istilzam 
edecek olan fiil; Aldoğan'm, demin arzettiğim 
ve şimdi de tavzih mektubunda beyan ettiği ve 
aynen okuduğum sözleridir. 

Encümen ekseriyeti bu sözlerinin Devletin 
emniyet kuvvetlerini tahkir ağır hapsi müstel-
zimdir mahiyette olduğuna kanat getirseydi İç
tüzük hükümlerine göre Milletvekilliği doku
nulmazlığının refine mahal olduğuna dair bir 
mazbata yazıp huzurunuza gelecekti. Ama, Enüc-
men ekseriyeti şu kanattedir. 

Muhalif Partiye mensup bir Milletvekili 
kendilerinin kurultaylarının toplantısı esnasın
da memleketin bugünkü idare şeklini, hepimizin 
ve bütün halkın nefret ettiği eski Mntlakiyet 
idaresi tarzından ileri bir mahiyette görüyor ve 
bir kıyas yapıyor Ve bu kıyasını «Eski hamam, 
eski tas, yalnız tellâklar değişti» sözleriyle 
bitiriyor. 

Tavzih ettiği, söylediği, yazdığı mektupta 
da budur, nahiye müdüründen misal getiriyor, 
yani köyün başına çökmüştür diyor, değişen bir-
şey yoktur, eski köy eski haliyle duruyor, zap
tiye yerine şimdi jandarma kaim olmuştur di
yor. 
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Müddeiumumi, zaptiye yerine jandarma 

kaim olmuştur demesini ve eski hamam eski tas, 
yalnız tellâklar değişti sözünü Devletin askerî ve 
emniyet kuvvetlerini alenen tahkir mahiyetin
de görüyor ve takibat için müracaat ediyor. 

Arkadaşlar; Anayasa'mızın, demin arzetti-
ğim en ileri, en demokratik memleketlerden 
daha ileri olduğuna, haddinden fazla ileri ol
duğuna kani olduğumuz İçtüzük'ün şimdi oku
duğum sarih hükmünü bütün bunları gözönü-
ne aldık. Bu sözleri Devletin jandarma kuvve
tini tahkir maksadiyle söylendiğine kani olma
dık, bunun esas maksadını Devletin bugünkü 
idare şeklinin memnuniyet bahş olmadığını ve 
eski idare tarziyle bugünkü arasında yapılmış 
bir mukayeseden ileri gelmiş olduğuna kani 
olduk. Encümenin bu meselede arzedeceği, tet
kik edeceği yeni bir delil yoktur. Delil yalnız 
bu beyanlar ve bu beyanları tevsik eden gaze
tedeki yazılardan ibarettir. Muhterem arkada
şımızdan ikisi bu kanaata iştirak etmedi, biri 
de mazbatanın yazılış şekline itiraz etti. Şimdi 
söz alan arkadaşımız da Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması esasına muhalif olma
dığını söylediler. Yalnız Komisyon mazbatası
nın hareketin, emniyet kuvvetlerini tahkire ma
tuf olmadığı yolunda takdiri doğru bulmadılar 
ve dediler ki ; biz delâil takdirine gidiyoruz, ka
rarı bu şekilde aldığımız takdirde devre sonuna 
gelir takibat başlarsa, bu kararla mahkemeler 
ve savcı mukayyet olur, bu doğru değildir de
diler. Bu nokta hakkındaki Encümen görüşünü 
kısaca arzedeyinı. 

Arkadaşlar; biz İçtüzük'ün hükümleri muci
bince, huzurunuza Milletvekilliği dokunulmaz
lığının refedilmesi veya refedilmemesi için ge
liriz. Böylece gelirken şüphesiz ki. Komisyon 
birşey ortaya koyacak ve bunu böyle takdir edi
yorum, diyecektir. Bu hâdisede niçin, huzu
runuza bu şekilde geldiğimizi etraflıca arzede
yinı. Yaniebu sözleri biz Ceza Kaııuuunun jr>!) 
ncu maddesindeki Devlet kuvvetlerini tahkir 
suçu mahiyetinde görmemekteyiz. Bunu deıııez-
sek, İhzari ve Karma Komisyonunuz hiçbir şey 
yapamaz. Çünkü bunu arzettiğim şekilde demeye 
ve takdire yetkiliyiz. Ama bu kararı kazai bir ka
rar mahiyetinde değildir ve olmıyaeaktır. Ama 
kanunun koyduğu hükümleri ve hükümlere 
göre hareketini yaparken şüphesiz ki, bu suçun 
dokunulmazlığın refini istilzam eden suç mu-
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dur, değil midir bunu takdir edecektir. Bunu 
takdir etmediği takdirde esasen bizim İçtüzük 
hükümleri, Hazırlama Komisyonunun verdiği 
hükümler muvacehesinde kendiliğinden mânâ
sız kalır. Komisyonun yapacağı iş tabiatiyle 
müddeiumumi bu fiili şu maddeye muvafık gör
dü, masuniyeti teşriîyesinin refini istedi diye
rek ona ittibaen karar vermek değildir. Aksi-
takdirde İhzari Komisyonun kura çekmek sure
tiyle ayrılması ve gizli oyla kendisine reis seç
mesi, ve Karma Komisyonun Adalet ve Anayasa 
Komisyonları gibi 48 üyelik adli bilgilerle mü
cehhez bir heyete vermesi ve ondan sonra bu
raya getirmesi gibi formalitelere asla lüzum kal
mazdı. Bilâkis arkadaşların görüşü kabul edil
diği takdirde, bana öyle geliyor ki, Büyük 
Millet Meclisi âdeta, işin içine nüfuz edemeden 
kurulmuş bir makina gibi kendisini tahrik eden 
alâkalı kaza organlarının emri dâhilinde işler 
bir hale gelecektir. Kanun maddesini ancak 
ağır hapsi müstelzinı görmezse refe gidecek 
yoksa gitmiyecek. 

Bu mâruzâtımla zannediyorum ki. Yüksek 
Heyetiniz bizim Karma Komisyon ekseriyetinin 
niçin bu neticeye vardığı hususunda aydınlan
mıştır. Eğer arkadaşların zihinlerinde henüz ay
dınlanmamış nokta varsa emir buyursunlar onu 
da izah edeyim. 

ABDÜRRAHMAN ,KONUK (Bursa) — Ar-
kadaşlar; bir Milletvekili arkadaşımızın teşrîî 
masuniyetinin kaldırılması gibi nazik bir mev
zuda konuşmak gerçekten güçtür. Fakat ben, 
bilhassa hukuk tekniği mevzuuna girmiş olan 
İni meseleye şu noktadan başlamak istiyorum: 

Arkadaşlar: Anayasa içinde iki mevzu var
dır ki, bunlardan birisi teşriî masuniyetin kal
dırılması, diğeri de af hakkıdır; müşterek hu
kuk bakımından bazı eşhasa, bazı üstün hak
lar verilmesi yoluna kaçabilir. Onun için bu 
gayet nazik ve tehlikeli bir mevzudur. 

Anayasamızın 69 ncu maddesinin imtiyazın 
kaldırıldığı ve hukuk önünde eşhasın müsavi 
kılındığı emirî bir emrikatî olduğuna göre Mil
letvekilliği dokunulmazlığı mevzuunda, Millet
vekillerinin, kendilerine suç isnadedildiği tak
dirde masuniyetlerinin kaldırılması veya kal
dırılmaması keyfiyetinde gayet hassas olmak 

I ve hakkı yerinde teslim etmek lâzımdır. 
' Arkadaşlar; bizim Anayasamız, 17 nei 

— 71 — 



B : 34 23 . 
maddesinde, Milletvekillerinin dokunulmazlık
larının Meclis karariyle kaldırılabileceği halleri, 
suçların isimlerini saymak suretiyle gösterme
diği muhakkaktır. Yani Anayasanın 17 nei mad
desine göre Yüksek Meclis, her suçta - yalnız 
12 nci ve 27 nci maddede yazılı suçlarda değil -
Milletvekilinin Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması yetkisine sureti kafiyede ma
liktir. îçtüzükümüzün 180 nci maddesinin bi
rinci fıkrası gereğince Milletvekiline isnatledi-
len suçun Anayasanın 12 nci ve 27 nci madde
sinde yazılı suçlardan olması ve Hazırlama Ko-
misvonunun buna kanması halinde Milletve-
ki^îfH tesrii masuniyetinin kaldırılacağının mec
buri olduğu keyfiyet yalnız Hazırlama Komis
yonuna tealiûk eder. Onun dışında Karma Ko
misyon ve Yüksek Meclisiniz elbetteki Millet
vekilliği teşriî masuniyetinin kaldırılması ge
rektiğine kanaat getirdiği takdirde onu hangi 
sucu islemiş olursa olsun kaldırmak yetkisine 
sahiptir. Fakat Yüksek Meclisinizin kurulduğu 
günden bugüne kadar verdiği kararları birer 
birer inceledim. Vardığım netice şudur k i ; 
maalesef bugüne kadar garip bir gelenek hâsıl 
olmuştur. Suç, Anayasanın 12 nci veyahut 27 
nci maddesine taallûk etmiyorsa otomatiknıan 
devre sonuna bırakılmıştır. Bu keyfiyet kana
atimce esasen doğru değildir, fakat bu böyle 
olmaktadır. İçtüzük ele alınmıştır, değiştirilmek 
üzere tetkik edilmektedir. 

Şimdi burada bizim Anayasa'nın 12 nci mad
desinde yazılı olan terbi))]i cezalara mütaallik, 
terhipli cezaları icabettiren bir suçun, milletve
kiline isnadı halinde tetkik edeceğimiz nokta 
isnadedilen suçun Anyasa'nın 12 nci maddesin
deki ağır cezalı suçlardan olup olmadığı mese
lesi. değildir; bu, Hazırlama Komisyonun vazife
si içerisine giren bir keyfiyettir Meclis bu hük
mün dışındadır. 12 nci maddeye girip girmedi
ğini Meclisin tetkik etmesi ye bununla bağlı ol
ması Anayasanın hükmüne aykırı olur. B. M. 
Meclisi bir milletvekiline isnadolunan suçun 12 
nci maddeye taallûk etsin etmesin; 27 nci mad
deye girsin girmesin kanaat getirirse ki takibi 
müstelzim bir suç vardır, o vakit sureti katiye-
do milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması yetkisine sahiptir. Çünkü İçtüzük ?ün. 180 
nei maddesindeki kayıt yalnız hazırlama komis
yonuna taallûk eder. Elbette Anayasanın ver
diği bu hak İctüzükün İSO nei maddesivle Bü-
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yük Me-listen alınamaz. Milletvekili ile her
hangi bir şahıs arasında, kendilerine suç isııa-
dedidiği takdirde bir fark bulunduğuna kanaa
tim yok i ur. Milletvekili ne ise müşterek huku
kun. içinde bulunan herhangi bir fert de odur. 
Yalnız Milletvekilinin bir hususiyeti vardır. 
<\ bu. kürsüde mühim bir vazife yapacaktır. 
Bu itibarla teşriî masuniyet müessesesi Milletve
kili hakkında terkipler, 1 asililer, yersiz bazı 
isnatlar yapılmasın ve bir süzgeç olsun diye 
B. M. Meclisine tanınmıştır. Teşriî masuniyeti 
kaldırmak veya kaldırmamak, takibatı devre 
sonuna, bırakmak veya bırakmamak, takdir sa
lâhiyeti Meclise aittir. 'Binaenaleyh takdir salâ
hiyeti suç unsurlarının varlığı, yokluğu üze
rindi' olmaktan ziyade Milletvekili hakkında bir 
tertip ve tasni var mıdır yok mudur?, Milletve
kili bu kürsüden konuşmaktan ınenedilmek için. 
teşriî vazifesini, yapmaktan alıkonnıak için, tev
kii' olunmak suretiyle bu vazifeden uzaklaştı
rılması. icitı kullanılmış mıdır noktasında topla
nır. Bir tertip ve tasni, karşısında bulunmak, 
bilhassa, bu nokta teşriî masuniyet müessese
sinde Meclisin, tetkik edeceği esaslı noktalar
dan biridir. Bu hususta muhterem üstadım F. 
Hulûs! Demircili'nin Ö.ienpiyerden okuduğu ya-
'••,ıva. karşılık ben de müsaade ederseniz başka 
şeyler söyliyeyim ; meselâ Haııs Kelsen'in teşriî 
masuniyet; müessesesinin yersiz ve lüzumsuz 
olduğu ve hattâ, bunun vaktiyle tarihin bilmem 
hangi zamanında bazı. şahıslara verilmiş olan 
yetkinin, isim ve yer değişitrmek suretiyle par
lamento azalarına tanındığı hakkında kos koca 
bir izahı vardır. 

Yine bunun yanında Leon Dügiden sıkın as
sa m bir kaç satır okumak isterim: 

Leon. Dügi eserinin bir yerinde: «Müsaade, 
takibatın, devamı için hususi, bir sebep bulun
duğu takdirde deyip, takibatın durdurulması 
için bir sebep bulunmadığı takdirde verilmeli
dir. Meclis, herşeyden evvel müsaade talebinin 
ciddî ve kanuni olduğunu ve siyasi sebeplerin. 
tesiri altında kalınmaklığının, yazılmış bulundu
ğunu görünce müsaadeyi verecektir» der. 

Bunun gibi Dr. Malr Girof ferinin Fransız 
Millet Meclisinde, Milletvekili bulunduğu sıra
da söylediği sözler vardır. Burada tetkikatın 
ciddî ve kanuni, olduğu keyfiyetine inhisar et
tirilmesi kanaatini belirtmiştir. Ben muhalefet 
şerhimde de aynı kelimeleri kullanmıştım. Bizim 
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mevzuatımızla, yabancı Devlet mevzuatı arasın
da bir fark bulunduğu noktasına gelince: Arz-
ettiğim gibi İçtüzük'ün 180 nci maddesiyle yal
nız hazırlama komisyonu takyit edilmiştir. Bü
yük Meclis serbesttir. Bu noktada; yabancı mev
zuatla aramızda bir fark bulunmamaktadır. Sa
dık Aldoğan hakkındaki komisyon raorunun 
bir yerinde bilhassa benim itiraz etmek istedi
ğim nokta şudur: Deniyor ki ; «bu sözlerin Dev
let emniyet ve kuvvetlerini tahkir maksadına 
matuf olduğunu göstterir mahiyette bulunmama
sına binaen....» 

Arkadaşlar! Büyük Meclisimiz bu esbabı 
mucibe ile teşriî masuniyetinin kaldırılmaması-
na ve takibatın devre sonuna bırakılmasına 
karar verirse; müşterek hukukun ve eşitlik hak
larının üstünde bir karar vermiş olur. Büyük 
Meclisiniz burada mahkeme gibi elde delillere 
sahip olmıyarak yalnız dosyada mevcut olan 
delillere dayanarak şahit dinlemeksizin, yani ce
za usulü muhakemeleri kanununun suçun işlen
diğine kanaat getirecek ve hükmün verilmesine 
esas teşkil edecek bazı teminat ve garanti yolu
na gitmek imkânını bulmadan ; bir Milletveki
linin kastı yolvtur, bu itibarla âdeta beraetine, 
bu kelime kullanılmamıştır ama o mânaya ge
lecek tarzda karar verilmesi kanaatimce teşriî 
masuniyet mevzuun un fevkinde bir hâdisedir. 
Bu itibarla eğer komisyon, raporunda isnat olu
nan suç 12 nci maddeye girer mi, girmez mi 
noktası üzerinde dursaydi; onu da kaimi etmez
dim. Büyük Meclis tamamen serbestti!'. Fakat 
hükme esas olacak, cezanın verilmesine esas 
olacak kasıt unsurunun aranması, kanaatimce 
yetkiyi fazla ileriye götürmek olur. 

Biz bunları hâkime bırakalım. Hâkim tetkik 
etsin. Biz şunu arıyalım; bu arkadaşın bu fiili 
işlediğine dair dosyada ciddi ve kanuni yani ta
kibatı müstelzim hal ve hareketler var mıdır. 
yoksa isnat tasni ve tertipten mi ibarettir? Ko
misyon raporunda bunun tasni ve tertip oldu
ğuna. dair bir işaret yoktur. Hattâ Milletvekili 
arkadaşımız. Sadık Aldoğan bizzat gazeteyi 
gönderdiği yazısı ile bu sözleri söylediğini 
ifade etmektedir. Kendisi yaptığım, bu fiili iş
lediğini söylerse hakkında bu suç isnat, edilmişse 
kasıt var mıdır, yok mudur noktalarını araş
tırmak Meclisin salâhiyeti dışındadır. Bu iti
barla bu raporun kabul edilmemesini rica ede
rim. 
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MUAMMEK ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, bendenize itiraz eden saym 
hatip arkadaşlarım. Komisyonun bu hususta 
salâhiyeti bulunduğuna İçtüzüküıı 180 nci mad
desini ishal etmek istediler. 

İçtüzükün 180 nci maddesi filhakika bazı in
celemeler yapacağını ve bu incelemeler neticesin
de bir neticeye kanmasından bahsetmektedirler. 
180 nci muadele «Bir Milletvekiline Anayasa
lım 12 ve 27 nci maddelerinde söylenen yasak 
eylemlerden biri isnatlanır, Hazırlama Komis
yonu da incelemeler sonunda buna kanarsa....» 
Bendenizce bu kanmaktan maksat isnadedilen 
fiilin vuku bulduğuna dair kanaat getirilmesidir. 
İsnadedilen fiil hiç yokda, bu lalettayin bir is
nattan, bir iftiradan ibaretse, fiil ortada mev
cut değilse, ozaman Hazırlama Komisyonu, isnad
edilen fiil bir suç teşkil ediyor diye, Yüksek Mec
listen masuniytin refi talebinde bulunacak de
ğildir. Binaenaleyh burada kanma, kanaat ge
lirine, fiilin vasfıcürmisi hakkında bir jüri 
heyetinin karar vermesi kabilinden bir karar 
verme değildir. Bu doğrudan doğruya kaza hak
kını kullanmak olur. 

Dediler ki, Büyük Millet Meclisi karar ver
dikten sonra müddeiumumilik ve mahkeme bun
larla mukayyet midir? Su halde Büyük Millet 
Meclisinin varmış olduğu bunda bir kasti haka
ret yoktur şeklinde verdiği bir karardan sonra 
müddeiumuminin veya mahkemenin bunun hilâ
fında karar vermesi tecviz, edilemez. Fakat Bü
yük Millet Meclisinin bu karar ve kanaatimi uya
rak mahkemenin kendi zaviyesinden gereken 
hükmü vermemesi de icabetmez. Ancak şimdiye 
kadar verilen Meclis kararlarında isnadedilen 
suçlarda cürüm unsuru, kasıt unsuru aranmış 
değildir. Bu husus tetkik edilmemiştir. Meclis 
hu cihete gitmemiştir. Bu hâdisede birçok şahsi 
dâvalar da vardır. Bu mesele de kendilerini ha
karet dide addeden birçok subaylar, jandarma 
kumandanları hakaret dâvası açmışlardır. Bun
lar devre sonuna bırakılacaktır. Devre sonunda 
Büyük Millet Meclisi buna bakacak olan mahke
menin eline bu işte kasti hareket yoktur diye 
kocaman bir ilâm vermesi doğru mudur? Ben
denizce tasrih etmek doğrudur. Masuniyeti te$-
r üyesin in kaldırılması hakkında karar verelim 
demiyor. Hattâ ben daha ileri giderek Saynr 
(îeneralin bu sözlerini kendi siyasi, içtimai, hu
susi, idari fikirlerinin bir beyanı mahiyetinde 
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olduğunu İçtüzükün 17 nei maddesinin Büyük 
Millet Meclisi âzalarının kendi düşüncelerini ha
riçte de ifade etmelerini ve binaenaleyh kendi 
düşüncesi olarak bu fikirlerin hariçte ifade edil
mesi mahiyetinde olduğunu telâkki ediyorum. 

Şimdi Karma Komisyon muhtardır, isterse 
sayın Generalin sözünü Aanayasanm 17 nci mad
desinde zikredilen hâdiselerden telâkki ederek bu 
esbabı mucibe ile huzurunuza gelir, isterse bun
dan hiç bahsetmez, bilhassa Diyarbakır Millet
vekili arkadaşımızın işaret ettiği gibi sureti şev
ke göre masuniyeti teşriîyesinin ademi refi ka
rarı ile buraya gelir. 

Saym Komisyon Sözcüsü: Biz, bütün mesele 
yi tetkik ettik, bundan başka ne zikredilebilii' 
diyorlar. Onların yapacağı şey Heyeti Umumî-
yenin bu kararını kendi raporlarına şimdiye ka
dar olduğu gibi yazmak ve tebarüz ettirmekten 
ibarettir. Aksi halde fena bir başlangıç yapmış 
olacağız, bundan sonra bu gibi meseleler çoğala
caktır arkadaşlar. Başkaca yeni gelenekler tesis-
etmck ve şimdiye kadar mevcut olan teamülden 
ayrılarak doğrudan doğruya derimi olan, ba
tini olan bir maksat mevcut olup olmadığı 
hakkında karar vermek yoluna gitmek bence 
bizim maksadı aslimizden, iştigâl etmemiz lâ-
zımgelen esas hedefimizden uzaklaştırır. 0-
nun için takririmi ipka ediyorum, geri almıyo
rum. Karma Komisyonun çoğunluk kararını 
Komisyona tekrar iade edelim. Maksadı Haka
ret olup olmadığı üzerinde durulmasın. 

Hattâ Karma Komisyonda tesadüfen bulun
muştum, Saym Faik öztrak da orada idiler. 
Dediler ki, nasıl maksadı hakaret yoktur, mak
sadı hakaret vardır, hattâ bu arkadaş bunun 
mutahassısı olmuştur; fakat bunun böyle ol
duğunu bildiğim halde ademi refi için rey ve
receğim, dediler. Demekki,, Saym Faik öztrak 
da ki, çoğunluğa iştirak eden zevat arasında 
dır. Fakat masumiyeti teşriîyenin ademi refi 
hakkındaki kararı kasti hakaret olmadığından 
dolayı değildir, oradaki ifadeleri Masumiyeti 
teşriîye kalkmasın, bir milletvekilinin siyasi, 
içtimai ve idari mahiyette telâkki edilsin. Bu 
şekilde Büyük Meclis bir tolerans göstersin. 
Zannederim ki bu şekil demokrat arkadaşları 
da dah fazla tatmin eder. Ancak biz hâkim ol
mak vaziyetinden kurtulmuş olalım, bu işin 
mânevi unsuru olan kastı hakaretin esbabı mu-
cibesini mazbatadan kaldıralım. Komisyon ra-
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poru bu şekilde düzetsin ve Yüksek Meclise tak
dim etsin (Doğru sesleri) 

FEYZİ KALFAGÎL (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar; sayın sözcü arkadaşımız 
Fuad Sirmen Muhalefet şerhlerini izah ederler
ken benim muhalefetimle diğer arkadaşların 
muhalefetini aynı mahiyette izah ettikleri için 
söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Karına Komisyonda beliren noktai nazarlar 
üçtür. 

Binicisi; Komisyon ekseriyetinin noktaina
zarıdır ki, Sadık Aldoğan'ın fiilinde kasıt gör
memiş ve bu sebeple hakkındaki kovuşturma 
ve yargılamayı devre sonuna bırakmıştır. 

İkincisi; muhalefette bulunan Ekrem Oran 
ve Abdürralmıan Konuk arkadaşlarımız Büyük 
Millet Meclisinin suç unsurlarını takdire salâhi
yeti olmadığı cihetle adı geçen Milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılması lâzımgeldiği yo
lundaki fikirleridir. 

Üçüncüsü de benim naçizane muhalefet ve 
teklifimdir. O da, bendeniz Karma Komisyon 
ekseriyetinin kararından lehe olması bakımın
dan daha ileri bir teklif olarak bu Komisyonca 
hâdisede kasıt yani suç görülmediğine binaen 
bunun pek tabiî bir neticesi bulunduğu üzere 
Gl. Sadık Aldoğan hakkında Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına karar vermeyi tak}) etmemden ibarettir. 
Evvelâ Muhterem arkadaşlarımdan Abdürralmıan 
Konuk ve Ekrem Oran arkadaşlarımın, Büyük 
Millet Meclisinin suç unsurlarını takdir salâhi
yeti olmadığı yolundaki mütalâalarına iştirak 
etmiyerek, herhangi bir iddiada açıkça suç un
surlarının, faraza burada olduğu gibi, mânevi 
unsur olacaktır gayrimevcut olduğunu gören 
Karma Komisyonun ve göreceğini umduğum 
Yüksek Heyetinizin takdir hakkını kullanabile
ceği fikrindeyim. Çünkü İçtüzük'ün 180 nci 
maddesinin birinci fıkrasında «kanarsa» kelimesi 
vardır. Kanarsa kelimesinin şümulüne suç un
surlarının mevcut olup olmadığını ve suçun de
lile makrun bulunup bulunmadığını arama salâ
hiyetinin dâhil olduğunu kabul etmek yerinde 
olur sanırım. Aksitakdirde anasırdan âri ve 
suç mahiyetinde olmıyan veya hiçbir delile mak
run bulunmıyan fiillerin ve bu arada bazı isnat 
ve tertiplerin otomatik bir şekilde Yüksek Heye
tinizin muvafakatmdan geçirilmek gibi garip bir 
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neticesi hâsıl olur ki, buıuı hiç birinizin tecviz 
edemiyeceğiuize karnim. Nitekim Karma Ko
misyonunuz da Sadık Akdoğan 'm İm in l inde ka
sıt unsuru görmemiştir . Yani hâdiseyi Devlet 
emniyet kuvvet ler ini t ahk i r veya diğer bir suç 
olarak tavsif etmemiştir , Den de Komisyon 
ekseriyet i gibi hadise de kasıt görmüyorum. 
Yalnız kendi ler inden ayrıldığım noktayı teba
rüz et t i reyim. Komisyon suç addedemediği bu 
fiilden dolayı yargı lamayı Sadık Aldoğan uı 
Milletvekill iği süresinin biteceği zamana talik 
etmek tezadına düşmüştür . .Diğer bir tabir le 
Komisyonun hâdisede kasıt yani suç yok tu r şek
lindeki sureti kabulü ile vardığı netice yani ko
vuşturma ve yargı lamanın döneni sonuna bı
rakılması karar ı arasında irt ibat yoktur. 

Arkadaşlar ; Komisyon, iddia edilen fiilin 
mânevi unsurunu yani kastı mevcut görmemekle 
beraber, hâdiseyi, Anayasa 'nm İSO nci madde
sinin birinci fıkrasında zikredilen fiillerden gayri 
ve anasırını cami diğer bir suç olarak tavsif ede-
bilseydi kovuşturma ve yargılamayı bu madde
nin son fıkrasına göre dönem sonuna bırakabilir
di. Faka t Devletin emniyet kuvvetlerini tahkir 
suçu ağır hapsi müstelzim yani mücazatı terhi-
biyeden bu suretle Anayasa n m 180 nci maddesi
nin birinci fıkrasının atfettiği 12 nci maddeyi 
a lâkalandıran işlerden olup, buna kanaat getiril
mesi halinde mahkemeye şevki lâzımgeldiği gibi 
bu fiile kanaat getirilmiyen ahvalde ise katiyen 
dönem sonuna değil, bu sebeple Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına ka ra r verilmesinin daha tabii olacağı aşikâr
dır. 

Sonra, Komisyonun bu şekildeki kararının 
ikinci bir mahzuru olacaktır. Yalnız bu hususta 
muhalefette kalan Ekrem Oran ve Abdür rahman 
Konuk arkadaşlarla biıieşiyoruz. O da Komisyon 
ka ran ım göre Milletvekilliği süresi bittiği anda 
hakkında takibat yapılması lâzımgelecek olan adı 
geçen Milletvekilinin fiilinde. Yüksek Heyetini
zin, evvelden kasıt yoktur demesinin ilerde mah
kemenin takdir hakkını takyidedebileceği mah
zurudur . işte gerek bu mahzuru ve gerekse evvel
ce arzettiğim üzere suç olmıyan bir fiilin sonradan 
lakip edilmesini kabul etme tezadına düşmemek 
için Sadık Aldoğan hakkındaki kovuşturma ve 
yargı lamanın dönem sonuna bırakılması yerine 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına 
mahal olmadığına ka ra r vermenizi daha uygun 

bularak Yüksek takdirinize arzediyorum ve ini 
hususta kabul buyurulmak üzere bir tadil teklifi 
sunuyorum. 

N E C A T I EKDEA1 (Muğla) — Muhterem 
arkadaş la r , Anasayan ın 17 nci maddes inden an
laşıldığı veçhile vazıı kanun Milletvekillerini 
âzami siyanet etmek maksadiyle maddei kanu-
ııiyeyi tanzim etmişt ir . Anayasan ın 17 nci mad
desine göre Mil letvekil ler inden herhangi biri
sine isnadediien bir suçtun dolayı gerek tahki 
ka t ve gerek muhakemut ın icrası hiçbir kay ı t 
ve şa r ta bağlı o lmıyarak Büyük Millet Mecli
sinin k a r a r m a bırakılmışt ır . B ü y ü k Millet Mec
lisi hiçbir kay ı t ve şar t la bağlı o lmıyarak tah
kikat ve mnhakematm derha l icrasında, yani 
teşriî masuniyet in kaldı r ı lmasına veyahut tah
k ika t ve muhakema tu ı dönem sonuna bırakıl
masına ka ra r verebilecektir . Bu Anayasay ı ya
p a n vazıı kan ım bilâhare B. M. Meclisinin müs
pet veya menfi ka ra r ın ı mut lak bir şekilde 
almasına müsaade etmemiş, bu k a r a r ı bazı ku-
y u t ve şar t lar la t aky i t ve tahdit etmiştir . 

İ ç tüzükün .180 nci maddesinde B. Al. Mec
lisi aza la r ından birisine isnadediien suç Anaya
sanın 12 veya 27 nci maddesine temas eden 
suçlardansa herha lde t a h k i k a t ve muhakematu ı 
icrası derhal yapılır , dönem sonuna bırakıl
maz. Y'ok, Anayasan ın 12 ve. 27 nci maddelerin
de yazılı bulunan suçlar ın har ic inde ise dönem 
sonuna b ı r akmak zarur id i r . Şu halde masuni
yet i teşri iyenin kaldır ı lması için isnadediien 
suçun Anayasan ın 12 ve 27 nci maddeler inde 
yazılı suçlar ıneyanına dâhil olup olmadığını ve 
bu neviden bulunu]) bulunmadığını t e tk ik et
mek zarure t i vardır . Bu zaruret yalnız İhzari 
Komisyona yüklet i lmemişt i r . Bu zaruret B. Al. 
Meclisine de yüklet i lmişt i r . Aksi t akd i rde İhza
r i Komisyonunca ittihaz edilen ka ra r l a r ve ya
pı lan te tk ik ler abes olur. Eğer B. Al. Al. Ana
yasanın 17 nci maddesindeki ıtlak dairesinde 
ve tüzük hükümler iyle mukayyet o lmıyarak 
b i lâkaydüşar t masuniyet i teşr i iyenin kaldır ı l
masına ve ipkasına ka ra r vermek salâhiyetini 
haiz ise Karma Komisyonun kendi içinden seç
miş olduğu İhzari Komisyonun Afilletvekiline 
isnadediien sucun 12. ve 17. maddeler in şümu
lü dâhil ine gir ip girmiyeceği hakkında t ahk i 
ka t ın yapılmasını, zait ve abes gösürüm. Zaten 
B. M. Al. komisyon kara r ın ın kanun ve tü
zük hükümler ine muvafık olup olmadığı nokta-
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sınılan letkik eder. O ka ra r tüzük hükümler i 
ne muvafık ise, k a n u n a mutab ık ise d o ğ r u d a n 
doğruya kanunla ve tüzükle mukayyet olan 
J>. Al. M. o komisyon karar ını feshedenle/. Aksi 
t akd i rde komisyonlarca yapılan çal ışmalar ma
nasız ve heder olur. 

Şu sözlerimle şunu tebarüz e t t i rmek isti
yorum ki, lUiyiik .Alille! Aieelisi llızari Komis
yon gibi Tüzük hükümler ine riayet etmekle 
mükelleftir. IVir M.ület vekiline isnadolunan sın; 
Ana \ asanın 12 \'e 27 nci maddeler inde yazdı 
suçlar nevinden bulunduğu takdirde1 masuni
yeti lesriiyesiuin nıulıa faasına, tahkikatın dö
nem sonuna bırakılmasına ka ra r veremez. Yok, 
İ 2 ve 27 nci maddelerdi1 yazılı suçlardan de
ğilse. masuniyeti teşriiyeuin kaldırılmasın!: da 
ka ra r veremez. Meclis namına, hareket etmek
te bulunan bir komisyonu tüzük hükümleriyle 
takyit edip de o komisyon üzerinde hakkı mura
kabesi bulunan Aieelisi mutlak " kayıtsız, şart
sız bı rakmak doğru olmaz, aksi düşuner dog-
•u değildir. 

Şimdi Aleeüsin \'<- komisyonların ıaiıkikatı-
na .'j-elince; İhzari Komisyon ve bu İhzari Ko
misyonu seren Karma Komisyon tc lk ıkat ın ı 
yaparken Al illet \'( kiline isnadedileıı suçun İ2 
\'e 27 nci maddede yazılı bulunan sur la r ne
vinden bulunup bulunmadığını tetkik edecek-
1ir. Bunu te lkik eden komisyonun or tada bir 
sın; bulunup bulunmadığını tetkik etmesi de el
betti1 hakkıdır. i )eni i i \or ki, hu takdirde Büyük 
Alillel Aieelisi \ e Küçümenleri kazai ka ra r l a r 
almış olurlar . Kve1, kazai ka ra r l a r alacak
lı, aiamazmış, hunu kim söylüyor.' Kğer bu zih
niyet Anayasanın f>4 ncü maddesinden çıkardı-
yorsa •")-!• ncü madde usul ve kanun dairesinde 
mahkemeye aksetmiş olan bir hâdise hakkın
da hâkimlerin tahkikat ye nıuhakematta ve it-
lihaz edeceği ka ra r la rda müstakil , serbest ol
duğunu ifade e tmektedi r . -Halbuki, İhzari Ko
misyonun, Karma Komisyonun ve Büyük Alil-
let Meclisinin .isi bu değildir. Büyük Alillel 
Aleclisinin ve Komisyonların vazifesi, teşriî va
zife üzerinde bulundukça bir Alille!vekili hak
kında tahkikat ve muhakemaîa müsaade edilir 
mi. edilmez mi nokta la r ından ibaret t i r . Görü
lüyor ki, o iş başka, bu iş başka. 

Komisyon ve Büyük Alillel Aieelisi Al il
let vekiline isnadedileıı sur Anayasanın 
12 ve 27 nci maddeler inde yazılı suçlardan I 
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olup olmadığını tetkik ederken kazai tetkikat, 
ve ka ra r la rda bulunabil ir . Bu vaziyetle Ana
yasanın ö l ncü maddesi aras ında bir nıünafe-
ret ve zıddiyet mevcut değildir . 

Şimdi, buna i t iraz eden arkadaşıma soru
yorum. Bir Alillel vekili ihti las suçu ile itham 
edilmiş ise. ihti las suçundan (lalayı aleyhinde 
iakbiat icra edilmek üzere iş Büyük Alillel 
Ahdis ine gelmişse, masuniyet i teşriiyesinin kal
dırıl ıp kaldırı imıyacağt mevzuubahis o lunca; iş 
Karma Komisyonca te tkikat icra edil irken hu 
iş ihtilas mı, âdi zimmet mi. bunu ayırmak 
mecburiyet indedir . Niçin.' Kğer suç ihtilâssa 
mücazatı terhibiyeyi istilzam eden suçlardan
dır ve Anayasanın 12 nci maddesine dâhildir . 
Teşriî masuniyetinin derhal üzerinden kaldı
rılması icabedecektir . Yok, eğer suç ihti las 
değil de zimmet suçu ise bir sene hapis ceza
sını üiüsteizim olan yir suçtur. Bu sefer müca
zatı terhibiyeyi müstelzim değildir ve bu sefer 
masuniyeti teşriiyenin ka hfırılmasuıa lüzum 
yoktur . İşte bu farkı tetkik edecektir . 

Sonra, bir Milletvekiline mücazatı terhibi
yeyi istilzam etnıiyeıı bir katil suçu isnadedil-
miş. Tahkikat icra edil irken bu katil suçunun 
müdafaai nefis veya müdafaai ırz uğrunda ir
t ikâp edildiği ve binaenaleyh, kanunen suç teş
kil etmediği anlaşılırsa bu Milletvekilinin ma
suniyeti teşriiyesinin kaldır ı lmasına ka ra r ve
rilmesi zarur idir . Yok doğrudan doğruya ka-
tilse, mücazatı terhibiyeyi müstelzim bir suç
tur, teşriî masuniyeti ka ld ı r ı lacakt ı r . 

( iürüiüyor ki, bu suçun 12 nci maddeye dâ
hil olup olmadığının ayırt edilebilmesi ve bu 
hapta bir karar verilebilmesi için elbette hâkim 
sıfatını takınmak, kazai tahkikata girişmek, ka
zai karar la r vermek zorundadır . Öyle ise isna
dedileıı suçta kasti cürmi var mı, yok mu, bina
enaleyh cezayı müstelzim midir, değil midir.' 
Klbetteki hunu tetkik edecektir. Pekâlâ bu se
fer Komisyon kazai bir tetkikte, kazai bir ka
rarda bulunmuş oluyor diyorlar . Suçun nevini 
tetkile ederken kazai kararda bulunmak caiz olu-
yorda, neden suç teşkil edip etmediği aranırken 
kazai tetkikat ve ka ra r tecviz edilmiyor? Ara
daki fark nedir.' Yok eğer Büyük Millet Mec
lisinin ve bunlar meyamndaki komisyonların 
kazai tahkik ve kazai ka ra r l a rda bul imam ıyaeak-
lat'i bir istibattan ileri geliyorsa tç tüzük ' te , 
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Anayasada sarahat i kanuniye vardır , kanun 
karşısında içtihada mesağ yoktur . 

Binaenaleyh gerek Büyük Millet Meclisi, ile
rek Karma Komisyon, gerek emsali komisyonlar 
Milletvekilinin masuniyeti teşriîyesinin kaldırı
lıp kaldırı lmaması hakkında kazai tahkik ve ka
ra r la rda bulunabilir ler, anlayışım budur . 

Bi r de gelelim Sadık Aldoğan 'a isnadedilen 
suç, 159 ucu maddei kanuniyenin ikinci fıkra
sını tevafuk eder elTılden midir, değil, midir.' Bir 
de bunu ar ıyal ım: 

Burada , benden evvel söz söyliyen arkadaş
larım Devletin emniyet kuvvetlerinin tahkik su
çunun mevcut olduğunu söylediler. Ben müsa
adelerine istinaden arzedeyim ki, Devletin em
niyet kuvvetleri yalnız j anda rma değildir. Dev
letin emniyet kuvvetleri içerisinde polis kuvvet
leri de mevcut tur . 159 ncu maddenin 2 nci fık
rasındaki askerî kuvvetler, emniyet kuvvetleri, 
muhafaza kuvvetleri ile kanun bir mefhumu kül
liyi kasdetmiştir , yoksa ferdi kasdetnıemiştir. 
Eğer fert maksud olsaydı Türk Ceza Kanunu
nun 266 neı maddesine mugayi r düşerdi. Türk 
Ceza K a n u n u n u n 266 ncı maddesi mucibince 
herhangi bir kimse vazife sırasında veya ifa et
tiği vazifeden dolayı bir j anda rma veya bir po
lisi t ahki r ederse bunun cezasının haddi asgarisi 
üç aydır . Görülüyor ki, 266 ncı maddede jan
da rma fertleri kastedilmiştir; ama 15!) ncu mad
denin ikinci fıkrasındaki emniyet kuvveti mef
humu külli, yani bü tün efradını içine alan gay-
rinıuayyen, gayrimüşahhas bir mefhum kaste
dilmiştir . Halbuki Devletin umumi emniyet 
kuvvetleri yalnız j andarma değil, bunun içinde 
polisler, sivil polisler de dâhildir . Böyle ise 
Sadık Aldoğan 'm bilfarz j anda rma kuvvetlerini 
tahki r ettiği kabul edilse bile 159 ncu maddei 
kanuniyeye temas etmez, suç unsuru mevcut 
değildir; Devletin emniyet kuvvetlerini tahkir 
etmemiştir. Yalnız j anda rmay ı tahkir etmiştir; 
yani emniyet kuvvetlerinden bir kısmını tahkir 
etmiştir. (Anladık, yeter sesleri.) Anlıyama-
dım. Sorulacak bir şey varsa başka; onlara ce
vap verebilirim. (Gülüşmeler.) Bendeniz Sadık 
Aldoğan 'm jandarmayı tahkir ettiğini söylemi
yorum. Bahsimiz suç unsurunun mevcut olun 
olmadığıdır. Şayet Sadık Aldoğan'da j and ar
mayı tahkir kastinin mevcut bu lunduğu kabul 
edilirse 159 ııcu maddenin dairesi şümulüne gi
remez divorum. (Mahkeme bilir sesleri.) Evet 

biz bunu burada düşünebileceğiz. Çünkü mü
cazatı terhibiyeyi müstehzim midir, yoksa mücaza-
tı terhibiyeyi istilzam et m iyen bir suç mudur, 
bunu ayırmak zorundayız. Çünkü mücazatı ter-
hibiyeler Anayasanın 12 nci maddesine . dâhil -
dir. Faka t mücazatı terhibiyeyi istilzam etıııi-
yen suçlar Anayasanın 12 nci maddesi haricin
dedir ve 27 nci maddeye hiç girmez. Biz 12 ve 27 
nci maddeye dâhil midir, hariç midir.' Bunu 
a r a rken acaba bilfarz bir kas t i cürminin mev
cudiyetini kabul ettiğimiz takdirde dahi 159 ncu 
maddenin ikinci fıkrasına temas eden mücazatı 
terhibiyeyi müs'telzim bir suç olur mu, olmaz 
mı.' İşte 12 ve 27 nci maddeye girer mi girmez 
mi.' Bunu mülâhaza etmek lâzımdır. Kanaat i 
me göre kasti cürminin mevcudiyetinden sonra 
dahi mücazaiı terhibiyeyi müstehzim değildir. 
Olsa olsa 266 ncı maddeye girer. Faka t oraya 
girmesi için de çok zorlamak lâzımdır. Çünkü 
oraya girmesi için, bir vazifenin ifası esnasın
da gibi bir kayıt vardır . Bu kayıt bu hâdisede 
mevcut değildir. İşte arkadaşlar neresinden tu
tulursa tu tu lsun Sadık Aldoğan 'a isnadedilen fi
ilin Anayasanın 12 ve 27 nci maddesine ithali 
mümkün değildir. Binaenaleyh teşriî masuni
yetinin ipkası, tahkikat ve muhakematın dönem 
sonuna bırakılması zaruridir . 

BAŞKAN" —• Kfendim iki a rkadaş daha söz 
istemiştir , fakat bir de yeter l ik önergesi var
dı.-. 

EK RUM. ORAN' ( izmir) - Y e t e r l i k aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN' —• Önergeyi okutayım da. 
F A Z I l A îj M Kl> AYKAÇ (Diyarbak ı r ) - -

Benini söz sinim a rkadaş ımdan daha evveldir. 

Başkanl ığa 
Müzakerenin kifayet inin oya konulmasını ri-

c;', ederini. 
is tanbul İs tanbul 

Dr. Akil Muhta r Özden Dr. Adnan Adıvar 

BAŞKAN -• • Fazıl Ahmed Bey, sizin söz sı
ranız d.-ıha evveldir. Arzu buyurursan ız kifa
yet a leyhindeki sözü size vereyim. 

F A Z I L AIIAIKD AYKAÇ (Diyarbak ı r ) -~ 
Arkadaş ım buyursun. 

EKRKM ORAN (İzmir) - - Aziz a rkadaş la r 
bu r apo ra bendeniz muhalif kalmış olmama 
rağmen söz alacak değilim. F a k a t mesele pren
sip noktas ından o kada r karışt ı ki, yarın, ve bun-
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<lan son.-a. alacağımız kurar la rda Yüksek Mec
lisi bil- çok te reddüde sevkedecek vaziyetler 
lıâsı! oi'ir. Iiendeniz bu mesele dolayısiyle Sa
yın Milletvekili Aldoğan' ı ı ı Milletvekilliği do
kunulmazlığının rei"ine larat ' tar olmndı^ını hal-
de dahi. şimdi yüksek heyeliniziu huzuruna bu
nu lale]» etmek için çıkmadım. 

Yüksek Meydiniz leh ve aleyhle söylenen 
sözleri, ifadeleri, yazıları t amamen okumuş ve 
dinlemiş olmak it ibariyle cihetteki en salim, en 
i sabd l i karar ı a lacakt ı r . Kğer al ınan bu ka
rar Karma, Konıoisyonunun noklai nazarına ııııı-
vafık çıkarsa bundan en çok. memnun olacak bi
risi de lıendenizim. Uapora muhalif olmamla 
berabef. 

lünaenaleylı samimî olarak arzediyorum : bu 
mesele dolayısiyle Aldoğan arkadaşımızın Mib 
lef vekillimi dokunulmazl ığının ref ' ini istemek 
i<;in buraya çıkmış değilim. 

k T A D SİKMIvV (Rize) - • Kifayet için mi 
konuşuyorsunuz, yoksa...? 

KKIÎKAi: OKAN' (Devamla) • Kifayet için 
konuşuyorum.. . . 

BAŞKAN' - • Yeterlik aleyhinde bir sözü
nüz varsa lütfen o hususla söylediniz 

KKKtfıM OKAN' (Devamla) • Yeterlik aley
hinde söylüyorum. 

lür kere Demircili, arkadaşım mühim bir 
noktaya, temas buyurdular . Dediler ki, rapor 
okunduktan, sonra, muhalefet şerhi, de hilafı 
mûtat okul t uruldu, ben. bunun aleyhinde deği
lim... Yalnız işaret etti ki... 

BAŞKAN' • l iaşkanlık sırası gelince o hu
susa, cevabım verecektir . Siz... 

KKKHM ORANr (Devamla) - - Ben. de cevap 
vereceğim. 

! »u mûtat değildir , halbuki birçok yer lerde 
okut turubı ıas ı zarur idi r , dediler. Bu hususta 
söyledikleri vari t değildir , çünkü okunması tea
müldür. Bunu geçiyorum. 

İkincisi, biz nihayet kendi İ'çl üzükümüzün 
hükümleriyle' en ziyade amel etmek mevkiinde 
olan lür heyeti/.. İçi üzükümüzün. h ü k m ü İSO 
ııci maddesini herkes bunu kendi, anlayışına 
yöre tefsir etmek mevkiine geçerse iş hakika-
1eu bir çıkmaza girmiş olur. Şimdi İSO ııci 
madde sii'asiyie bu işi zikretmek suret iyle hal

let inektedir. Diyor ki, bir Millet vekiline Anayasa ' -
nıu 12 ııci ve '21 uci maddeler inde sövlenen ya

sak eylemlerden biri isnat olunur, tşte Aldo-
ğau hakk ındak i Türk Ceza Kanununun 15!* ncı 
maddesi, ki terlıipli. cezalar denilen ağır eczayı 
müstelzim suçlardır , bun la rdan biri isnat olun
muş. .yelen şev budur . 

Hazırlama komisyonu da incelemeler sonun
da, buna kanarsa , incelemeler sonunda dediğine 
yöre neyi iuceliyecektir? liu, daha yı ıkar ıki 
maddede tesbit edilmiştir. Diyor ki. yı ıkar ıki 
maddede, yani 178 nci maddede ; komisyon bü
tün kâğı t la r ı inceleyip o Milet vekilini d in lor, 
komisyon tan ık dinliyemez. Komisyon tanık 
dinl iyemediğine yöre yapacağı iş hazır l ık tah
kikatı olarak yapılı]") kendisine yelen dosyası 
incelemekten ibaret t i r , bu dosyayı iuceliyecek
tir. Ondan sonra eğer hazır lama komisyonu da 
incelemeler sonunda buna, kanarsa, Milletvekili
nin dokunulmazl ığının kaldır ı lması »'erekliliği 
hakkında kanıklı bir rapor hazı r l ıyarak Kar
ma Komisyona sunar . 

Simdi prensip meselesi şu radan çıkıyor. Ar
kadaş la r d iyor lar ki, billıassa Komisyon sözcüsü 

Sayın Fuad Sirmen, burada «kanarsa» demek 
cürnıün, nitekim ki, bendenizce komisyonun ekse
r iyd i karar ında dahi kastedilmemiş olmasına 
rağmen rapora yirmiş olan Aldoğan 'm şu su
retle söylemesin in -hakaret kastına mıakrun ol
mamasıdır, arkadaşlar , eğer biz nihayet bir suçu 
işliyeııin kastına kadar hakkı takdir kullanacak 
olursak, eğer vazife ve salâhiyetlerimizin bu kadar 
derinl iklere inebileceğini kabul etmiş olursak 
ki. Komisyon sözcüsü bunu ifade etmişler ve 
mazbatasına derç etmişlerdir , o vakit mahkeme
lerin. de t akd i r ine mahal yoktur . . Çünkü komis
yon derse ki, evet kastı hakaret vardır , su da 
vardır , bu da vardır , o vakit mahkeme bu mem
leketin en büyük oryam olan B. M. M. ma
demki, böyle söylemiştir, ar t ık bana ne düşer, 
deyi]) el bağ lamak tan ibaret kalır . Veyahu t da 
devre sonuna b ı rakmış olduğu bir işte t e k r a r 
hakkında, t ak iba t t a bu lunulan Milletvekili hak
kında muhakeme icra et t iği zaman zaten P>. M. 
M. haka re t kas t ına makrun olmadığını ka
bul d in i ş t i r . Binaenaleyh ar l ık bu adamın her
inin »'i bir sebeple mahkûmiyet ine mahal, kalma
mıştır, neticesine varır . 

Arkaadşlar . sözcü arkadaş ın ım huzuru âli
nizde çok yüzel açlığı yibi her va tandaş yap
mış olduğu fiil ve amelinin hesabını Türk mah
kemeleri huzurunda vermekle mükelleftir, her an 
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ve zaman. Eh Milletvekilleri hakkında böyle 
bir istisna konulmuş olmasının sebebi sadece 
bazı tertiplerle hükümeti tenkit mevkiinde olan 
muhalefetin herhangi bir cebir içinde vazifesini 
ifa etmesine mâni hükümler koymuş olmak için
dir ki, Milletvekilliği dokunulmazlığı meselesi 
prensipi kurulmuştur. Şimdi bizim tetkik ede
ceğimiz şey sadece siyasi vaziyetten ibarettir. 
Bir defa Milletvekiline böyle bir isnat var 
mıdır, yoksa bir tertip, eseri midir? Bunun 
tertip eseri olup olmadığının takdiri, hem Ha
zırlama Komisyonuna, hem de Yüksek Heyeti-
nize aittir. Bunda hiç şüphe yoktur. 

İkinci takdir ve tetkik edeceğimiz şey; is-
nadoluuau suç, bilisine tokat atmış bu. 12 ve 
27 nci maddeleri alâkadar eden suç değildir. 
Binaenaleyh devre sonuna bırakılır. Suç 12 v<» 
27 nci maddeleri alâkadar eder mi etmez mi ? 
Ama 12 ve 27 nci maddeleri alâkadar eder. Çün
kü Devletin emniyet kuvvetlerine hakaret, el
bette 159 ncu maddeye giren ve ağır ceza ol
ması bakımından 12 nci maddede zikredilen 
suçlardandır. Ama bunda hakaret kastının at
fına imkân yoktur. îşte biz buna giremeyiz. 
Bunu takdir edecek, hepimizin en nihayet da
yandığımız Türk Mahkemesi ve Türk Hâkimle
ridir. Bunun takdiri buraya ait değildir. Eğer 
biz bu mazbatayı, bir kere daha ifade ediyo
rum, Aldoğan'm masuniyeti kalkmasın, bunu 
Yüksek Heyetinizden ben de isterim ama bu 
esbabı mucibe ile değil. Yalnız, Devletin em
niyet kuvvetlerini tahkir ettiği kanaati bize gel
mediğinden dolayı devre sonuna bırakılma
sına karar verileceğinden ibaret olmalıdır. Yok
sa kendisine, Devlet emniyet kuvvetlerine ha
karet ettiği kastına makrun olmadı diyerek 
adamcağızın yalnız kendisinin bilmesi lâzım-
gelen bir kastın Yüksek Heyetinizce takdiri 
yanlıştır, tehlikelidir, doğru değildir. Maruza
tım bundan ibarettir. Bu itibarla müzakerenin 
temadisi lâzımgelir, takrire bu suretle muhali
fim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız müzakerenin ye
tersizliği hakkında noktai nazarını izahetti. 
Zatıâliniz de müzakerenin yetersizliği için söz 
istiyorsanız buyurun, (Kâfi sesleri). 

FAZİL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Evet yetersizlik hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurutf. îçtüzükü-
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müze göre müzakerenin yetersizliği hakkında 
bir kişiden fazla söz söyliyemez. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yetersizlik hakkında ise söz 

veremem, komisyon adına ise buyurun-. 
FUAD SÎRMEN (Rize) — Komisyon adına 

konuşacağım: 
Arkadaşlar; say m arkadaşlardan ikisi mü

zakerenin yeterliği için takrir verdi. Fakat mü
zakere konusu olan iş hakikaten çok ince hukuk 
prensiplerine dayanmaktadır. Bu kürsüden bazı 
Milletvekili arkadaşlarımız îçtüzükün ve Anaya
sanın hükümlerini kendi görüşlerine göre izah 
etmişlerdir. Bütün bu mütalâaları cevapsız bı-
rakıpta kâfi deyip reye gitmek zannediyorum ki, 
Yüksek Heyeti işin aslına tam nüfuz etmeden 
bir karar vermek mevkiine sevkedebilir. Bu ba
kımdan müsaade buyurursanız Komisyon adına 
söz almış olan arkadaşların temas ettiği ve ce
vaplanmasında hakikaten büyük fayda mülâ
haza ettiğim noktalara işaret etmeden geçemi-
yeceğim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, Abdürrahman 
Konuk arkadaşımızın ileri sürdüğü mütalâala
rın kısmı âzami bizim ekseriyet kararında da 
kabul edilmiş hususlardır. Mazbatada mezkûr 
olmamakla beraber kendisiyle tamamen hemfik
rim ki, îçtüzükün hükümlerinin sarahati karşı
sında Domokrat Milletvekili arkadaşımızın de
diği gibi Yüksek Heyetiniz eli kolu bağlı bir 
Heyet halinde değildir. Hazırlama Komisyonu
nun raporunu hangi kayıtlar altında hazırla
yacağını göstermiştir. 12 ve 27 nci madde
ler içerisinde ist: refe mahal vardır, değilse 
yoktur demiştir. Yoksa Karma Komisyon için 
Büyük Meclis için böyle bir kayıt koymuş 
değildir, ve 180 nci maddenin son fıkrasında 
yalnız karar verebilir diyerek mutlak bırakmış
tır. Zaten Milletvekilliği dokunulmazlığının da
yandığı, hukuk ilmindeki esaslar gözönüue 
alınırsa bunun böyle olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Zaruridir. îçtüzükün hükmü de 
budur. Bu bakımdan Abdürrahman Konuk 
arkadaşımın bu hususa taallûk eden fikirlerine 
iştirak ediyorum. Muğla Milletvekili arkada
şımızın bu hususta söylediği sözler ve mütalâat 
tamamen îçtüzüke muhalif bulunmaktadır. Bi
naenaleyh Yüksek Heyetiniz, Aldoğan'm işlediği 
suçun Anayasa'nm 12 nci ve 27 nci maddesindeki-
lere uymadığına hükmetse dahi yine lüzum görür-

— 79 — 



B : 34 2 3 . 1 . 
se teşriî masuniyeti kaldırma yoluna gidebilir. 
Dünya siyasi tarihindeki hâdiseler de tamamiy-
le bunu teyideder. Yukarıya çıkınız, Bartelmi-
ye bakınız; Ojen Piyer'e bakınız, bütün Parlâ
mentoların siyasi tarihinde muayyen hâdiselerin 
bazılarında, bunlar aynı suçlar olduğu halde, 
masuniyet refolunmuş, bazılarında refolunma-
mıştır. r>u kabil kararlar sayılamıyaeak kadar 
çoktur. Binaenaleyh hukuki prensiplere ve do
kunulmazlığın dayandığı esaslara göre Büyük 
Millet Meclisini bu hususta ttıkyit i'dvn nizamî 
ahkâmımız yoktur. Karma Komisyonunuz bunu 
bile bile bu arkadaşın dokunulmazlığının kaldı
rılmasına lüzum görmemiş bu kararı vermiştir. 
Bu arkadaşımızın dokunulmazlığın kaldırılma
sına lüzum görmemiştir. Çünkü biz bu hâdi
sede Anayasa ve ona istinadeden İçtüzük'ün tas
rih ettiği 12 ve 27 nci maddelere bu fiili uyar 
mahiyette görmedi ve herhangi bir mülâhaza ile 
devre sonuna bırakmak için bir sebep bulmadı. 
Binaenaleyh bu işi devre sonuna bırakmak, ne
ticesinde Muğla Milletvekilinin dedikleri nokta
ya geldik ama kendilerinin mucip sebepleri 
ile değil. Abdürrahman Konuk arkadaşımla bu 
noktaya ait hususlarda mutabık olmakla bera
ber neticede kendisinden demin arzettiğim se
bepler dolayısiyle ayrıldık. Bunun dışında gene 
cevaplanmasında ve aydınlatılmasında fayda 
mülâhaza ettiğim bir nokta vardır. O da Fey
zi Kalfagil arkadaşımın burada ileri sürdüğü 
fikirdir. 

Demin söz aldığım zaman üç muhalif arka
daştan ikisinin bizim karara tamamen muha
lif, bir arkadaşın da esasında bizimle beraber 
ve fakat daha ileri bir görüşte olduğunu söyle
miştim. Nitekim kendi izahları da bu ifademi 
teyidetmiş bulundu. 

Fevzi Kalfagil arkadaşım diyorlar ki, ekse
riyetin raporunda netice itibariyle bir irtibat
sızlık vardır. Bir yandan diyorlar ki, kasıt yok
tur, suç, değildir, bir yandan da diyorlar ki, bu 
iş devre sonuna bırakılsın, niçin devre sonuna 
bırakılıyor, bu bir tenakuzdur. 

Arkadaşlar; bu tenakuz değil, bu esas fonk
siyonumuzun zaruri neticesidir. Biz, ekseriyetin 
fikrine muhalif olan arkadaşlarla şu bakımdan 
beraberiz B. M. M. kazai bir heyet değildir, 
Muğla Milletvekilinin dediği gibi burada her
hangi bir mahkemenin verdiği karar gibi bera-
et veya mahkûmiyet kararı verecek değildir. 
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Ve bizim masuniyeti teşriiyesinin refine ma
hal olup olmadığı hususundaki kararımız ne 
şekilde tecelli ederse etsin o kararın tallûk et
tiği arkadaşın o fiili işleyip işlemediğine de
lil teşkil etmez. O, ancak mahkemenin takdir 
edeceği bir şeydir. Kararı o verecektir. Bütün 
parlâmentoların siyasi tarihleri tetkik edilirse, 
akadaşlar, görülür ki masuniyeti teşriiyesi re-
fedildiği halde beraet edenler okluğu gibi ref i
ne mahal yoktur denildiği halde mahkûm olan
lar da vardır. Bu, iki büyük kuvvetin birbi
rine nakız kararlar vermesinden değil, faali
yet sahalarının ayrı olmasından meydana gel
mektedir. Binaenaleyh belki biz, bundan ev
velki devrelerde bulunan arkadaşlar hatırlar
lar, zannediyorum Url'a Milletveki idi, Refet 
bey. bu arkadaş hakkında masuniyeti teşrii
yesinin ref ine karar verdik, gitti, berat tti. 
Yani B. M. M. kendisine arz edilen delillere 
göre takibata izm vermek veya takibata ma
hal yoktur demekle adlî ciha.z ve organları 
takyit etmiş değildir. Ekseriyetin raporu ka
bul edildiği takdirde Oran ve Muammer arka-
dşlarımızm dedikleri gibi mahkemeler bunun
la mukayyet olacak değildir ve olmaması için
dir ki, biz Feyzi Kalfagil arkadaşımızın ileri 
sürdüğü mütalâaya iştirak etmemiş ve bunun 
devre sonuna bırakılarak harekete geçmek is-
tiyen adlî organın, masuniyet kalktıktan son
ra kazai mercilerin karar vermesini kabul et
tiğimizden dolayıdırki devre sonuna bırakıl
ması lâzımdır dedik. 

Arkadaşlar, şu ciheti de kısaca bir iki ke
lime ile izah etmek lâzımdır. Masuniyet mües
sesesi siyasi ve hukuki tarihin bu cephesi tetkik 
edilirse nıutlâkiyet idarelerini yıkmış olan 
memleketlerde ilk anda milletvekillerine veril
miş olan masuniyet geniş ve büyük olmuştur. 
Yine alâkalı arkadaşların bilmesi lâzım gelir-
ki; ingiltere'de masuniyeti teşriiye meselesi, 
eski devirlerde o kadar geniş tutulmuştur ki, 
Milletvekilinin şahsı,, karısı, evdeki hizmetçisi 
hariciez memleket salâhiyetini haiz gibi ne ce
zaî ve nede hukuki takibata mâruz kalırdı. Bu
rada, bu tarihi ve hukuki mevzuları münakaşa
ya lüzum yoktur. Ama, arkadaşları, tenvir sa
dedinde kısaca arzediyorunı. Türkiye Cumhuri-
riyeti Hükümeti kurulduğu anda eski idareyi1 

karşı yapılan büyük reaksiyonun tesiri altında; 
Anayasamızdaki teşriî masuniyet hükümlerin-
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de bugünkü medeni ve modern milletlerin ka
bul ettiği ölçüden daha geniş tutulmuş ve daha 
ileri gidilmiştir. Geçen defaki mâruzâtım da 
da arzetiğim gibi aslına taraftar değilim. Bu 
devreyi de yavaş yavaş belki geçirmiş sayılabi
liriz. Milletvekillerine verilen mesuliyetlerin 
mâkul hadlere indirilmesi kanatındayım, şahsen. 
Fakat, Büyük Millet Meclisi Anayasayı bugün
kü şekliyle muhafaza ettiği ve onun esası da
iresinde kabul edilmiş olan İçtüzük bu haliyle 
kaldığı müddetçe biz, Milletvekillerimizin bu 
masuniyetini tamamiyle tutmak mecburiyetin
deyiz. Başka türlü hareket edemeyiz. 

Bir Milletvekili kendisinin mensup olduğu 
Parti Kurultayında, iktidar İdaresinin işleri
nin iyi gitmediğini izah sadedinde söz söylerken, 
bugünkü idaresinin Mutlakiyet idaresindeki, 
padişahlık devrindeki idarenin aynı olduğunu, 
kendi görüşüne göre izah ve neticede hiçbir şe
yin değişmediğini ve eski hamam, eski tas, de
ğişen yalnız tellâklar demiş olmasını Ceza 
Kanununun 159 ncu madesine uyar bir şekilde 
bir suç teşkilettiğine kani olmadık. Biz bunu 
söylemiyeceğiz, yani kani olduk mu, olmadık 
mı demiyeceğiz de ne diyeceğiz? fökrem arka
daşımızın dediğini kabul edersek, diyeceğiz ki, 
siyasi hakkımızı kullandık, bunu devre sonuna 
bıraktık. Bunu böyle diyebiliriz deriz ama, 
İçtüzükümüz, İhzari Komisyonun Devre sonuna 
bırakıp bırakmaması için neye istinadedeceğini 
göstermiştir. İhzari Komisyon bunu göste
rirken ne düşünmüştür, neye dayanmıştır, 
söylemek mecburiyetindedir. Ama Yüksek Mec
lisiniz mutlak hâkimdir. Komisyonun kararı ile 
mukayeyt değildir, Komisyon kararını ret veya 
kabul edebilir, İçtüzük bir hâdise,-17 ve 27 nci 
maddeye uyarsa refeder, uymazsa refetmez, di
yor. Biz üç kişilik İhzari Komisyon 159 ncu mad
deye uymaz derken bunun sebebini de izah etmek 
mecburiyetinde idik. Bunu izah ederken adlî 
makamın salâhiyetine müdahale etmek, kendisi 
artık muhakeme edilemez gibi mütalâaya sap
mak bendenizce doğru değildir. Yalnız; sözleri
mi bitirirken şu noktaya işaret etmek isterim; 
Fransa ve İsviçre'de bizim gibi Anayasanın Mil
letvekilleri masuniyeti için bu kadar ileri hü-. 
kümleri haiz olmıyau bu memleketlerin İçtü
züklerinde bizim gibi İhzari Komisyonu ol-
ınıyan yerlerde mebuslar arasında ve müellif
ler arasında ihtilâflar vardır. Bazıları der ki, 
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bu işi adlî bir heyet gibi Meclis takdir edebilir. 
Binaenaleyh, bu konunun leh ve aleyhinde mü
talâa serdi daima mümkündür. Encümende 
her nokta bütün teferruatı ile incelenmiştir. 
Yunus Muamer Alakant, takririnde bu işin ye
niden incelenmesi için encümene verilmesini 
istemektedir. Buna lüzum olmadığına ka
niim . 

Feyzi Kalfagil'in takriri, ki, mazbatadaki 
devre sonuna bırakılması, kaydını çıkartalım, 
yalnız mahal yoktur diyelim, yani biz bu kararı 
verdikten sonra artık mahkcr.eler aleyhinde asla 
harekete geçmesin demiştir ki, bunun mânası 
beraet ettirelim demektir ki, Komisyonumuz 
bunu öbür noktadan çok ileri görmüştür. Zan
nediyorum ki, bu izahatımla meselenin her 
noktasını arzetmiş oldum. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Şahsım mev-
zuubahsoldu. Bu noktadan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği aleyhin
de Iştüzüke göre bir arkadaşa söz verdim. Ko
misyon Sözcüsü de son izahatını yaptı. Öner
geyi tekrar okuyup oyunuza sunacağım. Yeter
lik kabul edilmezse bundan sonra söz istiyenlere 
söz vereceğim. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Sözcü arkadaşımın beyanatı hakkında konuşmak 
istiyorum. 

(Görüşmenin yeterliği hakkındaki Dr. Ad
nan Adıvar ve Dr. Akil Muhtar Özden'in öner
gesi 'tekrar okundu). 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkın
daki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, daha üç önerge var. Fakat bu 
önergelere geçmeden evvel bu husustaki görüş
menin bittiği şu anda bir noktayı Kamutayın 
Yüksek Huzurunda açıklamak isterim. Fuad 
Hulusi Demirelli sözüne Komisyonun çoğunluk
la verdiği karar aleyhinde, üç arkadaşın aleyh-
deki mütalâalarını Başkaalığm okutmasının usul 
ve teamüle uymadığını ima ederk bunun söz al
maya bilhassa sebep olduğunu ve bundan son
ra da usul ittihaz edilmesini söyliyerek târizkâr 
bir başlangıçla başladı. Başkanlığınız usul, ni
zam ve kanunlara Kamutayın yüksek huzurunda 
Harfiyen riayet şiarından biran fariğ olmamış 
ve olmıyacaktır. Ve nitekim isteğe ve hakka 
dayanarak okuttuğum aleyhtarlığın ne kadar 
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yerinde olduğunu bu görüşmelerle Yüksek Ka
mutay da takdir buyurmuştur. Bunun usul ol
duğunun en yakın misali geçende eski bir Baka
nın Yüce Divana verilmesi için Komisyonun ço
ğunluk kararının yanında azlık kararlarını da 
Yüksek Huzurunuzda okutmuş olmamızdır. 

Arkadaşımın, bu husustaki yanlış düşünce 
ve zehaplarını bu izahatımdan sonra tashih ede
ceklerini zannediyorum. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLİ (istanbul) 
— Efendim, sözüm yanlış anlaşıldığı için söz 
söylemek hakkımdır. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyorum. 
FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLİ (İstanbul) 

— Mâruzâtım Başkanlıkça yanlış anlaşılmıştır. 
Tashih edeceğim. 

BAŞKAN — Ben de zaten sizi kabahatlan-
dıran bir şey söylemedim. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLİ (İstanbul) 
— Söylediğim şeyin yanlış olduğunu söylediniz. 
Söylediğim şeyler elimdeki zabıttadır Bu usul 
ve teamül teessüs etsin ve her zaman böyle ya
pılsın dedim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasarı

nın tekrar incelenmesi hususunda Karma Ko
misyonuna verilmesini dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Al akan t 

23.T.1948 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere mebni Karma 
Komisyonun kovuşturma ve yargılamanın dönem 
sonuna bırakılması yolundaki kararı yerine Ge
neral Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal olmadığı şek
linde karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Feyzi Kalfagil 

Yüksek Başkanlığa 
Söylediğim sebeplere binaen Karma Komis

yon raporunun (tahkir maksadına matuf oldu
ğunu gösterir mahiyette bulunmaması) mucip 
sebebinin rapordan çıkarılmasını teKİif ederim. 

İzmir Milletvekili 
fikreni Oran 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) Efendim;, 
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ben takririmi Ekrem Oran'ınki ile birleştiriyo-
rum. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Son takrir hak
kında görüşümüzü izah etmeme müsaadenizi ri
ca ediyorum. (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Arkadaşlar; üç takrir vardı, Muammer Ala-

kant, Ekrem Oran 'm takririne iltihak ediyor, 
o halde birinci okunan takriri oya koymıya-
cağım. Şimdi elimizde iki önerge kalıyor, birisi 
Feyzi Kalfagil'in, doğrudan doğruya devre so
nuna bırakılmasına lüzum olmadığını söyleyen 
takrir ki, teklifin en aksine olan takrirdir, di
ğeri de demindenberi görüşüldüğü üzere, ko
misyonun, (tahkir maksadına matuf olduğunu 
gösterir mahiyette bulunmaması) kaydı çıkarı
larak raporun oya sunulması* hakkındadır. 

Evvelâ en aykırı olanını oyunuza arzedeee-
ğim. Sonra da o kaydın çıkarılmasını istiyen 
önergeyi oya koyacağım. 

FUAD SİRMEN (ANAYASA KOM. S.) (Ri
ze) —• Söz istiyorum. 

EKREM ORAN (İzmir) — Öyle ise bizim 
de hakkı kelâmımız vardır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bel
ki takriri kabul edecek şekilde söz söyliyece-
ğim. Komisyon söylemez olur 11111? 

BAŞKAN — önergeler hakkında artık söz 
vermiyorum. Çünkü bütün önergeler etrafında 
tafsilâtlı olarak son izahınızı yaptınız. Ancak 
son takrir hakkında komisyonun uygunluğunu 
beyan edecekseniz konuşursunuz. 

FUAD SİRMEN (ANAYASA KOM. SÖZ
CÜSÜ) (Rize) — Arkadaşlar, Ekrem Oran ve 
sonradan kendisine iltihak eden Muammer Ala-
kant arkadaşımız, ekseriyet raporundaki bir 
kaydın, bir fıkranın çıkarılması ve öyle reye. 
konmasını istiyorlar. Arzettiğim gibi Yüksek 
Heyetiniz Anayasanın 12 ve 27 nci maddele
rine göre suçun uyup uymaması ile mukayyed 
değil di L. Mutlak takdir yetkisini haizdir. Bu 
takdir yetkisini haiz bulunmasına göre, Komis
yonumuz mazbatanın içinde, bu fıkranın bulu
nup bulunmamasında bir fark görmemektedir. 
Bu bakımdan çıkarılmış, çıkarılmamış .bu, tak
dirinize aitt^jjiFakaitikaiöjaiSinda musir değil
dir. Bunu aır0etı»ıek ist^oruul». ; ' -v.v;. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutacağım. 
(Diyarbakır Milletvekili Feyzi kalfagil ' in 

önergesi tekrar okundu). * 
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BAŞKAN — Önergeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(îzmir Milletvekili Ekrem Oran'in önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon uyarlı
ğını göstermiştir. Yüksek heyetin tasvibine 
sunuyorum. Bu kayıt çıkarılmak şartiyle Ko
misyon raporunu oyunuza sunuyorum. (Ayrı 
ayrı reye koyun sesleri). 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu, önergedeki kayıt çıkmak suretiyle 
oyunuza sunuyorum: Kaimi edenler... Etmi-
yenler... Kaimi edilmiştir. 

2. — Afyon Karahimr Milletvekili (il. Sadık 
. 11 doğan 'in, Milletvekilliği dokunulmazlığın in 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/160) |1J 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

S. — Bolu Milletvekili ihsan Yalçın'ın; 
Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII. 1947 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 632 sayılı Kararın 
Kamutayda yörüşülmesine dair önere/esi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/4i) | 2 | 

(Rapor okundu). 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar; orta tedrisatta çalışan Timur Özbek is
minde bir arkadaşımız hakkının zayi olduğun
dan bahsile bi>- dilekçe ile Arzuhal Encümeni
ne müracaat etmiş. Bendeniz Arzuhal Encüme
ninin bu kısım üzerindeki kararını tetkik et
tikten sonra bu vatandaşın mağdur olduğu kanaa
ti vicdaniyesine vâsıl oldum, bunu kısaca arz 
ve izah edeceğim. 

Timur Ö«bek, geçen Umumi Harbde Türkis-
tandan memleketimize gelmiş ve ozaman işba
şında bulunan yüksek mevki sahibi bazı zevatın 
delaletiyle ozamanki mu-allim mekteplerinin bi
rine girmiş burayı ikmalden somm da yine yük-

11] 62 myılı basmayazı tutanağın s onunda dır. 
[2] 60 sayılı basmayazı tutanağın sonuna ad tr. 
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sek mevki sahibi birkaç zevatın delaletiyle 
Harbiye Mektebine girmiş burayı da ikmalden 
sonra Erkânı Harbiye sınıfına ayrılmış. Fakat 
burayı ikmal etmeden vo okuduğu esnada neşre
dilen bir Tabiiyet Kanunu üzerine, bizim tebaa
mızdan olmadığı için Erkânı Harbiye Mekte
binden ayrılmış. Bu arkadaş mektepten ayrı
lır ayrılmaz, kendisi daha önce Muallim Mekte
binde okuduğu için ozamanki Maarif Vekâleti 
yakasına yapışmış ve demiş ki, senin mecburi 
hizmetin var, mecburi hizmetini göreceksin. 
Müracaat etmiş, derhal Türk tebaası olmuş ken
disi ozamanki esaslara göre 15 lira asli maaşla ilk 
mektep hocası olmuş. Müracaat etmiş, ben yük
sek tahsil gördüm, Harbiyeyi bitirdim, Erkânı 
Harbiye Mektebinde okurken ayrıldım. Beni 15. 
lira maaşla nasıl tâyin ediyorsunuz, fazla maaş
la tâyin edin demişse de Maarif Vekâleti dinle
memiş. Mütemadi müracaatları sonunda maa
şını 15 liradan 17 lira 25 kuruşa çıkarmışlar. 
Bir daha uğraşmış 25 kuruş daha zammetmişler, 
maaşı 17 lira 50 kuruş olmuş. 11 sene uğraşa uğ
raşa 20 lira asli maaşa nail olmuş. Muallim 
Mektebi mezunu arkadaşları 15 liradan başlıya -
rak ilerlemişler. Nihayet mecburi hizmetini 
bitirdiği için müracaatı nazarı dikkate alınmış 
ve bu sefer orta tedrisata nakletmişler. Orta 
tedrisata naklinde maaş müddetlerini çok dol
durmuş olduğu halde 25 lira maaşı asli ile tâ
yin etmişlerdir. Halbuki orta tedrisata naklo
lunduğu zaman 80 lira maaşla nakledilmesi ica-
bederdi. Bütün rica ve istirhamlara rağmen 
kendisi 25 lira asli maaşla tâyin edilmiştir. Or
ta tedrisatta vazife aldıktan sonra bu vatan
daş birçok şu veya bu vesile ile, teferruatını 
anlatarak başınızı ağrıtmıyaeağım, çok dinle
ttiniz, mağdur edilmiş. Çünkü kendisinin 4 -5 
hakkı olduğu halde orta tedrisata nakledilirken 
mağdur edilmiştir. Şimdi 11 sene ilk tedrisatta, 
9 sene de orta tedrisatta vazife görmüş ve Millî 
Eğitim Bakanlığının salahiyetli müdürlerinin 
tasdik ettiği gibi ne tecziye edilmiş, ne ihtar al
mıştır, mütemadiyen muvaffak olmuştur, tak
dir edilmiştir. 20 sene içerisinde nihayet 40 
lira maaşı asliye kadar yükselebilmiş. Bunun 
emsali ise bugün 80, 90 lira maaşı asli alıyor
lar. 

Benim Muhterem Heyetinizden ricam şu
dur; ilk tedrisatta kaldığı günleri nazarı dik
kate alarak veyahut da orta tedrisata geçtiği za^ 
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man 30 lira maaşla tfıyin edilmesi icabı, bugün 
maaşı 50 lira olurdu ki, bu haktan da mahrum 
edilmiştir. 

Şimdi, bu 40 lira maaşı aslisinin, eski yapı
lan haksızlığı telâfi için, 50 liraya çıkarılmasını 
Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. 

Bu hususta bir de takrir takdim ediyorum. 

. 1948 O : 1 
diasmda bulunmuştur. Fakat yedinci madde 
mutlak bir salâhiyeti idareye vermemiştir. An
cak caizdir kaydını bırakmıştır. Bu itibarla 
Millî Eğitim Bakanı kendi takdir hakkını kul
lanarak 25 lira vermiştir. Komisyonumuzun it
tihaz ettiği karar mevzuata uygundur. 

ihsan Yalçın arkadaşımın bir derece yük
seltilmesi hakkındaki teklifine gelince; 1452 
sayılı Kanunun yedinci maddesi hükmüne göre 
yüksek tahsil görmüş olanların 12 nci dereceye 
çıkarılması mümkün olduğuna göre yüksek he
yetiniz bu kayda istinaden 25 lira ile değil 30 
lira verilmesi mümkündür şeklinde bir karara 
varacak olursa bizim için bir mesele yoktur. 

HAMDt ORHON (Trabzon) — 50 liraya çı
karmak bir ihsan mıdır, yoksa bir hak mıdır"? 

VASFI GERGER (Urfa) — Efendim arze-
deyim: arzettiğim gibi 1452 sayılı kanunun 7 
nci maddesi, Yüksek tahsil görenlerin derece
sini 12 olarak kabul etmiştir. Bu 12 nci derece 
30 liradır. Fakat (Ancak caizdir) diye tasrih 
etmiştir. Esasen vermek haktır dairei aidesi 
verebilir fakat vermediği takdirde de dilekçe 
komisyonunuz verilsin diye bu daireye emret
mek salâhiyetini haiz olmadığı için raporunu 
yazmıştır. (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, ö-
nergeyi okutuyorum. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Millî Eğitim Ba
kanının müzakere sırasında hazır bulunması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının huzuru 
ile müzakere ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle öğretmen Ti

mur Özbek ilk öğretime 15 lira ile tâyin ve 
15 senede 20 lira alabildiği orta öğretime ge
çerken emsali gibi 30 lira ile tâyin edilmiyerek 
bir derece aşağısı 25 lira ile tâyin edilmesinden 
mağdur edilmemesi için bugünkü. 40 liralık 
maaşının 50 liraya çıkarılması muvafık olacağı
nın Umumi Heyetin tasvibine arzını dilerim. 

Bolu Milletvekili 
İhsan Yalçın 

BAŞKAN — Önergeyi Kabul edenler .... 
Etmiyenler.... önerge Kabul edilmiştir. 

DİLEKÇE KG. SÖZCÜSÜ VASFI GERGER 
(Urfa) — Muhterem arkadaşlar, ihsan Yal
çın arkadaşımızın mevzuubahsettiği arkadaşın 
durumu, ve Dilekçe Komisyonumuzun ittihaz 
ettiği kararın mahiyeti hukukiyesi hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. 

Timur Özbek arkadaşımız 1914 de İstanbul'a 
gelmiş; Şam Askerî İdadisine girmiş, bu mekte
bin lâğvi üzerine Eskişehir Muallim Mektebine 
kaydı yapılmıştır. 1338 de buradan mezun ol
muş, Harbokuluna girmiş 1340 senesinde mezun 
olarak Harb Akademisine devam eylerken tâbi
iyet meselesi dolayısiyle mekteple ilişiği kesilmiş
tir. Bunu mııtaakıp Türk tabiiyetini iktisap 
eder etmez 1926 senesinde 15 lira maaşla öğret
men olarak tâyin edilmiştir. Sırasiyle 1930 se
nesine kadar terfi ederek yirmi liraya yüksel
miştir. Evvelce ilk mektep muallimleri için 
elimizdeki mevzuat bir mesleki mahsus mahi
yetini haiz değildi. Maarif teşkilâtına dair 789 
nolu Kanunun 12. maddesiyle maarif hizmetin
de asıl olan muallimliktir kaydı kabul edildik
ten sonra iş gören muallimlerin hüviyeti huku-
kiyelerinin tesbiti zarureti hâsıl olmuş ve 842 
sayılı kanunla bu muallimlerin durumu tesbit 
edilmiştir. Burada deniliyor ki, emiz beş sene 
idadi tahsili gören tali ve âli derecede bir mek
tepte tahsil görenler muallim addedilir. Bina
enaleyh âli tahsil görenin ilkmektep muallim
liği yapmasını kabul edildiğine göre, bir mual
lim için mebde maaş olan 15 lira verilmiştir. 
Bu konuda bu arkadaş hakkında kanunsuz bir 
muamele yapıldığına komisyonumuz kani ol
mamıştır. Bu arkadaşın ortaokul öğretmenliği
ne geçmesi için vâki müracaatı üzerine esasen 
kendisinin muallim unvanını haiz olması dola
yısiyle yine kanunun bahşettiği salâhiyete bi
naen kendisi 25 lira maaşla alınmıştır. Bu ar
kadaş yüksek tahsil derecesinde olduğuna na
zaran 1452 sayılı Memurin Maaşatınm Tevhit 
ve Teadülüne dair olan Kanunun yedinci mad
desi hükmüne göre maaşının yükseltilmesi id-
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4. — Ankara Milletvekili Mcbrure Akso-

ley'in Dükçe Komisyonunun 25 .VIII, 1947 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 387 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/41) [1] 

(Komisyon raporu okundu) 

"BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

EMtN HADİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim; bu hâdisede anlaşılması lâzıragelen bir 
noktanın, ya Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, 
yahut da Hay in Millî Savunma Bakanı tarafın
dan açıklanmsını rica etmek üzere huzurunuza 
çıktım. 

Şüphesiz ordunun disiplin bakımından, subay
lar üzerindeki muamelesini ne kadar hassasi
yetle takibettiğimizi ve bu disiplin muamelele
rine her veçhile hürmetkar olduğumuzu ifade 
etmekte fayda vardır. Ancak, bu hâdisede is
ini mevzuubahis olan zatın şu veya bu sebeple 
tekaüt edilmesi, mahkeme neticesini beklemeden 
emekliye sevkedilmesi keyfiyetini biran için 
kabul etsek bile, daha sonra orduda istihdamın ı 
mâni bir hali yoktur diye ve yedek olarak tek
rar orduya alınmış olması ve bir müddet istih
dam edilmiş olması, ya evvelce verilmiş olan 
sicil muamelesinin kesin esaslara dayanmadığı
nı, ve yahutta sonraki muamelenin doğru olma
dığını ifade eden bir tezat teşkil etmektedir. 
Bu zat tekrar orduda istihdam edildiğine göre 
disiplin, muamelesinin fiilen bertaraf edilmiş 
olması lâzım gelir. Bu hukuki neticeleri vermek 
te bizim vazifemizdir. Ben bu noktaya işaret 
etmek ve bu cihetlerin açıklanmasını rica et
mek için kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
F İ GERGER (Urt'a) — Muhterem arkadaşlar, 
bu arkadaşın emekliye ayrılması kararma vâki 
itiraz üzerine Dilekçe Komisyonumuzun verdiği 
karar Ankara Milletvekili Mebrure Aksoley 
arkadaşımızın itirazı üzerine Komisyonumuz 
vaziyeti yeniden tetkik etmiş ve incelenmiştir. 
Ve Millî Savunma Bakanlığının salahiyetli mü
messilini sicil dosyası ile beraber getirterek 
tetkikatını dosyası üzerinden yapmıştır. Dos
yanın tetkiki neticesinde Komisyonumuzun var
dığı kanaat şudur:; 

fi] 61 sayıh basmayazı tutanağın sonundadrr. 
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Üst mercilerce alman ve tasdik edilen ve 

mevzuata uygun olan siciline göre görevini 
yapamıyacak bir durumda olması bakımından 
emekliye ayrıldığı ve bu karar aleyhine kendi
sinin Askerî Yargıtaya dâva açtığı ve dâvasının 
reddedildiği ve kararın tashihi için açtığı dâva 
ııııı da rddedildiğini görmüştür. 

Tekrar istihdamı meselesi de Komisyonu
muzda mevzuubahis edildi, Millî Savunma 
Bakanlığı mümessilinin bize verdiği izahata 
göre fevkalâde halin icabı dolayısiyle yedek 
olarak orduda istihdamları Millî Savunma Ko
misyonunun salâhiyeti dâhilinde olduğu neti
cesine varılmığtır. Bu arkadaş da bu salâhiyete 
istinaden tekrar orduda istihdam edildiği ve 
fakat aslolan vazifesiyle değil, daha dun dere
cedeki hizmetlerde çalıştırıldığı ve ihtiyacın 
devamı lüzumu kalkar kalkmaz yine tekrar 
emeklilik hakkının kendisine tanıdığı vaziyette 
ordudan çıkarıldığı merkezindedir. 

Komisyonumuzun evvelce emekliliğe ait 
olan kararı tetkik salâhiyeti olmadığına göre, 
ihtiyaç üzerine alınmasını mesnet ittihaz ede
rek, vaktiyle kendisi hakkında katîleşmiş olan 
emeklilik kararını refetmek için de bir karar 
ittihazına mahal görmemiştir. Orduda istihdamı 
bir ihtiyaç mahsulü idi. Ama bu ihtiyacı tak
dir edip, daha evvel mademki, bunun çalıştırıl
masında istifade mevzuubahis olabilirdi iddiası 
ile vaktiyle alınan kararı ortadan kaldırma
mıza kanunen salâhiyetimiz yoktur. Çünkü As
kerî Yargıtayca da karara bağlanınıştır. 

Binaenaleyh, mazbatanın aynen kabulünü 
rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNİR BİR
SEL (İzmir) — Efendim, Emin Halim Bey ar
kadaşımızın üzerinde durdukları mesele bir di
siplin mevzuu değildir. Bu zat (H) fıkrasiyle 
emekliye ayrılmıştır, bunları yedek.olarak al
mak Millî Savunma Bakanlığının hakkıdır; is
terse alır, isterse almaz. Bu bir karar mevzu
udur. Yoksa ihtiyaç dolayısiyle yedek olarak 
almak emeklilik muamelesinin kaldırılmasını 
iltizam eder bir karar değildir. Kaldıki; tü
mende bulunup vazife görmesi lâzımgelirken 
ihtiyaç dolayısiyle alayda istihdam edilmiştir. 
Dediğim gibi bu hiçbir zaman ihtiyat, emekli
lik muamelesinin kaldırılmasını istilzam etme#. 

BAŞKAN, —! Komisyon raporunu oyunuza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ko
misyon raporu kabul edilmiştir. 

5. — Kocaeli'nin Akmeşe Bucağına bağlı Kı
zılcıktı Köyünden BeytuUahoğlu Salih Baştürk'-
ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/141) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen var mı? 

Raporu oya sunuyorum, kabul edenler.. Et
miyenler.. Komisyon raporu kabul edilmiştir. 

Efendim Dilekçe Komisyonunun Timur Öz
bek hakkındaki biraz evvel görüştüğümüz ra
poru üzerine verilen önergenin kabul edildiğini 
bildirmiştim. Nazarı dikkate alınmak kaydiyle 
önerge komisyona verilmiştir. 

6". —- Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, 
Lozan Andlaşmasmın 31 ncü maddesinde bahis 
konusu olan optanlar için iki yıllık yeni bir 
opsiyon süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki 
Türk mallariyle Türkiye'deki Lübnan'h malları 
durumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüş
melere Imşlanmasına ve bir Sözleşme yapılması
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri, ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/120) [2 | 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Bu kanun ta
sarısı acık reye tâbidir. Halbuki ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Çoğunluk var, görüşmeye de
vam ediyoruz. 

Tümü. hakkında söz istiyen var mı? 
M.ÎTAT AYDIN (Aydın) — Sayın arka

daşlar; bilirsiniz ki, kanunlar halk için yapılır. 
1 kirada bazı kelimelere tesadüf ediyoruz. La-
rusta aradım bulamadım, diksiyonere baktım 
bulamadım, arkadaşlara sordum, kimse bilmi
yor. Çok rica ederim, bu optan kelimesinin 
Türkçe'de karşılığı yok mu? Bilhassa yazı iti
bariyle bütün Türkiye'de gazetesi seve seve 
okunan sayın üstadımızın mensup olduğu bü
roda bu gibi kelimelerin Türkçe'si yazılmalıdır. 
Onun için hiç olmazsa esbabı mueibede yahut 
parentez içinde bu kelimenin mukabilinin ko
nulmasını rica ediyorum ve bundan sonra da 

[1] 64 sayılı basmayazı tutanağın somundadır. 
[2] 63 sayılı basmayazı tutanağın somundadır. 
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halkın aulamıyacağı lisanı kullanmamalarını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Ba^ka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle Lozan And
laşmasmın 34 ncü maddesinde bahis konusu olan 
optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi 
tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk malla
riyle Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu 
kesin olarak düzenlemek üzere görüşmelere baş

lanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına 
dair Kanun 

MADDE 1. — Lübnan Cumhuriyeti Hükü
metiyle,' 7 Aralık 1946 tarihinde teati edilen 
mektup hükümleri dâhilinde, Lozan Andlaşma
smın 34 ncü maddesinde bahis konusu olan op-
tonlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi 
tâyin edilmesi ve Lübnan'daki Türk mallariyle 
Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin 
olarak düzenlemek üzere bu konudaki görüş
melere başlanması ve bir sözleşme yapılması 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :». — Bu kanunu İçişleri, Dışişleri 
ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. — Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Ed-
güer ve 2 arkadaşının, Üniversiteler Kanununa 
ek kanun teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu ra
poru (2/81) [11 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı 
, Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Bu kanun 

teklifinin esası hakkında-thiçbir şey söyliyecek 
değilim hakikaten Meclisi, / ulemadan, ulemayı, 

fi] 66 sayılı basmayazı'tutanağın mnundadır. 
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Meclisten uzaklaştırmak için yapılmamıştır. 
ulemayı meclisten meclisi ulemadan mahrum et
mek esasen doğru olmaz. Yalnız bendenizin 
söyliyeeeğim bazı noktalar vardır. Profesör 
olarak yine üniversiteye seçilecek arkadaşları
mız varsa, bunlar burada Milletvekilliğini yap
tıkları müddetçe fakültenin idari işlerine karış

manı alarmı teklif ediyorum. îşe karışmamaları de
mek Fakülte meclislerinde ancak ilmî mesaide rey 
vermeli, fakat Rektör, Dekan ve senato âzası gi
bi, yönetim kurulu gibi yerlere geçmemelidir. 
(Doğru doğru sesleri). Bunun mahzuru vardır. 
Anlıyorsunuz, daha fazla izah edecek değilim. 

ikinci mesele, İstanbul Üniversitesi bu büyük 
lûtut'tan neden mahrum bırakılmıştır. Bunu an-
lıyamadını. Onun da mahrum bırakılmaması 
mümkündü sanırını. 

Üçüncü mesele olarak şunu da teyiden hu
zurunuzda arzedeyim ki, eğer bu teklifi kanuni 
kabul edilirse bunun zımnında hiç şüphesiz Üni
versite profesörlerinin memur olmadıkları sara
haten tayyün etmiştir. Bunu da kabul buyur
manız lâzımdır. 

NİYAZÎ AKSU (Antalya) — Sayın arka
daşlarım, Yüksek huzurunuza gelmiş olan hu 
Kanun tasarısı bir tenkit gözünden geçmelidir. 

Tenkit diyorum. Çünkü tenkit tartma, ölçme de
ğerlendirme demektir. Bu bakımdan tasarının, 
kendime göre, faydalı ve mahzurlu gördüğüm 
yerlerini arzetmeme müsaadelerinizi rica edece
ğim. 

üniversitelerimizin tedris personeli tarafın
dan desteklenmesi, bu' suretle işlerinin kolay
laştırılması, Yüksek değerlerinin artırılması Türk 
Milleti ve Büyük Meclis için bir vazifedir. 
Binlerce gencimiz arasından seçegeldiğimiz, 
genç asistanlarımızdan üstün kabiliyetlerinin bin-
bir müşkilâtla ve yıllarca çalışarak ulaşabildik
leri doçentlik payesi Üniversiteler ilim kademe
sinin en şerefli basamağıdır. Fransızların Pro
fesör agreje dedikleri bu gençlerimizin her biri 
birer profesör namzedidir, bir neslin muhassa-
1 asıdır. Profesörlerimiz ise Akademik kariye
rin sonuna gelmiş en büyük ilim adamlarımız, 
servetimizdir. 

Bu bakımdan doçentlik, profesörlük titrle-
rine yükselmek şerefini elde etmiş bulunan ve 
mevcudu pekaz olan bu ilim adamlarımızdan her 
şekilde faydalanmak memleketimiz için bir ka
zançtır. 
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Bunu ifade el inekle bu kanunun güttüğü'ga

yenin isabetine inanıyorum. 
Ancak mahzurlu gördüğüm yerlerini işaret 

etmek isterim, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üniversite idarelerini tesis ettiği muhtariyet ka
nunu ile hür, demokratik esaslara bağlamıştır. 
Millî üniversitelerimizi medeni ve demokrat 
memleketlerde olduğu gibi ilim hürriyeti temel
lerine dayanan birer tesis haline getirmiştir. 
Halk hakimiyetini ve halkın kendi kendini ida
re sistemini tek dereceli seçimle sağlıyan Türki
ye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, Memle
ketin en yüksek bir ilim müessesesi saydığı, 
gençliğini, istikbalini kendine emanet ettiği Mil
lî Üniversitelerindeki ilim adamlarının kendi 
kendilerini idare kabiliyetini kazanmış olmala
rına itimadetmesi gayet tabiîdir. 

Darülfünunda ve eski üniversitelerimizde 
idare mesuliyeti nihayet bir Bakanın şahsında 
son bulurdu. Totaliter idarelerde otoritenin 
bir şahısta toplandığı gibi. 

Üniversitelerimizin kendi kendini idare et
mesi demokrasinin barometresidir. Gerçek Üni
versite şuuru bu muhtariyetten doğar. Üniver
siteleri tamamen muhtar olmıyan memleket
lerde demokrasi mevzubahis olamaz. Siyasi ve 
şahsi iktidarlara bağlı Üniversitelerde demok
rasi mefhumu, zihniyeti aranamaz. Buralarda 
Üniversite şuuru teşekkül edemez. Bunun için 
üniversitelerimizin umumi politika dışında tu
tulması binbir siyasi cereyanlar arasına karıştı
rılmaması lâzımdır. Üniversitelerimizin tek por 
litikası, memleketin, millî varlığımızın ebediye
tini sağlamak olarak kalmalıdır. 

Ben üniversitelerimizin politika dışında kal
masından anladığım mâna çok partili bir rejimde 
ilim yuvalarımızın, ne iktidar partisinin ne de 
iktidara geçmek istiyen partilerin tesir ve taz
yiki altında bırakılmamasıdir.' Bu da üniversi
telerimizin muhtariyatine hürmet etmekle; onu 
zedeliyecek, ona gedik açacak yollardan ka
çınmakla olur. Partiler türlü değişikliklere 
mâruz kalabilir, üniversitelerin bu değişiklik
lere göre inhinalar alması ilim; millet ve 
memleket için faydalı olmıyabilir. Üniversitele
rin şaşmazlığı bir kanunla çizilmiş olmalıdır. Ve 
çizilmiştir. 

Üniversitelerimizin politika dışı kalmasını 
istemekle bilgin milletvekillerinden müstağni ka
lacağımızı arzetmiyorum. 

87 — 
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Üniversite bilginlerimizin kaynağı, onların 

toplanış yeri olacaktır. Bu itibarla kariyerden 
yetişmiş, bilgin Milletvekilleri de kürsülerinde 
gençliği yetiştirecekler, memleketi aydınlata
caklardır. Bu lâzımdır. Hattâ elzemdir de. 

Ancak Üniversitelerin yegâne dayanağı olan 
ilim hürriyetinin ve idarî muhtariyetinin poli
tik tesirlerden uzak bulundurulması lâzımdır. 
Bu bakımdan politik bir organ olan Milletvekil
lerinin, Milletvekili bulunduğu müddetçe ted
ris programlarının hazırlandığı ve seçimlerin ya
pıldığı profesörler meclislerine iştirak etmeme
leri, Üniversite idareleri tanzim eden senalara 
ve yönetim kurullarına seçilmeleri kaydiyle 
kanunun kabulü faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Bunun için bir de önerge sunuyorum. Ka
bulünü dilerim. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) 
Arkadaşlarım; yeri henüz doldurulamamış, ken
di bilgi şubesinde ya tek, ya mümtaz kalmış 
ilini adamlarımız Milletvekili oldular, diye 
bilgilerinden yüksek öğretim gençliğimizin fay-
dalandırılmamaları büyük bir kayıptır. 

Vaktiyle, Millî Eğitim Bakanlığının emrin
de bir vazife sayılacağı için Milletvekillerinin 
profesörlüklerine devamı caiz görülmemişti. Hal
buki, şimdi Üniversite özgürdür. Profesör kad
rosu içinde bir, iki Milletvekilinin bulunması, 
Üniversite özgürlüğünü ancak kuvvetlendirir. 

Bugün şikâyetlerimize yol açacak şekilde 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin. Ata
türk'ün aziz ve isabetli gayesinden sapmış gö
rünmesi, bazı değerli profesörlerinden şu, bu 
sebeplerin yanında, Milletvekili seçilmeleri se
bebiyle mahrum kalmasından ileri gelmiştir. 
Bugün bu fakülteyi şu, bu inzibatî tedbirlerden 
ziyade telkin ve terbiye kadrosuna Remzi Oğuz 
Arık gibi, Banguoğlu gibi, Yetkin gibi, Erişir-
gil gibi milliyetçi değerlerin katışması kurtarabi
lecektir. Biz bu kanun teklifi ile bu imkânların 
bir kısmını sağlamış olacağız. Gayet sebatlı; ıs
rarlı, tesirli ve ustalıklı menfi telkinlerin karşı
sında- en iyi tedbir, aynı sebat, ısrar ve tesirle 
müspet telkinler yapacak elemanların profesör 
kadrosuna katılmasıdır, kanaatindeyim. 

Bugün oluş halinde bulunan Ankara Üniver
sitesinin kürsülerinde birçok dersleri memleket 
mikyasında, hattâ dünya mikyasında bir 
liyakat ve dirayetle okutacak profesörler, Mil-
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letvekili olmalarındandır ki, bu haktan mahrum 
bulunmaktadırlar. Bu arkadaşlara; birkaç yer
de birden vazifelerini yarım yapıp maaşlarını 
tam almak bid'atiyle hiç ilgisi olmaksızın, ders 
saatleri ile kayıtlı profesörlük ödevine fahrî ol
mak şartiyle cevaz verilmesi, Üniversitemiz için, 
terbiyemiz ve ilmimiz için ancak kazanç ola
caktır. Fakat bu tasarıyı dar çerçevesinden kur
tarmak, profesör olabilecek liyakatte her Mil
letvekilinin bu vazifeyi kabul etmesi, bu vazife
ye seçilebilmesi hakkını da mahfuz tutmak, İs
tanbul Üniversitesinde profesör olup da Milletve
kili seçilen bilgi değerlerine de bu hakkı tanımak 
daha doğru olur kanaatindeyim. 

Bir noktayı, son söz olarak açıklamak iste
rim: Profesörlerin yerini tutacak genç eleman
ların yetişmesi için bütün kolaylıkların sağlan
ması ve profesörlerin bunu da bellibaşlı bir 
vazife saymaları yıllardan sonra bu vazifeden 
herhangi bir sebeple ayrılınca yerlerine bir adam 
koymamalarının kendileri için büyük bir eksik 
sayılacağını, hattâ liyakatlerinden şüphe kaynağı 
olacağını hesaba katmalıdırlar. 

HAMDİ ORllON (Trabzon) Muhterem 
arkadaşlar; Üniversiteler Kanununa ek bir ka
nun tasarısiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 
tasarı ile Milletvekilliği yapan profesör ve do
çentlere üniversitelerle irtibatlarının baki kal
ması hakkı verilmektedir. Bu konu çok mühim 
bir konudur. Lehinde ve aleyhinde geniş tartış
malar yapmaya müsaittir. Ben kanun teklifi ta
sarısının çerçevesi dâhilinde kalmak suretiyle kı
saca bazı mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlarım; tasanda deniyor ki. Ankara 
Hukuk Fakültesinde profesörlük yapmak sure
tiyle devam edip gelen bu iş Genel Sekreterliğin 
profesörler maaş alıyor, halk efkârında reak
siyon yapıyor. Sonra profesörler Üniversite 
muhtariyeti haiz olmadığı için Maarif Vekilinin 
bir memuru vaziyetine düşüyor. Binaenaleyh 
bu vaziyeti kurtarmak için kendiliğinden alın
mış bir kararla bu vaziyet kaldırılmıştır. 

Arkadaşlar, bu iş ne bukadar basit, esbabı 
mucibeye bağlanacağını şahsan tahmin etmiyo
rum. Üniversitelere, ki ozanıan bunlar bir mek
tep mahiyetinde idi, devam eden hocalar de
vamsızlıkları, idarenin disiplinine kendilerini 
tâbi tutulmamalan, tâyinin geniş tutulması jtibi 
daha esaslı ve daha köklü sebeplerle bu karar 
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alınarak kanunun hükmü iade edilmiştir. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra birçok 
önemli mevzua istinat teşkil eden mucip sebepler 
üzerinde de birkaç kelime söylemeden geçemiye-
eeğim. 

Arkadaşlar; Ankara Hukuk Fakültesine de
vam edip gelen profesörle denmektedir. Bu ho
calık hakkını veren 87 numaralı Büyük Millet 
Meclisinin Tefsiri Ankara Hukuk Mektebi diye 
bunu tasrih etmiştir. Ortada bir fakülte mev
zuu yoktur. Elimizdeki Anayasa kitabının 35-
nci sahifesinde sarahatla bu zikredilmiştir. Tat
bikatta 193(i yılına kadar bu iş devam edip gel
miştir. Fakat kanunun ruhuna uymamış olsa 
«•erektir ki, bu hale nihayet verilmiştir. Bina
enaleyh Ankara Hukuk Fakültesi diye bunu 
Üniversite fakülte ailesine tâbi tutarak profe
sörler mevzuu ile. karıştırmamak lâzımdır. 

tkinci nokta, deniyor ki. Maarif Vekili
nin memuru mesabesinde idi. Çünkü Üniversi
tenin şahsiyeti, muhtariyeti yok idi. Muhterem 
arkadaşlar biz, Milletvekili olan profesöre di
yoruz ki. sen Üniversite ailesine dâhilsin, o 
halde Üniversite camiasının bütün disiplin ceza
larına da tâbisin. İcabında politikaya karışa
caktır, mektepten tardedilecektir, icabında di
ğer disiplin cezalariyle karşı karşıya kalacaktır. 
Bu suretle esbabı mucibenin ikinci noktası da 
zayıftır. 

Üçüncü noktada denil iyot- ki : para almıya-
caktır. Bu mesele doğrudan doğruya hisse hi
tap eden bir mütalâadır. Para alsın veya alma
sın bu, büyük konunun mesnedi olamaz. Para 
almıyacaktır ama, profesör bir arkadaşımız me
busluğu bıraktığı zaman veya mebus seçilme
diği zaman kürsüsünü muhafaza etmek gibi 
muazzam bir hakka sahip olacaktır. Bu hak 
üç beş kuruşla mukayese edilecek bir hak de
ğildir. 

Arkadaşlar bunu burada bitirdikten sonra 
mevcut tasarının Anayasaya da aykırı olduğu
nu söyliyeceğim. B. M. M. bir Anayasa mevzuu 
ile karşı karşıladır. Sayın Adnan Adıvar bu
yurdular ki, burada tasrih ediyorum, profesör
ler memur değildir. 

Arkadaşlar; bu, geniş bir konudur, büyük 
bir tefsiri icabettiren bir mevzudur. Daha bir 
ay evvel Millî Eğitim Komisyonunda bu mev
zu geniş tartışmalara sebep olmuştur. Onun 
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için bunu böyle sırf bir beyanla halletmek 
mümkün değildir. 

Anayasamızın 23 ncü maddesini okuyorum : 
«Milletvekilliği ile Hükümet memurluğu bir ki
şide birleşemez.» Bunu izah eden ve P>. M. Mec
lisinde geçmiş olan ve tamamen mevzuumuza 
intibak eden bir hâdiseyi de okuyacağım. Ana
yasanın bu ikinci maddesi müzakere edilirken 
bu maddenin görüşülmesinde şöyle denilmiştir: 
Darülfünun müderrislikleri bundan müstesna
dır, mealinde İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Sa-
ruhan Mebusu Vâsıf tarafından verilen takrir
ler Kamutayca reddedilmiştir. Hattâ İzmir Me
busu Seyyit bu yüzden çekilmiş sayılmıştır. 

Şu sarih hüküm karşısında görüyoruz ki, 
Anayasa ile ve Anayasa mevzuu ile karşı karşı
ya bulunmaktayız. Binaenaleyh benim naçiz ka
naatim bu tasarının evvelâ Anayasa Komisyo
nuna giderek halledilmesi, ondan sonra Heyeti 
Umumiyeye gelmesi lâzımdır. Bu hususta bir 
önergem vardır, karar Yüksek Heyetindi?-. . 

ANAYASA KO. SÖZCÜSÜ FUAD StRMEN 
(Rize) —- Arkadaşlar; B. M. Meclisi tarihinde 
bu mesele üçüncü defadır ki, görüşülüyor. Bü
tün şimdiye kadar alınmış olan kararların ma
hiyeti sayın arkadaşımız tarafından kısaca işa
ret olundu. Meselenin Anayasaya taallûku var
dır. Anayasa Komisyonumuz bu teklifin kendi
sine verilmesini rica ediyor. 

BÜTÇE KO. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Ankara) - Sayın arkadaşlar mevzuubahis 
olan kanun teklifinin birinci maddesi okunuldu-
ğu zaman görülecektir ki fahriyen vazife gö
recek profesörlerin kadro bakımından ilgileri 
bakidir. Onun için Bütçe Komisyonu adına ta
sarının Bütçe Komisyonuna havalesini yüksek 
heyetinize arzediyorum. 

BAŞKAN — Daha söz istiyen arkadaşlar 
vardır, fakat Anayasa Komisyonu sözcüsiyle 
Bütçe Komisyonu sözcüsü kanun tasarısını il
gileri dolayısiyle tetkik edilmek üzere komis
yonlarına istemektedirler. Ayrıca Anayasa Ko-
misyonuıra verilmesine dair bir önerge vardır. 
Başka söz istiyen arkadaşlar var fakat evvelâ 
komisyon sözcülerinin dileğini oyunuza suna
cağım. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Komisyon 
isterse Riyaset Makamı tevdi eder. Oya koyma
ya hacet yoktur. 
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BAŞKAN — Bu tasarının Anayasa ve Büt

çe Komisyonlarına tevdiini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. Oya sunmayı meneden bir hüküm yok
tur. 

1948 O : 1 
Gündemde görüşülecek başka bir madde 

yoktur, önümüzdeki pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı:63 
Lübnan Cumhuriyet Hükümetiyle, Lozan Andlaşmasının 34 ncü mad
desinde bahis konusu olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsyon sü
resi tâyin edilmesine ve Lübnandaki Türk mallariyle Türkiyedeki 
Lübnanlı malları durumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüş
melere başlanmasına ve bir sözleşme yapılmasına dair kanun tasa
rısı? ve Dışişleri, İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /120) 

T. 0. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 10 .1 . 1947 

Sayı: 71 - 726, 6/76 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan Andlaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan 
optanlar için iki yıllık yeni bir opsyon süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk malla
riyle Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüşmelere baş
lanmasına ve bir sözleşme yapılmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Meclise sunulması 1 . I . 1947 tarihinde kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız bir 
Devlet olarak tanınmasından sonra iki memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin ola
rak tasfiye etmek ve aramızda mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıkılaş-
tırnıak hususunda mutabık kalınmış ve 7 Aralık 1946 tarihinde Berat'ta mektuplar teati edilmiş
tir. işbu mektuplar gereğince: 

1. — Lozan Andlaşmasının 34 ncü maddesinfle bahis konusu olan optanlar için iki yıllık yeni 
bir hıyar hakkı kullanma süresi kabul edilmiştir. Verilecek bu yeni hıyar hakkı kullanma süresin
den faydalanacak kişiler Türkiye'deki Lübnan'iı malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya 
gelecekte konacak olan hükümlerden faydalanmak için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiye-
çeklerdir. 

2. — Lübnan'daki Türk, malları ile Türkiye'deki Lübnan'İı malları durumunu kesin olarak 
tasfiye etmek üzere bu konudaki görüşmelere başlanacak ve bir sözleşme imzalanacaktır. Suriye ve 
Lübnan 'daki Türk malları ile Türkiye 'deki Suriye 'Ii ve Lübnan 'İı malları hakkında 27 Ekim 1932 
tarihinde mandater sıfatiyle Fransa ile imzalanmış ve 11 Ocak 1933 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan «Suriye'de Türklere ait emlâk ile Türkiye'de Suriye'lilere ait emlâk hakkında itilâfna-
me> bütün gayretlere rağmen beklenen sonuçları vermemiş ve arada Mandanın da göçmeğe yü*4 
tutması neticesinde emlâk işi bir süre sürüncemede kalmıştı. Şimdi Lübnan'ın bağımsız bir Devlet 
olarak tanımamız üzerine, bu Hükümetle yeni baştan bir emlâk sözleşmesi imzası için varılan 
prensip anlaşmasiyle bu hususta ilk adım atılmış bulunmaktadır. 
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Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan'daki Türk malları ve.Türkiye'deki Lübnan'lı mal

ları hakkında eşit işlem esasına dayanan bir sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başlanacak
tır. Bu sözleşme hakkındaki görüşmeler mümkün olan en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak 
ve herhalde bu mektup hükümlerinin yürürlüğe konmasından itibaren iki ayı geçnıiyecek bir sü
re içinde başlıyacaktır. 

7 Aralık 1946 tarihinde teati edilen, Türkçe ve Frasızca örnekleri ilişik olarak sunulan işbu 
mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili organları tarafından onanacak ve en sor-
onıyaıı taraf bu olayı diğer tarafa bildirdiği tarihten bağlıyarak yürürlüğe girecektir. Bu mak
satla hazırlanan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/120 
Karar No. 11 

10.11.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan 
Andl aşmasın in 34 ncü maddesinde bahis konusu 
olan optanlar için ikiy ıllık yeni bir opsiyon sü
resi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk mal-
lariyle Türkiye'deki Lübnan'lı malları duru
munu kesin olarak düzenlemek üzere görüşme
lere başlanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına 
dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulması 
1 . I . 1947 tarihinde kararlaştırılıp Komisyonu
muza havale edilen kanun tasarısı ile gerekçe 
ve ilişikleri Dışişleri Bakanı hazır olduğu hal
de Komisyonumuzda incelendi. 

tki memleket arasında daha yakın dostluk 
münasebetleri örgüsüne bir başlangıç teşkil eden 

bu mektup hakkındaki kanun tasarısı Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. 

Başkan V. 
Bilecik 

M. $. Esendal 
Afyon K. 

Dr. C. Tunca Dr. 
Burdur 

F. Al t ay 

Manisa 
Ş. R. Hatipoğlu 

Sözcü 
Kocaeli 
N. Erim 
Aydın 

. M. Germen 
tzmir 
Yücel 

Samsun 
C. Bilsel 

Kâtip 
Gümüşane 
E. 8. Tor 

Bolu 
H. C. Çambel 

Manisa 
A. it. Artunkal 

Sivas 
N. Sadak 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esas No. 1/120 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

6' . V . 1917 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, Lozan 
Aıullaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konu
su olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon 
süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk mal-

kesiıı olarak düzenlemek üzere görüşmelere baş
lanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına dair Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku

rulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı-
lariyle Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu lan kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra-
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poru Dışişleri Bakanlığı temsilcileri hazır oldu
ğu halde incelendi. 

Hükümet gerekçesinde serdolunup Dışişleri 
Komisyonu raporunda da teyid edilen mueip se
bepler Komisyonumuzca da aynen varit görü
lerek tasarı aynen ve oybirliği ile kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. Başkanı . Başkanvekili 

Tekirdağ Çoruh 
O. Uybadın A. Tüzün 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Giresun 
E. Dizdar 

Kocaeli 
C. Aksu 

Sivas 
N. Ergin 

Kâtip 
îsparta 

8. Koksal 

Bolu 

Antalya 
R. Kaplan 

Çorum 
/. Yalçın S. Karafakılıoğlu 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Konya 

Ş. Ergim 

Tokad 
R, Güreli 

Kayseri 
F. Apaydın 

Siird 
L. Yavuz 

Yozgad 
/ . Olgun 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/120 
Karar No. 41 

Yüksek Başkanlığa 

19 . I . 1948 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan 
Andlaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konusu 
olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon 
süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk 
mallariyie Türkiye'deki Lübnanlı malların du
rumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüş
melere başlanmasına ve bir sözleşme yapılması
na dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Dış ve içişleri Komisyonları rapor-
lariyîe birlikte Komisyonumuza havale Duyu
rulmakla Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

tç ve Dışişleri Komisyonlarınca da aynen ka
bul edilen tasarı Hükümet gerekçesinde de 
açıklandığı veçhile iki memleket arasındaki dost-( 

luk bağlarının kuvvetlendirilmesi maksadiyle 
yeniden iki yıllık bir opsiyon süresi tanımak 
suretiyle Türkiye'deki Lübnanlı ve Lübnan'da
ki Türk mallarının tasfiyesini ve bu hususta 
müzakerelere girişmek üzere Hükümete yetki 
verilmesini istemektedir. 

Bakan tarafından yapılan açıklama ve Hü
kümet gerekçesi yerinde görülerek tasarı Ko

misyonumuzca da ayniyle kabul edilmiştir. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan V. Sözcü 
Diyarbakır Ankara 
/. //. Tigrel M. Eriş 

Amasya Ankara 
A. K. Y%ğitoğlu N. C. Akkerman 

Aydın Balıkesir 
Ol. R. Alpman E. Attan 

Bursa Bursa 
F. Bük Dr. M. T. Simer 

Eskişehir Eskişehir 
Muhalifim Muhalifim 
A. Oğuz H. Polatkan 
Kırşehir Kocaeli 

§. Torgut F. $. Bürge 
Niğde Samsun 

R. Oürsoy M. A. YÖrüker 
Yozgat 
8. îçöz 

Lozan Andlaşmasının 34 ncü maddesinde 
bahis konusu olan optanlar hakkında yeni
den iki yıllık bir opsiyon süresi verilmesi 
için ve ortada kabule şayan bir gerekçe 

Kâtip 
Ankara 

-F. öymen 
Ankara 
C. Gölet 

Balıkesir 
8., örgeevren 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Eskişehir 
Muhalifim 
A. Potuoğlu 

Konya 
S. Çumrah 

Tokat 
R. A. Sevengü 
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— 4 — 
yoktur. Arazi terkedilınesiniıı üzerinden 
uzun yıllar geçtikten sonra evvelce verilen 
süreler içinde opsiyon haklarını kullannııyan-
lara yeniden böyle bir hak tanınmasını pren
sip bakımından uygun görmemekteyim. Bu 
gibiler hakkında ancak Vatandaşlık Kanu

nunun yurttaşlıktan çıkmak istiyenlere mah
sus izin verme hükmü uygulanabilir. Bu se
beple kanun tasarısının optanlara ait kısmı
na muhalifim, 

Kastamonu 
M, Akalm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan And-
laşmasmın 34 ncü ?ııaddesi?ıde bahis konusu olan 
o planlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi 
tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk malla-
riylc Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu 
keşin olarak düzenlemek üzere görüşmelere bas-

/anmasına ve bir Sözleşme yapılmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Lübnan Cumhuriyeti Hükü
metiyle, 7 Aralık 1946 tarihinde teati edilen 
mektup hükümleri dâhilinde, Lozan Andlaşma-
sının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan op-
tanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi tâyin 
edimesi ve Lübnan'daki Türk mallariyle Türki
ye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin olarak 
düzenlemek üzere bu konudaki görüşmelere baş
lanması ve bir Sözleşme yapılması onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri, Dışişleri 
ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Teker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakam Adalet Bakanı 
.¥. A. Rmd* 8. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
Tahsin li. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkun 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmenamr 

Maliye Bakanı 
/ / . N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. încedayt 

Sağlık ve Soayal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Çalışma Bakam 
Dr.-S. Irmak 
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Berut, 7 Arahh 1946 

Bay Bakan, 

Sizinle 6 Aralık 1946 tarihinde yaptığımız görüşmelere atfen Ekselanslarına bu görüşmelerimi
zin sonuçlarını aşağıda teyidetmekle bahtiyarım: 

«Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız Devlet olarak tanınmasından sonra 
iki memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin olarak tasfiye etmek kararında olan 
ve aralarında mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıkılaştırmak istiyen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmış
lardır : 

1) 30 Ağustos 1924 de yabancı memleketlerde yerleşmiş bulunup Lozan Muahedesinin 34 ncü 
maddesiyle, veya Ekselans Bay Numan Menemencioğlu ile Ekselans Mösyö Henri Ponsot arasında 
29 Mayıs 1937 tarihinde teati edilen mektupların 2 nci paragrafiyle belirtilen süreler içinde asıl 
ahalisinden oldukları memlekette yürürlükte bulunan uyrukluk lehinde hıyar hakkı kullanmayı ih
mal etmiş olan Lübnan asıllı şahıslar, bu hıyar hakkını işbu mektup hükümlerinin yürürlüğe kon
duğu tarihten başlamak üzere iki yıllık bir süre içinde kullanabileceklerdir. 

Hıyar hakkını kullananların müracaatleri Lübnan Hükümetiyle yabancı memleketlerdeki L,übnan 
Elçilik ve Konsoloslukları ve bu husus için resmen görevlendirilen şahıslar tarafından tesbit edi
lir; bu müraeatler Türk Hükümetine Lübnan Hükümeti tarafından bildirilecektir. 

Bu suretle verilen yeni hıyar hakkı kullanma süresinden istifade edecek şahıslar Türkiye'deki 
Lübnan malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya gelecekte konacak olan hükümlerden istifade 
ötmek için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiyeceklerdir. 

2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Lübnan'daki Türk 
mallarının ve Türkiye'deki Lübnan mallarının durumunu tanzim etmek için eşit muamele esası

na dayanan bir sözleşme yapmaya karar vermişlerdir. Bu sözleşme hakkındaki görüşmeler mümkün 
olan en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak ve her halde bu mektup hükümlerinin yürürlüğe 
konmasından itibaren iki ayı geçmiyeeek bir süre içinde başlıyacaktır. 

3) Bugünkü tarihle teati edilen mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili organ
lar tarafından onanacak ve en son onıyan Tarafın bu olayı diğer Tarafa bildirdiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girecektir.» 

Ekselansları yukardaki hususlar hakkında Lübnan Hükümetinin mutabakatını bana bildirmek 
lûtfunda bulunurlarsa müteşekkir kalırım. 

Ekselanslarından üstün saygılarımın lütfen kabul Duyurulmasını rica ederim. 

Ekselans Saeb Salaam Feridun Cemal Erkin 
Lübnan Dışişleri Bakanı 

Berut i 
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Lübnan Cumhuriyeti 
J)ı§i§leri Bakanlığı 

Siyasi Kısım 
Bay Büyük Elçi Berut, 7 Aralık 1946 

Ekselanslarının aşağıda gösterildiği şekilde yazılı 7 Aralık 1046 tarihli mektuplarının alındığım 
bildirmekle şeref duyarını: 

«Sizinle 6 Aralık 1946 tarihinde yaptığımı/ görüşmelere atfen Ekselanslarına bu görüşmeleri
ni izin sonuçlarını aşağıda teyit etmekle bahtiyarım: 

Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız Devlet olarak tanınmasından sonra iki 
memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin olarak tasfiye etmek kararında olan ve 
aralarında mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıkılastırmak istiyen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hükümler üzerinde anlaş
mışlardır: 

.1. — 30 Ağustos 1924 de yabancı memleketlerde yerleşmiş bulunup Lozan Muahedesinin 34 neü 
maddesiyle, veya Ekselans Bay JMıınıan Menemencioğlu ile Ekselans Mösyö Henri Ponsot arasında 
29 Mayıs 1937 tarihinde teati edilen mektupların 2 ne i paragraf iyle belirtilen süreler içinde asıl 
ahalisinden oklukları memlekette yürürlükte bulunan uyrukluk lehinde hıyar hakkı kullanmayı ih
mal etmiş olan Lübnan asıllı ğahıslar, bu hıyar hakkını işbu mektup hükümlerinin yürürlüğe kon
duğu tarihten başlamak üzere iki yıllık bir süre içinde kullanılabileceklerdir. 

Hıyar hakkını kullananların müracaatleri Lübnan Hükümetiyle yabancı memleketlerdeki Lübnoı 
Elcilik ve Konsoloslukları ve bu husus için resmen görevlendirilen şahıslar tarafından tesbit edilir; 
bu müracaatler Türk Hükümetine Lübnan Hükümeti taralından bildirilecektir. 

Bu suretle verilen yeni hıyar hakkı kullanma, süresinden istifade edecek şahıslar Türkiye'
deki Lübnan malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya gelecekte konacak olan hükümlerden isti
fade etmek için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiycceklerdir. 

«2. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Lübnan'daki Türk 
mallarının ve Türkiye'deki Lübnan mallarının durumunu tanzim etmek için eşit muamele esasına da
yanan bir Sözleşme yapmaya karar vermişlerdir. Bu Sözleşme hakkındaki müzakereler mümkün 
olan en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak ve herhalde bu mektup hükümlerinin yürürlüğe kon 
masından itibaren iki ayı geçmiyeeek bir süre içinde başlayacaktır. 

515 D. 
3) Bugünkü tarihle teati edilen mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili organ

lar tarafından onanacak ve enson onıyan Tarafın bu olayı diğer Tarafa bildirdiği tarihten iti
baren yürürlüğe girecektir. 

Ekselansları yukardaki hususlar hakkında Lübnan Hükümetinin mutabakatını bana bildirmek 
I fitf unda bulunurlarsa müteşekkir kalırım. 

Ekselanslarından üstün saygılarımı lütfen kabul buyurulmasım rica ederim.» 
Lübnan Hükümetinin yukarda sözü geçen mektuptaki hükümler hususunda tam mutabakatını 

ifade etmekle bahtiyar olduğunu Ekselanslarına bildirmeğe müsaraat eylerim. 
Ekselanslarından üstün saygılarımı lütfen kabul buyurulmasım rica ederim. 

Saeb S. Salaam 
Ekselans Bay Feridun Cemal Erkin 

Büyük Elçi 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 
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