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1. — Gümüşâne Milletvekili Kemal Yö-

rükoğlu'nun, kristal veya toz şekerden kes
me veya küb şeker imali ile alım ve satımı
nın men'i hakkındaki karar dolayısiyle sa
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zarardan vikayesi için bir tedbir alınıp 
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man'm, bâzı illerde kurulması plânlaştırı-
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lan et kombinalarına ve bu meyanda birçok 
para sarfiyle malzemesi kısmen temin edil
miş olan Erzurum Et Kombinasının ne za
man faaliyete geçeceğine, yurdun muhtelif 
köşelerinden İstanbul'a gönderilen hayvan
ların alım, satım ve kesim işlerine dair Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü so
rusu (6/591) 38:39 

3. —' Kütahya Milletvekili Mecdet Al-
kin'in, Gümrük Tarifesinde yapılması dü
şünülen değişiklikler hakkındaki çalışma
ların ne safhada olduğuna ve ne gibi tek
nik esaslara dayandığının açıklanmasına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanlığından söz
lü sorusu (6/594) 39 

4. — Kütahya Milletvekili Mecdet Al-
kin'in, hususi şahıslar tarafından şehir ve 
kasabalar arasında işletilen kamyon ve 
otobüslerin sebebiyet verdikleri kazaların 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair Ulaştırma Bakanlığından sözlü soru
su (6/595) 39 

5. — İzmir Milletvekili Muhiddin Eren-
er'in, Galatasaray Lisesi eski Müdürü 
Behçet Güçer'in cenaze merasimi sırasında 
mektebin önünde vukuagelen müessif hâ-
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dan kurulan Karma Komisyon raporu 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkere
si ve Tutanakları İnceleme Komisyonu 
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4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve bağlamklariyle Millî Saraylar, kasırlar 
ve köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün 
177 nci maddesi gereğince soruşturma yap
mak üzere görevlendirilen Meclis Hesap
larını inceleme Komisyonu raporuna dair 
Anayasa Komisyonu raporu (5/44) 56:60 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zaytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Milletvekili 
îsmet Olgaç'm, Millî Korunma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin geçici ikinci maddesi hakkında Büt
çe Komisyonundan istenilen mütalâaya dair İçiş
leri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi, okundu. 
Üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra Büt
çe Komisyonunun mütalâa bildirmesi, kabul 
olundu. 

Hatay Milletvekili Cavit Yurtman'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Eefik Ko-
raltan'm Samandağı İlçesindeki beyanatına da
ir sorusu, okundu. Adalet Bakanı bu soruya 
vereceği cevabın, 35 nci birleşimde Hatay Mil
letvekili Hasan Reşit Tankut 'un sorusuna verdi
ği cevabın aynı olacağını bildirdi. 

Yozgad Milletvekili Faik ' Erbaş'm, Yoz-
gadlı Cura Salih'in mirası hakkındaki sorusu ile 

Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, Ada
pazarı Askerî Bakım Fabrikasının tevsii mak-
sadiyle 1910 yılında kamulaştırılmasına teşeb
büs edilen muhtelif eşhasa ait araziye takdir 
edilen kıymet arasındaki farka, bu husustaki 
dâva safahatına ve hakem kurulunun ücretle

rine ve çalışmalarına dair sorusuna, Adalet Ba
kanı cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'm, 
bâzı illerde kurulması plânlaştırılan et kombina
larına ve bu meyanda birçok para sarfiyle mal
zemesi kısmen temin edilmiş olan Erzurum Et 
Kombinasının ne zaman- faaliyete geçeceğine, 
yurdun muhtelif köşelerinden İstanbul'a gön
derilen hayvanların alım, satım ve kesim işle
rine dair olan sorusu, kendisi oturumda hazır 
bulunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'-
nun, kristal veya toz şekerden kesme veya küb 
şeker imali ile alım ve satımının men'i hakkın
daki karar dolayısiyle satışı mümkün olmıyan 
vo fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kalmış 
olan esnafın zarardan vikayesi için bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair sorusu ile 

Kütahya Milletvekili Mccdet Alkin'in, Güm
rük Tarifesinde yapılması düşünülen, değişik
likler hakkındaki çalışmaların ne safhada oldu
ğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığının 
açıklanmasına; ' r 

Hususi şahıslar tarafından şehir ve kasaba
lar arasında işletilen kamyon ve otobüslerin se
bebiyet verdikleri kazaların önlenmesi için ne 
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gibi tedbirler alındığına dair soruları ve 

İzmir Milletvekili Muhiddiıı Erener'in, Ga
latasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'in 
cenaze merasimi .sırasında mektebin önünde 
vukuagelen müessif hâdisenin mahiyetine dair 
sorusu, ilgili bakanlar oturumda hazır bulun
madıklarından gelecek birleşime bırakıldı. Çok
luk olmadığı anlaşıldığından 

26 . I I I . 1952 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Çorum Milletvekili 

F. Apaydın S. Baran 
Kâtip 

Çanakkale Milletvekili * 
Ö. Mart 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Kesinhe-

sap Kanunu tasarısı (1/360) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

2. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının uzatılması hakkında teati 
edilen mektupların onanmasına dair Kanun ta
sarısı (1/361) (Dışişleri ve Ticaret komisyonla
rına) ; 

Tezkereler 
3. — Ankara Milletvekili Dağıstan Biner-

bay'm Milletvekilliği dokunulmazlığının, kaldı

rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/296) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 

4. — Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fe-
nik'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/297) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 

5. — Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'-
nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/298) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 
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BİRÎHCÎ OTÜEUİ 
Açılma saati : 13,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATÎPLEE : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum). 
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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim, 
mevcut olan arkadaşlar lütfen biraz yüksek ses
le işaret buyursunlar. 

(Yoklama yapıldı). 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. • 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Bütçe müzakeresinden sonra 20 - 25 
gün kadar istirahat ettik; fakat görüyoruz ki, 
hiçbir gün ekseriyet teşkil edemiyoruz. Bil
hassa bâzı arkadaşlarımız var ki, 58 gün gelmi

yor, son iki gün geliyor, bu suretle müddetini 
tamamlamış oluyor. Makamı Riyasetten rica 
ederim, bu arkadaşlar hakkında İçtüzüğün hü
kümlerini tatbik etsinler. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

BAŞKAN — Esasen ekseriyet bulduğumuz 
halde yoklamayı tam yapmaktan maksa
dımız, ekseriyeti tesbit etmektir. Üç oturum 
tam yoklama yapmak suretiyle vaziyeti tesbit 
edip gelmiyen arkadaşlar hakkında İçtüzüğün 
hükümlerini tatbik etmeye Riyaset Makamı ka
rar vermiştir efendim. (Bravo sesleri). 

Oturum açılmıştır. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANÎNİ 

1. — Avrupa Konseyi ile Avrupa Ekonomik 
îş Birliği Teşkilâtı Bakanlar Komitesinin yapa
cakları toplantılara katılmak üzere Paris'e gi
den Dışişleri Bakanı Fuad Köprülû'ye Başbakan 
Adnan Menderes'in'vekâlet edeceğine dair Cum
hur başkanlığı tezkeresi (3/295) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi ile Avrupa Ekonomik îş 

N KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Birliği Teşkilâtı Bakanlar Komitesinin yapacak
ları toplantılara katılmak üzere Paris'e giden 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne 
kadar kendisine Başbakan Adnan Menderes'in 
vekâlet edeceğini saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A. — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Grümüşane Milletvekili Kemal Yörük-
oğlu'nun, kristal veya toz şekerden kesme veya 
kilb şeker imali ile alım ve satımının men'i hak
kındaki karar dolayısiyie satışı mümkün olmı-
yan ve fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kalmış 
olan esnafın zarardan vikayesi için bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair sorusuna Maliye Bakanı 
Basan Polatkan'ın sözlü cevabı (6/558) 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu arkadaşımız 
buradalar mı? (Burada sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kristal veya toz şekerden kesme veya küp 

şeker imali ve bu suretle imal edilmiş bu nevi 
şekerlerin alım ve satımının Bakanlar Kurulun
ca ittihaz buyurulan 846 sayılı kararla moned.il-
diği malûmdur. 

Ancak; satış maksadiyle alıp da karar tari
hinde ellerinde kalmış olan bu nevi şekerlerin 
ne gibi bir muameleye tâbi tutulacağı keyfiye
tinin mevzuubahis kararda derpiş edilmemesi 
yüzünden ekseriyetini az sermayeli küçük esnaf 
teşkil eden vatandaşların mutazarrır oldukları 
şüphesizdir. 

Binaenaleyh, vatandaşlarca daha evvelden 
derpiş edilmesine imkân olmıyan böyle bir meni 
karan dolayısiyie bugün artık satışı mümkün 
olmıyan, fakat ellerinde bu nevi şekerlerden 
kalmış olan esnafın zarardan • vikayeleri için 
her hangi bir tedbir alınıp alınmadığının, alın
mış ise mahiyetinin, alınmamış ise sebebinin Ma
liye vo işletmeler Bakanları tarafından sözlü 

olarak izah buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 
Gümüşane Milletvekili 

Kemal Yörükoğlu 

MALÎYE, BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Kristal toz şekerden kesme ve 
küp şeker imaliyle alım ve satımının men'i hak
kındaki ilk kararda derpiş olunan müddetin hi
tamında, bu karardan önce ticaret maksadiyle 
satmalmmış bu kabîl şekerlerden ellerinde bu
lunduranların bu şekerlerini satabilmeleri için 
ilk kararda verilen müddetin 30 Nisan 1952 gü
nü akşamına kadar uzatılmasına Hükümetçe ka
rar verilmiştir. 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Efendim, Hükümetin almış olduğu tedbir ye
rindedir. Bendeniz, bu tedbirin alınıp alınma
dığı hususunda şüphe hâsıl ettiğim için bu şüp
henin izalesi bakımından bu takriri vermiştim. 
Bu tedbir alınmıştır; sayın Maliye Bakanına 
ve dolayısiyie Hükümete teşekkürlerimi arzedeu 

rim. 

2. — Erzurum Milletvekili Sabri Erdu-
man'ın, bâzı illerde kurulması < plânlaştırılan et 
kombinalarına ve bu meyanda birçok para, sar-
fiyle malzemesi kısmen temin edilmiş olan Er
zurum Et Kombinasının ne zaman faaliyete ge
çeceğine, yurdun muhtelif köşelerinden İstan
bul'a gönderilen hayvanların alım, satım, ve ke
sim işlerine dair Ekonomi lie Ticaret Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/591) 
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BAŞKAN — Sabri Erduman arkadaşımıza 

malûmat olarak arzediyorum : Sorularının ce
vabı, Ekonomi ve Ticaret-Bakanı burada bulun
madığı için, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. —• Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, 
Gümrük Tarifesinde yapılması düşünülen deği
şiklikler: hakkındaki çalışmaların ne safhada ol
duğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığının 
açıklanmasına dair Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/594) 

BAŞKAN— Bu üçüncü saru Mecdet Alkin 
arkadaşımıza aittir, Gümrük ve Tekel Bakanı 
İstanbul'da olduğu için gelecek birleşime talik 
edilmiştir. 

-i. —•• Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, 
hususi şahıslar tarafından şehir ve kasabalar 
arasında işletilen kamyon ve otobüslerin sebe-

1952 0 : 1 
biyet verdikleri kazaların önlenmesi .için ne gi
bi tedbirler alındığına dair Ulaştırma 'Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/595) 

BAŞKAN — 4 ncü Sual de Mecdet Alkin 
arkadaşımıza aittir, Ulaştırma Bakanına mü
teveccihtir, Bakan burada olmadığı için gele
cek birleşime kalıyor. 

o. — İzmir Milletvekili Muhiddin Eriener'in, 
Galatasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'-
in cenaze merasimi sırasında mektebin önünde 
vukuagelen "müessif hâdisenin mahiyetine dair 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/596) 

BAŞKAN•— 5 nci sual de, İzmir Milletveki
li Muhiddin Erener arkadaşımız'burada olma
dığı için gelecek birleşime talik edilmiştir. 

Gündemin diğer maddelerine geçiyoruz. 

1. — Kars, Milletvekili Hüseyin Cahid Yal
çın 'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar-
mia Komisyon raporu (3/281) [1] 

(Rapor okundu) 

•BAŞKAN -T— Rapor.hakkında söz istiyen yok. 
Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul edenleı... 
Etmiy.enler.i-. Kaimi edilmiştir. 

2. —Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eli 
ve Mardin Milletvekili Aziz Urashn milletvekil
liği dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/225) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? • .. 

Ercüment Damalı-! 

[1] 108 saydı basmay;azı 
dadır. 

[2] -107 sayılı basmayzaı 
dadır. 

tutanağın sonun-

tutanağın sonun-

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ERCÜMENT DAMALI. (Sivas) — Muhte
rem arkadaşla)*; bendeniz raporun okunmasın
dan elde ettiğim ufak bir mevzuu huzurunuzda 
arzedeceğim, kaldırılsın veya kaldırılmasın ko
nuları üzerinde mütalâa beyan etmiyeeeğim, o 
hususta nihayet reyimi vereceğim. 

Hep beraber okuduğumuz raporda, suçun ma
hiyetine temastan ziyade suçun işlenmiş olup 
olmadığı, yani delilin mevcudiyet veya ademi-
mevcucliyeti üzerinde durulmaktadır. Zannedi
yorum ki, komisyonun (suç işlenmiş midir) (işlen
memiş midir) konusuna el atması yetkisi dışında
dır. (Bravo sesleri). 

Komisyon, bir milletvekili arkadaşımızın dos
yası kendi eline geldiğinde doğrudan doğruya 
teşriî mahiyetin ref'i bakımından sadece suçun 
mahiyetine bakacaktır. Suçun mahiyeti Anaya
sanın malûm maddesinin ihlâli suretinde tecelli 
Jdiyorsa, suç vardır, yoktur, delil azdır, çoktur 
onusuna asla temas etmeksizin - Çünkü tama

men yetkisi dışındadır - kararını verecektir. Bu ul
arla bu hususa temas etmekten kendimi alama

dım. Çünkü takdir edersiniz ki, bu bir Anayasa 
meselesidir. 

SEMİ ERGİN (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım; evvelâ Ercüment Damalı arkadaşımızın 
temas ettiği noktaya cevap vermek isterim. Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından müteşekkil bu-
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lunan karma komisyon, kendisine teşriî masuni
yetinin kaldırılması talebiyle gelen milletvekili- i 
nin evrakını iki cihetten tetkika mecburdur: 

Birisi; suçun mahiyeti, diğeri işlenip işlenme
diğidir. Müddeiumumilik kanaliylc Adalet Ba
kanlığından Meclise bir milletvekilinin Anayasa
nın 12 nci maddesine temas eden bir suçu vasıf
landırılarak gönderildiği zaman, yalnız suçun 
vasfına dayanarak, o milletvekilinin teşriî masu
niyetinin kaldırılmasını, ne Anayasamız ne de ı 
İçtüzüğümüz hiç bir zaman kabul etmez. Evvel j 
emirde komisyonun, içtüzükte tasrih edildiği I 
gibi, o milletvekilinin işlenilen suçu işleyip işle
mediğine kanmış olması lâzımdır. Bu da delilleri ı 
tetkikle olur. 

ikincisi; Karma Komisyon, deliller birbirine 
mûbayin olduğundan masuniyeti teşriîyenin 
kaldırılmasına lüzum görmemiştir ki, varittir. 

Arkadaşlarım; su-komisyon olarak bu evrakı 
tetkik ettiğimiz zaman Aziz Uras arkadaşımızın 
Bilecik toplantısında, raporda tasrih edilen 
sözleri söylediğinin bir zabıt varakasiyle tesbit j 
edilmiş olduğunu ve zabıt varakasını imza eden
lerden gayrı şahitlerin de bu ifadeleri teyit etmiş | 

. olduklarını görürüz. Şimdi burada bir suç mev
cuttur. Suç, mahiyeti itibariyle, teşriî masuniye
tin kaldırılmasını icabeden bir suçtur. 

ikincisi; deliller hakkında bir zabıt varakası j 
mevcuttur. Bu zaptı teyit eden ayrıca şahitlerin j 
ifadeleri de vardır. Bu ifadelerin ve zabıt va
rakası mumzilerinin beyanları arasındaki ufak 
tefek müb ay enetin hal mercii ne komisyon, ne 
de B .M. Meclisidir. Bu ifadelerdeki mübaye-
netin hal mercii ancak kazai mercidir, yüksek 
mahkemedir. Esasen biz, komisyon olarak, de- j 
lil dinliyemeyiz. Ancak mahkemedir ki, yeni 
şahitleri dinliyecek, yeni deliller bulacak ve 
ondan sonra da Aziz Uras arkadaşımızın bu su
çu işleyip işlemediğine kaani olacaktır. Fakat 
(biz Meclis olarak, Meclisin komisyonu olarak 
daha evvel evrak üzerine intikal etmiş olan şa
hitlerin ifadelerine bağlı bulunmaktayız. Çok 
ümit ederim ki, Aziz Uras arkadaşım mahkeme
ye gider ve beraet kararı alır. Bu hususta bi
zim vereceğimiz kararın mahkemeyi hiçbir su- ı 
retle takyit etmiyeceğine göre Aziz Uras arka- { 
dağımızı hal mercii olan mahkemeye gönder- j 
mek zarureti aşikârdır. Aziz Uras-arkadaşımız, i 
mahkemede Türk Milletinin varlığı ve mukad- j 
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desatı aleyhine söylediği iddia edilen sözleri 
söylemediğini tesbit ettirir ve tekrar aramıza 
karışır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (izmir) — Sayın arkadaş

lar, bundan birkaç celse evvel bir arkadaşımı
zın yine bu şekilde teşriî mesuniyetinin kaldı
rılması mevzuubahs olurken, raporda, suç un
suru, unsuru cürmi 'görülmediği kaydına temas 
edilerek ne Meclisin, ne de komisyonun bu şe
kilde (bir ifade kullanamıyacağmı beyan eyle
miş idim. Bu seferki komisyon raporunda da 
bunu görüyorum. «Şahitlerin ifadeleri arasın
da mübayenet olduğundan suç işlediğine kana
ati vicdaniye hâsıl olmamıştır.» deniliyor. Ce
za Muhakemeleri Usulüne göre savcılar bir su- • 
çun işlendiğine kâfi deliller 'gördükleri zaman 
âmme dâvası açarlar. Sorgu yargıçları, lehteki 
ve aleyhteki delilleri ele alıp takdiri delâile git
meden, dosyayı mahkemeye verir. Binaenaleyh 
Anayasa Komisyonunun tetkik ettiği dosyada 
lehte ve aleyhte şehadetler varsa bunun takdiri 
Anayasa Komisyonuna ve Meclise değil, ancak 
ve ancak, mahkemeye aittir. Anayasa Komis
yonu ve Meclisimiz de isnadedilen suçun Ana
yasa ve içtüzük hükümlerine göre teşriî masu
niyetin kaldırılması icabedip etmiyeceği nokta
sını tetkik ile mükelleftir; yoksa delilleri tet
kik ve tahlile gidemez. Bu itibarla ben de Se
mi Ergin arkadaşımın mütalâasına iştirak ede
rek, isnadolunan suçun mahiyetine ve bir kısım ' 
şahitlerin suçun vukuunu ifade etmelerine gö
re, bu arkadaşlar hakkında dokunulmazlığın 
kaldırılmasına karar verilmesi taraftarıyım. Te
menni ederim ki bu arkadaşlar, kendilerine is
nat edilen bu suçlardan hükmü adlî ile temiz
lenip yine aramıza dönerler. 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZIZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, bu 

kürsüye bu mesele için gelmek benim için fev
kalâde hazindir. Bu iş nasıl buraya gelmiştir, 
nasıl bu şekle girmiştir, Yüksek Meclisinizi 
nasıl işgal etmiştir?, insan bunu hayretle karşı
lıyor. Bendeniz her iki arkadaşımın fikrine, 
esasta değil, neticede tamamiyle muvazi ola
rak, mahkemeye gönderilmemi arzu ederim; he- „ 
yeti umumiyenin bendeniz hakkında vereceği 
bu kararı kemali şükranla karşılarım. 

Hâdiseyi arzedeyim. Ondan sonra karar müs
pet veya menfi ne olursa olsun elbette mutadır. 
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Arkadaşlar, yazm, yani Eylüle takaddüm 

eden aylarda bendeniz en az on beş tane kon
greye başkanlık ettim. Teker teker bunların 
hepsinde heyeti umumiyeyi Atatürk' ten son
ra Kore şehitleri için tazime kaldırdım, ondan 
sonra gündemimize geçtik. Ne partimin, ne şah
sımın Kore şehitleri hakkında bu çeşit bir fikri 
yaymasına imkân ve ihtimal nasıl tasavvur 
edilebilir. Bu şekilde söyliyeceğim bir lâkırdı 
benim kardeşimi, amcazademi ve bizzat kendi
mi rencide etmez mi?. 

Arkadaşlar bunu işittiğim zaman ben Gümü-
şane'de idim, bir gazete yazmış, hayret ettim. 
Orada Abbas Çetin arkadaşımız da vardı, baş
ka milletvekili arkadaşlarımız da vardı, bende
niz de vardım. 

Arkadaşlar, konuşmam aynen şu şekilde
dir rBugüne kadar Kore'ye gönderilen asker
lerimizden şehit düşenlerin mübarek kam hâlâ 
gereği gibi değerlendirilmemiştir. «Değerlendi
rilmemiştir» tâbiri eğer bu mânaya geliyorsa 
ben bu cürmün failiyim. 

Arkadaşlar; orada Demokrat Parti millet
vekilleri de vardı. Benim o vakit söylediğim 
söz, bizim Atlantik Paktına girip giremiyeceği-
mi^in meşkuk, bulunduğu ve hattâ Benelüks 
hükümetlerinden birisinin itiraz edeceği söylen
tilerinin devam etmekte olduğu bir zamana te
sadüf etmekte idi. 

Arkadaşlar; ben bir doktorum; bir hocaya ya
kışacak şeyi söylemeye ne meslekim ve ne de 
kültürüm müsait değildir. «Kore'de ölen şehit 
değil, burada ölen şehit..» Bu, ne demektir?. 
halktan ve Demokrat Partiden birçok vatan
daşlar vardı. Ben orada böyle bir şey söyliyc-
yim ve sonra da söylemediğimi iddia edeyim. 
Bu, ne siyasi ahlâka yakışır ve ne de şahsi ah
lâka. Bu, tamamen ahlâka mugayirdir. 
Söylenilen bir şeyi inkâr etmek, bütün 
şahsiyetinden teeerrüt etmek demektir. 
Semi arkadaşımın ve savunmamı alan 
arkadaşların, böyle bir şey söylemedim dediğim 
vakit inanmaları icabederdi ve inanmamaları 
için bir sebep mevcut değildir. 

Arkadaşlar hâdise şöyle cereyan etmiştir: 
Benim bu sözlerimi iki polis, bir komiser tesbit 
etmişler, fakat bu, zabıt varakası değil arka
daşlar. Sayın arkadaşım Sadık Eti 'nin söyledik
lerini bir komiser, iki polis emniyete yazıyorlar. 
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Bu, şayi oluyor, gazeteye inikas ediyor. Bu söz
lerimi derhal Demokrat Partiye mensup Millet
vekili arkadaşım da işitmişlerdir. Evrak tetkik 
ediliyor; birisi diyor ki, «evet söyledi, ama ki
min söylediğini bilmiyorum.» Birisi diyor ki ; 
«komiser böyle söyledi, ben de böyle yazdım.» 
Evrak aynen böyledir. Gazeteye inikas eden kı
sım da Cumhuriyet Gazetesi muharriri tarafın
dan verilmiş. Demokrat Milletvekili bir arkadaş 
bizlere cevap verirken duymuş, gazetesine yaz
mış. Sonra ifadesi alınırken toplantıda verilen 
cevaptan bu haberi aldığını söylemiştir. 

Benim en çok üzerinde durmak istediğim 
şey, Semi arkadaşın bulunduğu, su - komisyon
da «şahsan ben böyle bir şey söylemedim» dedi
ğim halde, aksini varit ve sabit görerek buraya 
çıkıp bu şekilde konuşmasıdır. 

Ben ancak bu densiz ve mânâsız lakırdıyı 
söylediğim zehabına varılmaması için kürsüye 
çıktım, Karar ve tensip sizindir. Her hangi bir 
fikir ve beyanda bulunacak değilim. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem 
arkadaşlar, ben de Adalet Komisyonunda üye 
olmak münasebetiyle bu kararın verilmesinde 
hazır bulundum ve teşriî masuniyetin kaldırıl-' 
mamasına dair verilen karara muhalif kaldım. 
Şimdi bunun sebebini arzetmek istiyorum: 

Her hangi bir suça adalet mekanizması mut
tali olunca Cumhuriyet savcısı tahkikata baş
lar. Buna hazırlık tahkikat denir. Bu tahkikat
ta savcı suçun işlendiğine dair bir delil bula
mazsa doğrudan doğruya ademitakip kararı ve
rir; iş ne ilk tahkikata ve ne de son tahkikata 
akseder ve mesele de bu suretle kapanmış olur. 

Halbuki savcı suç olduğuna dair ufak tefek 
deliller görürse, bu delillerin takdiri mahkemeye 
taallûk ettiğinden, doğrudan doğruya mahkemeye 
sevkedilir ve bu delilleri mahkeme takdir eder. 

Şimdi bunu arzettikten sonra esas meseleye 
gelelim: Buradaki meselede delillerin takdiri 
komisyonun vazifesinden madut değildir; ko
misyon delillerin takdiri cihetine gidemez. Eğer 

komisyon delillerin takdiri cihetine gidip de buna 
müsteniden netice olarak «suç yoktur» derse ve 
bilâhara da devre sonunda bu arkadaş bilfarz 
adalet huzuruna gider de adalet huzurunda mah
kûm olursa bu hal, teşri salâhiyetini haiz olan 
Adalet Komisyonu ile adalet müessesesi arasın
da bir tezat teşkil eder. Birisi «suç yoktur, bu
radaki deliller şayanı itimat ve ihticaca salih 
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değildir» diyor, diğeri ise o delillere müsteniden 
«Devre sonuna bırakılması» diye hüküm veri
yor. Binaenaleyh böyle bir tezad meydana gelin
ce, delillerin takdiri cihetine gidilmesi suç olup 
olmaması noktai nazarından komisyonun bir ne
ticeye varması doğru değildir. Komisyon ancak 
Anayasaya göre üzerine atılan suçun, teşri ma
suniyetinin kaldırılmasını mucip olup olmıyaca-
ğı noktasından mütalâa , serdedecektir. Binaen
aleyh buradaki sııç.dan ağır cezayı mucip mevad-
daır olduğuna göre, bu işlerin de teşriî masuni
yetin kaldırılması lâzımdır. Delillerin takdiri 
cihetine gidikneyip teşriî masuniyetin kalktık
tan sonra muhterem arkadaşımız Aziz Uras'in 
burada söylediği sözleri, adalet muvacehesinde 
söylemesi ve'savunması icabeder. Meselâ burada 
«zabıt varakası bir zabıt değildir, bir rapordur» 
diyor. Rapor mu, zabıt varakası mi, bununla bir 
hükme gidilir mi, gidilmez mi, onu biz bileme
yiz, bunları mahkeme tâyin ve tesbit eder. 

Sonra, şahadet üzerinde durması da doğru 
değildir; bunun üzerinde mahkeme durur, bura
da yapmış olduğu savunma adalet huzurunda 
yapması icabeden bir savunmadır. Binaenaleyh 
bendeniz, suç ağır cezalı mevaddan olduğu için 
ve komisyon delillerin takdiri cihetine gidemiye-
ceğinden, teşriî masuniyetin kaldırılması taraf
tarıyım. 

Mâruzâtım, bundan ibarettir. 
BAŞKAN — ismail Aşkın. 
İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlar, söz almaya hiç niyetim yoktu. Fa
kat Aziz Uras arkadaşımız, Bilecik'te nasıl ko
nuştuğunu burada söylerken «Kore'de ölcrlör 
şehir'' değildir» demediğini iddia ettiler. 

Ben aynı toplantıda idim. Arkadaşlar, maa
lesef Aziz Bey arkadaşımız aynen «Kore'ye as
ker kararsız gitmiştir, Kore'yi bir 'mezbahaya 
çevirdiler,. Kore'de ölenler şehit değildir» de
miştir. Bu : sözü binlerce Bilecikli de işitmiştir. 

'Sözlerim bundan ibarettir. (Soldan bravo ses
leri). • 

BAŞKAN — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; müzakere ettiğimiz mesele hakkın
da kesin, bir karara varabilmek için buna dair 
Anayasanın-«1-7 nci maddesinin 1. fıkrasını bir
likte okumamız icabeder. . • 
,; «Bir milletvekili ne Meclis içindeki oy,' dü-

.1952 O : 1 
I şünee ve demeçlerinden, ne de Meclisteki oy, dü

şünce ve demeçlerini Meclis dışında söylemek 
ve açığa vurmaktan sorumlu değildir.» . 

Şimdi bu fıkraya beraberce bir göz attıktan 
sonra sayın arkadaşımız Aziz Ûras'a isnat edi
len meseleye gelelim : Aziz Uras bir seçim nut
ku söylediği zaman buna dair olan delilleri ha-

| kikatta müspet veya menfi olabilir. Bunların 
hepsini bir tarafa bıraktıktan sonra evvelâ de
meçteki durumu göz önüne almak lâzımdır. 

| Bir milletvekilinin Meclis içindeki beyanatı si-
! yasidir. Bir milletvekilinin Meclis haricindeki 
I siyasi düşüncelerini aksettirmesi Anayasanın17 

nci maddesinin 1 nci bendi kendisini mesuliyet 
dışında bırakan bir hâdisedir. (Bu nokta anla
şılmadı sesleri). Şu halde maddeyi tekrar aıze-
deyim : 

«Bir milletvekili ne Meclis içindeki oy, dü-
' şünce ve demöçleriııden, -ne de Meclisteki oy, 

düşünce ve demeçlerini Meclis dışında söylemek 
ve açığa vurmaktan sorumlu değildir» deniyor. 
Anayasanın hükmü budur. Büyük Millet Mec
lisini teşkil eden muhterem Heyetiriizin asıl 
sığındığı kudret kaynağı bu maddede, bu fıkra
da mündemiçtir. Zaten bir milletvekilinin siya
si sebeplerle gerek Meclis içinde ve gerekse 
Meclis 'dıgında bir beyanda bulunması* bu mad
de hükmünce masuniyetini icabettirir. Binaen
aleyh isnadedilen suçta, arkadaşımızın hareke-
tindeki kıstası nazarı dikkate almak icabeder. 
Eğer bu hareket siyasi ise, deliller ne kadar müs
pet olursa olsun, hakkında hiçbir muamele yap
maya imkân yoktur. Benim mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Zihni Betil, 
Lütfen gürültüyü keselim, ses mikrofondan 

aksediyor ve hatip arkadaşımızın konuşmasiyle 
karışıyor, sözler anlaşılmıyor. 

ZİHNİ BETÎL (Tokad) — Muhterem arka
daşlarım; bu hâdisenin Karma Komisyonda gö
rüşülmesi sırasında, Anayasa Komisyonu üyesi 
sıfatiyle ben de hazır bulundum ve Karma Ko
misyon, arkadaşımızın teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına mahal olmadığına dair olarak ço
ğunlukla verdiği krara ben de iştirak ettim. 

Arkadaşlarım; her şeyden önce çok ehemmi
yetli olan şu noktaya dikkatinizi bilhassa çek
mek isterim: 

İçtüzüğün 180 nci maddesinde (Hazırlama 
Komisyonu incelemeler sonunda kanarsa) deniL 
mektedir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 

- . 4 2 — 
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"Cumhuriyet savcılarını.; hazırlık tahkikatı so
nunda, sanığın isnat olunan suçu işlediği zan-
nıhı hâsıl edecek emare ve karineler eîde edil
diği takdirde dâva açmaya mecbur eder. Sorgu 
yargıçlarım da kâfi sebepler mevcut olduğu 
takdirde son tahkikatın açılmasına karar ver
meye mecbur addeder. Fakat mahkemeler, son 
tahkikattan edindikleri kanaate göre delilleri 
serbestçe takdir etmek imkânına sahiptirler. 
Cumhuriyet savcısı, sorgu yargıcı ve mahke
meler arasında, delilleri takdir etme bakımın
dan yetki farkı gözeten kanun vâzıı, İçtüzüğün 
180 nci maddesindeki . (Komisyon kararına) 
sözünü, gerek hazırlama komisyonuna, gerek 
karma komisyona., gerekse Büyük Millet Mec
lisine geniş ölçüde takdir yetkisi vermek mak-
sadiyle kullanmıştır. «Komisyon kanarsa» sö
zünü, mücerret isnat üzerine, teşriî .masuniyet 
ref'edilir, mânasında almaya imkân yoktur. 
• Arkadaşlarım; karma komisyon, çoğunlukla 

ittihaz ettiği kararda, aynen:. «Aziz. Uras'm, 
kendisine isnat olunan suçu işlediğine kanaat 
getirilmediği gibi, sarf eylediği iddia olunan 

: sözlerin Ceza Kanununun 161 nci maddesinde 
yazlı suç mahiyetinde görülmediğinden muma
ileyhin milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal olmadığına... karar verildi 
demekle, iki sebebe istinat etmektedir. Bir kere 
Aziz Uras'm, sarf ettiği iddia olunan sözleri, sar-
f etmediği kanaati hâsıl olmuştur, sonra, sarf et
tiği sabit olan sözler de suç teşkil etmemektedir. 

Arkadaşlarım; dosya tetkik edildiği zaman 
görülecektir ki: Hâdise, gündüzün yüzlerce ki
şinin huzurunda vukuagelmiştir ,ara seçim mü
nasebetiyle birlikte yapılan bir açık hava toplan
tısında, Aziz Uras bir konuşma yapmıştır, bu 
konuşmasında arkadaşımız Kore 'ye asker gön
dermeye dair olan karara temas etmiştir. Fakat 
kendisine isnadedildiği veçhile, Kore'ye asker 
göndermeye mecbur değildik, beyhude yere gön,-. 
derdik, kanlarını beyhude yere akıtıyoruz, Ora
da ölenler şehit değildir, Kore mezbaha oldu, 
yolunda bir söz söylememiştir. 

Arkadaşlarım; konuşmanın cereyan ettiği 
gün, üç zabita memuru tarafından tutulmuş ve 
altı gene bu üç zabıta memuru tarafından imza-
edilmiş bir kâğıt vardır. Bu kâğıdın ve onun üze
rine yapılan tahkikatın objektif hulâsasını iste
mek hakkımızdır, bunu, arzu ettiğimiz takdirde 
Karma Komisyon Sözcüsü yapar, Ö evrakı bu-
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i rada aynen okumak da mümkündür. O zaman 

göreceksiniz ki, tutulan kâğıt bir tutanak değil
dir, toplantıdan, toplantının yer ve zamanın
dan, toplantıda ' konuşulanlardan ve bu arada 
Aziz lirasın'da konuştuğundan ve şunları söyle-

I diğinden bahseden bir rapordur. Hazır bulunan 
| şahısların imzasına arzedilmemiştir. Sonra, bu 

rapor, Aziz Uras hakkında hazırlık tahkikatına 
esas olarak ile alınmıştır. , Hazırlık tahkikatı es
nasında Aziz Uras'm kendisine isnadedilen scV 
sü, söylediğini bildiren tek tanık çıkmamıştır. 
evrak okunduğu zaman vuzuhla' göreceksiniz ki, 
isnadı teyit eden tek tanık yoktur. 

Vaktinizi fazla almamak için sözlerimi uzat-
mıyacağım, Mâruzâtımı hulâsa ' etmekle iktifa 
edeceğim: Gerek Hazırlama Komisyonunun, ge
rek Karma Komisyonun, gerekse Yüksek Heye
tinizin bu konudaki takdir yetkisi, isnadolunan 
suçun işlenip işlenmediği' noktası üzerinde dur
maksızın, sadece, sanığın işlediği isnadolunan 
suçun teşriî masuniyetin ref ini istilzam eden 
suçlardan olup olmadığını araştırmak; suretiyle, 
şayet böyle ise, teşriî masuniyetinin ref ine, de
ğilse kovuşturmanın devre sonuna bırakılmasına 
karar vermekten ibaret değildir, bu yetki, aynı 
zamanda fiilin hakikaten işlenip işlenmediğinin 
ve bir suça konu teşkil edip etmediğinin takdiri
ne de şâmildir. 

Fiilin işlenildiğine ve suç teşkil ettiğine ka
narsanız teşriî masuniyetin ref'ine karar verir
siniz, kanmazsanız kovuşturmayı devre sonuna 
bırakırsınız. Evrak okunduğu zaman veya hâdi
se objektif olarak Yüksek Huzurunuza arzedil-
diği zaman göreceksiniz ki, ortada delil yoktur, 
kandığınız takdirde teşriî masuniyetin ref'ine 
karar vereceksiniz, fakat kanmaklığınızı icabet-
tiren hiçbir delil mevcut değildir. Bu sebeple, 
Aziz Uras arkadaşımızın teşriî masuniyetinin 
ref'ine karar vermek, lüzumsuz olarak kendi
sini adlî mercilere göndermek ve adlî mercileri 
de lüzumsuz olarak işgal etmek demek olacaktır. 

Arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken bir nok
taya daha temas edeceğim : Kendisine suç is
nadedilen şahsın adaletten nasibini alması el
bette ki lâzımdır, icabederse mahkemeye gitme
li, hesap vermeli, suçlu ise ceza ıgiymeli, masum 
ise beraet etmelidir. Fakat, unutmamalıyız ki, 
masum oldukları dalha mahkemeye gönderilme
den önce anlaşılan vatandaşları bir sürü forma
litelere mâruz bırakmak suretiyle, sebe'psiz ve 

— 43 — 
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delilsiz olarak mahkemelere sevketmek sure
tiyle muztarip etmeye de hakkımız yoktur ar
kadaşlar. Takdir, sizindir. 

'BAŞKAN — Mehmet Daim 'Süalp. 
MEHMET-DAİM SÜALP (Siird) —Muh-

terem arkadaşlar; İçtüzüğün 180 nci maddesi 
diyor ki; , (bir milletvekiline, Anayasanın on 
ikinci ve yirmi yedinci maddelerinde söylenen 
yasak eylemlerden, biri isnatlanır, Hazırlama 
Komisyonu da incelemeler sonunda buna ka
narsa - Ibu kanarsa kelimesine dikkat nazarları
nızı ,celboderim - milletvekilliği 'dokunulmazlı
ğının kaldırılması jgereğine kanıtlı bir , rapor 
hazırlıyarak....) kanıtlı, yani. esbabı mucilbeli. 

' Evvelâ- suç işleyip işlemediğine, işlemişse sözü 
geçen-iki-maddede tadat edilen suçlardan olup 
olmadığına kanaat ketirecek ve (bu kanaatini 

,<csba.bımuciboyc istinat ettirerek bir rapor ha-
.zırlıyâcaktır. Evvelâ Karma 'Komisyon, Hazır
lama' Komisyonunun raporunda böyle bir esba
bı mucibe var mı, yok mu? Şu elimizdeki rapor 
ondan bahis değildir. Eğer .öyle (bir esbabı mu
cibe varsa, Hazırlama Komisyonu bu..kanaate 
•varmamışsa Karma Komisyonu 'da bunu rapo
runda göstermesi veya sözcünün (burada bunu 
ifade etmesi lâzımdır. Meclis bu hususla ezbe
re, esbabı anuciıbesi malûm olmıyan işler husu
sunda menfi veya müspet bir karara varamaz. 
'Bu itibarla' raporda esbabı mucibe zikri' gere
kir; (bu olmadığı için rica ediyorum, komisyon 
sözcüsü burada esbalbı mucibeyi izah etsin. Ni
çin böyle bir kanaate varmamışlardır; Hazır
lama Komisyonunun hazırlayıp kendilerine tev
di ettiği raporda esbabı mucibe var mı, yok mu; 
verilmiş olan karar ittifakla mı, yoksa ekseri
yetle imi verilmiştir1? Bu hususun açıklanması 
içtüzüğün okuduğum maddesi ahkâm mdandır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
HALİS. TOKDEMİR (Gümüşane) — Kfon-

,dim, berideniz arkadaşını Doktor Aziz Uras'a 
isnat olunan suçun Anayasa ve İçtüzük muva
cehesinde teşriî masuniyetinin kaldırılmaması-

,nı istilzam-eder veya etmez hususu üzerinde ko
nuşmayacağım. 

Yalnız Aziz Uras arkadaşım konuşmaları 
arasında bir şey söyledi: (Su Komisyonu bu dos
yayı tetkik ederlerken benim savunmamı almış- | 
Jardı, savunmam sırasında, ben bu suçu işleme
dim, böyle bir şey söylemedim) diye iddia etme
lerine, rağmen ne komisyon ne de Şemi Ergin 
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arkadaşımız bizzat AzizUras'm bu işte kendi
sine ̂ yakışır bir şekilde konuşmadığını imâ etti-
ler. Bendeniz Şemi >Ergin arkadaşımızdan .özür 
dilerim, kendilerini müdaffa etmek, kendileri
nin avukatlığını .yapmak bana düşmez, elbette 
gereken cevabı verirler. Ancak berideniz ide Su-
Komisyonunun bir üyesi bimâklığım itibariyle 
söz almak zorunda kaldım. 

Aziz Uras Arkadaşımız biraz evvel burada 
ikrar ettiler; komisyonda ben böyle1 bir şey söy
lemedim dememişlerdir; ben şu şekilde söyle
dim demişlerdir: 

Kore'de akıtılan kanlar lâyıkiyle değerlen
dirilmemiştir. Komisyonda söyledikleri söz, bi
raz evvel burada ifâde ettikleri gibi budur. 
Şimdi herkes bunu başka başka arilıyâbi-
lir. Bendenize göre komisyona göre .'diğer 
delâil, hattâ af buyursunlar, Doktor Aziz 
Uras arkadaşımızın başka yerlerdeki konuşma
larında da bu mevzua dokundukları, biz de bu
nun tevil yollu bir ikrardan başka bir şey olma
dığı zehabını uyandırmıştır. Nitekim Aziz .'Uras 
a rkadaşımız. ara;. seçimlerinde yalnız Bilecik'te 
değil, Gümüşane'de de vazifeli .idî. Gümüşane'-
nin, Kelkit kazasında, 8 Eylül 1951 târihinde, 
bi r Cumartesi güııü idi zannediyorum, meydan
lıkta vermiş olduğu seçim nutkunda aynı* sözle
ri tekrar etmiştir. Eğer. istiyorlarsa; arkadaşıma 
bunları derhal zabıtla ispata: hazırını. 

AZİZ URAS (Mardin) .— Ne söylediğimi 
lütfen nöyleyim. 

;HALİS TOKDEMİR (Devamla) — '.Zabıt 
burada, elimdedir. Bu zaptın sajdı buluriduğu 
dosya yakında ayrı bir takibatla Meclise gele
cektir. Niye gecikti bilmiyorum. Demin: de söy
lediğim gibi, Bilecik'te söylediği ve şimdi: ken
disine isnatlanan suça mevzu olan sözleri bura
da ayenen tekrar etmemiştir, ben şimdi buna 
muadil olan ve Kore'ye ait konuşmasında sarf-
ettiği sözlere ait uzun zabıttan, müsaade eder
seniz, sadece birkaç cümle okuyacağım. 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) —Resmî bir 
zabıt mıdır? 

HALİS TOKDEMİR (Devamla) — Zabıt 
resmî değildir, - şahısların tesbit ettiği bir za
bıttır; fakat:;resmî zabıtlar . dosyasında'mevcut 
olmasıdâzımgelir. Bu, şahsi olarak ve: orada bu
lunan vatandaşların infialini mucip olan :bu söz
lerini ileride inkâr etmemesi için tutulan ve bir-
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çok vatandaşların imzalarını ihtiva eden bir 
zabıttır; 

NÂŞİT FIRAT (Ordu) — Demek bundan; 

sonra ~ ağzımızı açabilirsek aşkolsun. 
HALİS TOKDEMÎR (Devamla) — Size bir; 

şey söylemedim, Naşit bey. * 
Zabıt aynen : «Demokrat Parti bir yıllık 

iktidarı zamanında evlâtlarımızı Kore'de kır
dırmaktan başka hiçbir şey yapmamıştır. Bun
ların kanlarının hesabını Demokrat Parti Hü
kümetinden soracağız» Diyor ve sonra başka şey
lerden bahsediyor; 

Bir de Aziz Uras arkadaşımız dediler ki : 
«Bilecik'te tutulan zabıtta hiç.bir -adamın imza
sı yok, yalnız polisin var». Polis adam değil 
midir? Polis oldu diye imazası bulunan her han
gi bir zabıt muteber olmıyacak mı? Bir de «Bu
rada: partililerden birinin imzası var, buda" 
pek şayaîıı itimat değildir, binaenaleyh bu za
bıt ihticaea salih değildir, doğru yola götür
mez» gibi bir ifadede bulundular, Bendeniz 
aynınoktai nazarda değilim; aksini iddia ede
ceğim; Dosyalarda zabıtlar mevsuk ve mazbut
tur. Şahitlerin buna ait ifadeleri de vardır. I 
Birkaç şahidin. ifadelerinde mübayenet vardır; 
onun tahkiki komisyonu ilgilendirmez; bu iş 
mahkemenin yetkisi dahilindedir; Aziz Uras 
mahkemede savuL'imasını.yapabilirler; bu suret-1 

le de hakime kanaati vicdaniye gelir. 
Bir de yine Aziz Uras arkadaşımız madem 

ki, bigünahtır, gerek şu okunanv/: zabıt varaka-, 
siyle ve gerekse kendisine isnat edilen suçtan 
dolayı mahkemeye gider... 

SIRRI ATALAY (Kars)..— Suçsuz yere ne
den ..gitsin?;; Mesele siyasidir.. 

HALİS TOKDEMÎR (Gümüşane)—Bu si
zi alâkadar etmez Sırrı ibey. Sözümü kesmeyin,; 
(Soldan'devam sesleri) • 

Aziz Uras biraz evvel savunmalarını yapar
larken çok heyecanlı idiler.; Madem ki, söyle
memiştirler, madem ki, bigünahtırlar. Bu tas-
niden kendilerini^ kurtarmaları lâzımgelir; Bu
nun için de kendi görüşü ile müdafaada bu
lunmak değil, mahkemeye gitmek gerekmekte
dir. Hattâ bizden; heyeti celilenizden malike-
meye "• gitmesi kararının verilmesini istemesi, 
bundan kormaması lâzımdır. 

Maruzatım bundan ibarettir; . 
BAŞKAN — Osman: Şevki giçekdağ. I 
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OSMAN ŞEVKİ ÇtÇEKDAĞ (Ankara), ~-

Saym arkadaşlar, Aziz .Uras arkadaşımızın teş-, : 
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Hazırla-?; 
m a Komisyonunun ittihaz ettiği kararı inceleyen 
Karma Komisyonun bir üyesi sıfasiyle söz. almış 
bulunuyorum, Karma'Komisyonda da ben,. Hazır
lama -Komisyonunun raporuna muhalefet,etmiş 
bir arkadaşınızım. Muhalefetimin sebebi şudur.. 

Burada Anayasanın .12 ve 27 <nci maddeleri, 
ve bu 12 ve 27 nci maddelere dayanan İçtüzüğün-
180 nci maddesi mevzuubahistir. 

180 nci maddenin ışığı altında biz Aziz'Uras. 
hakkındaki tahkikat evrakını baştan nihayete'> ka-c 
dar inceledik. Yine-180 nci maddenin teyit ettiği-
ruha göre Hazırlama Komisyonunun raporunu* 
ve düzenlenen hazırlık tahikatı' evrakını tatmin' 
edici, kandırıcı ve inandırıcı bulamadık; Bunun 
için de Vicdanımızla başbaşa'kalarak Hazırlama; 
Komisyonunun kararma muhalefet'ettik; yani 
arkadaşımızın ve bütün milletvekillerinin hassa-' 
siyetle muhafaza edilmesi lâzimgelen teşriî masu
niyet cihazının muhafazası babında karar'ittihaz -
eyledik. 180 nci madde gayet sarihtir. Hazırlama" 
Komisyonu hattâ teşriî masuniyetin" ref'ine İca-
rar verse ve bu karara ait inandırıcı' delilleri or
taya koysa, Karma Komisyon bunu incelediği za
man itminanı tam bulamazsa teşriî masuniyetin 
ref'i kararma teveccüh etmiyeeek ve o arkadaşın1 

teşriî masuniyetini mahfuz tutacaktır. 
İsmail Aşkın arkadaşımızın dediği gibi, ^mev

cut deliller Aziz Uras'm «Kore'yi bir mezbehaya ' 
çevirdiler, Kore'de ölenler şehit değildir» diye bhv 
söz söylediği inandırıcı delillerle 'taayyün etmiş;; 
olsa idi, bu arkadaşımızın bu sözleri millî muka
vemeti kırıcı bir suç olurdu ve teşriî masuniye
tini kaldırma yoluna bu sebeple gitmek yerinde 
olurdu. Gördük ki, mevcut deliller bu yolda de
ğildir; bunun içindir ki, vicdanımızın sesine uy
duk, teşriî masuniyeti ref kararını vermedik. 

Halis Tokdemir arkadaşımın ortaya koyduğu 
zapta gelince, arkadaşımızın ortaya koyduğu ifa
deler, hakikaten beyan edilmişse, âmme muva
cehesinde söylenmişse muhakkak millî., mukave
meti kırıcı bir suçtur; teşriî masuniyetinin ref'i 
lâzımgelir. Yalnız, bunlar söylenmişse adalet ci
hazı bunu katî ve kani delillere istinat . ettirsiji, 
ve öylece Yüksek Meclisin huzuruna sevk etsin., 

BAŞÇAN, — Necip? Bilge.; 
: NECİP; BİLGE .(Niğde) W Vazgeçtim*;; 
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M. REMZİ BÜGAK (Diyarbakır) — Efen

dim/Bendeniz bir arkadaşımızın teşrii masu
niyetinin ref'i üzerinde değil, daha ziyade bu 
vesile ile, canlanan ve bendenizi üzen bir zihni
yete temas etmek mecburiyetiyle, söz almış bu
lunuyorum. Bu iddiayı dinlerken 1950 seçim
lerine takaddüm eden günlere rücu ettim. O 
günlerde, sizleri bilmiyorum ama, bizim dairei 
intihabiyemizde herbirimizin üzerinde maalesef 
polis tarafından, jandarma tarafından tutulmuş 
buna mümasil, bir değil, birçok zabıtlar vardı. 
hattâ bugün aramızda milletvekili olarak bulu
nan bir arkadaşımız, Ekinci Bey ve onunla be
raber Bismil'e giden Etlıern Ulcay arkadaşları-
mızuı güya «biz.Demokrat Parti olarak iş başı
na gelirsek,, iktidara geçersek, yeşil sarık sara
cağız!». diye nutuklar söyledikleri hakkında bir 
iddia olmuş. Böyle bir zabıt var; arkadaşlarım yü
rekler acısı bu. Şayanı hayrettir ki, hele bu ar
kadaşlardan birisi, üzüntü ile ve bir kanaat 
vermek üzere arzediyorum, ancak bayramdan 
bayrama camiye gider. Bu iddia nasıl yapılmış
tır, şayanı hayrettir ve yürekler acısıdır. 

Çok istirham ediyorum; biz bu gibi zabıtlar
la, eski devirleri hortlatmıyalım. (Soldan «eski 
devirle ne alâkası yar» sesleri) 

Eüyet şahidi denen müesseseyi bugün ceza 
mevzuunda tamamen reddetmek yoluna giden 
bir temayül ;yarv Bundan yıllarca sene evvel, 
bir Amerikan mecmuasında okumuştum, müsa
adenizle arzedeyim : Orada bâzı ceza profesör
leri rüyet şahitlerinin ifadelerinin cezada kıy
meti olâmıyacağı iddiasını ileri sürmüşler ve 
iddialarını tevsik ve tesbit sadedinde de şöyle 
bir misal ortaya koymuşlardır : 

Bir sahne. Bir heyet bir tarafta, diğer bir 
heyet başka bir tarafta.. Sahneye bir şahıs çı
kıyor, muhtelif jestlerde bulunuyor. Beş altı 
dakika sonra sahneden çıkıp gidiyor. Hakem 
olan ve karar sahibi Olan heyet diğer heyeti 
fert fert birbirinden ayırarak dinliyor. Takri
ben yirmi kadar şahit,. gördüklerini birer birer 
söylüyorlar. Kimisi bu şahsın gayet güzel oku
duğundan bahsediyor, kimisi ceketinin rengin
den bahsediyor, kimisi düğmelerinin rengine 
kadar anlatıyor. Ama bunların hiç birisi, bu 
şahsın yaptığı en mühim hâdiseden bahsetmi
yor: Çünkü bu şahıs sahnede cebinden bir bı
çak çıkartmış, açmış, teşhir etmiş ve tekrar ye
rine koymuş. Bunu kimse görmemiş. Binnetice 
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iddia ediyorlar ki «rüyet şahitleri daima hâdi
seleri bu vaziyette hissî olarak görmektedirler.» 

Şimdi arkadaşlar, siyasi bir toplantıda her
kesin ancak kırpıntılarını zihninde muhafaza 
edebildiği konuşmaların şu ve bu şekilde cere
yan etmiştir, şu bu sözler söylenmiştir ve bina
enaleyh bu sözlere istinaden şu şahsın bu şekil
de , mahkemeye sevkedilmesi lâzımdır şeklinde
ki zabıtları biz yeniden kıymetlendirmeye • gi
decek olursak vaktiyle bizim başımıza gelen ve 
bizim felâketimizi mucip olan eski günlere dön
müş oluruz. (Soldan «ne münasebet» sesleri) 

Arkadaşlar, daha dün 1950 seçimlerine ta
kaddüm eden günler için her birimiz ayrı ayrı 
polis zabıtlarının sahte olduklarına işaret et
medik mit (Soldan gürültüler, masalara vur
malar, «o zihniyet bu zihniyet değil» sesleri). 
Ben muhterem arkadaşım, Aziz Uras arkadaşı
mızın müdafii değilim. (Müdafiisin sesleri). Ka
tiyen.. O zihniyetin hortlamasından endişe edi
yorum. (Gürültüler). 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Polis sahte
kâr değil, Halk Partisi sahtekâr, sözünü geri. al.. 
(Gürültüler). 

M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, şurada sizinle beraber dinledi
ğim rapordan edindiğim kanaat şu : Dosyada 
bir zabıt varakası var ve bu zabıt varakasını im
za eden de iki üç tane memur. Hak, söz sizin
dir. Burada zarar görecek olan memlekettir; top-
yekûn yeni baştan eski zihniyete gitmiş oluruz. 
(Asla sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN— Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, ben 

İsmail Beyle Halis Tokdemir arkadaşımızın söy
lediği iki noktaya temas edeceğim. Üzgün ola
rak arzedeyim ki, İsmail Bey arkadaşımız bilâf 
söylüyor. ıŞayet (toplantıda vardım, dinledim) 
derse (Dedi dedi sesleri). Derhal mahkemeye ve
rin. Arkadaşlar, benim konuşmam sırasında Ab-
bas Çetin arkadaşım ile Mahmet Sadık arkadaşım 
yanımda idiler, şayet onlar, evet, derlerse ben Mec
listen kendim istifa ederim. Arkadaşlar, benden 
densiz ve manasız, aşağı, softaca lâkırdının çık
mamış olduğunu ifade ediyorum ve ben bu den
siz, bu mânâsız, bu aşağılık lâkırdının ağzım
dan çıkmış olmadığını müdafaa ediyrum. Ken
dimi bu noktadan savunuyorum. Emir almış, 
asker olmuş, şehit oluyor. Ben, şehit değildir, 
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«üye avaz avaz bağırıyorum. Ne münasebet, bu I 
neyi kazandırır bana acaba? Ben softa mıyım, 
ilmü.fıkıh,mütehassısı mıyım? 

Sonra, Halis Tokdemir arkadaşımızla Gü-
müşane'de siyasi bir düello yapmıştım. Kore 
meselesinde, bizim, partinin doğrudan doğruya 
fikri ne ise onu söyledim. Bizim partinin öteden 
beri savunduğu fikirleri izah ettim. O siyasi 
konuşmada bu çeşit lâkırdılar söylemediğimi 
arzederim. Bu da hilaftır. Kelkit'teki konuş
ma, bitmek üzere iken Halis Tokdemir arkadaşı
mız bir kamyonla geldi. Ben de bizim adayımız 
olan Münir Hüsrev Göle ile bir taksi ile gittik. 
Dediler ki, Demokrat Partinin haline bakm, 
biz kamyonla gidiyoruz, onlar taksi ile geliyor. 
Onlar hırsız, biz hırsız; değiliz, halimize bakın 
şeklinde birşeyler söyledi. Ben de icabeden ce
vabı verdim, aramızda şöyle bir siyasi düello 
cereyan etmiştir. Eğer orada söylediklerimi, ar
kadaşımız, o zaman bu şekilde birşey cereyan 
etti ise zabıt halinde, şimdiye kadar gönderme-
mişse büyük bir günah işlemiştir. Çünkü arka
daşlar biz, siyasi kanaatlerimizi izhar ederken 
muayyen fikirleri savunuruz nihayet siyasetin 
de.bir namusu ve ahlâkı vardır, böyle götürü lâ
kırdı söylemek,, kulağının işitmediğini ağzının 
söylemesi kabilinden bir türrehat beyan etmek 
bir milletvekili için ayıptır. 

Bendeniz bunlar, savunma sadedinde değil, 
benim mahkemeden dönüşüme kadar, arkadaşın 
benim hakkımdaki beyanlarının sizler üzerinde 
ufak bir mesken yapmaması için kürsüye ikinci 
defa çıktım. Tekrar işhat ediyorum. Abbas Çe
tin oradadır, işte Mehmet Sadık Eti buradadır, 
onlar yanımda idiler. Böyle bir lâkırdı benim 
ağzımdan ne çıkmıştır, ne de çıkar arkadaşlar, 
Bakisi lâfügüzaftır. 

. BAŞKAN ~ Lûtfi Tokoğlu! 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim ben

deniz de huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Bunun esbabı mucibesi ara seçimlerinde Bilecik'te 
çalışmış olmaklığımdan doğmuştur. Bu mevzu 
uzadı, gitti. Bu arada Eemzi Bucak arkadaşımız 
iki mevzua, temas ettiler; Birincisi, şahadet mü
essesesinin psikolojik halini izah etmek, ben bu
na dokunmıyacağım. 

İkincisi üzerinde sarahaten durmak isterim. 
Bu memlekette eğer hukuk hâkim olacaksa bu 
takdirde Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz milletve
kilinin icap ettiği zamanlarda icabeden suçları | 
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ika ettiği zamanlarda teşriî masuniyeti kaldır
maya yetki vermişse bu takdirde bu mevzular 
bu kürsüde zaman geldikçe çıkabilecek ve karara 
bağlanacaktır. O sebepten dolayı böyle bir mev
zu tetkik edilirken, bu mevzua temas etmiyelim 
çünkü tekrar eski zihniyete gideriz şeklinde bir 
tez İleri sürmek hukuk prensiplerine göre doğru, 
değildir. Şimdi esasa geliyorum. 

Efendim bendeniz Genel İdare Kurulunca 
Bilecik seçimlerinde vazifelendirilmiş bir arka-
kadaşınızım. Seçim günlerinden bir gün Bile
cik'te açık yer toplantısı yapılmaktaydı. O gün 
ben Bilecik'e varamadım. Bu hâdise de o gün 
orada zuhur etmiş bulunuyor. Ertesi gün Bile
cik'e gittiğim zaman; bana bu seçimi idare etmek
te olan komite âzalarının vermiş olduğu direk
tif şundan ibaretti. Burada yapılan açık yer 
toplantısında, il idare lrarulunun tesbit etmiş 
olduğu zabıtlara göre Halk Partisinden şu şu 
milletvekilleri şu mealde konuşmuşlar, vazifemiz 
Bozüyük'te bunlara cevap vermektir. Hüsnü Ya
man ve İsmail Aşkın'in bana vermiş oldukları 
malûmat Aziz Uras arkadaşımızın Kore'de kan
larımız beyhude akmıştır. 

Burada ölenler şehit sayılmazlar diye bir ifade
de bulunmuştur. Bendeniz bu nutuğa Bozüyük'te 
cevap vermiş bulunuyorum, Böylece hâdise bü
tün Bilecik 'e yayılmıştır, şümullenmiştir. 

Hâdisenin ikinci kısmına geçiyorum. 
Zannediyorum meşhur Dügi'nin bir sözü var

dır. Her hangi bir eserden bir cümle alarak o 
koca eseri tenkid edecek olursak, bu tak
dirde herkesi yıkmak, herkesi mahkûm 
etmek imkân dâhiline girer, eğer hakiki 
kritik yapacaksak o takdirde eserin heyeti 
umumiyesini gözden geçirmek icabeder. İşte ben 
de bu fikirden mülhem. lOİarak, Aziz Uras arkada
şımızın bu lriirsüden. beyan etmiş oldukları söz
ler üzerinde biraz düşünmek mecburiyetinde bu-, 
lunuyorum. 

Aziz Uras arkadaşımız, Kore'de akan kanlar 
değerlendirilmemiştir diye kelâmda bulunduk
larım ifade buyurdular. O zaman bu kelâmını 
ele alıyor ve Eylüle takaddüm eden günlerde 
bir nutuk veren bir arkadaşımız mevkiine geçi
yorum. Acaba ben bu sözü ilâ ve illâ seçimi kazan
mak istiy en bir partinin mümessili olarak ne diye 
söyliyebilirim. İktidarı methetmek için mi, kritik 
etmek için mi? Kore gibi bir mevzu kritik etmek, 
babında ele alındığı takdirde yalnız bu kadarla 
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inr'iktifa edilir, yoksa bu mevzua bir giriş ve• çı- I 
kış mevcut mudur? Bu mevzua giriş ve çıkış me
selesi üzerinde Aziz Uras beyanda bulunurlarsa 
vicdanlarımızı daha kuvvetle tatmin etmek im
kânına sahip-olmuş bulunuruz. 

Belideniz Kore meselesi önce ; C. H. P. ta
ralından ne şekilde ele alınmıştır, ondan sonra 
O. H. P. teşkilâtı bakımından nasıl ele alınmış
tır, nasıl karşılanmıştır, Meclis açıldıktan son
ra C. II. P. nin Kiore hakkındaki görüşlerini, ve 
Hükümete karşı almış oldlükları tavır nedir? Ve 
neticede ara seçimlerine bir C. H. P, Milletvekili 

»' olarak ve partisini kazandırmak azminde bulu
nan bir milletvekili' olarak Kore meselesi bu
rada nasıl ele alınmıştır, şeklinde mütalâa etmek 
mecburiyetindeyim. O takdirde ben maalesef be
yân edeyim ki, yalnız ve yalnız «Kore'de akan 
kânlar değerlendirilmemiştir » diyerek Kore'ye 
girmiş ve Kore'den çıkmış olmanın imkânsız 

; bulunduğunu iddia ediyorum. Onun için istir
hamım bu mevzu hakkında Aziz Uras arkadaşı-
miz izahta bıüunursâ ; bize vicdani kanâatimizi 
ve reylerimizi vermek'- imkânını bahşetsin; (Al
kışlar). 

'BAŞKAN— Yeterlik önergesini okuyacağız 
efendime 

Yüksek Başkanlığa . 
Bu mevzu kâfi derecede, görüşülmüştür. Ra

porun oya. konulmasını,- arz ve teklif ederim, 
,.--••'• Balıkesir 

Enver Güreli 

' BAŞKAN— Önergeyi nazarı dikkate alan
lar;.. 

HALİS TOK'D^MitR (Gümlüşane) — Daha 
evvel söz istemiştim. , 

BAŞKAN — ıSiz'den evvel ümran Nazif, Ab-
ıbas Çetin,, Kemal özçofban, arkadaşlarımız da 
söz almış olarak mukayefttir. 

, HALÎS.TOKDBMÎR:(GMimüşane).— Arka
daş (yalan söyledi) • diyor. Sataşma vardır. 

'BAŞKAN;— O (başka şeydir. GBu rapor hak-
kmdaki görüşmelerin yeterliği (hakkında öner
ge mevcuttur. Tasvibinize arzediyorum. 

BüRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Söz \ 
istiyorumtu /'' 1 

IBAŞKAN -^ Ancak aleyhinde: konuşabilirsi
niz. Buyurun;. 

- ^ BÜRHANETTtN^NA^^^Antalya)' '— -Aley^ I 
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hinde konuşacağım. Arkadaşlar; orada 'bulu* 
nan arkadaşlarınismi (geçmiştir. Onlar îdâ söz 
almışlardır. Kendilerini dinlemek faydalı 'blur,< 
kanaatindeyim. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Önergeyi ka)bul> edenlere Et^ 
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Aldıkları sıra itibâriylfesöa;- Ümran ;Nazif*:, 
Yiğiter'indir. 

ÜMRANNAçZtFYÎÖ*TER (Konya)— ÜMM#-
terem arkadaşlara müzâkerelerin uzaması; mev
zuu dağıtmış- (bulunmaktadır; ; B-eıice,- komisyon 
nıın kararı, ne bir riıen'i muhakeme "kararıdır;: 
ne de bir ademitakip;; kararı mahiyetindedir.^ 
(Bütün hâdise, suç işlediği iddia edilen;bir mifc 
letvekili arkadaşımızın teşriî masuhiyetinin'lîalJ 

dırılmâsının icanedip etmediği meselesinin haİ-! 

lediimesihden ibarettir. tBü"'. noktadan (hareket 
edecek olursak fbü meselenin* halli için İçtüzük 
ğümüzde vaz'edilmiş olan kriteryumİâra baş 
vurmak meidburiyeti ıtahassül' eder. îddia;v ko
misyon raporunda yazılı olan1 sözlerin Aziz 
Uras arkadaşımız tarafından söylendiğinden. 
ibarettir.' Bu iddianın iki noktadan mütalâası: 
igerekir. 

Evvelâ ıbu isözler> sühut IbulduğU takdirde; 
Anayasanın '12 mci maddesinde yazılı olduğu 
veçihile, ağır cezalı suçlardan mıdır? ikincisi/; 
hu sözlerin suçlu sanılan toafından sartfedildi-
ğine dair delil mevcut (mudur; değil midir? Bu 
iki noktanın açıkça görüşülüp (halledilmesi, icav 
(heder. Zihni «Betil arkadaşımız Ibu noktaları 
hallederken sadece Karma: Komisyon raporun
daki kanma kelimesi üzerinde durmuşlar ve de
mişlerdir •• iki, raporda ağır cezalı olduğu iddia 
edilen suçun fail tarafından işlendiğine dair de
lil 'bulunmadığı testoît edilmiştir. Halbuki îçtü-
züğıün 182. nci maddesinin son fıkrası,1 'bü mev
zuda son sözün Yüksek(Me'eliste olduğunu "açık
ça göstermektedir. Zaten Iböyle (bir hüküm ol
mamışolsaydı bu meseleyi tetkik edip karara 
Ibağlamak zahmetine kimse tahammül etmezdi. 

KÂMİL BORAN (iMardinı) — Gayet « tabii 
Ümran Nazif Bey. 

ÜMRAN NAZİF Yİ&İTER (İDevamla) — 
(Deliller noktasına gelince : 

Arkadaşlar, bir zaibıt varakası1, tutulmuş. 
Karma Komisyon, leh ve aleyhte şahadette"'bu
lunan ve içlerinde gazeteciolan 'birçok kimse
leri dinlemiş...'Buna inzimam ederek "Aziz :Urâs>': 
arkadaşımızın" bizce bir ttenıinat-olarak nkabuî' 

V. •"-(•«»«, -=• m*-



: edilmesi lâzımgelen;çok'• samimî ^itirafları kargı
sında, 'diğer Ibirçok^imilleitvekilleri arkadaşları-
rımız bu sözün mumaileyh tarafından sarf edil
diğine dair ifadeleri mevcuttur. 

. . Sözlerimizin,.başında =• tebarüz ettirdiğimiz 
.veçhile biz buradai delilleri takdir etmek yetki
sini/haiz değiliz. Biz, ademitakip kararı veya 
men'i muhakeme kararı verecek alımımda ve 
salâhiyetinde değiliz. Biz inandırıcı delillerin 
mevcudiyetini veya ademimevcudiyetini tesbitle 
mükellefiz. Rendi . imkânları muvacehesinde, 
komisyon, raporlarında yazılı zabıt varakası 
vardır, şahadet ve milletvekili , arkadaşımızın 
hâdisenin vâki joduğuna dair beyanları vardır. 
Bu itibarla İçtüzüğün ve Anayasanın hükümle
rine göre aranması, iktiza eden inandırıcı delil 
ve karine-mevcut, olsa gerektir. 

JBâzı arkadaşlarımızın eski.biıvzihniyötinhort-
lamasından istika ederek korktuklarını tebarüz 
ettirdiler. 

Arkadaşlarımız, §unu hatırlarlar ki, j 9 ncu Bü
yük MilletiMeclisinde := her 'M zaman ve;; şimdi az-
evvel dahi tezeMriir etmiş olduğumuz birçok hâdise
lerde söz hürriyetine, kelâm hürriyetine karşı bü
yük, müsamahayı göstermiş bulunmaktadır. Fakat 
bizden ..bu müsamahayı,isterlerken^ :arkadaşla
rımız .söz hürriyeti, çerçevesini, hududunu aşa
rak ve memlekette hakikaten ..eridişenak bir. man
zaraai'zedenj hiç .bir hudut tanımıyan söz sahip
lerini adalete teslimden asla imtina -etmemeli-, 
dirler. , 

Mâruzâtım bundan ibarettir, arkadaşlar. 
SEMİ .ERGİN (Manisa) — Muhterem arka* 

daşlar; Aziz Uras .arkadaşımızın Bilecik toplan
tısında: söylediği iddia edilen sözlerinden dolayı 
teşriî .masuniyetin -kal dirılmasıhakkındaki evra-
knı Karma..Komisyoridan..Hazırlama Komisyonu
na' tevdi vedMiği zaman; kendisini savunmasını 
yapmaktüzere Hazırlama,Komisyonuna davet et
tik. Biraz evvel burada yapmış oldukları savun
masını orada .da yaptılar. 
• Biz, r arkadaşımızın bu nsavunmasmı Hazırla

ma Komisyonu; raporuna,^aynen dercetmiş bulu
nuyoruz. Raporda aynen şöyle deniyor: 

«İçtüzük. hükümleri gereğince, komisyonda 
23 . ' I I .1951 Cuma günü saat 16 da Adalet 
Komisyonunda toplandık, • 

Mardin Milletvekili. Aziz Uras'ın üzerine isnat 
edilen suç anlatıldı. Kendisine atfedilen bu sözleri 

1.1952 0 : 1 
I söylemediğini, ancak Kore'ye' ait vörilmiş olan 

kararın Meclisten çıkmadığını ve sonradan em
rivaki olarak Meclisten, karar alındığını ve ora-
da ; heder olan aziz şehit kanlarının Atlantik 
Paktına girilmemiş olduğundan d eğerleridir!]-
memiş olduğunu ifade etmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bir arkadaşım dediler ki ; 
bir milletvekilinin Meclis kürsüsünden söyledi
ği sözleri dışarda tekrar etmesi, suç mevzuu de-

. ğildir. Milletvekili kürsüden Kore'ye ait konuş
malar sırasında hiç bir sıiretle mevzuun1 bu kis-
mına temas etmemiştir. Hukuki cephesi üzerin
de durulmuş ve Halk Partili arkadaşlarımız bu 
hukuki cephe üzerinde sözlerini'söylemişlel'dir. 

I Ama burada söylenmemiş olan sözleri dışarda 
söylendiği anda Türk Ceza Kanununun şümu
lüne giren maddelere temas ettiği zaman elbet
te takibat yapmak yetkisi, bu salâhiyeti 'haiz 
olan makamlar elindedir. Arkadaşlarımı 'reyle
rini kullanmadan fikir sahibi edebilmek için kı
saca şahitlerin ifadelerini okumak isterim.'Zabıt 
veya rapor, nasıl kabul edilirse edilsin, mahiye
ti orada söylenen sözlerin kalabalık huzurunda 
söylendiğini tesbit eden bir yazıdan ibarettir. 
İsmine ne dersek diyelim, bu zabıt Başkomiser 
Raif'Ünlüak'm, komiser Halil İbrahim Erol ve 
muamelât memuru Cemal Aydın'ın imzalarını 
taşımaktadır ve içindeki yazıya göre, Aziz Uras 
arkadaşımızın biraz evvel burada söylediği iddia 
edilen sözleri söylediğini ifade etmektedirler. 

Bu arkadaşlar zabıttan sonra savcılık mari
fetiyle alınan ifadeleriyle de aynen bu zaptı te
yit etmektedirler. Bundan sonra bir şahit, Nail 
Arat şöyle demektedir: Aziz Uras sözlerinde 
Türk toprakları dışında ölenlerin, Koretâe ölen
lerin şehit sayılmıyacağını, Kore'de fuzuli ola
rak evlâtlarımızın kanlarının dökülmekte oldu
ğu, bunların kendi topraklarımızda dökülmesi 
lâzımgeldiğini, Kore'ye asker göndermek: mec
buriyetinde değildik, orada öleni er şehit sayıl
mazlar dediğini ifade ediyor. 

İbrahim. Olgun ismindeki şahit ise; tlün ya-
•' pılan•• toplantıda Kore 'ye asker göndermek me
selesine temas ettiler, Kore'ye Hükümet asker 
gönderdi, Meclisten karar almadan gönderdi, bu 
adamlarımız, evlâtlarımız burada ölüyor, bir de 
şehit diyorlar, burada, - yani Kore 'de ölenler şehit 
değildir. Bu şahit, şahadetinin sonunda, şöyle de
mektedir; bir hatip bu sözleri söyledi, ama uzak-

I tu olduğum için kimin söylediğini iyice tesbit 



B : 53 26.3 
/edemedim, diyor. Rüyet şahitlerinin şahadetini l 

bu suretle teyit ediyor. Cumhuriyet Gazetesi mu
habiri Necdet Evliyagil'in toplantı mahalline 
geç geldiğini M. Sadık Eti ve Aziz Uras'm 
söylediklerini dinliyemediğini çünkü sonradan 
geldiğini ve isim mevzuubah olmaksızın Kore'de 
ölenlerin şehit olamıyacaklarınm söylendiğini 
duydum, demiştir. Numan Kızılkaya ise hatip
lerin ta uzaktan söylediklerini ve fakat bunları 
işitmediğini söylemiş ve bu zabtı teyit etmiştir. 
Arif Hanoğlu ise; geldiği zaman C. İL Parti
sinin propagandasının bitmiş olduğunu ancak 
birçok sözler söylenmiş olduğunu oradaki halk
tan işitmiş-olduğunu söylemiştir. " 

Binaenaleyh Aziz Uras'm bu sözleri söyledi
ğini kabul veya kabul etmemek elbetteki Yük-

. sek Heyetinize aittir. İçimizden bir arkadaşımı
zın ;' büyük bir dâva uğrunda Kore 'de ölen şehit
lerin gerek ailelerinin maneviyatı üzerinde, ge
rekse bundan sonra Kore'ye gidecek askerle
rin aileleri' afradı üzerinde ve vatandaşların 
kuvvei mâneviyeleri üzerinde tesir yapacak 
bir sözü söyleyip söylemediğini yüksek mahke
menin kararma bırakmak lâzımdır. (Soldan 
bravo sesleri) Ve sonra , ki, bu sözü ilk olarak 
Aziz Uras'dan işitmiş değiliz, Hükümetin ver
diği kararla, B. M. Meclisinin tasvibi ile Ko
re'ye asker gönderdiğimiz zaman en ücra köy
lere kadar gizli bir propaganda ile Kore'de ölen
lerin şehit sayılamıyacağmı açık bir ifade ile 
tekrar ettiler ve bizler hepimiz bu kötü pro
pagandanın önlenmesi için vazifeler aldık. 
Köylü kardeşlerimizin bu sakat propaganda kar
şısındaki fikirlerim sağlamlaştırmak için mü
cadele^ ettik ve sonra bütün bu dedikodular
dan, menfi'propagandalardan sonra bir millet
vekilinin ağzından «Kore mezbahasına evlâtları
mızı gönderiyoruz, orada ölenler şehit değildir» 
diye söylenen sözlerden sonra yabancı ideoilo-
jilerin bu memlekette yapacağı menfi propa
gandayı tahmin ve tasavvur etmek kolaydır. 

"Sayın Aziz Uras, temenni ederim, hassaten 
vicdani düşüncem budur, gitsin, mahkemeden 
beraet kararı alsın; Türk Milleti namına icrayi 
adalete memur mahkemeye giderek beraet etsin 
ve tekrar aramıza bugünkü gibi, dünkü gibi 
kabul'ettiğimiz şerefiyle iade edilsin. Arzumuz 
budur. Yine Sayın Başkandan rica edeceğim, 
bu'rapor, iki kısmı muhtevidir. Birisi, Malatya 
Milletvekili Mehmet Sadık Eti'ye, diğeri de Sa- | 
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ym Aziz Uras'a aittir. Btanlari reye koyarken 
tefrikim bilhassa rica edeceğim, bir yanlışlığa 
mahal kalmaması için. 

BAŞKAN — Halis Tokdemir. 
HALİS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Efen

dim, affinizi rica ederim, ikinci defa beni huzu
runuzu işgale mecbur eden Aziz Uras arkada
şımın, benim burada demin okuduğum zaptın 
vo beyanatımın, hilafı hakikat olduğunu .söy
lemesi idi. Bunun için söz almış bulunuyoram. 
'Gariptir ki, hilafı hakikat olduğunu tıpatıp zih
ninde ve hafızasında şimdiye kadar muhafaza 
eden Aziz Uras arkadaşımız Kelkit'te cereyan 
eden hâdiseyi hafızasında yanlış olarak tutmuş
tur veya unutmuştur. Zira biraz evvel burada 
konuşurken Aziz Uras şöyle dediler : «Efendim, 
biz Gümüşane'ye gittik, oradan Kelkit'e geldik, 
Halis Beyle bir düello yaptık.» , 

Hayır, Halis Beyle Aziz Uras arasında bir 
düello olmamıştır. Sonra «bendeniz» diyor, Aziz 
Bey, devam-ediyor ': «Ben Münir Beyle beraber 
idim. Halis Bey. bir kamyonla geldi,: bana ce-

' vap verdi, ben de ona cevap verdim.» Hayır 
arkadaşlar bunlar böyle olmamıştır. 

AZİZ URAS (Mardin) Öyle olmuştur. 
HALÎS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Aziz 

Bey sinirlenmeyin. Ben sizi dinledim, siz de be
ni dinleyin. Aziz Bey hafızasında olanların hep
sini tutmamıştır veya bir kısmını tutmuştur. 
Şöyle ki, o gün hâdise şu idi : Aziz Beyin ya
nında yalnız Münir Hüsrey Bey değil, Cumhu
riyet Halk Partili milletvekillerinden muhterem 
Naci Paşa Hazretleri de vardı. Sonra, Cumhu
riyet Halk Partisinin Gümüşane erkânı da ya
rımda idi. Demek İd iki kişi olarak değil, iki mil
letvekili ve partinin Gümüşane ' erkânı olarak 
bir kazaya miting yapmaya gelmişlerdi. Bura
daki yanlışlıklarım kabul buyursunlar. Arka
daşlar acele etmesinler, bunları söylemekten 
maksadım, Aziz Beyin o günü unuttuğunu ispat 
etmek içindir. Bunları unutan Aziz Bey, demin 
söylediğim gibi, benim sözlerimin hilafı hakikat 
olduğunu nasıl unutmamışlardır? Buna hayret 
ettim. Buna işaret etmek istiyorum. Sonra ben
deniz kamyonla da gelmedim. Bendeniz, parti 
binasında Aziz Beyi dinledim, Aziz Bey nut
kunu bitirdikten, Cumhuriyet Halk Particinin 
mitingi bittikten, mikrofonlar toplandıktan son
ra sıra bize gelmişti, biz çıktık, Aziz Beye ce-

— 60 — 
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yap verdik. Binaenaleyh Aziz Bey* hâdiseleri 
hafızasında tamamiyle tutamamıştır. O halde, 
af buyu'rsnnlaT, hafızası zayıf diyebileceğimiz 
Aziz Bey, nasıl oluyor da bu zayıf hafıza ile 
biraz evvel zabıttan mevsuk olarak okuduğum 
vatandaşların imzasını havi zabıt varakalaıınm 
hilafı hakikat olduğunu iddia ediyor? 

AZÎZ URAS (Mardin) Kelkit sizi dinliyor. 
HALÎS TOKDEMÎR (Devamla) ~ Kelkit 

dinliyor, bütün Türkiye dinliyor. Belki Gü-
müşane, Torul, hepsi dinliyor. Türkiye dinliyor. 
Hepsi şahittir. Buradaki milletvekili arkadaşla
rımız da şahittir. Yalnız hariçtekiler değil. Tek
rar ediyorum; ' Aziz (Bey Ve arkadaşları, Kelkit 
ve Güm.üşane'de musırran ve müstemirren, Kore 
hâdisesini lehlerine istismar etmişlerdir. Bunu 
biz, konuşmalarımızda, o zaman kendilerine ya
kıştıramadığımızı söylediğimiz gibi, buradan da 
söylüyoruz ve bir defa daha tekrar ediyoruz; 
kendilerine yakıştıramadığımızı. 

M: K İ M Î L BORAN (Mardin) — Kelkit dâ
vası diye bir şey yolc Çok işlerimiz var, mev
zua geçilsin. " 

Bİ^LÎS TOKDEMÎR (Devamla) — Mevzuu 
açtılar da ondan söylüyorum, mevzua dönüyo
rum. 

Arkadaşımız biraz evvel burada zabıtların de
ğerlendirilmesinden bahis buyurdular. Zabıt
lara kıymet verelim mi, vermiyelim mi noktası 
üzerinde durmuşlar ve. demişlerdir ki; Halk 
Partisi zamanında böyle zabıtlar tutturulmuş, 
bizler aleyhinde zabıtlar tutturulmuş. Kendileri
nin aleyhine de tutturulmuş. Hayır Remzi bey, siz
den ayrılıyorum burada. Halk Partisi zamanın
da tutulan zabitlarla' bu zamanda tutulan za
bıtlar arasında fark vardır arkadaşlar. Park 
şudur : O zaman îbir polisin, emirle zabıt tut
tuğu vâkıdır. Ama bizim devrimizde, ara se
çimlerde bu gibi hâdiseler cereyan etmemiş
tir, bunu C. H. Partili arkadaşlar mütaaddit 
defalar itiraf etmişlerdir. Bizim devrimizde 
zorla, emirle, yukarıdan gelen fermanlarla bu 
şekilde zabıt tanzim edilmemiştir. Bizim tut
tuğumuz zabıtlar, biraz evvel ibraz ettiğim gi
bi, vatandaşların kendi içlerinden doğan, hâ
dise mahallinde kendileri tarafından tutmuş 
oldukları zabıtlardır. Bunun aksini ispat etmek, 
bunun hilafı hakikat olduğunu beyan edenle
re düşer. 

Cevdet Soydan arkadaşımız da dediler ki, 
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I bir :milletvekili arkadaşımız Meclis içindeki ve 

Meclis dışındaki demeçlerinden, Anayasa ve 
İçtüzük muvacehesinde, mesul / tutulamaz. Bu 
mesele öyle değildir. • Cevdet- ; Beye .müsaadele
riyle arzedeyim : • Bir milletvekili, (milletvekil
liği vazifesinden madût bulunan her hangi bir 
meseleden dolayı Meclis içinde veya dışında 
bir demeçte bulunursa elbette-ki,, mesul değil
dir. Ama milletvekilliği vazifesi haricinde her 
hangi bir suç işlediği takdirde mesuliyeti kabul 
edilir. Ara seçimlerinde, • gerek: - Cumhuriyet 
Halk Partisinde, gerek • Demokrat Partide, se
çim bölgelerinde çalışmak üzere tavzif' edilen 
milletvekili' arkadaşlarımız - o kuruluşların ge
nel kurulları tarafından birer partili olarak 

I tavzif edilmişlerdir. Oradaki vazifeleri de 
münhasıran parti vazifesidir. Şu halde verdik
leri demecide pek tabiî olarak bir partili ola
rak vermişlerdir. Yoksa-sırf milletvekili olarak 

. demeç vermiş değillerdir. Bu itibarla bu; nok-
tai nazardan fikirlerine iştirak edemiyorum. 
Biraz evvel de arzetmiş idim, Aziz Uras .ar
kadaşımızın kendisini tebrie etmesi için mah
kemeye gidip, bizim yanımıza bugün tanıdığı
mız gibi şanü şerefiyle,, haysiyetiyle dönmesini 
bekleriz.- ;• • 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar kür
süye, şahit olarak gelmiş bulunmaktayım. Hâ
diseye ait müşahedemi arzetmeden evvel bu 
mevzuu inceleyen komisyonun bir üyesi olarak 
noktai nazarımı arzedeceğim. • 

İçtüzüğün 180 ıici maddesindeC . (kanma) di
ye bir kelime vardır. Bunun açık mânası şudur; 
îsnat edilen' fiilin: suç teşkil edip etmediğini, 
suç teşkil ettiği "taMirde'işlendiğini varit gös
teren delillerin mevcut olup olmadığını, incele
me Komisyonu, Karma' Komisyon, bimıetice 
Kamutay inceler'bu işte oy kullanırken mevzuu 
hakkındaki;vicdani kanaatimizin istikametinde 

ı oy kullanmak' lâzımdır. ; 
Şimdi' komisyonun büyük'ekseriyeti, bu fi-

i ilin işlendiğine kanmamış ve bu yolda oyunu 
izhar etmiştir. Beri de izhar edenlerden birisi
yim. Ancak bu noktayı böyle --kayıt ettikten 
sonra hâdisenin cereyanını arzedeceğim : 

Bilecik seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Par
tisi temsilcisi olarak ' ben çalışıyordum, bunu 
herkes, Yüksek Kamutay da bilmektedir. Ko
nuşmaları, konuşan arkadaşları ben sıralamak
ta ve idare etmekte idim, 
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Bilecik Mitinginde de öyle. Aziz Uras arka

daşım konuştu, diğer arkadaşlar konuştu, ben 
de konuştum. Dağıldık. Ertesi gün «Cumhuri
yet» Gazetesinde, «Bilecik'te halkı teessüre 
sevkeden hâdise» başlığı altında bir yazı çıktı. 
Yazıyı okudum. Yazıda Aziz Uras'm konuşma 
esnasında «Kore'de ölenler şehit değildir, Kore 
mezbelesi» şeklinde söz söylediği yazılı idi. Bu
nu okur okumaz derhal bir tekzip yazdım, bu 
tekzip «Cumhuriyet» Gazetesinin ayni sütunun
da aynı puntolarla neşredildi. 

Bu iıoktayı kaydettikten sonra, şurasına işa
ret etmek isterim : O günkü tekzibimde yazılı 
müşahadelerimi arzedeceğim. Hiçbir tesir altın
da değilim. Mücerret hâkim olarak, uzun yıl
lar bu memlekete hizmet etmiş bir adam olarak 
vicdanımın tesiri altında söylüyorum ki, Aziz 
Uras hiçbir suretle «Kore'de ölenler şehit değil
dir, Kore mezbele olmuş» diye bir şey söyleme
miştir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya)) — Ne de
di?. 

ABBAS ÇETÎN (Devamla) —Kore mevzu
unda Meclisin aldığı kararı tenkid etmiş, fakat 
bu cümleleri söylememiştir; arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. • 
KEMAL ÖZÇJOBAİST (Afyon Karahisar) — 

Arkadaşlar, Anayasa ye İçtüzüğümüzün bu hu
sustaki hükümlerini tecavüz etmek suretiyle 
âdeta bir mahkeme halini aldık. Davacısı var, 
dâvâlısı var, şahidim diyen çıkıyor., Filvaki Iç-
. tüzüğün bir maddesindeki «kanar » kelimesine 
iştinadeden arkadaşlarımız vardır. Fakat takdir 
•meselesi-; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza 

" göre: tamamen •• hâkimin yetkisi dahilindedir. 
Şimdi «kanar »/ «kanmaz » gibi birtakım keli
me oyunlariyle bu işi ,şu veya bu şekilde başka 
mecralara sokmamız doğru değildir. Farzediniz 
şu zabıtlar olmasa idi, polis başkomiseri, muavi
ni, muamelât memuru arkadaşlar resmî olarak 
tutmuş oldukları ve tamamen vicdanlarının, 
görgülerinin hakikata uygun bir şekilde tecel
lisinden ibaret olan ifadelerini hiçe saymak su
retiyle kariıtsamadım demek suretiyle bize be
yanda bulunan arkadaşlarımızın sözlerini ben
deniz asla varit görmüyorum. Birçok arkadaş
larımız gayet güzel izah ettiler Bendeniz rapora 
muhalif kalan arkadaşlara iştirak ediyorum. Yâl
nız ilâve edeceğim bir nokta vardır: Bilecik'e ben
deniz de gittim, ihtiyar bir vatandaş heyecan 
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içindeydi. Ben Abbas Çetin'in ağır ifadelerini 
dinledim'. Fakat vardığım zaman Aziz Uras 
nutuklarını bitirmişti. Halk heyecan içindey
di. Bir ihtiyar geldi, bize dedi ki, evlâdım, be
nim yeğenim de orada, ölürse şehit olmıyaeak 
mı? Ben müteessir olmuştum, bu memleketin 
mukadderatı için kanını Kore hudutlarında dö
ken Türk Mehmetçiği orada şehit düşmüyor di
ye bağıranların hesap verme zamanının geldiği
ne kaniim;'Takdir sizindir. 

^HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Öyle şey 
söylememiş. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
" SALAMON ADATO (İstanbul) —Muhterem 

arkadaşlar; yüksek heyetinizin tetkik ettiği me
sele; hakikaten hassasiyeti mucip "mahiyettedir. 
Fakat görüyorum ki hatip arkadaşlarımız ve bil
hassa komisyon raportörü raporun esbabı müci-
besihden bir tanesi üzerinde durmuşlar ve yal
nız suç işlenmiş mi, işlenmemiş, mi, meselesi 
hakkında bazı mütalâa serdetmişlerdir. Halbu
ki rapor okunacak olursa, masuniyetin ademi-
ref'i hakkında verilen mütalâa iki mucip sebebe 
istinat ettirilmiştir. Birinci mucip sebep; hâdi
senin vukuunu müsbit delillerin mevcut bulun
maması, mühim olan ikinci mucip sebep 
üzerinde durulmamıştır. Bu mucip sebe
be göre, şayet bu sözleri söylediği ta
hakkuk etse dahi, sözlerin mahiyeti, ma
suniyetin şimdilik ref 'ini müstelzim değildir. 
Raporun nihayetinde, Karma komisyon, takiba
tın yapılmiyacağma dair bir mütalâa serdetmiş 
değildir; 

Komisyon takibatın dönem nihayetine talik 
•edilmesini istemiştir. Binaenaleyh Karma Ko
misyon mütehassıs arkadaşlardan müteşekkildir. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarında,,Yargıtayda 
vazife görmüş arkadaşlar; mevcuttur; Bu itibarla 
bu komisyonun raporuna hürmet edelim ve sar-
f edilen sözlerin 161 nci maddenin tatbikini istilzam 
etmediği yolunda vâki olan mütalâalarını kabul 
edelim. Bu suretle devre içinde masuniyetin ref'i-
ne lüzum olmadığı hakkındaki bu raporun kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Faik Amed Barutçu. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Aziz arkadaşlarım, huzurunuza gelen! meseleyi, 
şüphe yok ki hissiyattan tecridederek prensip
ler bakımından mütalâa etmek ve tetkika tâbi 
tutmak yerinde olacaktır. Bendenizi söz almaya' 
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sevkeden, bilhassa ümran Nafiz arkadaşımızın I 
mütalâası ve onu takip eden diğer bâzı arktdaş-
larımızm da aynı mütalâaya iştirak etmeleri ol
muştur. ümran Nazif arkadaşımız, biz delilleri 
takdir etmek yetkisini haiz değiliz, mademki 
şahadetlere istinadeden bir adlî takip ay rakı ha-
zırlanarak Meclise sevekdilmiştir, mevcut delil- | 
leri takdir etmek bize değil tamamen" mahkemeye I 
ait bir keyfiyettir dediler. Arkadaşlar bu müta
lâa dokunulmazlık müessesesinin prensibine uy
gun değildir. Dokunulmazlık müessesesinin mev
cudunun hikmeti şudur: Bir milletvekilinin teşri 
vazifesini ifada, gerek eşhas tarafından, gerek 
icra tarafından hiçbir engelle karşılanmamasını 
sağlamaktır. Ve her türlü tertib ve tesirlerin 
dışında teminata bağlanmasıdır. Milletvekilleri
nin aleyhine şahsi veya siyasi sebeplerle eşhas 
tarafından dâvalar tertip edilmek ihtimali oldu
ğu gibi hattâ icranın dahi bir milletvekilinin fa
aliyetini engellemek hususunda bir düşünceye 
varabilmesi ihtimali karşısında masuniyet mü
essesesi, teminat esasıdır ve . onun içindir .'ki; 
Büyük Millet Meclisinin, yapılmak istenen ta
kibatta isabet olup olmadığına kanaat getirmesi 
esası konulmuştur. Yoksa yarın, aziz arkadaşım, 
Ümran Nazif Beye kızmış olan her hangi bir 
kimse iki mürettep şahitle müracaat edecek ol
sa adalet müessesesine, savcı da takibata başla
maya belki lüzum görebilir. Ama, burada bu lü
zuma kaani olmadıkça iştirake mecbur değilim. 
O dâvanın mürettep olmadığına ve sanıklığın 
şüphesizliğine vicdani kanaat hâsıl edeceğim. 
Yoksa mücerret iki şahsın iddiası ve ifadesi ne 
beni, ne sizleri ne' Yüksek Meclisinizin vicdanı
nı takyit eder. Bu dokunulmazlık müessesesinin 
esaslı bir kaidesidir. Ve bu esasa göre içtüzük'-
teki (kanarsa) sözü prensiplere, nazariyelere ve 
müessesenin bünyesine uygundur. Bunda hiç te
reddüt etmeyin. Bu böyledir. 

Hâdisenin kendine gelince; kaani misiniz, de
ğil misiniz? Mesele buradadır. 

Aziz arkadaşlarım, bir milletvekili huzuru
nuza gelir, kendisine isnat olunan sözleri söyle
mediğini beyan eder ve hâdiseyi tetkik eden sa
lahiyetli lieyetin 31 üyesi de kanaat getirmedik, 
der. 5 arkadaş da, onların da içtihadı muhte
remdir, bir kere mahkemeye gitsin, bu deliller 
orada takdir edilsin, mütalâasında bulunurlar. 

Bu vaziyet karşısında yüksek heyetinizin 
vicdani kanaatinin varacak olduğu netice bence | 
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en muteber netice olmak gerekir. Aziz arkadaş
larım, ben, huzurunuza gelip işittim Aziz Uras 

j arkadaşımız böyle söyledi diyen arkadaşlar hak
kında dahi beşerî olarak mazeret payı tanımak
tayım. Neden? Arzedeyim: Hâdise, seçim müca-

[ delesi içinde vukua gelmektedir. Asap gerilmiş-
| tir, duyuşların bile mübalâğalı telâkkilere yol 
j açmasının tabiî görülmesi icabeder. O esnada ki 

nakiller dahi mübalâğalı olabilir. Seçim zaman
larındaki bu kabîl konuşmalarda bu asap ger
ginliğinin icabettirdiği* müsamaha payım daima 
göz önünde bulunduracağız. Bir arkadakım; Se
mi Ergin- arkadaşım dediler^ki, fj Cumhuriyet. 
Halk Partisi köylerde bu mevzuda, bu şekilde 
propaganda yaptırmıştır. Binaenaleyh onu da 
bir nevi munzam bir delil olarak mütalâa .etmek 
iktiza edeceği fikrini ileri sürdüler. Aziz arka
daşıma ştinu hatırlatmak isterim ki, partinin bu 
yolda suç teşkil edecek telkinleri, propaganda
ları olsaydı zabıt hazırlanmasında teehhür vâ
ki olmazdı. Kendisini bilmiyen, şurada burada 
her hangi şekilde propaganda yapmış olsa, bu
nun hududunu mesnetsiz taşırmamak icabeder. 
Biz mevcut evrak muvacehesinde, vaziyeti tam 
objektif olarak mütalâa etmek mevki ve mecbu
riyetindeyiz. 

Halis Tokdemir arkadaşımızın da bir müta
lâasına temas etmek isterim. Dediler ki; bizim 
"zamanımızda tanzim edilen mazbatalarla eski 
iktidar zamanında tanzim edilen, mazbataları bir
birinden ayırmak lâzımdır. (Soldan doğru, çok 
doğru, tab'iî sesleri). Bu müspet bir görüş değil-
dir. Aziz arkadaşlarını, pir hâtıramı, naklede
yim : Bizim iktidarımız zamanında muhalif mil
letvekilleri arasında dışarda en serbest şekilde 
tenkidler yapanların başında Sadık Aldoğan 
arkadaşımız gelirdi. Bir ara.hakkında , birçok 
dosyalar birbirini velyetmiştir. Biz o zankan 
hukukçu arkadaşlarımızdan, komisyonda âza bu
lunan hukukçu arkadaşlarımızdan, bir heyetin 
yargıç gözü ile tutulan zabıt varakalarını -tef-. 
kik ederek mahkemeleri lüzumsuz yere işgal? et
memeyi ve hakkında böyle birçok zabıt varaka
ları olmasına rağmen İçtüzüğün 180 nci madde
sindeki (kanarsa) esasına istinat ederek doku
nulmazlığının devre «onuna bırakılmasını ter
cih yolunu tutmuş idik. Dâva, aziz arkadaşlar, 
Yüksek Kamutayın vicdani kanaati meselesidir, 

| Bu mevzuda Yüksek Heyetinizin hâdiseleri ta-
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mamdii "prensip bakımından objektif .olarak .mü
talâa edeceğine inanan arkadaşlarmızdanım. Ka
rar Yüksek Heyetinizindir. . 

BALKAN — Umraz Nazif. 
ÜMRAN NAZİF YlĞİTER (Konya) — Mü

saade ederseniz,,bir noktayı tavzih etmek için 
söz almş 'bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan Sayın Barutçu arka
daşım sözlerinin başında ve sonunda bizleri his
siyattan tecerrüde davet etmiş bulunuyorlar. 
öyle zannediyorum Mebizler vicdani kanaatle
rimize göre. hareket ediyoruz. Hâdiseleri objek
tif olarak mütalâa etmekte bulunduğumuza emin 
olsunlar. Bendeniz sözlerim arasında; dedüleri 
takdir, ,etmek münhasıran hükkâma ait bir sa
lâhiyettir, derken bu mekanizmanın Yüksek 
Meclisinizde otomataikman işliyeceğine işaret 
etmek istememiştim. Böyle bir şeyi asla düşün
mem, Fakat mevcut delillerin vicdani kanaat 
getiecek merkezde olduğunu muhterem azalar 
hissettikleri takdirde (kanmış) demektirler. Mü-
bayenetleri telif etmek ve Aziz Uras arkadaşı
mızın kasdi cürmiyi taşıyıp taşımadığını takdir 
etmek ve en nihayet hâdisenin işlenme mahalli
ni ve oradaki tehevvürü takdir etmek ancak ve 
ancak Hükkâma ait bir salâhiyettir. Benim söz
lerim, bu noktaya matuftur. Durum şudur: 
Aziz Bey arkadaşımız inkâr etmektedir; öbür 
taraftan da Sayın İsmail Bey arkdşımız da mu-
sırran' mahl zikretmek suretiyle beynda bulu
nuyorlar. Bu sözlerin, kendileri tarafından sar-
fedildiğini ısrarla söylüyorlar. Salamon Adato 
arkadaşımız da bu sözlerin 161 nci maddedeki 
muayyen hususlara ait olmaması dolayı siyle 
karma komisyon raporuna hürmet edilmesi ikti
za ettiğini beyan ediyorlar. 

Gönül isterdi ki, kendileri de, tanınmış bir 
hukukçu, olmak sıf atiyle, bu hususta yüksek mü
talâalarını burada serdetmiş bulunsalardı 

Biz naçiz kanaatimize göre, muhalefet şer
hinde bulunan hukukçu arkadaşların mütalâaları
na iştiraken diyceeğiz ki, bu fiil, 161 nci maddeye 
uyar bir fiildir. İşte burada da delilleri takdir, 
biraz evvel söylediğim gibi, mahkemenin yetkisi 
dahilindedir. Binaenaleyh, mahkemeden, adalet
ten korkmanın bence, yeri yoktur. 

CEMAL GÖNENÇ. (Erzincan) — Komisyo
nun sözcüsü yok mu? Komisyon sözcüsü bizi 
tenvir etsin.. 
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BAŞKAN--i. Lüzumu hissetmiyorlar. 

CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Ben. rica 
ediyorum, 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) —Barut
çu arkadaşımız masuniyeti tesmiyenin kaldırıl
ması esbabı mucibesini bildirdiler. Bu esbabı 
mucibeyi şu şekilde hulâsa edebiliriz: Milletve
kili vazifesini yaparken, her hangi bir müdahale
den, -'tezvir ve tasniden ve şaibeden azade olma
lıdır; kendisine bahşedilen hürriyeti namüte
nahi şekilde kullanmak fırsatına mazharolmalı
dır, vücudundan, Hükümet veya her hangi bir 
siyasi naktai nazardan zarar göreceği zannedilen 
adamların tezvir, tasni, yoliyle ika edebileceği 
bir suç her zaman akla gelebilir. Ondan dolayı
dır ki, mebusların ika ettikleri suçlardan dolayı 
mahkemenin bu tahkikatı kanunen yapabilmesi 
için Meclisin müsaadesi esas ihdas edilmiştir. 
bunu komisyonun başkanı olmak sıfatiyle, fakat 
şu parantez içine aldığım kısım şahsıma münha
sır kalmak üzere beyan ediyorum: Ben Tüzüğün 
bu meselede tuttuğu yolları Anayasanın 17 nci 
maddesine aykırı bulmaktayım. Yani 27 ve 12 nci 
maddelerdeki suçlara ait ise alelıtlak mahkemeye 
gönderilmesine dair verilecek karara taraftarım, 
fakat bunlara ait değilse o takdirde Milletvekili
nin, mahkemeye tevdii yolunda verilecek karar ve 
hükümlerin evvelü âhir aleyhindeyim. İnşaallâh 
birgün tadil olunur. , . 

Bu meseleye gelince : Manzara lâzimı kadar 
ifade ve arzedilmiştir. Ekalliyet ve ekseriyet 
taraftarlarının fikirleri anlaşılmıştır yani hâ
kimliğin ne kadar zor olduğunu hâkimlik yap-
mıyan arkadaşların nazarında da belirtecek bir 
misal ve manzara hâsıl oldu. Bir mebus, söyle
di diyor; diğeri ben söylemedim diyor, öteki şa
hit söyledi diyor, diğeri söylemedi diyor. İşte pi
rincin bütün taşlarını ayıklamak meselesi haki
katen bir meselei hukukiye ve içtimaiye olarak 
nazik bir manzara gösteriyor. Otta yerde 
iddia vâladır, suç olduğu savcılık tarafından 
bildirilmiş, buna ait evrak ve vesaik gönderil
miştir; 

Şimdi meselenin asıl can noktasını baştan 
aşağı politika teşkil etmektedir. Yani verece
ğimiz karâr politiktir. Bir vatandaşı ika ettiği 
suçtan dolayı mahkemeye gönderirken, o va-
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tandasın mebus olması, şu veya bu endişe sebe- ' 
biyle bu mahkemenin icrasinı tehir ediyor. Ya
ni mücerret bir sıfat iktisabı, kanunun vatan
daşlar arasında seyyanen tatbik' '.edilmesini is
tisnai olarak alıkoyuyonjO halde orta yerde ade
mi takip, muafiyet, af gibi bir vaziyet yol tur. 
Bu muhakemenin görülmesi mi faydalıdır, yoksa 
devre sonuna bırakılması mı? î§te kanaatimce 
sizin siyasi bakımdan vereceğiniz karar budur. 
Seçimden mütevellit, heyecanlı devrelerin içmde 
bulunulduğu bir zamanda söylenen ve suç teş
kil eden sözlerin, mebusluğun imtiyazından sar
fınazar edilerek, muhakeme edilmesi mi mena-
fii umumiyeye daha çok hâkimdir, yoksa bu 
zatın mebus olarak burada oturup vazifesini gör
mesi mi memleket için faydalıdır terazisini kul
lanmak hakkı. Heyetinizindir. Delillerin takdiri 
keyfiyetine gidilmesi ayrıdır. Onun için Heye
tiniz Azib Uras arkadaşın hattı hareketinin me
suliyetini tebarüz ettirmek için mahkemeye 
tevdiinden husulo gelecek menafii umumiyeyi 
mebus olarak vazifesini ifasından mütevellit olan 
menafii umumiyö ile kıyaslamak yerinde olur. 
Kendisini dinlemek suretiyle mahkeme tarafın
dan verilecek hükme gelince, bunun devre sonu
na bırakılmasını komisyon olarak muvafık gör
dük. Mesele bu şekildedir. 

Evraktan ve kendilerini dinlemekten müte
vellit , kanaatimi bu şekilde ifade ettikten sonra 
bendenizin ayrıca ifade edeceğim şey şu olacak
tır : Ekseriyetle, ekalliyet reyleri keyfiyeti mev-
zuubahis olan bir yerde bilhassa siyasi bakım
dan, ekalliyetin propagandasının mesuliyetini 
mucip bir keyfiyet telâkki: ederek mahkemeye 
vermekte biz her hangi bir fayda görmedik. 
Binaenaleyh milletvekilliği vazifesini. görmesi 
bizim'için daha muvafık görülmüştür. (Hayır, 
olmaz sesleri). Müsaade buyurunuz arkadaşlar, 
şimdi burada Makamı Riyaset tarafından yapı
lacak teklif üzerine vereceğiniz karar esastır. 
Çünkü Anayasanın 17 nci! maddesi zaten bunu 
amirdir. (Reye sesleri). Takdir sizindir. • 

BAŞKAN T— Önergeler okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Komisyon raporunun oya 

konulmasını teklif ederiz. 
Kırklareli Çankırı 

Şefik Bakay Celâl Otman 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Reye vaz 'mı dilerim. 
Af yon Kaçahisai'.; 
Süleyman Kerman 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini tasvibini
ze arzediyorum. Kabul edenler.. Etniiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyon raporu, netice itibariyle, 
Aziz Uras arkadaşımız hakkında ekseriyetle, 
Mehmet Sadık Eti arkadaşımız hakkında ise 
ittifakla milletvekilliği dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasının devre sonuna bırakılmasını mu-
tazammmdır. (Ayrı ayrı sesleri) 

Sözümü ikmal etmeme müsaadenizi rica 
ederim. 

Görüşmelerden ve müzakerenin tarzı cereya
nından mülhem olarak, takibatın devre sonuna 
bırakılması hakkındaki kararları ayrı ayrı re
yinize arzedeceğim. 

Mehmet Sadık Eti arkadaşımız hakkındaki 
takibatın devre sonuna bırakılmasını tasvip bu
yuranlar lütfen! işaret versinler.. Etmiyenler.. 
Mehmet Sadık Eti arkadaşımız hakkındaki ko
misyon kararı tasvibinize iktiran etmiştir. . 

Aziz Uras hakkında komisyon kararını tas
vibine arzediyorum. Yani hakkındaki kovuş
turmanın devre sonuna bırakılması mütalâası
nı, tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar.. Devre sonuna bıra
kılmasını tasvip buyuranlar lütfen ayağa kalk
sınlar.... 

Oturun efendim; 
Milletvekilliği dokunulmazlığının' kaldırıl

masını tasvip buyuranlar lütfen ayağa kalksın
lar.... 

Oturun efendim. 
Komisyon kararı, Aziz Uras hakkında da 

kabul edilmiştir. Yani hakkındaki kovuşturma 
devre sonuna bırakılmıştır. (Alkışlar) • 

Efendim açık oya arzedilecek işlerimiz ola
caktır. Müsaade buyurursanız müzakereye de
vam kararmdayım. 

3.— Bilecik Milletvekilliğine seçilen Yümnü 
tfresin'in seçim tutanağı, hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnce
leme Komisyonu raporu (3/240) [1] 

[1] 109 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Raporu kabul buyuranlar.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yümnü Üresin arkadaşımızın seçim tutana-
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ğını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

On dakika fasıladan sonra birleşime devam 
etmek üzere oturuma son veriyorum* 

Kapanma saati : 17,45 

»m<t 

ÎJKİNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 18,21; .,..:! .[.'(••... 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 

mm*. 

BAŞKAN —Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

.4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağ-
lanıklariyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşkler-
deM eşya hakkında içtüzüğün 177 nci maddesi 
gereğince soruşturma yapmak üzere görevlendi
rilen Meclm Hesaplarım İnceleme Komisyonu 
raporuna dair Anayasa Komisyonu raporu 
(Z/44) [İl 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Sayın arkadaşlar, 

biraz evvel okunan Anayasa Komisyonu raporu
nu bendeniz de dikkatle okudum; Yalnız bu ra
porun okunması ve 177 nci maddenin gerek me
tin ve gerekse tutanaklarının tetkiki neticesinde 
bendeniz, Anayasa Komisyonunun vardığı ka
rarın aksi bir karar vö kanaata yardım. Bunu 
burada izah etmeyi bir vazife bildiğim için müsa
adenizi rica edeceğim. Malûm olduğu üzere, Mil
lî .Saraylarda eşyanın durumunun"tâyini "hakkin-, 
da, İçtüzüğün 177 nci maddesi uyarınca kurulan 
komisyonun salâhiyetlerinin tesbiti bahis mevzu-
ıldur. Anayasa Komisyonu, 174 ncü maddede ta
mamen salâhiyetlerin bu komisyon tarafından da 
kullanılabileceğini kabul etmektedir. Fakat önce 
şuhu belirtmek yerinde bir hareket olur: 
"';,'' Bir kere Anayasa Komisyonu, kanaatimce, 

[1] 191 sayılı rapor tutanağın sonundadır. 

yanlış bir noktadan hareket etmiş bulunmakta
dır. Çünkü, biraz evvel okunmuş bulunan rapora 
göre Anayasa Komisyonu İçtüzüğün hükümleri 
mucibince, Bakanların sorumunu araştırmak üze
re kurulan bir soruşturma komisyonunun 174 ncü 
maddedeki, yani İçtüzüğün 174 ncü maddesindeki 
salâhiyetleri haiz olup olmadığı meselesini incele
miştir. 

Halbuki, âcizane kanaatime göre, meselenin 
künhü burada değildir. Münakaşalı nokta bu de
ğildir. Ve bu olmaması gerekir. Çünkü İçtüzü
ğün 174 ncü maddesi sorumu tahkik edecek 
olan, yani, bir Bakanın sorumu mevcut olup ol
madığı meselesini tahkikle meşgul olacak bulunan 
.'Soruşturma Komisyonunun salâhiyetlerini açıkça 
tesbit etmiş bulunmaktadır. • 

İçtüzük bunu sarahaten tesbit etmiş olduğuna 
göre, böyle bir Soruşturma Komisyonunun İçtü
zükte zaten tesbit edilmiş olan bu salâhiyeti e ri 
haiz olup olmadığı meselesinin münakaşa edil
memesi lâzımğelir. ,, •>,; ' 

. Esas nokta burada değildir. Kanaatime gö
re Anayasa Komisyonunun tetkik edeceği me
sele, 177 nci madde mucibince kurulan b i rko- ' 
misyonun, daha evvelki maddelere göre kuru
lacak bir soruşturma t komisyonu mahiyetin* 
de olup olmadığını araştırmak ve bu komis
yonun yani 177 nci madde mucibince kurula-
lacak olan bir komisyonun, diğer maddelere 
g-öre kurulacak olan 'komisyonlar gibi-aynı 
salâhiyeti haiz olup olmadığını tetkik etmek 
meselesi olmak gerekirdi., Biraz .evvel arzettî-
ğim gibi komisyon bu noktayı mahlûl addederek 
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soruşturma komisyonunun 174 ncü maddede I 
tadat edilmiş olan salâhiyetleri hak ölüp ol
madığı meselelerini araştırmıştır, lîalbuki, de
diğim gibi, 177 nci madde mucibince kurulan 
bir komisyon diğer maddeler mucibince kuru
lan soruşturma komisyonu mahiyetinde midir 
değil midir? Evvelâ bunu araştırmak icabeder-
di. Bu meseleyi halledebilmek için kanaatim
ce İçtüzüğün bu maddelerine ait olan tuta
nakları karıştırmak icabeder. Bendeniz tet
kik ettim; İçtüzüğün bu maddelerine ait olan 
tutanaklarında bâzı cümleler geçmektedir. Bil
hassa İçtüzüğü hazırlıyan komisyon rapo
runda şu nokta açıkça tebarüz ettirilmektedir 
ki, İçtüzüğümüzün muhtelif maddelerinin tan
ziminde yabancı mevzuat da nazarı dikkate 
alınmış, bilhassa Fransız İçtüzüğü göz önün
de tutulmuştur. Bundan başka diğer devlet
ler, Belçika, Felemenk" gibi devletlerin de içtü
zükleri tetkik edilerek' bizim İçtüzüğümüz bu
günkü şeklini almış "bulunmaktadır. Bilhassa I 
komisyon raporuna göre, Meclis tahkikatına I 

) ait olan kısım Felemenk, Belçika içtüzüklerin
den istifade edilmek suretiyle hazırlanmış bu
lunmaktadır. r Raporun buna ait kısmı şu şe- I 
kildedir : (Takdim edilmiş bulunan teklifin es- I 
nayı tahririnde hemen her Devletin dahilî ni
zamnameleri* karıştırılmıştır. Bunlardan Fran
sız Nizamnamesinde Meclis tahkikatına ve teş- I 
rü masuniyetin ref 'ine ait hemen hiçbir fıkra I 
görülmediğinden Belçika ve Felemenk müdev- I 
venatma müracaat olunmuştur. Zabıt 1341, I 
cilt 20 sayfa 176 ve îmütaakıp. Yine raporun I 
başka bir tarafında Meclis tahkikatı faslı Teş- I 
kilâtı Esasiyehin 22 iıci maddesine göre kale- 1 
me alınmıştır. Bu da Belçika ve Felemenk 
kanunlarında*! gelmektedir, denmektedir. O I 
halde 177 nci maddenin hakik). mahiyetinin I 
tiö olduğunu ve orada kurulan diğer komis- I 
yonlarm aynı mahiyette olup olmadığını araş- I 
tırmak için bendeniz; Belçika İçtüzüğüne mü
racaat ettim. Kütüphanede bulunan bu içtüzü- i 
ğü karıştırdım. Fakat bizim 177 nci maddeye I 
tekabül edecek bir madde bulamadım. Diğer I 
maddelere tekabül edecek bâzı maddeler var- I 
dır, fakat 177 nci maddeyi karşılıyacak bir I 
madde arzettiğim içtüzükte yoktur, Felemenk- I 
çe bilmediğim için oradan aramak ve istiane I 
etmek imkanını bulamadım." I 

Yalnız Belçika İçtüzüğünde böyle bir mad- | 
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de 'olmadığım burada açıkça beyan edebilirim. 
O halde, İçtüzükte böyle bir madde bulunmadı
ğına göre kendi İçtüzüğümüzün 169 ve öriu'ta-
kibeden maddelerine bu esaslar a göre bir mâna 
vermek durumundayız. Burada şu noktayı tas
hih edeyim. Belçika'da anket parlamenter İçtü
zükle halledilmiş değildir. Belçika Anayasasının 
40 nci maddesi mucibince bu iş ayrıca kanunla 
tâyin edilir denmiştir. 1880 tarihinde anket par-' 
lâmanter hakkında bir kanun yapılmış bulun
maktadır. Biraz evvel İçtüzük dedim; özür di-
liyerek düzeltirim. Şimdi esâs meseleye geçelim : 

Bizim İçtüzüğümüzün 169 dan 176 nci mad
deye kadar olan hükümlerinin tertip sırası na
zarı dikkate alınacak olursa, kanaatimce, 177 nci 
maddedeki komisyonun diğer maddelerde mev-
îuübahis olan komisyondan başka mahiyette 
olduğu anlaşılır. Filhakika 169 ncu maddeden 
itibaren konan hükümler, mesuliyeti araştıracak 
olan soruşturma komisyonunun teşekkül sebep 
ve tarzını ve buna verilecek salâhiyetleri belirt
tikten sonra İçtüzüğün 176 nci maddesinde so
ruşturma komisyonunun tahkikatı neticesinde 
işin Yüce Divana şevki hakkında hüküm kon
muş bulunmaktadır. Bu suretle bakanların so
rumluluklarına taallûk eden ve bunu araştır
makla mükellef olan soruşturma komisyonunun 
vazifesine ait olan hükümler 176 hcı maddede 
sona ermiş bulunmaktadır. Ve biraz evvel arzet
tiğim gibi 176 nci maddede Yüce Divanın ku
rulmasına lüzum olup olmadığının takdiri husu
sunda Meclisin bir karar vermesini temineiı, ko
misyon raporunun Meclise sunulacağı bildiril
mek suretiyle soruşturma komisyonuna ait hü
kümler sona ermektedir. Bu maddeyi müsaade
nizle okuyayım, şöyle ifade ediyor; «komisyo
nun son raporu cezalı ve akçalı sorumu gerek
tiriyorsa soruşturma kâğıtları Anayasanın 67 
nci maddesi gereğince Meclis karariyle kurula
cak Yüce Divana en çok on beş gün içinde ve
rilir.» Şu hühüm gösteriyor ki bakanların soru
munu araştırmakla mükellef olan komisyon/ki 
bugün 170 nci madde on beş kişilik bir özel ko
misyon. ayırmak veya tavzif etmek salâhiyetle
rini de vermektedir, bu komisyon hakkındaki 
hükümler 176 nci maddede sona ermekte ve bım-
dan sonra yani 176 neı maddeden sonra ayrı bir 
hüküm konarak başka bir komisyon kurulaca
ğından bahsolunmaktadır. Gerçi İçtüzükte bu- . 
na da soruşturma komisyonu denmekte ve esa-
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sen bütün zorluk-da buradan doğmaktadır. 

Benini şimdilik mâruzâtım bakanların soru
numu tetkikle mükellef olan soruşturma komis
yonuna ait hükümler 176 ncı maddenin sonun
da bitmektedir. İçtüzüğün tertip tarzı gösterdi-
ki 177 neî maddedeki komisyonun mahiyeti ile 
daha evvelki maddeler mucibince kurulan ko
misyonların mahiyeti birbirinden farklıdır. 

169-177 nci maddelerdeki tertip tarzı salâ
hiyete âit 174 ncü madde hükümlerinin 177 nci 
maddeye de teşmiline müsait değildir.1 Kanun 
vâzıı 177. deki komisyona da aynı salâhiyetleri 
tanımak intese idi, salâhiyet maddesini:daha ön
ce değil daha sonra düzenlerdi. Görüyorsunuz 
ki,. Tüzük bir salâhiyet maddesini daha evvel 
koymak^ suretiyle evvelki komisyonlara salâhi
yet vermekte, daha sonraki maddeyi içerisine 
almamakta„ive böylece iki komisyonun mahiyeti
ni ayırmaktadır. -;• 
" - Şu halde 177 nci m ad denin mevzuubahs etti

ği komisyonun mahiyeti nedir? Meselesine gel
miş'oluyoruz, Kanaatimce bu komisyonun mahi
yeti, diğer • maddelerde mevzuubahs -olan so
ruşturma komisyonu gibi Bakanların, mesuli
yetini araştırmak vazifesiyle mükellef olan ko
misyonlardan tamamen ayrıdır. Madde metnin
den anlaşıldığı üzere sadece bilgi edinmek mak-
sadiyle kurulacak bir komisyondur. Çünkü 177 
nci madde aynen şöyle diyor: «Meclis: bir iş 
hakkında doğrudan oğruya.bilgilenmek isterse 
soruşturma komisyonu. karar veya Meclisin ko
misyonlarından birini bu işle ödevler.» ! 

' Görülüyor ki, burada bir sorumu meydana çı
karmak mevzuubahis değildir. Ancak burada 
Meclisin; bir bilgi edinmesi mevzuubahistir. Bet 
ki pericle, tetkikat neticesinde, bu bilgi edin
me hâdiseleri içerisinde bir sorum da ortaya çı
kabilir. Fakat i bunu meydana çkarmak bu ko
misyonun vazifesi değildir. Bu, diğer komisyon
ların, yani 172 ve 173 ncü maddelerde mevzuu
bahis blajı soruşturma kamisyonunun vazifesi
dir.177 lici madde.maddedeki hükme göre bu 
komisyonun vazifesi sadece Meclise bir bilgi 
vermekten ibarettir. Nitekim bu maddenin ilk 
tertip şeklindeki bir matlap da bunu ortaya 
koymaktadır. Malûmu âliniz bâzı kanunlarda bu 
matlablar, kenar notları yardır, bâzılarında 
yoktur. Tüzüğün ilk şeklinde, 1927 deki mü
zakeresinde İçtüzük matlaplarla çıkmış bulun
maktadır. Yani 1927 de çıkan İçtüzük madde- J 
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•lerin.hr hepsinde, birinci maddesinden son mad
desine kadar matlapları vardır; Bu matlaplar-
dan 177 nci mddeye ait olanı şudur: 

«Mesuliyeti mucip olmıyan işlerde tahkikat» 
demektedir. İçtüzüğün matlabl mesuliyeti • mu
cip olmıyan işlerde tahkikat demektedir. Bu 
matlap sonradan, sadece 177.' madde münasebe-
tiyel kaldırılmış değildir. Bütün İçtüzüğün mat
lapları ortadan kalkmıştır. (Sebebi nedir bil
miyorum., Kalkmasına rağmen 177. maddedeki 
bu matlabın vaktiyle konmuş olmasını mânalan-
dırmak icabeder. Madem ki mesuliyeti mucip 
olmıyan işlerde (tahkikat mevzuubahis edilmek
tedir, o halde1 177. madde mucibince kurulan 
(bir komisyon diğer maddelerde mevzuubahis 
olan soruşturma komisyonu; mahiyetinde değil
dir. Bu matlap .(bu maddenin içinde geçen bilgi 
edinme maksadı ile (birleştirilince işbu, 177 rici 
madde mucibince kurulacak komisyonun, sade
ce bilgi edinmek maksadiyle (hazırlayıcı mahi
yette kurulmuş 'bir komisyon olduğunu meyda
na çıkar. 

Gerçi maddenin metninde ismine tahkikat 
komisyonu denmiştir. Fakat hu isme aldanma
mak lâzımdır. [Esefle kaydetmek; lâzımdır ki, 
kanunlarımızda hakiki mânasında kullanılmı-
yan kelimeler mevcuttur. Bu yüzden (bâzı zor
luklar ve aksaklıkların ortaya çıktığı vâkıdır. 
Şimdi 177 inci maddenin mevzuulbahs ettiği ko
misyonun vazifesinin, her hanlgi toir (bakanın 
Anayasa ve İçtüzükle . muayyen mesuliyetleri
nin meydana çıkarılması olmadığı (böylece teba
rüz edince bu komisyona tanınacak, salâhiyet
ler ile her hangi Ibir sorumu meydana çıkara
cak olan komisyona tanınan salâhiyetlerin de 
aynı mahiyette olmaması icabeder. Bu bakım
dan (bendeniz Anayasa Komisyonunun raporun
da derpiş etmiş olduğu şekilde İçtüzüğün 177. 
maddesi mucibince kurulacak (bir komisyona 
'diğer maddeler mucibince' kurulacak komisyon
lara 'verilecek şekilde geniş salâhiyetler veril
mesinin doğru ölmıyacağı kanaatindeyim. Çün
kü, ifade etmiş olduğum gibi, hu komisyon bir 
soruşturma komisyonu 'olmaktan ziyade hir ma
lûmat toplama, Ibir (hazırlama komisyonudur, 
İhzari mahiyette Ibir komisyondur. . Salâhiyeti 
de mahdut olmak gerekir. Böyle ihzari maİıi-
yette komisyon yine İçtüzüğün Meclis soruştur
masına taallûk eden (babında (başka mesele mü
nasebetiyle mevcut bulunmaktadır. 
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İçtüzüğün 175 nci maddesi bu şekilde ihzari 

bakımdan bir komisyonun kurulacağından bah
setmektedir. 'Malûm olduğu üzere bakanların 
sorumluluklarının meydana çıkması meselesi ya 
bütçe müzakereleri sırasında, yahut da hor bati
ği bir gensorunun müzakeresiyle movzuubahs 
olabilir ve onun neticesinde soruşturma komis
yonu kurulabilir. Bazen de adalet makamları 
•kendilerine mevdu vazifeleri ifa sırasında bir 
bakanın sorumluluğunu mucip bir vaziyete mut
tali olur ve bunu Meclise Havale eder. 'Meclis 
bu işi tetkik etmek üzere 170 nci madde muci
bince beş kişilik bir komisyon kurar. Müsaade
nizle-(bu-.maddeyi aynen okuyayım : 

(170 na'u madde — Adalet makamlarınca bir 
işin kovuşturulması sırasında, bakanlardan bi
rinin görevinden doğan bir işten dolayı görev 
bakımından verilen bir kararla Meclise baş-vu
rulursa Kamutay bu işte Meclis soruşturması' 
gerekip gerekmediğini anlamak' İçin önce beş 
kişilik bir komisyon kurar. Kamutaya bu ko
misyonun raporu sunulur.) demektedir. Şimdi 
bizim İçtüzüğün 170 nci maddesinin kabul et
miş olduğu salâhiyetler soruşturma komisyo
nuna aittir. Yoksa Anayasanın 170 nci madde
sinde mevzuubahis edilen bu 5 kişilik komisyo
nun böyle bir .salâhiyeti yoktur. Bu komisyon 
raporunu hazırlarken bakanların her hangi bir 
meseleden dolayı sorumlu olduğu neticesine va
racak olursa bu raporunu Meclise arzeder. Mec
lis bu meseleyi tetkik, müzakere ve münakaşa 
eder. Münakasalann sonunda bakanın sorumlu 
olduğu şeklinde bir kanaat hâsıl olursa o zaman 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
olmak üzere bir soruşturma komisyonu kurma
ya Meclis. kendisi karar verir. İşte bu suretle 
kurulmasına karar verilmiş olan komisyondur ki; 
174 ncü maddenin salâhiyetlerini haiz olacaktır. 
Yoksa bu. komisyonun kurulmasından evvel yi
ne Meclisçe kurulmuş olan 5 kişilik ihzari ko
misyon 174 ncü maddedeki salâhiyeti haiz olmı-
yacaktır ve olmaması da lâzımdır. Bu 5 kişilik 
ihzari komisyon bize raporunu getirdikten, mü
zakere ve münakaşa edildikten sonra, bunun ne
ticesinde iki hal. tahaddüs edecektir. Ya Baka
nın sorumlu olması mevzuubahis olmıyacaktır, 
yani, Meclis o kanaate varacaktır ,ki ileri sürü
len hâdiselerde Bakanın mesuliyetini icabettire-
cek bir hal yoktur. O halde soruşturma komis
yonu kurulmıyacaktır. Belki hariçten birtakım 
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kimseler bu hal ile ilgilidir. Soruşturma komis
yonu kurulmasına gidilmeden iş adalet mercile
rine intikal edecektir. Mesele artık Meclisten dı
şarı gidecektir. • Yahut da, bakan sorumlu görü
lecektir. O zaman Soruşturma Komisyonu, yani,. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından veya Iç-
tüziiğ'ün tâyin etmiş olduğu şekilde 15 kişiden 
mürekkep bir karma komisyon kurulacaktır. 

Dediğim gibi, soruşturma komisyonu ancak 
ihzari komisyonda verilecek karardan ve Mec
lisin o kararı münakaşasından sonra vereceği 
kararla teşekkül eder. 

Bu meseleyi böylece izah ettikten sonra tek
rar 177 nci maddeye dönelim. Bu maddede biraz 
evvel izah etmeye çalıştığım gibi 170 dekine 
benzer mahiyette ihzari bir komisyondur. Bu 
ihzari komisyon sadece malûmat toplamakla mü
kelleftir. Malûmat toplamakla mükellef olan Ve 
bu malûmatla Meclisi aydınlatmak vazifesi bu
lunan bir komisyonun. 174 ncü maddedeki salâ
hiyetleri haiz olmaması lâzımgelir. Çünki 174 
ncü madde istisnai bir mahiyyeti haiz bulun
maktadır. Malûm olduğu üzere yine Anayasa
mızın esas prensiplerinden birisi kaza kuvveti 
ile teşriî kuvveti birbirinden ayırmış bulunmak
tadır. Kaza salâhiyeti tamamen adalet 
mercilerine aittir. Bunun bâzı istisnaları 
olabilir mi? Olur. Nitekim içtüzüğümüz 
vö Anayasamız istisnai mahiyette hü
kümler koymuştur. Meclisin 169, ve sonraki 
maddelere göre seçtiği soruşturma komisyonu 

, bakanların sorumunu tahkik etmekle mükellef 
kılındığına göre soruşturma komisyonuna bâ
zı adlî vazifeler verilmiş bulunmaktadır. Bu 
bir istisnadır ve hukuki kaidelere göre istisna
ların mevridine münhasır olmak ü^ere dar 
mânada tefsir edilmesi icabeder. Binaenaleyh 
İçtüzük ve Anayasa Komisyonunca kurulan 

, Soruşturma Komisyonuna İçtüzükte, Anayasa
ya., atfen vermiş olduğumuz salâhiyet sadece 
bu komisyona ait olmak icabeder. 177 nci 
madde ile kurulan komisyon ihzari mahiyette 
bir komisyon, olduğuna göre, gerek Anayasa, 
gerekse İçtüzükle adlî salâhiyetlerle teçhiz olan 
hususi bir komisyonun salâhiyetlerine malik 
olamaz. Bu komisyon gerek maddelerin terti
bi ve gerekse 177 içerisindeki metin itibariyle 
Soruşturma Komisyonundan tamamön ayrı 
bir komisyon olduğuna göre. 174 ncü madde 
hükümlerini 177 nci maddeye teşmil etmemek 

69 — 
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gerekir. Çünkü ortada henüz bir sorum mcv-
zuubahis değildir. Eğer sorumlu bir vaziyet 
ortaya çıkmış olsaydı ona göre Anayasa ve iç
tüzüğün ieabettirdiği bir soruşturma komis
yonu kurulurdu. Bu, mevzuubahis değildir. 
Halen malûmat toplama kabilinden ihzari bir 
komisyon kurulmuştur. Bunlar çalışmaların
da belki mesuliyeti mucip vakalarla karşı
laşabilecektir. O zaman İçtüğüğiin Ki!) ncıı 
ve mütaakıp maddeleri gereğince bir soruştur
ma komisyonu kurulur ve o da Anayasa Ko
misyonunun raporunda belirttiği veçhile ta
mamen 174 ncü maddedeki salâhiyetlerle fa-

. 1952 O : 2 
al iye t o koyulabilir. O komisyon kurulmadan; 

- 177 nci madde mucibince kurulmuş olan komis
yonun, Anayasa Komisyonunun raporunda" 
belirtildiği veçhile bu salâhiyeti haiz değildir. 
Şüphesiz takdir yüksek heyetinizindir. 

Bu mesele üzerinde bu kadar uzun -durma
mın sebebi, verilecek kararın Meclis larihimız-' 
de bir emsal teşkil edecek mahiyette olmasıdır. 

BAŞKAN — Mi'endiıu daha söz alan arka
daşlar mevcuttur. Fakat vaktin gecikmesine 
binaen 28 Mart Cuma günü saat lfi le topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

DÜZELTÎŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 121 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sayfa Sütün Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

23 Yirmi İkinci Birleşimindeki Yirminci Birleşimindeki 
29 İçtüzüğümüzün İçtüzüğün 

)>m<* 

T. B. M. M. Basımevi 



S. S A Y I S I : 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti ve Mardin Milletvekili 
Aziz Uras'm milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların

dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/225) 

T.C. " 
Başbaaknlth 27 .X .1951 

Tazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. ) 6/2-3879 

3269 
G. No. ; 6/13 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 . VIII . 1951 tarihinde Bilecik îl Seçim Kurulunun tâyin ettiği gün, saat ve yerde propa
ganda nutuklarını söyliyen Mardin Milletvekili Doktor Aziz Uras'm sözlerini Kore meselesine inti
kal ettirerek «Kore'ye asker göndermek mecburiyetinde değildik, vatan evlâtlarını oraya gönderip 
kanlarını beyhude akıtıyoruz, bu kanların kendi topraklarımızda akması lâzımdır. Şu halde çocuk
larımızı Kore mezbahasına göndermişiz, Kore'de ölenler • şehit sayılmaz, şehit olmak için vatanı
mızda ve vatanımız için ölmek gerektir.» demek ve Malatya Milletvekili Sadık Eti'nin de «Kore'ye 
asker gönderilmesi hakkında, Anayasanın 43 ncü maddesi gereğince Meclisin yetkisine dayanma
dan Hükümetin 12 saat içinde karar aldığını, bu kararın da Anayasanın 47 nci maddesine aykırı 
olduğunu, Koreye asker göndermenin doğru olmadığını» söylemek suretiyle Türk Ceza Kanununun 
161 nci ve Askerî Ceza Kanununun 58 nci maddeleri hükümlerini ihlâl ettiklerinden haklarında ko
vuşturma yapılması için Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üze
re Adalet Bakanlığından alman 26•".' IX . 1951 tarih ve 84/245 sayılı tezkere örneği ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
; ,' • A , Menderes 

Adalet Bakanlığının 26 . IX . 1951 tarih ve 84/245 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Bilecik C. Savcılığından alman 1 . IX . 1951 gün ve 1006 sayılı yazıda; '27 . VIII . 1951 tari
hinde îl Seçim Kurulunun tâyin ettiği gün, saat vo yerde propaganda nutuklarını söyliyen : 

1. Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, sözlerini Kore meselesine intikal ettirerek «Kore'ye 
asker göndermek mecburiyetinde değildik, vatan evlâtlarını oraya gönderip kanlarını beyhude 
akıtıyoruz, bu kanların kendi topraklarımızda akması lâzımdır. Şu halde çocuklarımızı Kore mez
bahasına göndennişiz, Kore'de ölenİer şehit sayılmaz, şehit olmak için vatanımızda ve vatanımız 
için ölmek gerektir» demek, 

2. Malatya Milletvekili Sadık Eti'nin de «Kore'ye asker gönderilmesi hakkında, Anaya
sanın 43 ricü maddesi gereğince Meclisin yetkisine dayanmadan Hükümetin 12 saat içinde karar 
aldığını,'bu kararın da Anayasanın 47 nci maddesine aykırı olduğunu, Kore'ye asker gönder
menin doğru olmadığını», 

Söylemek suretiyle Türk Ceza Kanununun 161 nci ve Askerî Ceza Kanununun 58 nci maddeleri 
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hükümlerini ihlâl ettikleri beyan ve mezkûr maddelere tevfikan haklarında (kovuşturma yapılmak 
üzere milletvekillikleri dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen soruşturma kâğıtları, Anayasanın 17 nei maddesi hükmü dai
resinde gereğinin ifası için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuştur. • 

Adalet Bakanı 
B, Nasuhioğlu 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kumlan Karma Komisyon raporu 

T.Ş.M.M, 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurlan 

Karma Komisyon 
Esas No : 3/225 
Karar No : 27 

14. II. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

27. YİII . 1951 tarihinde il seçim kurulunun 
tâyin ettiği gün, saat ve yerde propaganda nutuk
larını söyliyen Mardin Milletvekili .Doktor Aziz 
Uras'ın sözlerini Kore meselesine intikâl ettire
rek «Kore 'ye asker göndermek mecburiyetinde 
değildik, vatan evlâtlarını oraya gönderip kan
larını beyhude akıtıyoruz, bu kanların kendi top
raklarımızda akması lâzımdır. Şu halde çocukla
rımızı Kore mezbahasına göndermişiz. Kore'de 
ölenler şehit sayılmaz, şehit olmak için vatanı
mızda ve vatanımız için ölmek gerektir» demek 
ve Malatya Milletvekili Sadık Eti'ninde «Kore'
ye asker gönderilmesi hakkında, Anayasanın 43 

.n$u maddesi.gereğince Meclisin yetkisine dayan
madan Hükümetin 12 saat içinde karar aldığım, 
bu kararın da Anayasanın 47 nci maddesine ay
kırı olduğunu, Kore'ye asker göndermenin doğru 
olmadığını» söylemek suretiyle Türk Ceza Kanu
nunun 161 nci ve Askerî Ceza Kanununun 58 nci 
maddeleri hükümlerini ihlâl ettiklerinden dolayı 
suçlu sanılan Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti ve Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın millet
vekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın.6/3269 sayı ve 27 . X . 1951 
tarihli yazısı ile ilişiği dosya, Karma Komisyo
numuza havale edilmekle konunun incelenmesi ve 
sonuca göre raporunun yazılması için, İçtüzüğün 
178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle ay
rılan hazırlama komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so

nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya kar
ma komisyonumuzca çla incelenip görüşüldükten 
sonra. , 

Malatya Milletvekili ] Mehmet Sadık Eti 'ye •' 
isnadedilen, suçu işlediğine kanaat getirilmedi
ğinden yapılmak istenen kovuşturma ve yargı
lanmanın dönem sonuna bırakılmasına ittifakla, 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'a gelince, tah
kikat evrakında ifadeleri mazbut tanıkların 
ifade ve beyanlarının birbirine mübayin ol
maları hasebiyle mumaileyhin de kendisine is
nat olunan suçu- işlediğine kanaat getirilmediği 
gibi sarf eylediği iddia olunan sözlerin Ceza 
Kanununun 161 nci maddesinde yazılı suç ma
hiyetinde görülmediğinden mumaileyhin de mil
letvekilliği. dokunulmazlığının kaldırılmasına 
mahal olmadığına ve yapılmak istenen kovuş
turma ve yargılamanın dönem sonuna bırakıl
masına ekseriyetle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Manisa 

R. §. înce 
Ankara 

Cevdet Soydan 
Ankara 

O. T. îltehin 
Bingöl 

M. N. Ohcuoğlu 

Konya 
R. Alabay 

Ankara Ankara 
Eâmid §. İnce O. Ş. Çigekdağ 

Ankara Balıkesir 
Ramiz Eren Vacid Asena 

Çoruh Çorum 
M. Güney E. OrtaJccıoğlu 

( S. Sayısı : 107 ) 
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Edirne Erzincan Erzincan 

M. Enginim 8. S ağır oğlu Ş. Günaltay 
imzada bulunmadı 

içel içel istanbul 
II. Fırat §. T ol A. Moshos 

istanbul istanbul izmir 
F. II. Demirelli M. Benker H. özyörük 

Kars Kars Konya 
A. Çetin L. Aküzüm II. Aydtner 
Kütahya Mardin Siird 

8. S. Nasuhoğlu M. K. Boran §. Türlcdoğan 
Tokad Tokad Yozgad 

İL Ökeren Z. Betü tN. Ü. Alçılı 
Malatya Zonguldak 

M. Kartal Y..M. Alakant 
imzada bulunmadı imzada bulunmadı 

Muhalefet şerhi : 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm 27.VIII. 

1951 tarihinde Bilecik Halk Partisi meydan 
toplantısında yaptığı konuşmada : (Kore'ye 
asker göndermek mecburiyetinde değildik, va
tan evlâtlarını oraya gönderip kanlarını bey
hude akıtıyoruz, bu kanların kendi toprakları
mızda akması lâzımdır, şu halde çocuklarımızı 
Kore mezbahasına göndermişiz, Kore'de ölen
ler şehit sayılmaz şehit olmak için vatanımızda 
vatanımız için ölmek gerektir,) şeklinde sözler 

sarfettiği aynı tarihli zabıt varakasında tasrih 
edilmekte ve zabıt varakası mumzileriyle son
radan dinlenilen Nail Arat ibrahim Olgun, 
Necdet Evliyagil, Numan Kızılkaya ve Arif 
Hanoğlu ismindeki şahıslar teyit ve itmam ey
lemektedirler. 

Komisyon Tüzük hükümleri gereğince ye
niden tanık dinlemek imkânına malik olmadı
ğı için mevcut delâil üzerinde bir neticeye var
mak mecburiyetindedir. 

Yukarda bertafsil izah edildiği veçhile 
mevcut delâil muvacehesinde Mardin Milletve
kili Aziz Uras'm isnat edilen sözleri söylediği 
kanaati vicdaniyesi tahassul eylemekte olup 
isnadedilen sözlerin Türk Ceza Kanunu muva
cehesinde temas ettiği müeyyideler Anayasa
nın 12 nci maddesinde tasrih edilen ağır ceza
lı mevaddan bulunması sebebiyle içtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince mumaileyhin millet
vekilliği dokunulmazlığının kalkması kanaatin
de olduğumuzdan ekseriyet kararma muhalifiz. 

Erzurum Manisa Maraş Konya 
E. Karan S. Ergin M. özsoy T. Kozbek 

Bu muhalefet şerhine neticesi itibariyle 
iştirak ederim 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

• '• •«*W!3İM©-« 

( S. Sayısı ? 107 ) 





S. SAYISI : İ 08 
Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçm'ın milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3/281) 

24.1.1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Neşir yoliyle Demokrat (Partiyi tahkir ettiği, adı göçen parti adına Avukat Hâmid Şevket İnce 
ve Eauf Sevin taraflarından şahsi dâva yoliyle şikâyet olunan Kars Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın hakkında Anayasanın 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Ada
let Bakanlığından alman 15 .1.1952 tarih ve 9/26 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak 
sunulduğunu saygılar!mla arzederim. ' . 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının 15 .1.1952 tarih ve 9/26 sayılı tezkeresi örneğidir. 

' Yüksek Başbakanlığa 

Ankara C. Savcılığından alman 28 . XII . 1951 tarihli yazıda; 
Neşir yoliyle Demokrat Partiyi tahkir ettiği, adı geçen parti adına Avukat Hâmid Şevket İnce 

Ve Rauf Sevin taraflarından şahsi dâva yoliyle şikâyet olunan Kars Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın hakkında takibat icrası için milletvekilliği dokunulmazlığınm kaldırılması, 2 nei sorgu 
yargıçlığınm işarına atfen istenmiştir. 

Bu hususa dair dâva dilekçesi örneği ile, ilgili diğer kâğıtlar, Anayasamın 17 nei maddesi 
hükmü dairesinde gereğinin ifası için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
" ,B. Nasuhioğlu 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil 
Müdürlüğü 

Özel No. 6/2-165 
G. No. 6/229 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarındajı kurulan Karma Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Anayasa ve Adalet komisyonların

dan kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/281 
Karar No. 28 

U .11° 1952 

Yüksek Bagkanlıga 

Neşir yoliyle Demokrat Partiyi tahkir etti
ğinden dolayı suçlu sanılan Kars Milletvekili 
Hüseyin Cahit Yalçın'm milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başba
kanlığın 6/229 sayı ve 24 . I . 1952 tarihli ya
zısı ile ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza ha
vale edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca 
göre raporunun yazılması için, İçtüzüğün 178 
nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrı
lan Hazırlama Komisyonuna, tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşüldük
ten sonra, adı geçen Hüseyin Cahit Yalçın'a 
isnat olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 'nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180. maddesi gereğince 
dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Kâtip 
Manisa Diyarbakır Amasya 

R. Ş, înce F. Alpiskender î. Olgaç 

Ankara 
H. Ş.tnce 

Balıkesir 
M, Erkuyumcu 

Ankara 
O. Ş. Çiçekdağ 

Ankara 
E. Eren 

Balıkesir 
V. Asena 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

Çoruh Çorum Edirne 
M. Güney H. Ortakctoğlu M. Enginün 

Erzincan Erzincan 
Sabit Sağıroğlu Şemsettin Günaltay 

İmzada bulunmadı 

İçel 
Şahap Tol 

İzmir 
//. özyörük 

Konya 
H. Aydiner 

Konya 
T. Eözbek 

Mardin 
'M."E. Boran 

Tokad 
Z. Betil 

İstanbul 
A. Moshos 

Kars 
A. Çetin 

Konya 
M. Oluz 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Sivas 
N.Ertürk 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

İstanbul 
M. Benker 

Kars 
L. Aküziim 

Konya 
R. Alabay 

Manisa 
§. Ergin 

Tokad 
H. ökeren 

Yozgad 
İV. Ü. Alah 

(S . Sayısı: İ08) 



Bilecik Milletvekilliğine seçilen Yümnü 
hakkında Yüksek Seçim Kurulu Bas 

l an inceleme Komisyonu raporu (3 /240) 

S. S A Y I S I : 

esin'in seçim tutanağı 
i tezekeresi ve Tutanak-

T. G. 
Yüksek Seçim Kurulu 

Başkanlığı 
2251/2017 
E. 352 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baı 

Sayı: 

24 . IX . 1951 

kanlığı Yüce Makamına 

Bilecik il seçim kurulu başkanlığından 19 . IX ' . 1951 günlü ve 62 sayılı yazı ile gönderilen 
1951 yılı milletvekilleri ara seçimine ve Bilecik'ten Milletvekili seçilmiş olan Demokrat Parti ada
yı Yümnü Üresinin tutanağına itirazı mutazammm Cumhuriyet Halk Partisi il idare kurulu 
başkanlığının 17-. IX'. ' 1951 günlü dilekçesi ile bu bapta il seçim kurulundan sâdır olan 18 . IX 
1951 günlü kararın örnekleri ve bu hususta kuruldmuzca ittihaz olunan 22 . IX . 1951 günlü ve 
352 sayılı kararı havi dosyanın dizi kâğıdı mucibincje dört parçadan ibaret olarak sunulduğu say
gı ile arzolunur. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
B. Köker 

T. G. 
Milletvekilleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
E. 352 

Toplantı günü : 22 . IX . 1951 

Başkan : Bedri Köker, Ba§kanvekili Cudi özal, 

Üye : Asım Tuncay, Cemal Yorulmaz, Salih Tezcaner, M. Tahir Sebük, İsmail Hadımlıoğlu. 

Yüksek Seçim Kurulu bugün Yargıtaydaki hususi dairesinde yukarıda isimleri yazılı zevat
tan müteşekkil olarak toplandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İli İdare Kurulu Başkanı tarafından verilen ve 16 . I X . 
• 1951 gününde yapılan Ara Seçiminde milletvekili olan seçilen Korgeneral Yümnü Üresin'in tu
tanağı ile seçiminin iptaline mütedair bulunan 17 . IX . 1951 günlü dilekçe ile kurulların
ca ittihaz olunan karar örneğinin, gereği yapılmak üzere birlikte gönderildiği beyanını havi 
olan Bilecik İl Seçim Kurulu Başkanlığının 18 . IX . 1951 günlü ve 62 sayılı yazısı ve bu ya
zıya ekli olarak gönderilen, ve 16 . IX . 1951 tarihinde Bilecik'te yapılan ve Demokrat Parti 
adayı Yümnü Üresin'in şeklen fazla oy almasiyle neticelenmiş olan seçime ve mumaileyh Yüm
nü Üresin'in mazbatasına itiraz olunduğu ve mâruzâtları nazaran alınarak gereken tahkikatın 
yapılarak seçimin iptaline karar verilmesi ve Yümnü Üresin'e mazbata verilmemesi ve şayet bu yo
la gidilmez ise itiraz ve şikâyetlerini havi dilekçenin mazbata ile birlikte kurulumuz vasıta-
siyle Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesi hususlarından ve saireden bahis bulunan 
Bilecik İl Seçim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılan Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl İda
re Kurulu Başkanlığının 17.'. IX . 1951 günlü dilekçesi sureti ve zikri geçen dilekçede yazılı 
hususat hakkında kurullarına hiçbir müracaat ve şikâyet vâki olmamasına ve: Bilecik îli mil-
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letvekilliğine seçilen Yüınnü Üresin'in yeterliği olmadığına .dair hiçbir itiraz dermeyan edilme
miş bulunmasına ve mumaileyhin milletvekilliğine seçilmesinden ve tutanağı usulen kendisine 
•tevdi ve ilân • edildikten sonra itiraznamenin kurullarına verilmiş olmasına ve esasen milletve
killiğin o seçildiğine dair tutanak . verilen bir kimse. hakkında yapılacak itirazın tetkik mercii
nin Yüksek Seçim Kurulu ile Büyük Millet Meclisi olduğu 5545 sayılı Kanunun 123 ncü mad
desinin 4 ve 5 nci bentlerinde tasrih edilmesine vo propagandanın şekli hakkındaki itirazatm . 
müddetin müruru sebebiyle kurullarınca halen tetkikma imkân görülmemesine binaen ieabeden 
tahkikatın yapılması hakkındaki dileğin, yetkili mercilere yapılmak üzere seçimin iptaline mü
tedair. talebin salâhiyetsizlik noktasından reddine ve kararın tasdikli örneğinin muteriz Cum
huriyet Halk Partisi Bilecik İli İdare Kurulu Başkanlığına tevdiine ve itiraz dilekçesi tas
dikli örneğinin Milletvekilleri Seçimi Kanununun 124 ncü maddesinin son fıkrası hükmüne tev
fikan gereği yapılmak üzere karar sureti ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına irsaline 
karar verildiğini tazammun eden Bilecik İl Seçim Kurulunun 18 . IX . 1951 günlü ve 9 sayılı ka
rarı okunduktan sonra gereği konuşuldu. 

Muterizin istidasında dermeyan edilen hususlar 5545 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 4 
ncü bendinde yazılı oy farkı hâsıl eden vakıalardan mûdut olmadığından itirazın'reddi lâzımgele-
ceğine oy çokluğu ile ve keyfiyetin biı suretle Türkiye Büyük Millet Meclisine arzına oy birli
ğiyle 22 . I X . 1951 tarihinde karar verildi. 

Başkan 
B.Köker 

Başkanvekili . Üye . 
, . G. Özel A. Tuncay 

(Mi) .. (Mil) 

Üye Üye Üye 
S. Tezmnsr M. T. Sebük 1. Hadımltoğlu • 

(Mil) 

Üye 
C. Yorulma» 

Muhalefet şerhi (M. I. ) 
124 ncü madde (şikâyet ve itirazları) şek

le bağlamış olmasına ve ikinci fıkrada açıkça 
(böyle olmıyan şikâyet ve itirazlar tetkik edil
mez) hükmünü seveylemesine ve bilhassa 
tetkik edilmeden mütalâa beyanı imkânsız 
bulunmasına binaen esas üzerinden mütalâa 
yürütülmesi caiz olmadığı kanaatiyle muha
lifim. 

Başkan V. 

M. I I 
İtiraz Seçim Kanununda tâyin edilen şe

kil ve usule uygun olarak yapılmadığından iti
raznamenin tetkika esas tutulmaması reyin
de bulunduğumuz cihetle karara muhalifiz. 

Üye Üye 
A.Tuncay M. T. Sebük 

(7, Özel P&3H 

(S , Sayısı : 109) 



Tutanakları înceleme Komisyonu raporu 

T.B.M.M. , . . . ' -
Tutanaktan İnceleme 

Komisyonu 15,11.1952 
Esas No. 3/240 
Karar No. 48 

Yüksek Başkanlığa 

Bilecik Milletvekilliğine seçilen Yümnü Üre
sin'in, tutanağına vâki itiraz üzerine dosya 3 
numaralı Hazırlama Komisyonunun raporu ile 
birlikte incelendi: 

Muteriz C. H. P. Bilecik Başkanı Şemsecldin 
Erdinç her ne kadar itirazını Seçim Kanunu
nun 124 ncü maddesinde münderiç şartlara uy
gun olarak yapmadığı dosyada' mevcut evrakm 
incelenmesinden anlaşılmışsa da . komisyonumu
zun ve binnetiee T. B. M. Meclisinin bu gibi ah
valde hiçbir kayda tâbi olmadığı ve vatandaşın 
her -hangi bir hadisede başvuracağı son merciin 
T. B. M. Meclisi bulunduğu bu itibarla kanun
da musarrah derecata ve müddetlere riayet ol
masa dahi tetkikat icrasının caiz olabileceğini 
müteamel bulunduğu nazarı itibara alınarak, 
usulüne muhalif olarak yapılan işbu itirazın 
komisyonumuzca incelenmesinin yukarda zikro-
lunan Meclis teamülüne uygun düşeceği müta-
lâasiyle dosyadaki evrak tetkik olundukta: 

17 . IX . 1951 tarihli ve Bilecik îli Seçim 
Kurulu Başkanlığına hitaben kaleme alınmış di
lekçedeki itirazlar başlıca iki gruba ayrılmak ik-' 
tiza eder. 

1. Seçmenler üzerine vâki maddi baskı, 
2. Mânevi baskı, 
1. Maddi baskı : 
a) Seçime, takaddüm eden günlerde C. H. P. 

adayı Kasım Gülek'in dağıttığı beyanname sebe
biyle C. H. P. ilce ve bucak merkezlerinin aran
mış olması, 

b) Bir O. II. P. linin seçmenleri silâhla teb-
dit ettiği ileri sürülerek bâzı Halk Partililerin 
evlerinin taharri edilmiş bulunması; 

c) Kaymakam ve bucak müdürlerinin jan
darma ile oy puslası dağıtmış olmaları mad
di baskıyı teşkil etmektedir. -

2. Mânevi baskı ise : 
(C. II. P. dinsiz partidir. Aday koınitıisttir. 

A.bdestsiz camiye girdi. Papaz kiyafetinde re
simleri vardır.) gibi sözlerle vatandaşın dinî 

hislerini tahrik etmek suretiyle C. H. P. ve ada
yı aleyhine herkeste bir infial ve iğbirar uyan-
dırıldığı ve vilâyet, köy yol ve sularının yapı
lacağı gibi vaitlerle ele vatandaşın iğfal olun
duğu ve dolayısiyle hür vicdanın mânevi bir 
baskı, altında bulundurulduğu ve seçimlerin 
böyle bir ruh haleti içerisinde icra olunduğu be
lirtilmek istenmiştir. 

Ve netice olarak da bu şartlar altında ya
pılan seçimde millî iradenin topyekûn muallel 
addolunacağı cihetle Bilecik Milletvekilliğine 
seçilen Yümnü Üresin'in seçim tutanağının ip
tali lâzımgeleceği iddia olunmuştur. Yukarda 
bir ve iki numaralı bentler halinde derlediği
miz itiraz sebeplerinin kâffesi seçim gününe ta
kaddüm eden ve propagandanın kanunen yasak 
edilmediği günlerde vukuagelen hâdiselerdir. 

Bunlardan birinci grüpa dâhil bulunan hâdi
selerden (A ve B) ile gösterilenlerin bir an için 
vâki olduğunu farzetsek dahi - ki vukuunun sü-
butunu icabettirecek dosyada mevcut evrak 
arasında bir emare dahi yoktur - bunlar adlî 
bir hâdise dolayısiyle kazai mercilerin kendi 
yetkilerini kullanarak yapmaya kanunen mec
bur oldukları adlî ve usuli muamelelerdir. Va
kanın mücerret seçime takaddüm eden günler
de hadis olması ve dolayısiyle yine bugünlerde 
ar.ama yapılması vatandaşın daha sonra kul
landığı reyi üzerinde katî bir tesir icra edeceği 
ve dolayısiyle millî iradeyi. muallel kılacağı id
dia olunamaz; 

Hattâ denilebilir İlci, böyle bir hâdisenin 
sırî rey kazanmak maksadiyle iktidar parti ve 
Hükümet tarafından yapılmış olduğunun farzo-
lunması vatandaşta infial ve nefret uyandırır 
ve o teşekkül aleyhine seçmenlerin rey kullan
maları neticesini de tevlit edebilir. Halbuki 
seçim neticelerinin de gösterdiği gibi vatandaş 
bu muameleleri alelade adlî ve usuli birer mu
amele olarak kabul etmiş ve bunların tesiri al
tında kalabileceğini asla aklına getirmemiş ve 

( S . Sayısı : 109) 



— 4"— 
bu noktayı reyi ile ispat ve teyit etmiştir. 

(C) bendindeki kaymakam ve bucak mü
dürlerinin oy puslası dağıtma işleri ise mute-
rizin kavli mücerretinde kalan bir iddiadan ile
riye geçemediği dosyada mevcut evrakın ince
lenmesinden anlaşılmıştır. 

(2) numaralı ile işaretlediğimiz itiraz sebep
lerine gelince : 

Bunlar normal seçim kampanyası süresince 
ve kanuni ahkâma uygun olarak yapılan siyasi 
toplantılarda yine kanuna uygun olarak yapı-
gelen ve her siyasi partinin ve politik şalısın 
meşru propaganda hakkına, istinaden yapmış 
olduğu propagandalardır. 

'Meselâ köylere yol ve su yapılacağının va
tandaşa söylenmesi elbetteki siyasi bir teşekkül 
veya şahsın yapacağı en tabiî bir propaganda
sı olmak icabeder. 

«C. H. P. dinsizdir, aday komünisttir» gibi. 
sözler ise eğer sarfedilmişse vatandaşı kanaatin
den ve düşüncesinden döndürecek ve o ana ka
dar rey vermeyi tasarladığı partiden gayrısına 
reyini kullanmasını icapottirecek kadar kuvvetli 
esbaptan sayılamayıp, bunlar olsa olsa muma
ileyhi olan teşekkül veya şahıslara hakaret telâk
ki edileceği cihetle o teşekkül veya şahıslan dâ
va açmak için harekete sevkedici ve sırf alâka
darları haklarını ara.mM.va, tahrik edici ol fazdan
dır. 

Yoksa muterizin iddia ettiği gibi vatandaş 
üzerinde mânevi bir lıaskı yaratamaz. 

Kaldıki, şimdiye kadarla mâruzâtımız, zikre
dilen esbabın mutlak' sübutu halinde bahis ko
nusu olabilir. 

Halbuki, mevcut dosya mündereeatı bu sebep
lerin hiçbirinin mevcut ve mutlak bir delile da
yanmadığını ve hattâ iddiaları ispata yarıyacak 
bir karinenin dahi mevcut olmadığını göster
mektedir. 

Muteriz dahi dilekçesinde iddiasını maddi ve 
mevsuk delâille ispat edeceğini söylediği halde 
şimdiye kadar -geçen dört aylık zaman içinde ne 
il, ne de Yüksek Seçim Kuruluna ve ne de T. B. 
M. Meclisine iddialarını ispat edici bir vesika ve
ya sair elelâil tevdi etmemiş ve göstermemiştir. 

Bu bile bütün iddialarının o ânın, yani seçi
mi kaybetme ânının bir parti başkanında •tevlit: 
etmesi tabiî olan âni galeyan ve heyecanın mah
sulü olduğunu ve mücerret iddialardan* madut; 
bulunduğunu gösterir. 

. Netice : . 
Yukarda tai'silen arzolunan esbaba ve mute

riz tarafından dermeyan edilen sebeplerin 5545 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 4 ncü ben
dinde yazılı oy farkını hâsıl edecek vakalardan 
mâdut bulunmamasına mebni Bilecik Milletve
kiline ait mazbataya ait itirazın reddi ve maz
batanın tasdiki lüzumuna kani bulunduğumuzu 
ittifakla arzederiz. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları în. Ko. Başkanı 
Afyon K. 

" K. Özçobmı 
Kâtip 

Afyon K. 
A. Güler 

Hatay 
T. Sökmen 

, Niğde 
F. E cer • 

Sivas 
İ. Duygun 

Yozgad 
A. Doğan 
îmzada 

bulunamadı 

İzmir 
S. Giz 

Edirne 
O. Köprülü 
Manisa 
F.îlher 

Ordu 
Jf. Şarlan 

•Urfa 
7)'. K. Timur oğlu 

ftözcü 
İçel 

H. Fırat 

Burdur 
M. özbey 

Konya 
T. KosbeJc 

Ordu 
Z: M. Sezer 

Trabzon 
/ / . Orlıon 

Zonguldak 
A.Yurdabayrak 

( S... Sayısı •:. 1.09) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle Millî Saraylar ka
sırlar ve köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Meclis Hesapla
rını inceleme Komisyonu raporuna dair Anayasa Komisyonu rapo

ru (5/44) 

T;" 5. -M. M, • , 
Meclis II, İn. Komisyonu 

Esm No. 5/4.4 
Karar No. 5 ' 

10 .1 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzun 9 , 1 . 1952 Çarşamba günkü oturumunda varmış olduğu kararın bir suretinin 
ilişik plarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Meclis Hesaplarım İnceleme ve Tahkik Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

- B, TP. Keçeci 

Meolis Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis II. İn. Komisyonu 

'Kj&mr^Ndı-5''-

10. 1,1952 

KARAB 

Büyük Millet Meclisi. bağlamklari - ile Millî 
Saraylar, kasırlar ver köşklerdeki eşyalar hakkın
da İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmak üzere komisyonumuz Yük
sek Kamutayın.21 . XII , 1951 gün ve yirmi 
ikinci. Birleşimindeki kararı ile vazifelendiril-
miştir. 

Komisyonun 8 , I . 1952 tarihli toplantısında 
tevdi olunan işbu vazifenin ifası hususunda kar
şılaşacağı muhakkak olanı ve aşağıda mâruz hu
susları doğrudan- doğruya - mı yoksa yetkili ma
kamlarıvasıtasiyle mi yapacağı hususunda tered
düt hâsıl olmuştur.-

Şöyleki : 
İçtüzüğün 169 ncu maddesiyle başlıyan Mec

lis talıkikatı başlığı altındaki maddeler bakanlar 
hakkında yapılacak tahkikatın usul ve yetkilerini 

izah etmiş ve meskût kaldığı kısımlarda da Ceza 
Yargılama Usulü Kanununun tatbikini âmir bu-
lunmaktadıı\ Halbuki 177 nci madde ne yukarıki 
maddelere ve ne de ceza yargılama usulüne bir 
atıf yapmamış olmakla müstakil bir hüküm ifade 
etmekte ve şimdiye kadar, bu madde Meclis tari
hinde ilk defa tatbikat sahası bulan bir madde 
olarak harekete gelmiş bulunmaktadır. 

Ezcümle : 
1. Arama, celp ve ihzar, icabında, yoklam, zapt 

ve müsadere ve tedbir mahiyetinde tevkif gibi tah
kikat icaplarının yerine getirilmesine Komisyo
numuz doğrudan doğruya yetkili midir? Değilse 
bu gibi müzekkerelerin mahallî yargıç ve sav
cılıklar vasıtasiyle infazı yetkisinde olacak-
mıdır. Nihayet komisyonumuz bu gibi vakıalar 
karşısında bir muhbir durumunda yalnız it*. 
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tılanla arzolunan .hususları Adlî makamlara 
ihbar etmek mevkiinden ileri gidemiyecek bir 
salâhiyet mi taşıyacaktır?. 

2, Yüksek Kamutayın müzâkere esnasında 
tezahür eden temayülü sarayların Türk Milleti
ne intikalinden, şimdiye kadar, vukuagelmk 
bütün suiistimallerin aranması, faillerinin bu
lunması, suiistimal mevzuu eşyaların istirdadı 
merkezindedir. Diğer taraftan zaman aşımı ve 
Af kanunları bir kısım hâdiselerin cezai ve hu
kuki mesuliyetlerini ortadan kaldırmış olduğu 
gibi mesuliyeti • kalmamış bu nevi hâdiselerin 
tahkikma da mânidir. 

Bu durum karşısında komisyonun hareket 
tarzı ne olacaktır? 

Yukarda arzolunan sebeplerden ileri gelen 
tereddüt dolayısiyle komisyonumuz hareket--
siz haldedir, Yüksek Kamutayın noktfti nazarı-

nın bilinmesine komisyonumuzca karar veril
miştir. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

8. F. Keçeci 
Denetçi 

Kocaeli 

Çorum 
H. Yemeniciler 

Mardin 

Sözcü Kâtip 
Gümüşane Çoruh 
H. Zarbım :A. Cfigiri 

H. 

-

İçtüzük hükümleri dışında 
ayrı ve hususi bir 
yet verilmesi bahis 
olamayacağından 
fim. - -

salâhi-
mevzuu 
muhali-

M, Kâmil Bormı 

Çorum 
A. Vural 

Kars 
A, Çetin 
Samsun 
F. Tüzel 

Anayasa Komisyonu ra»pojw 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 5/44' 
Karar No, 8 

38 .11 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisinin idare ve murakabe
sinde bulunan Millî Saraylarda kıymetli bâzı 
eşyanın zayi ve suiistimal edilmiş olduğuna da
ir Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
raporu üzerine İçtüzüğümüzün 177 nci maddesi 
"mucibinco Meclis soruşturması açılmasına Yük
sek Meclisin 21 . XII . 1951 tarihli Birleşimin
de karar verilmesini mütaakıp mezkûr komis
yonca kendilerinin salâhiyetlerinin nelerden iba
ret olduğunun bildirilmesi hususunda Yüksek 
Başkanlığa takdim ve komisyonumuza havale 
edilen 10 . I . 1952 gün ve 5/44. Esas ve 5 Ka
rar sayılı tezkere komisyonumuzun 30 . I . 1952 
tarihli .toplantısında 11 azanın huzuriyle tetkik 
ve müzakere edildi: 

1. Bir komisyon azasının suali üzerine ev
velâ 177 nci madde mucibince teşkil edilen so
ruşturma komisyonuna şahit dinlemek, arama 

"yapmak .gibi bâzı kazai mahiyette salâhiyetle

rin verilmesinin Anayasa hukukuna- ve Anaya
samız hükümlerine aykırı olup olmadığı keyfi
yeti pu iki bakımdan incelendi: 

A) Parlmentarizm sistemini uzun zaman
lardan beri tatbik etmekte olan demokratik 
memleketlerde bu meselenin "Anayasa hukuku 
sahasında münakaşa ve halledilmiş olduğu, Hü
kümet ve bakanlara itimat veya ademiitimat 
beyan ve re'sen kanun teklif etmek salâhiyetle
rine malik bulunan Parlmentarist rejim içeri
sindeki bir Millet Meclisinin Meclis soruşturma
sı açmasının ve bu soruşturmayı idare edecek 
komisyonun kazai salâhiyetlere malik bulunma
sının bu rejimin tabiî icabatmdan sayıldığı, 
"dünyada en eski parlmenter demokrasi sistemi
ni yaşatan İngiltere Parlâmentosunun tahkikat 
komisyonlarının en geniş • kazai salâhiyetlere 
malik bulunduğu, Fransa gibi ayni'rejimde bu
lunan parlâmentoların mukarrerat ve tatbika-

;(S.-Sayısı": 121) 



tının bu merkezdi olduğu Anayasa hukuku oto* 
ritelerinin de bu mukarr eratı tasvip ettikleri 
müşahede ve tesbit olunarak mezkûr tahkikat 
komisyonuna kazai salâhiyetler tanımanın de
mokratik ve parlamenter Anayasa hukukunca 
aykırı düşmiyeceğine karar verildi. 

B) Keyfiyetin bizim Anayasamız bakımın
dan incelenmesi neticesinde, Anayasamızın Parl-
menter memleketlerin Anayasalarının hiç bi
rinden Meclise salâhiyetler tanımak bakımından 
geri olmadığı, Büyük Millet Meclisini milletin ha
kiki ve yegâne mümessili tanımak suretiyle mil
let hâkimiyetine ait bütün kuvvetlerin Yüksek 
Mecliste tecelli ettiği, Anayasamızın 22 nci mad
desi mucibince mutlak ve şümullü Meclis soruş
turması prensibi kabul edildiği ve bununla tat
bik şeklinin içtüzüğün ana esasları dairesinde 
Meclisin mutlak takdirine bırakıldığı mütalâala-
riyle 177 nci madde mucibince teşkil edilecek ko
misyona kazai salâhiyetler tanınmasının Anaya
samız hükümleri içinde bulunduğuna karar ve
rildi 

2. İçtüzüğün 177 nei maddesi gereğince «So
ruşturma Komisyonu» vazifesini ifa etmesi salâ
hiyeti kendisine verilen Hesapları İnceleme Ko
misyonunun bu sıfatla ve yalnız Yüksek Meclisçe 
soruşturulmasına karar verilen hususlara mün
hasır olmak üzere haiz olacağı salâhiyetlere ge
lince : 

Anayasamızın 22 nci maddesince Meclis so
ruşturmasının tatbik şekli İçtüzükle tâyin edile^ 
ceğine, İçtüzükte Meclis soruşturması hakkında 
tek bir fasıl bulunup bu faslın 173 ve 174 neü 
maddelerinde Soruşturma Komisyonunun salâhi
yetleri tahdiden gösterilmiş olduğuna, aynı fa
sılda bulunan 177 nci madde mucibince teşkil ve
ya tavzif edilecek komisyonun da aynı salâhiyet
leri haiz olması tabiî bulunduğuna, aksi takdir
de yani şahit ihzarı, delâile el konması gibi hal
lerin adlî makamlar vasıtasiyle yaptırılması de
mek kazai tahkikat demek olacağına ve bunun da 
Yüksek Meclisin bu tahkikat yerine Meclis tahki
katı yapılmasını tercih şeklinde tecelli eden ira
de ve kararma muhalefet teşkil edeceğine; 177 
nci maddeye göre teşkil veya tavzif edilecek so
ruşturma Komisyonunun salâhiyetleri hakkında, 
bu maddenin faslın sonuna konulması sebebiyle 
İçtüzüğün meskût kaldığı farzedilse bile Anaya
samız Meclis soruşturmasının tatbik şeklinin İç

tüzükle' tâyinedÜeceğini kâydeylemig - buluıA* 
ğundan bu hususun Yüksek Meclisin karariyle 
telâfisinin müminin bulunduğuna göre : . 

Bu komisyonun bu sıfatla ve yabıız Yüksek 
Meclisin soruşturma kararı verdiği hususlara 
münhasır olmak üzere İçtüzüğün 173 ve 174 neü 
maddesinin bahşettiği salâhiyetleri kullanabil
mesine ve komisyon tezkeresinde birer birer soru* 
lan suallere cevap verilmesine mahal olmadığına 

• ekseriyetle karar verildi. 
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Manisa 

Komisyonun ekseriyet-kararma 
muhalifim 
B. §. İnce 

Bu rapor Sözcüsü 
Zonguldak ^Ankara 
M. Aldkant B. Eren 

Konya İstanbul 
B. Alabay ' M. Benher 

İzmir Tokad 
Z. F , Velibe§$ H< ökeren 

Muhalefet şerhi : 
1. Meclis soruşturması mutlaka Ba

kanlar veya Bakanların suç ortağı olanlar 
Hakkında açılır. Binaenaleyh ortada bir Ba
kanın suçu bahis mevzuu olmadıkça Meclis 
saruşturması yapılması caiz olamaz. 

2. Ancak Meclis soruşturmasını ica-
bedecek bir vaziyetin hudusundadır ki, Tü
züğün 172 nci maddesinde yazılı komisyon
lardan biri kurulur; bu komisyonlar tabia-
tiyle Tüzükte ve Ceza Muhakemeleri Usu
lünde yazılı sadâhiyetleri kullanırlar. 

3. Tüzüğün 177 nci maddesindeki ko
misyon ise Meclisin bir veya daha ziyade 
meseleler hakkında ancak bilgi toplamaya 
memur hususi bir teşriî organdır. Bu organı 
172 nci maddede adları geçen komisyonlar
dan biri olarak tanımaya hukuken imkân 
yoktur. Bu imkânsızlığa rağmen böyle bir he
yete (Meclis karariyle tahkikat yapmaya 
memur edilen İnceleme Komisyonuna) kıyas 
yoliyle şahit ihzarı, ev araştırması ve nihayet 
tevkif gibi hürriyet haklarını ihlâl eden sa
lâhiyetler verilmesi ve vatandaşın tabiî hâ-

(& Sayısı: 121'^ 
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