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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kanun lâyihalarının suallerle diğer işlerden 
evvel görüşülmesi hakkındaki takrirler kabul 
olundu. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sına, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılmasına, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılmasına, 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına, 

6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu k a 
nuna iki madde eklenmesine ve 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 
sayılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 5 nci maddenin tadiline dair kanunlar 
kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan «Müdafaa maksatları için ihtira beratı hak
larının ve teknik malûmatın mübadelesinin ko
laylaştırılmasına dair Anlaşma» nın tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasının birinci müzakeresi ya
pıldı. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nusaybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden şifahi 
suali, alâkalı vekiller, 

Şifahi sual takrirleri 
1. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalımın, İs

tanbul'dan hareketle İzmit Körfezi iskelelerine 
uğrıyan motorlu şehir hatları vapur seferlerinin 
tahdidi sebeplerine dair şifahi sual takriri Mü
nakalât Vekâletine gönderilmiştir. (6/334) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Elâ
zığ'ın Poyraz Nahiyesi Müdürünün başka bir ye
re naklinin doğru olup olmadığına dair şifahi su-

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, 
Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadil
leri kaldıran kanun lâyihasının ne sebebple goı i. 
alındığına dair Başvekilden şifahi suali, Başve
kil, 

Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Amerika'
dan geniş ölçüde ekonomik kredi sağlanıİacağı 
hakkındaki söylentiye dair Hariciye Vekilinden 
şifahi suali, sahibi, 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş vilâye
ti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde köprü
ler inşa edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali, sahibi hazır 
bulunmadıklarından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 
Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin, hakların

da yapılmak istenen takibat ve muhakemenin 
Devre sonuna bırakılmasına dair Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbataları kabul olundu. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Me
busu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan Kan
gal'ın, haklarında yapılmak istenen takibat ve 
muhakemenin Devre sonuna bırakılmasına dair 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası okundu. 

Mazbata üzerinde bir müddet müzakere cere
yan ettikten sonra, 13 . I I . 1957 Çarşamba, gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

al takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/335) 

Tahrirî sualler 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm Palu'

nun Artıhan köyünden Fatma Erdoğan adında 
bir kadının Palu Sorgu Hâkimliğince tevkif 
edilmesi sebeplerine dair tahrirî sual takriri 
Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/298) 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in Ava-

Sualler 
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nos Belediye Reisi hakkında mülkiye müfettiş- I 
liğince yapılan tahkikat neticesine dair tahrirî 
sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiş-
tir. (7/299) ' | 

3. — Seyhan Mebusu Mustafa Akçalı'nm, 
Ziraat Vekâletine bağlı umum müdürlüklerde 
vazife görmekte olan Yüksek Ziraat Mühendisi, 
Bölge Ziraat Okulu ve Makina îhtısas Okulu 
mezunlarına ve ek görevle çalıştırılanlarla ya
bancı memleketlere tahsil ve staj için gönderi
lenlere dair tahrirî sual takriri Ziraat Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/300) . . • „ 

4 . — Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu'-
nun, 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarih
ten beri kadrosuzluk yüzünden sıra bekliyen 
öğretmenlere dair tahrirî sual takriri Maarif J 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/301) I 

5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Etibank Hazar Hidro - Elektrik Santrali toprak | 

Lâyiha 
1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı. (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hası (1/620) (Bütçe Encümenine) 

Teklifler 
2. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesi hükmünden, tâyinleri 
Maliye Vekâleti veya teşkilâtı tarafından yapı
lan ve ücretleri emvali metruke ve mübadil he
sabı carilerinden ödenen memur ve müstahdem
lerin de faydalanmaları hakkında kanun tekli
fi (2/442) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 
Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/443) (Adli
ye Encümenine) 

4. — Kastamonu Mebusu Nâzım Batur ye 43 
arkadaşının, Orman Kanununun muvakkat 1 
riei maddesinin ilgası hakkında kanun teklifi 
(2/444) (Ziraat ve Adliye encümenlerine) 

5. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğlu'-
nun Devlet Şûrasında çalışan kâtip ve idari me
murlar ile muavinlerine ayda 75 lira verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/445) (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

6: — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Sait 

hafriyat ve tesviyesi hakkındaki tahrirî sual 
takriri İşletmeler, Nafıa ve Dahiliye Vekâlet-
letlerine gönderilmiştir (7/302) 

6. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku 'nun, 
İstanbul'un imarı için istimlâk bedeli olarak 
ödenen paralara dair tahrirî sual takriri Baş
vekâlete gönderilmiştir (7/303) 

7. —• Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
Nafıa Vekâleti 1956 yılı bütçesinin yatırıma ait 
bâzı fasıllarına mevzu tahsisattan ne kadarının 
harcandığına dair tahrirî sual takriri Nafıa Ve
kâletine gönderilmiştir (7/304) 

8. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, ma
denlerin aranması ve kıymetlendirilmesi husu
sunda bir programın mevcudolup olmadığına, 
bugüne kadar hangi bölgelerde maden araması 
yapıldığına ve neticelerine dair tahrirî sual tak
riri İktisat ve Ticaret ve İşletmeler Vekâletle
rine gönderilmiştir (7/305). 

özçivril'in. hükümlü bulunduğu cezanın affı hak
kında kanun teklifi (2/446) (Adliye Encüme
nine) 

Mazbatalar 
7. — Rize Mebusu İzzet Akçal'ın, Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6311 
sayılı Kanunla değiştirilen 17 nci maddesinin ta
diline ve aynı kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye Encü
meni mazbatası (2/426) (Ruznameye) 

8. — İnegöl'ün, Elmaçayır Köyünün 24 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu, 1935 doğum
lu, Bayram Ali Yeşil'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/400) (Ruznameye) 

9. — Üstünü öldürmekten maznun I I I hcü 
Koragan Tb. I nci Bl. erlerinden Mustafaoğlu 
Ali Kınalı'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (3/473) (Ruznameye) 

10. — Fatma Fikret Berktin'in hükümlü 
olduğu 4 ay 20 günlük hapis cezası hakkında Ar
zuhal vo Adliye encümenleri mazbataları (5/32) 
(Ruznameye) 

11. — Teknik yardım temini hususunda Bir
le şmiş Milletler ile Hükümetimiz arasında imza
lanan 18 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak^ 
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat en. 
eümenleri mazbataları (1/524) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,04 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 

Devlet Vekili Semi Ergin'in bir takriri var, 
okuyoruz. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Devlet Vekili Semi Ergin'in, İskân 
Kanunu lâyihasının teşkil edilecek muvakkat bir 
encümende görüşülmesine dair takriri (1/612, 
4/274) 

Yüksek Reisliğe 
İskân kanunu lâyihasının, bir an evvel kesbi 

kanuniyet etmesi için, havale edilmiş olduğu 
(Nafıa, Dahiliye, Hariciye, Ziraat, Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe) encümenlerinden 
seçilecek (3) er azadan mürekkep Muvakkat bir 
encümende görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Ş. Ergin 

REİS — İskân Kanununun, Naf^a, Dahiliye, 
Hariciye, Ziraat, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerinden seçilecek 3 er azadan 
mürekkep muhtelit encümende görüşülmesine dair 
olan takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, encümen 
teşkil edilmiştir. 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Başvekil ve Vekillerin mesuliyetlerine dair ka
nun teklifinin geriverilmesi hakkındaki takriri 
(2/198, 4/272) 

Yüksek Reisliğe 
Başvekil ve Vekillerin vazife ve mesuliyetle

rine dair olan kanun teklifimin geriverilmesini. 
arz ve rica ederim. 

13 . I . 1957 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 

REİS — Geriverilmiştir. 

3. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/476) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri; Riyaset 
Divanının 8 . II . 1957 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır : 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Bursa Mebusu Raif Aybar, 1 ay, hasta oldu
ğu için, 26 . I . 1957 tarihinden itibaren. 

Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ, 22 gün, hasta 
olduğu için, 6 . II . 1957 tarihinden itibaren. 

İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Tanrıö-
ver, 15 gün, hasta olduğu için, 4 . II . 1957 tari
hinden itibaren. 

Muğla Mebusu Turhan Akarca, 21 gün, has
ta olduğu için, 7 . II . 1957 tarihinden itibaren. 

REİS — Birer birer okuyup reylerinize arz 
ediyoruz. 

Bursa Mebusu Raif Aybar, 1 ay, hasta oldu
ğu için, 26 . I . 1957 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ, 22 gün, hasta 
olduğu için, 6 . II . 1957 tarihinden itibaren. 

177 — 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
İstanbul iMebusu Hamdullah Suphi Tanrıö-

ver, 15 gün, hasta olduğu için, 4 . II . 1957 tali
hinden itibaren. 

EEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muğla Mebusu Turhan Akarca, 21 gün, has
ta olduğu için, 7 . II . 1957 tarihinden itibaren. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka: 

bul edilmiştir. 
Ruzname ile ilgili bir teklif var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Suallerden evvel diğer işlerin müzakeresini 

arz ve teklif ederim. 
Samsun Mebusu 

Hadi Üzer 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikba§, Koca
eli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Ha
san Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/438) 

REİS — Geçen Inikadda mazbata hakkında 
görüşmeler olmuştu. Söz alan arkadaşların sıra
larına göre söz Hâmid Şevket Ince'nindir. (Yok, 
sesleri) 

Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; geçen celse, bendenizin de bahis mev
zuu olciuğu bir mazbatanın müzakeresine başla
mıştık. Bendenizin, bu hâdisenin zabıta ve savcı 
tarafında nasıl bir tertip eseri olduğu hakkında
ki, mütalâalarından sonra söz alan Adliye Veki
li benim söylemediğim şeyleri bana söyletti. (Aaa 
sesleri). Adaleti/ bütün adalet mekanizmasını, 
idare mekanizmasını, icra mekanizmasını tahkir 
ettiğim; bunlara hakaret ettiğim fikrini ileriye 
sürdü. Müsaade ederseniz evvelâ hakikatte ne ad
liye mekanizmasına ne de idare mekanizmasına 
böyle bir hakaretin vukubulmadığım huzurunuz
da arz etmek isterim. ! 

Muhterem arkadaşlar; benim sözümde Adliye
nin tamamına, idarenin tamamına, zabıtanın ta
mamına taarruzu ifade edecek, hakaret mânası
na gelecek her hangi bir husus bahis mevzuu de
ğildir. Burada söylemiş olduğum sözler bu hâdi
seye ismi karışmış, bu hâdisenin faili durumun
da bulunan polis memuruna ve bu hâdisede haki
katen delilleri katiyen tetkika tâbi tutmadan he
men bir fezleke tanzim eden ve teşriî masuniyet 
talebini Yüksek Meclise sevk eden savcıya râcidir. 

Adliye Vekiline şunu hatırlatmak isterim : 

Savcılar hakkında her hangi bir hususta burada 
yapılacak bir tenkid tamamiyle Yüksek Meclisin 
salâhiyetleri dahilindedir. Kendileri bilirler ki, 
savcılar, Anayasamızın tesbit etmiş olduğu şe
kilde millet adına vazife gören ve binaenaleyh 
Meclisten salâhiyet almıyan ve bu bakımdan Mec
lis önünde haklarında ileri geri söylenmesi imkânı 
olmıyan hâkimlerle aynı şekilde muameleye tâbi 
değildirler. Savcılar doğrudan doğruya muayyen 
bir dâvanın takibinde vatandaşlarla ayni hiza
da olan bir dâvanın tarafını teşkil eder. Bu ba
kımdan icraya; yani Yüksek Meclis önünde, he
sap vermiye mecbur olan şahıslardan ibarettir. 

DEVLET VEKlLÎ CEMİL BENGÜ (Bolu) 
— Ama hakarete mâruız kalmaz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bunu böy
lece beyan ettikten sonra adaletin toptan töh
met altında bulundurulmasının adalet mekaniz
masının ve salâhiyetini bizden değil Anayasa
dan alan hâkimler hakkında ne kabîl sözlerin 
bu kürsüden söylendiğini ve bunların cevaz gö
rüldüğünü sizlere anlatmak isterim,. Benim bu 
mevzudaki kanaatlerimi ve bu kürsüden her 
sırası geldikçe beyan ettiğim şekilde adalet me
kanizmasını, kaza fonksiyonunu burada her han
gi bir tenkide tâbi tutmak bizim aklımızdan 
geçmiş hususlardan değildir. Burada bir savcı 
için yapılmış olan bir tenkidi oütün adliye me
kanizması için yapılmış bir hakaret sayan Ad
liye Vekilinin Hükümet başkanı bakın neler di
yor, arkadaşlar. 

RElS — Turan Bey, çok istirham ederim. 
Mevzuu müzakere teşriî masuniyetlerin devre 
sonuna bırakılması hakkındaki Teşkilâtı Esasir 
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatasıdır. Geçen İnikatta siz
den rica ettiğim halde mevzuu taşırmanız üze-
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rine verilmiş bir cevaptır. Şimdi mevzuun dışı
na çıkıp ayrı bir hususun münakaşasını, pole
miğini yapmanın lüzumsuzluğunu size hatırlat
mayı vazife addediyorum. Bu itibarla devre so
nuna... (Soldan; sağdan, gürültüler). 

Çok istirham"ederim, hepimiz birer birer ta-
kibettik, müzakerenin seyrini temin bakımın
dan hatip arkadaşlardan rica ediyorum, bu iti
barla esasen geçen celse saatlerimizi işgal eden 
bu mevzuun dışına çıkmayın. Esas noktaları ih
tiva etmiyen hususlara temas etmeyin efendim. 
Bu celsede, geçen celsede temas edilmiş olan şey
leri tekrar etmek suretiyle değil, asıl mazbata
nın üzerinde müzakere mevzuu olan hususu mü
zakere edersek daha selâmetle neticeye varmış 
oluruz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bu mevzu 
teşriî masuniyetin devre sonuna bırakılması hu
susunda tanzim edilen mazbata etrafında .cere
yan ediyor Bunda şüphe yoktur. Fakat benim 
bu mazbata mevzuunda söylediklerimi bir tara
fa bırakarak Adliye Vekilinin benim adalete 
topyekûn takıldığım yolundaki beyanına Riya
set müdahale etmek lüzumunu hissetmedi ve bu 
beyanatında benim söylediklerimin bir kısmını 
sadece adaleti topyekûn tahkir etti şeklinde rad
yoda ifade edildikten sonra Adjiye Vekili Er
cüment Damalı arkadaşımızın adaletle ilgili 
mevzular hakkındaki konuşmıları mufassalan 
vatandaşlara izah edildi. Bir mebus arkadaşınız 
olarak böyle bir töhmetin sebeplerini ve yersiz
liğini müdafaa etmesin mi?... 

REÎS — O müdafaanız yersizdir. Bu işe siz 
sebebiyet verdiniz de onun için.. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Eğer Riya
set böyle bir hususun vâki olduğuna kaani ise 
benim müdafaa hakkımı elimden hiç almamak 
lâzımgelir. 

REÎS — Biz size müdahale etmedik. Yine 
müzakerenin selâmeti bakımından rica ediyo
rum; mevzuu değiştirmeyiniz. Memzuun içinde 
kalınız. Başka bir mevzua geçmemenizi rica
dan başka bir şey yapmıyoruz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Mevzuun ta-
mamiyle. içindeyim. O kabîl sözlerin hakaret teş
kil etmediğini Meclis tatbikatında buna benzer 
hâdiseler bulunduğunu ifade etmek istiyorum. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Şu halde sözünüzü geri alıyorsunuz. 
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/rURAN GÜNEŞ (Devamla) — Ne demek 

sözümü geri alıyorum? Zatıâliniz Riyaset ma
kamı değilsiniz. 

Yüksek Meclisin tatbikatında bu kabîl ifa
delerin adliye mekanizmasına karşı hakaret sa
yılmadığını tatbikatla arz etmek istiyorum. Bu 
kürsüden denmiştir k i ; «Temyiz içtihat kara
rında bir âmirin karşısında sigara içip puf der
seniz, bu âmire hakarettir. Beyefendi hâkimmiş. 
Ben kendisine benim dâvamı görmüyorsunuz, 
uzatıyorsunuz dersem hakaret teşkil ediyor. Fa
kat Başvekile ve hepimize namussuzca söy söz-
liyenler 7 günde kurtulurlar.» 

Hüseyin Avni Beyin içinde bulunduğu Hü
kümetin Reisinin adliye hakkındaki görüşü bun
dan ibarettir. Kendi şahsi kanaatleri bu kabîl 
sözlerin söylenmesine müsaade etmiyorsa, böy
le bir Hükümet içinde bir gün dahi kalmaları
nın caiz olmadığını kendilerine arz etmek iste
rim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseye geliyo
rum. Hâdisenin Yüksek Meclisçe tetkik edilme
si için evvelâ Hüseyin Avni arkadaşımızın bir 
hususta kanaatlerini mutlak olarak değiştirme
si lâzımdır. Buna mümasil hâdiseler Yüksek 
Meclise geldiği zaman Hüseyin Avni arkadaşı
mız buraya çıkar der ki ; bu icranın mutlak sa
lâhiyetleri içindedir, binaenaleyh Mecliste mü
zakeresi lâzımgelmez. Evvelâ kendileri bu ka
bîl hâdiselerin Mecliste müzakere edilmesinin 
bu Meclisin mutlak salâhiyetleri içinde olduğu
nu bilmeleri iktiza eder. Kendileri ne 16 neı 
Lûi ve ne de 8 nci Hanri'nin Adliye Vekili de
ğillerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ad
liye Vekilidir. Ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kendisini bütün hususlarda sorguya çekmek, 
kendisinin yaptığı bütün tasarrufları dunu di-
raz münakaşa ve murakabe etmek hakkına mut
lak olarak sahiptir. 

Yüksek Meclis kanunları yapmak için bir 
makine olarak kurulmadı. Kendisine vazife 
verdiği arkadaşlarının Iher hareketlerini mura
kabe etmek için de kuruldu. Bu, Yüksek Mec
lisin salâhiyetlerinin icabıdır^ Teşriî masuniye
tin müzakeresi bunun bir tetkikinden başka bir 
şey değildir. Arz ettim Teşriî masuniyet mü
essesesi, icra ile teşri arasında asırlardan beri 
devam eden ve daima icranın umumi olarak me
busların salâhiyetlerine, Meclislerin salâhiyet-
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lerine yersiz müdahalelerin önlenmesi için ka
bul edilmiş bir müessesedir. 

İki arkadaşımın ve benim teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında gönderilen tezkerede 
yine böylece icra ile teşri arasında vâki olan 
bir çekişmenin yani icranın Millet Meclisi mü
messillerinin vazifelerini yapmasına mâni olma-. 
sı şeklindeki bir hareketin önünüzde deşilmesi
ne, açılmasına vesile verdi. Mesele buradadır. 
Yoksa ne benim, ne arkadaşlarımın teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılıp kaldırılmaması mesele
si değildir. Mevzubahsolan, sizin Yüksek He
yetinizin salâhiyet ve vazifelerine müdahale olup 
olmadığının tetkiki hususudur. Teşriî masuni
yet hususunda icranın, Hükümetin bu kabîl 
yollara sapmasının sebebini -Adliye Vekilini 
kanaatinin tamamen aksine olarak - bütün hu
kukçu arkadaşlarımız, hukuk fakültesinin bi
rinci sınıfında esas teşkilât derslerinde, öğren
mişlerdir. 

Mesele bu kabîl bir mazbatanın hakikaten 
ciddî olup olmadığının, indi olup olmadığının bir 
mebusun elinden vazifesini yapma salâhiyet ve 
imkânlarını alıp almadığının tetkiki meselesi
dir. Şimdi bunun ne -kadar gayriciddî ve indî 
olan ve nasıl mebusların vazifelerini yapmasına 
mâni olan bir tatbikat olduğunu müsaadenizle 
arz edeyim : 

Muhterem arkadaşlar, dosyada bulunan ev
rak, polisin tuttuğu bir zabıt ve ondan birkaç • 
gün sonra alman şahitlerin ifadelerinden ibaret
tir. Zabıtta deniyor ki, Fethi Çelikbaş vatandaş
ların konuşmasına müsaade etmeden, onların 
dertlerini dinlemeden oturdu nutuk atmağa baş
ladı, kendi fikirlerini onlara empoze etmeye baş
ladı. 

Şahitler diyorlar ki, Fethi Çelikbaş vatandaş
ların dertlerini dinledi, ondan sonra kendisi bâ
zı hususlarda ileri, geri fikirlerini söylemeye baş
ladı. 

Bir defa şahitlerin bu ifadesi ile zabıt arasın
da bir fark vardır. Zabıt diyor ki, bu zabıt ma
hallinde tutuldu. Hâdiseye şahit olan gazeteciler 
diyorlar ki, mebusun ısrarına rağmen polis zabıt 
tatmadı, bıraktı gitti, mebuslar karakola gittiler, 
zabit tutulup tutulmadığını sordular, polisin Üs
küdar'a gittiği ve zabıt tutulmadığı beyan edildi, 
(zabıt tutulmadığı beyan ediliyor.) Zaptı takvi
ye ettiği iddia edilen, şahitlerden birisi diyor ki, s 
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bunlar müşteri sıfatiyle kahvemde oturuyordu. 
Bir başkası da diyor ki, hâdisede yoktum, ama 
toplantı yaptıklarına kaaniim. Kendisi bulunma
mış olduğu halde bu ifadeleri müddeiumumi zap
tı takviye edici mahiyette telâkki ediyor. Bütün 
bu birbirini tutmaz neticelere rağmen savcı bir 
an olsun düşünmüyor ki, acaba başkaca bir tah
kikata lüzum var mıdır? Aslında tahkikat savcı
ların vazifesi olduğu halde, polis savcının yar
dımcısı bulunduğu halde savcı bey bu hâdise kar
şısında kendisine polis tarafından tevdi edilmiş 
olan ve mütenakız bulunan delillere rağmen 
her hangi bir şahsın şahadetine başvurmak lüzu
munu katiyen hissetmiyor. Şahidin» bir tanesi di
yor ki : Ben kahvedeydim, polis geldi, radyoyu 
sonuna kadar aç dedi. 

Muhterem arkadaşlar; yapmış olduğunuz, 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Ka
nunla bu kabîl hareketlerde polise radyoyu so
nuna kadar aç diye bir salâhiyet verdiniz mi? 
Bunun ifade ettiği mâna vatandaşı oturduğu kah
vede, oturduğu yerde rahatsız etmektir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanunda cezai müeyyideler konmuştur. Radyoyu -
sonuna kadar açmanın ne lüzumu vardır. Bu, hâ
disenin polis tarafından tertibedildiğini açıkça 
gösteren bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım; aslında mevzu ka
nunlarımıza göre, Ceza Muhakemeleri Kanunu
nun sarih, vazıh maddesine göre savcı yalnız 
maznunun aleyhindeki delillere değil, bir o ka
dar da maznunun lehindeki delilleri toplaması 
lâzımgelirken böyle bir delil bulunduğu yerde 
bile tamamiyle indî mütalâalarla bu delilleri mu
allel ve müşevveş addediyor. Ve katiyen İstan
bul'da çıkan ve birbirinin tıpkısı hâdiseyi oldu
ğu gibi izah eden beş gazeteden her hangi birini 
çağırıp, ifadesine müracaat edip hakikaten böyle 
bir toplantı oldu mu, yoksa milletvekilleri sade
ce vatandaşlarla temas mı ettiler diye araştırma
ya, Mecliste Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununun müzakerelerinde bu kürsüden söy
lendiği gibi; bu kanun milletvekillerinin vatan
daşlarla görüşmelerine mâni değildir, Anayasa
dan alınmış bulunan bu salâhiyetin kanunda ya
zılmasına lüzum yoktur, denmesine rağmen bu 
savcı bu milletvekilleri acaba vazifelerini mi ya
pıyorlar, bunların lehinde her hangi bir delil var 
mı, diye hiç düşünmüyor. Savcı bununla da ik
tifa etmiyor, muallel ve müşevveş .diye bir tarafa 
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bıraktığı, katiyen nazarı itibara almadığı, halde I 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu. 
Hasan Kangal'ın ismi ne zabıtta ve ne de şahit
lerin ifadelerinde geçmediği halde isimleri sade
ce gazetede bulunan ve müşevveş ve muallel bu
lunduğunu kendisi söylediği gazeteleri de zikret
meden iki arkadaşın Toplantı ve gösteri yürü
yüşü Kanununa aykırı toplantı yaptığı iddiasiy-
le teşriî masuniyetinin kaldırılması yoluna gidi
yor? 

Bütün şahitlerin ve o gün, hâdise günü orada 
bulunan bütün gazetelerin yazdığından da an
laşıldığı veçhile Fethi Çelikbaş, mebusluğun ken
disine verdiği vazifeler ve salâhiyetler dışında 
her hangi bir toplantı yapmak niyetinde olma
dığı ifade edildiği halde kendisinin teşriî masu
niyetinin kaldırılması isteniyor. Bu husus bir 
tarafa, zabıtlarda adı geçmiyen iki milletvekili
nin dahi sırası gelmişken bunun peşine takılma
sında fayda mülâhaza etmiş. Savcı üç milletve
kilinin teşrii masuniyetinin kaldırılmasını isti
yor. 

Mulhterem arkadaşlar; polisin yaptığı tahki-
'kat sonunda savcılığa gönderdiği müzekkerede 
yine bu iki arikadaşm ismi mevcut değildir. Bu 
iki arkadaşın, orada mevcudiyetini, tesbit için 
dahi savcı belge bulmak lüzumunu hissetmemiş
tir. Dosyada da yo*k bunlar. En ufak işaret yok. 
Ancak böyle bir toplantıda Güneş ve Kangal'ın 
da bulunduğunu gazeteler yazıyor. Bakınız ar
kadaşlar, savcının vazife anlayışına, bakınız sav
cının tarafsız bir şekilde maznun lehinde toplı-
yaeağı delillerin durumuna. Bir milletvekili 
aleyhinde bir şey mi var? Bir şey mi yapılacak, 
muteber addedilmiyen gazetede isminin^ geçmesi 
kâfi. Bunların teşriî masuniyetinin kaldırılması 
için Büyük Millet Meclisine yazarım, Devre so
nuna bırakılsa dahi vatandaşların gözünde bun
ları itham altında (bırakabilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu münasebetle söz 
alan Ercüment Damalı arkadaşım da, faizim bu 
hâdiseyi vatandaşın Vicdanında isyan yaratmak 
için, karışıklık çıkarmalk için getirdiğimizi söy
lediler. Bendeniz konuşmamda, muhalefet ve 
muvafakat ayırmadan, Yüksek Meclisten şunu 
rica ettim : BaihiSmevzuu olan bir arkadaşın 
şahsi meselesi değil, sağda otursun, solda otur-, 
sun, Yüksek Mecliste hasbelkader temsil sıfatı 
bulunan bir insanın bu Meclis adına kullandığı 
salâhiyetleri müdafaası meselesidir. Bunun mu- I 
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halef et ve muvafakat ne ?.. Bu kabil şey
lerin siyasi ahlâkla bağ .ıyaoağmı buyur
dular... 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Siyasi ahlâksızlıktır. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — O halde be
raber taşıyoruz. Siyasi ahlâk hakkında vatan
daşlar her gün kontrolleri altında bulundurduk
ları insanlardan kimin siyasi ahlâkı bulunduğu
nu, kimin bulunmadığını yegân yegân tesbit 
edecektir, tesbült etmektedir. Onda hiç şüphe 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Ercüment Damalı 
arkadaşım diyor ki ; şüphesiz hakkında tahki
kat yapılan şahsın vicdanı ezilir, ruhu muazzeb-
olur. Huzurunuzda şunu arz etmek isterim ki, 
vicdanlar, hakikatleri haykırırken, hakikatleri 
(bağırırken susturmak istenirse ve yine bu 
vicdanlar, ferdin şahsi menfaati sebebiyle sus-
ıturulursa, ancak o zaman ezilir, o zaman mu-
azzebolur. (Sağdan, bravo sesleri) Elhamdülil
lah, milletin mümessili olmak şerefini kazandı
ğım andan beri vicdanımın sesini bir an da
hi susturduğumu hissetmedim. (Soldan, gürül-^ 
tüler) 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Hisseden kim? Kimi kastediyorsun? Açık ko
nuş. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Arkadaşlar, 
kimseyi itham etmiyorum, burada kendimi mü
dafaa ediyorum. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Kahramanlık 
yapma. 

REİS — Efendim, rica ederim, hatibin sö
züne müdahale etmeyiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; polisin tertibettiği uydurma bir 
suçtan dolayı vicdanların ezilmesine asla ve 
k a f a imkân yokitur. Netice itibariyle eğer bana, 
bize atfedilen suç vatandaşlarla konuşmaksa, ^ 
onlarla hemhal olmak ve onların fikirlerini alıp 
vermekse bundan vicdanım niçin muazzebolsun? 
Bilâkis vicdanım bundan namütenahi huzur 
içindedir, arkadaşlarım. (Sağdan, alkışlar) 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Ne istiyor
sun? 

REİS — Buyurun, Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, bir 
kısmını dinliyebildiğim Turan Güneş Beyin 
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sözlerinden, maalesef kendi hakkında Yüksek 
Heyetinizin vermekte olduğu hükmü yeni baş
tan teyidetmek mecburiyeti ile karşı karşıya- . 
yız. O da şudur muhterem arkadaşlarım : Tu
ran Güneş Bey, Meclisin normal faaliyetinin 
icabettirdiği işleri bâzan sual, bâzan teşriî ma
suniyet meselesini müzakere mevzuu olarak eli
ne bir kere geçirdi mi, bunu mutlaka kendine 
has mütecasir ve mütecaviz edasiyle... 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir vekil bir 
mebus hakkında böyle söyliyemez. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Ayıp, # 

ayıp. 
ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Devamla) — Mütemadiyen memleketin 
kıymetli ve salâbetli, dürüst müesseselerine ' 
ve mercilerine tecavüz vesilesi yapıyor. Bunu 
bir kere daha esefle kaydetmek isterim. 

Bugünkü konuşması da geçenki konuşması
nın aynıdır. Gayeyi takdir buyurursunuz. Esas 
itibariyle mesele daha ziyade polemik yarat
mak, birtakım dedikodulara meydan verecek 
hareketler yaratmak gayesinden ileri gelmek
tedir. 

Geçen günü huzurunuzdaki kısa maruzatım
dan sonra bugün de, çok müteessirim, huzu* 
runuzu tekrar işgal ederek, munzam beyana
tımla kendilerinin bu husustaki, hareket tarz
larını tahlil etmek zaruretini hissediyorum. 

Hâdise, yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
Hürriyet Partisi Çengelköyü Ocak Teşkilâtı
nın kurulması münasebetiyle 1 Eylül 1956 gü
nü bu yer İskele Gazinosunda yaptıkları top
lantıda 6761 sayılı Kanuna muhalif hareket 
ettikleri iddia olunan Burdur Mebusu Fethi 
Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve To-
kad Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuni
yetlerinin ref'i mevzuunda geçen celsede ya
pılan müzakereler sırasında ve bugün aynı su
retle Turan Güneş arkadaşımızın temas etmiş 
olduğu mevzu vesilesi ile gayet mütecavizane 
bir lisan kullandığını yüksek takdirinize arz 
etmek isterim. Turan Güneş gerek bu konuş
masında ve gerekse bugün yine aşağı - yukarı 
buna benzer bir şekilde yaptığı ikinci konuş
masında hulasaten şöyle diyor : 

«Hasan Kangal ve kendisi hakkında tah
kikat evrakında bir kayıt olmadığı halde Cum
huriyet müddeiumumisinin bâzı gazetelerde 
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çıkan yazılara müsteniden kendilerini de ta
kibata mâruz bırakmak ve bâzı delilleri orta
dan kaldırmak istediğini, işlenmiş bir suç ol
madığı halde haklarında sahte bir şekilde ter
tiplenen dosyalarla - sahte kelimesini bilhassa 
dün tesbit ettim, zabıtlarda olup olmadığını 
tahkik edebilirsiniz - (Soldan, vardır sesleri) 
- sahte bir şekilde tertiplenen dosyalarla suç 
tasni edildiğini, savcılığın küstahlıkla - bu tâ
biri dün tesbit ettim; zabıtlarda belki yoktur, 
savcının küstahlıkla kendilerini de fezlekeye 
ithal ettiğini; esasen bir mebusun Hürriyet 
Partisine veya her hangi bir muhalif partiye 
mensubolması, savcılara takibatta bulunmala
rı hususunda bir salâhiyet vermekte olduğunu, 
bu hallerin Yüksek Meclis azasını bir tehdit 
altında bulundurmak mânasına geldiğini ve ni
hayet hakkında yapılmak istenilen takibatın 
Devre sonuna bırakılmasına karar verildiği 
takdirde bunun esbabı mucibesinin «suçun ta-
mamiyle uydurma, sahte bir şekilde atfedilmiş 
ve hâdisenin tertiplenmiş bulunduğu» hususu
na müstenidolmasını ileri sürmüş ve aksi tak- «' 
dirde teşriî masuniyetinin kaldırılmasını taleb-
eylemiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu arz et- ' 
mek isterim ki; bu arkadaşımız, tamamen yanlış 
bir noktai nazardan hareket etmekte ve netice 
itibariyle, kanunların tatbikinde tam bir bitaraf
lık ve feragatle vazife gören adliye mensuplarına 
ve hususiyle Cumhuriyet müddeiumumilerine çir
kin ve mütecavizane bir lisanla yersiz, haksiz ve 
mesnetsiz isnatlarda bulunmak ve şerefli Türk 
adliyesine suç isnadetmek istemektedir. 

Arkadaşlarım; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153 n-

cü maddesinin sarih hükmüne göre, Cumhuriyet 
müddeiumumilerinin bir şahıs hakkında tahki
kat veya takibat icrasına tevessül edebilmeleri 
için muhakkak kendilerine bir ihbar yapılması 
veya o şahıs hakkında zabıt varakası tutllması 
mecburi değildir. Bilâkis her ne suretle olursa . 
olsun bir suç işlendiği zehabını doğurabilecek 
bir! hale muttali olan Cumhuriye Müddeiumu
misinin âmme dâvasını ikame için gereken tah
kikata tevessül etmesi mecburidir. 

İşte hâdisemizde de Cumhuriyet Müddeiumu
misi kanunun kendisine tahmil ettiği bu vecibeyi 
yerine getirmiş ve yine kanuni salâhiyetini kul-
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lanarak adlî tahkikata tevessül eylemiş bulunmak
tadır. Kaldı ki bu münasebetle mebus arkadaş
ların ifadelerine müracaata da Anayasamızın 
imkân vermediği yüksek malûmunuzdur. 

Arkadaşımız Turan Güneş kendisi ile Hasan 
Kangal'ın zabıt varakasında isimlerinin münde-
riç bulunmadığını sanki, bir kanuni noksanmış 
gibi ifade etmek suretiyle yüksek heyetin hukuki 
anlayış ve aklı selimini teşvişe gayret eylediği 
intibaını, vermiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar derhal ilâve edeyim ki, 
bu ifade samimiyetten çok uzaktır. Bir taraftan 
öyle söyliyen Turan Güneş Bey diğer yandan da 
kendilerinin beraberce oraya giderek hâdiseye 
iştirak eylemiş bulunduğunu yüksek huzurunuz
da ve geçen celsede beyan etmiştir. 

Ayrıca tahkikat evrakında ifadeleri mazbut 
olan şahitler de mebusların birlikte geldiklerini 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka müddeiumumilik dosyada 
mevcut diğer delil ve karinelere istinaden Tu
ran Güneş ve diğer arkadaşlarının müsnet su
çun faili olduklarını usul hükümlerine riayetle 
tesbit etmiş ve kanuni formalitelerin yerine ge
tirilmesi için gereğine tevessül eylemiş bulu
nuyor. 

Turan Güneş huzurunuzda salahiyetli cum
huriyet müddeiumumisinin delilleri yok etmek 
ve tahrif eylemek yoluna geçerek en küçük bir 
vicdan muhasebesi yapmadan mutena adliye 
meslekinin ciddî, dürüst ve feragatkâr mensup
larına ağır bir töhmet ve isnatta bulunmuş ol
maktadır. 

Arkadaşlarım, adliye mensuplarını böyle yer
siz ve haksız isnat ve bühtanlardan yüksek hu
zurunuzda bir kere daha tenzih ederim. Çünkü 
müddeiumuminin toplamış olduğu bütün delil
ler dosyada aynen ve tamamen mevcuttur. 

Turan Güneş, hâdisenin tamamen tasni ve 
tertip olduğunu iddia cüretindedir. Muhterem 
arkadaşlarım, dosyada bulunan mevcut delille
re, şahadete, zabıt varakasına ve ayrıca Hürri
yet Partisinin tertibettiği bu toplantıdan bir 
gün evvelki İstanbul'da münteşir Hürriyet Ga
zetesinde yapılan neşriyat ve parti mensupla
rına da haber verilerek başka mahallerden bir
çok partili vatandaşların iştiraklerinin temin 
edilmiş bulunduğunun tesbit edilmiş olmasına 
göre bu kadar zahir ve bahir bir hâdiseyi tasni 
ve tertip diye vasıflandırmasmdâki sebep ve 
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illeti Yüksek dikkat ve takdirlerinize bilhassa 
arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım mühim bir noktaya 
daha huzurunuzda temas eylemeyi faideli gör
mekteyim. Şöyle k i ; suçun esasının münakaşa 
ve muhakemesinin yeri bu kürsü olmayıp delil
leri takdir ve son sözü söyliyecek olan mah
kemeler olduğunda öyle zannediyorum ki, hiç
bir arkadaşımızın tereddüt ve şüphesi mevcut 
değildir. Bu lâzımeye nıebni bendeniz huzuru
nuzda bililtizam işin esasına girmekten içtinab-
ederek sadece prosedürü izaha çalışmaktayım. 

Esasen Muhtelit Encümenin mazbatasında da 
sarahatle kaydedildiği üzere teşriî masuniyetle
rinin ref'i mevzubahsolan arkadaşlarımıza is-
nadedilen suç, mahiyeti itibariyle Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı suçlar dışında kaldığı için, takibatın devre 
sonuna bırakılması uygun görülmüştür. 

Binaenaleyh, Turan Güneş arkadaşımızın 
Yüksek Heyetinizce takibatın devre sonuna bı
rakılmasına karar verildiği takdirde bunun es
babı mucibesinin «Suçun tamamiyle uydurma 
ve sahte bir şekilde atfedilmiş ve hâdisenin ter
tiplenmiş bulunduğu» hususuna müstenidolma-
sı iddiası, mahkemelerimizin Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzla teminat altına alınıııış bulunan 
istiklâl ve vazifelerine tamamen müdahale ma
hiyetinde olduğu cihetle, Yüksek Meclisinizin 
böyle bir müdahaleyi tecvizini tasavvur etmek 
bile imkânsızdır. (Soldan, bravo sesleri) Yukar
da da arz ettiğim gibi Turan Güneş, genç ve id
dialı Anayasaci; Teşkilâtı Esasiye hukukumuza 
göre tahakkuku muhal olan bir talepte daha bu
lunuyor. Oda (Suçun tamamiyle uydurma ve 
sahte bir şekilde atfedilmiş ve hâdisenin tertip
lenmiş olduğu Yüksek Meclisçe kabul edilmezse) 
kendisinin teşriî masuniyetinin kaldırılmasını 
istiyor. 

Muhterem arkadaşlar, Dahilî Nizamnamenin 
181 nci maddesine göre, masuniyetin kaldırıl
masına, bir mebusun kendi talebi kâfi gelmiye-
ceği cihetle bu hususta ileri sürülen talebin ka
nuni bir mesnedi bulunmadığı da izahtan va
restedir. 

Sözlerime son vermeden önce, şu hususu, 
Türk Milleti ve onun hakiki temsilcisi olan 
Yüksek Heyetiniz huzurunda bir daha ehemmi
yetle ve huşu ile tebarüz ettirmek isterim ki, 
kanunların tatbikinde tamamen bitaraf her 
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türlü tesir ve müdahaleden masun bulunan adlî 
cihazımız kendisine tevdi olunan vazifenin 
ehemmiyet ve kutsiyetini bütün şümulü ile müd
rik olarak kanun ve nizam, hükümlerini seyya
nen yerine getirmek hususunda büyük bir azim 
ve metanetle çalışmakta ve bu bakımdan necip 
Türk Milletine lâyik" olduğunu her surette ispat 
eylemiş bulunmaktadır. 

Faaliyetleri bizler için her zaman iftihar 
mevzuu olan adalet cihazımızın feragat ve fazi-
letkâr mensuplarını bu kabil mesnetsiz ve hak
sız isnatlardan bütün kuvvetimle tenzili ederim. 

Yukarda misallerini vermiş olduğumuz teca-
vüzkâr söz ve iddialar Türk Parlâmento âda
bına ve geleneklerine uygun olmadığı gibi Türk 
Milletinin nezahat, ağır başlılık ve ciddiyetiyle 
de kabili telif değildir. Böyle mesnetsiz iddia 
ve isnatlar ve mütecavizane konuşmalarla Türk 
adliyesine sürülmek istenilen lekeyi kemali şid
detle reddederim. Ve Turan Güneş'in bu hare
ketini adlî tarihimizin hiçbir zaman affetmiye-
eeğini bilhassa tebarüz ettirir ve sözlerime son 
veririm. (Soldan, alkışlar). 

REİS — Emrullah Nutku. (Soldan, gürül
tüler ve ooo... sesleri.) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Pek ya
kışıyor hepinize, pek yakışıyor. (Soldan, gü
rültüler.) 

REİS —• Müsaade buyurun, efendim. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, biz artık şark zihniyetinden 
kurtulmak mecburiyetinde olan bir milletiz. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) Müsaade buyurun. 
Bir söyliyeceğiniz varsa buradan söyleyin. Bu
rada Hükümeti murakabe edecek bir Yüksek 
Meclis var. Ve Meclisin bir mebusu tarafından 
adliye mensuplarından bir şahsın hareketi ten-
kid ediliyor ve size bir savcının nasıl yanlış bir 
tutumu olduğu ve adaleti nasıl rencide ettiği 
şikâyet ediliyor. (Soldan gürültüler) Ve siz, 
hükümetin murakıbı olduğunuz halde hükümeti 
tenkideden bu sözler üzerinde durup hiçolmaz-
sa bir tahkikat açmak icabettiğini düşüneceği
niz yerde... (Oooo sesleri) 

REİS — Emrullah Bey, Turan Güneş arka
daşımız şahsan kendisini savunmaya mecbur 
addettiği için bir dereceye kadar mazbata ha
ricinde konuştu. Zatıâlinizin mazbata üzerinde 
konuşmanızı bilhassa rica ederim. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Maz-
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bata üzerinde konuşacağım, mazbata üzerinde 
konuşacağım ama bu mukaddimeyi de yapmak 
mecburiyetindeyim. Adliye Vekili Bey, geçen 
celsede Turan Güneş arkadaşımızın, savcının 
tahkikatının tutumu hakkında yapmış olduğu 
bir beyana karşı, toptan adliyenin hakarete 
mâruz kaldığını iddia etmiştir. 

Arkadaşlar, her hangi bir meslekte bulunan 
bir şahsın meslekinde yapmış olduğu Bir kusur
dan dolayı hatalı görülmesi bütün bir meslek 
mensubinini toptan itham etmek mânasına mı 
gelir? Böyle bir şey olmaz. Biliyorsunuz bir za
manlar başka hâdiseler de böyle cereyan etti, 
meslek gayretkeşliği ile, kusur işlemiş olan 
meslek adamlarının kusurları örtbas edildi. Şu 
halde hakikaten Millet Meclisinin ele alacağı 
mesele, savcının milletvekili hakkında yapmış 
olduğu tahkikatın mesnetleri üzerinde durma-
mızdır. Yoksa arkadaşlar mebusluk müessesesi
nin haysiyet ve şerefini her gün böyle ufak te
fek hâdiselerle rencide edenler karşısında sus
muş oluyorsunuz. (Soldan gürültüler) Biliyor
sunuz bir zamanlar gümrük memurlarının ne 
gibi muamelelerine mâruz kaldık, sizler, bu 
muamelelere mâruz kaldınız, biliyorsunuz. 

Binaenaleyh, bir adliye memurunun, bir sav
cının bir mebus hakkında yaptığı tahkikatta 
ne dereceye kadar mübalâğalı, ne derece hila
fı hakikat hareket etmiş olduğunun burada şi
kâyeti, Adliye Vekilini müteessir ediyor ve Ad
liye Vekili bütün meslek mensuplarını müdafaa
ya kalkıyor. Adliye elbette.. 

REİS — Emrullah Bey, Turan Güneş bilhas
sa bu hususu tavzih etti, siz oraya temas etme
yin. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Şimdi 
efendim, Adliye Vekilinin bugünkü konuşması 
da, dünden hazırlanmış ve bugün Turan Güneş'
in yaptığı müdafaalara cevap teşkil etmiyen bir 
hazırlıklı kasıtlı konuşma oldu. Ben kendisine so
ruyorum, bu savcının yaptığı tahkikat ve fezleke 
tanzimi suretiyle yaptığı takibatla Adliye Vekili 
olarak mutabık mıdırlar? Ve bu gibi takibat de
vam edip gidecek midir? Asıl mesele budur. (Sol
dan, gürültüler) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Siz de 
hukukçusunuz, savcı Adliye Vekilinin mutabaka-
tine muhtaç mıdır? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bir hâ
disenin derecesi sihhatini tahlil eden bu ihbara 
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karşı Adliye Vekilinden, bu cihetle alâkadar ola
cağını ve tahkik edeceğini beyan etmesini bekler
dim. Yoksa bir meslek tahkir edilmiş gibi, vazi
fesini görmemiş bir savcıyı burada müdafaa et
mesini değil ve siz de Hükümetin murakıbı sıfa-
tiyle bunu tasvibediyorsunuz, asıl işin hâzin ta
rafı budur. 

RElS '— Emrullah Bey, tekrar rica ediyo
rum, mazbata mevzuu üzerine sözlerinizi intikal 
ettiriniz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar, Turan Güneş arkadaşım mazbatanın ne 
şekilde muallel olduğunu ve kendi isimlerinin ka
tiyen mevzuubahsolmadığı bir mazbataya isti
naden takibata mâruz bırakıldığını ve haklarında 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasını istiyen bir ta
leple gelindiğini ifade ettiler. 

Burada hakikaten üzerinde durulacak ve dü
şünülecek nokta şudur : 

Mazbatada isimleri bulunmayan iki mebus ar
kadaşın, şahitlerin ifadelerinde de isimleri bu
lunmadığı halde haklarında takibat yapılması 
keyfiyetidir... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Fezle
ke mi, zabıt varakası mı? ikisi ayrı ayrı şeylerdir 
de 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Her iki
si de var. 

Bu itibarla arkadaşlarım; hâdiseyi bu kadar 
basit ve hafife almaya imkân yoktur. Sizlerden 
rica ediyorum, istirham ediyorum, bu yüksek ça
tının altında cümlenizin şeref ve haysiyetleri mev
zuunda çok daha fazla bir hassasiyet gösteriniz, 
istirham ediyorum. 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; bendeniz esas 
mevzua girecek değilim. Sadece Emrullah Nut
ku'nun buradaki konuşmasına kısaca işaret ede
rek birinci konuşmamı bitirmiş olacağım. 

Emrullafe Nutku buraya geldi, sözlerine Bü
yük.Millet Meclisine ders vermekle başladı. Bü
yük Millet Meclisi Şarklı zihniyeti bırakmalıymış. 

Muhterem arkadaşlar; Emrullah Nutku; şark
lı zihniyet diye Şark'ta kâin olan millet ve mem
leketleri hakaret altında bırakmak, onun yanın
da ayrıca Büyük Millet Meclisini de karşısına 
alarak, onu ağır ve mütecasir sözlerle tedibetmek 
salâhiyet ve cüretini kendisinde görmüş bulunu
yor. Kendileri bu kadarla jkalmış olsalardı veya 
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bu vadide sözlerine devam ederek başka vadiye 
işi dökmemiş olsa idi müdahale etmiyecektim. Bu
nu mütaakıp diyor ki : «Burada; bu çatı altında 
bir mebusun teşriî masuniyetinin kaldırılması gi
bi mebusa taallûk eden, mebusların hakarete, ta
kibe mâruz kalmasını ihtiva eden, bir hâdise ce
reyan ediyor da siz nasıl hassasiyet göstermiyor-
sunuz? Siz nasıl harekete geçmiyorsunuz?» Arka^ 
dan «bu çatının altında hepimizin mebusluk şe
ref ve haysiyeti, Meclisin şeref ve haysiyeti bahis 
mevzuu olurken lütfen hassasiyet gösteriniz.» di
yor. Sözlerine başlarken Büyük Millet Meclisine 
kıyarak, mebusların ekseriyeti azîmesine, hattâ 
hepsine kıyarak Şark'lı zihniyetle itham ediyor... 

EEMRULLAH NUTKU (Trabzon) — itham 
etmedim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ettiniz. Sonra işinize geldiği yerde mebus
luğun şeref ve haysiyetinden bahsetmekten geri 
kalmıyorsunuz. 

işte sadece bu kötü tenakuza işaret ve taraf
gir konuşmanın, mutlaka hücum etmenin, mutla
ka hakaret etmenin bir insanı nasıl delâletten de
lâlete götürdüğünü nazarlarınızda bir defa daha 
sabit kılmak için şu kısa konuşmamı yapmış bu
lunuyorum. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım; sözlerime Turan Güneş arka
daşımın son konuşmasında ifade ettiği bir cümleyi 
aynen tekrar etmekle başlıyacağım : «Mebus ol
duğum günden itibaren vicdanımın sesini bir gün 
dahi susturmak lüzumunu hissetmedim» diyor. 
Bunu ben de burada şükranla kaydettikten son
ra bu çatının altında bulunan hiçbir arkadaşımın 
aynı lüzumu bir kerecik olsun hissetmemiş oldu
ğunu da ifadeye lüzum görüyorum. ( Soldan, bra
vo sesleri.) 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sen buradaki ar
kadaşların avukatı mısın? 

KEMAL BİBEROĞLU (Devamla) — Evet 
Sırrı Bey; hem yalnız buradaki arkadaşların avu
katı değil, bütün Türk milletinin de avukatıyım! 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) Turan Güneş 
arkadaşımıza bu sözleri söyleten ilâhi tecelliye 
bakın. Eğer bu arkadaşımız bugün bu çatı altın
da bu lâfları edebiliyorsa bunu, sathı vatanda 
ifade edilegelen vicdan hürriyetinin D. P. idare
si sayesinde bütün vatanda kâmil mânasında var 
olduğundan yapabilmektedir. (Soldan, bravo ses-

\ 
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leri, alkışlar.) (Sağdan gürültüler) (Soldan 
«Meclisi de mi susturacaksınız?» sesleri) 

Evet, evet. Muhterem arkadaşlarım, meseleyi 
ihtiva ettiği esaslar bakımından ben de iki bakım
dan mütalâa etmek istiyorum. Her ne kadar 
üzerinde bulunduğumuz mevzu bir teşriî ma
suniyetle ilgili mazbata ise de, bu mevzu üze
rinde bizzat ilgili arkadaşın açtığı çığır ve 
Meclisin gittiği müzakere sathı, beni aynı sa
tıh üzerinde mütalâalarımı arz ve ifadeye mec
bur etmektedir. 

Turan Güneş arkadaşım, evvelki sözleri
nin zapta geçmiş şekline rağmen, Adliye Ve
kilinin buna karşılık teşkil eden sözlerini ele 
alarak bir evvelki celsede söylediği ve adliye
yi itham eden mahiyetteki sözlerinin bütün 
vatan sathında ve adliye' camiası içerisinde 
yarattığı reaksiyon karşısında tevahhuş ede
rek bugün burada sadece kendi hadise
siyle ilgili bir savcıyı mevzuubahsettiğini, 
yoksa ne savcıların tamamını ve ne de adliye 
camiasını asla bahis konusu etmediğini ifade 
etmek lüzumunu duymuştur. Bunun böyle ol
madığını, bütün savcıları toptan ifade ettiği
ni gösteren kendi ifadelerini zabıttan aynen 
okuyorum arkadaşlar. «Mücerret olarak bir mil
letvekilinin isminin başında veya sonunda 
muhalefet partisine mensup sıfatını taşıması 
savcı beylerin bunlar hakkında âmme takiba
tı açmasına salâhiyet veriyor.» 

îşte arkadaşlar, «bir mebusun isminin ba
şında veya sonunda muhalif olması kayıtları
nın bulunması savcı beylere kendileri hakkın
da behemehal âmme takibatı açmaya mecbur 
hissettikleri» yolundaki ifadeler bütün savcı
ları itham eden bir mâna taşımaz da neyi ifade 
eder, arkadaşlar? (Bravo sesleri.) 

Savcıları tahkir etmenin Adliyeyi tahkir 
etmek olmadığı yolundaki tevillerine geli
yorum. Bu memlekette iktidara geldiğimiz gü
nün hemen ertesi günden bu tarafa adlî- temi
natın savcılara da teşmilini, savcılarada sa
lâhiyet verilmesini müdafaa edenler kendileri 
idi. Savcıların adli mekanizmanın daimi bir 
rüknü olduğu daima kendilerince de kabul edile 
gelmiştir. O 'halde 'bunun tabiî neticesi odur 

Ta, savcılara karşı yapılan bir itham. ve haka
ret, topyekûn bütün adiliye camiasını tahkir ve 
ithamdan başka bir mâna ifade etmez. Ben de, 
muhterem Adliye Vekili gibi, Meclise intîsaib-
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etmeden önce mensubu olma'kla şerefini taşıdı
ğım adliye camiasını, bu kürsüden yapılan bu 
şekildeki ithaım ve tahkirlerden tenzih ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu kürsüden ya
pılan bir diğer tenakuzu, bir diğer temayülü, 
itiyadı da işaretlemek istiyorum. O da bâzı mu
halif mebus arkadaşların, adliyeye taallûk eden 
mevzuların, adliye camiasından çıkan kararla
rın bu kürsüde münakaşa edilemiyeceği tezini 
Ibu kürsüde dahi devamlı bir surette müdafaa 
edegelmiş olduklarıdır. Bun'da kendileri ile biz 
de beraberiz. Ancak hemen ilâve edeyim ki, 
Muhterem Başvekilimizin bâzı münasebetlerle 
bu kürsüden; tekemmül etmiş, dosyası kaldırıl
mış, adliye ile olan irtibatı tarihe ve adliye ar
şivlerine mal olmuş bâzı hâdiselerde mücerret 
o işle ilgili olan insanları kastederek memleket 
adliyesi üzerinde taşımaya mecbur ve muh-
tac'olduğu zihniyete işaret etmek suretiyle di
le getirdiği bâzı hâdiseleri ele alarak; «Adliye 
meselelerini burada münakaişa ediyorlar» diye 
çıkışanların kendilerinin filhal suçlusu bulundu
ğu bir adlî mevzuu bu şekilde 'bu kürsüye geti
rerek didik didik etmeye hakları yoktur. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bir an için Başvekilin de o zamanki sözleri
nin Meclis Heyeti Umumiyesince tasvibedilme-
diğini kabul etsek dahi, onları söyliyen zatm o 
hâdisede uzaktan yakından davacı, suçlu ve sair 
suretlerle hiçbir ilgisi bulunmadığı ve Ibu hâ
diseleri bugün mevzuubahsedenlerin ise suç 
zanlısı oldukları düşünülürse; kendilerine taal
lûk etmediği zamanlarda hâdiseleri nasıl bir 
başka cepheden ve fakat en küçülk irtibatları ol
duğu zaman nasıl bir başka cepheden üzerinde 
durduklarını bu vesile ile burada tesbit etmiş 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hâdisenin asıl hazin 
olan tarafı, demin de arz ettiğim gilbi, savcılığa 
mal olmuş, onun imzasını taşıyan fezlekeye rap
tedilmiş olan bir tahkikat mevzuunun esasının 
münakaşa edilmesini istemek, bunu ret ve talil 
etmek, bu kürsüden savcının görüşü hilâ
fına, bu işin ileride gideceği adlî mercilere 
beraberinde beraeti zimmet mazbatası götür
mek gibi bir gayret teşebbüsüne şahidoluyoruz. 
(Soldan, bravo sesleri) Diyorlar ki, «Müddei
umumi yalnız ve yalnız aleyhte ifade veren şa
hısların ifadesine müracaat etmiş». Muhterem 
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arkadaşlarım, kendileri de gayet iyi bilirler, 
savcılar toplamaya başladıkları delillerden bir 
kısmını topladıkları anda suçun kendilerince 
mevcudiyetine delâlet eder telâkki ederlerse, 
ileride mahkemece, ve sair yetkili mercilerce 
toplanacak delillerle, delillerin takdiri o mer
cie aidolmak üzere, âmme dâvasını daima aça-
gelmişlerdir. Onların vazifeleri de budur. Sav
cılar delilleri takdir yetkisine sahibolmadıkları-
na göre, neden Turan Güneş arkadaşım savcıyı 
tarafgirlik ile itham ederek, savcıyı, ifade veren 
üç kişiyi ele alıyor, gazetecileri dinlemiyor 
diye tenkıd ediyor? Kaldı ki, savcı tahkikat 
evrakına o günkü hâdiseden bahseden gazeteleri 
olduğu gibi eklemiş bulunmaktadır. 

Turan Güneş arkadaşımın bütün konulma
larının merkezi sıkleti, hakkında tanzim edil
miş olan evrakın sahte ve müretteb olduğu nok
tasında toplanmaktadır. O evrak, demin de arz 
ettiğim gilbi, zabıtanın elinden çıkmış, adlî mer
cilerden biri olan savcılığa intikal etmiştir. Ben 
kendileri gibi hakikatte meselenin vukubulmuş 
olup olmadığını, delillerin kâfi bulunup bulun
madığını, hareketlerinin Toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri Kanununa muhalif bulunup bulunma
dığını münakaşa edecek değilim. Temas etmek is
tediğim nokta şudur ki; kendileri bizzat bir müd
det evvel bu Mecliste idam kararına taallûk eden 
Adliye Encümeni mazbatasının müzakeresi dola-
yısiyle bendeniz mazbata muharriri olduğum hâ
disede buraya gelip bu mazbatada mahkemenin 
kararında adlî hata bulunmadığından ve saireden 
bahsetmiş olmamıza temasla adlî kaza mercile-
rinden geçmiş olan mevzuların bu kürsüde konu
şulmasının doğru olmadığını söylemişlerdi. Bu
nu söyliyen arkadaşımızın, kendisine taallûk 
eden ve f ilhal tahkikat halinde bulunan bir me
sele dolayısiyle konuşması doğru mudur? (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Müddeiumuminin hareke
tini ve.belki de Müddeiumuminin hareket ve 
kanaatini aynen teyidetmesi muhtemel bulunabi
lecek olan mahkemenin ileride hattı hareketine 
tesir edecek şekilde burada münakaşa yapması, 
demin de arz ettiğim gibi, teessüfe şayandır. 

Şimdi arkadaşlarım; meselenin bir <̂ e maz
bata ile ilgili olan esası vardır. Mazbata; Fethi 
Çelikbaş, Hasan Kangal ve Turan Güneş arka
daşlarımızın Üsküdar'da, Çengelköy'de bir Hür
riyet Partisi ocağının açılışı münasebetiyle yap
tıkları bir toplantının, Toplantı ve gösteri yü-
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rüyüşleri Kanununa aykırı olduğu telâkkisiyle 
zabıta tarafından bir zabıtla tesbit edilmesi üze
rine'mahallî müddeiumumilikçe hâdisede suç un
suru görülmüş ve Anayasa'nm hükümleri daire
sinde, muhakemelerinin görülebilmesi için bu 
arkadaşların masuniyeti teşriiyelerinin kaldırıl
masını talebetmekten ibaret olup bu mevzu Ana
yasa ve İçtüzük hükümleri dairesinde Muhtelit 
Eneümence tezekkür edilmiş ve hâdise Anayasa'-
nm 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
olmadığı cihetle teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
masına mahal olmadığına karar verilmiş olma
sından ibarettir. Zatı mesele budur. Yani üze
rinde durulması icabeden, Turan Güneş arkada
şımızın burada müzakere ve münakaşa mevzuu 
yapması gereken mesele işte bundan ibarettir. 
Şimdi Karma Komisyon mazbatasında Anayasaya 
ve İçtüzüğe aykırı bir taraf var mıdır? 

Mulhterem arkadaşlar, Anayasamız ve İçtü
züğümüz bu meseleyi gayet sar'ilh surette hallet-
mişjtir. Ve kanaatimce Karma Komisyonun var
dığı karar ve aksettirdiği rapor da mezkûr hü
kümlere tamamen uygundur. Yani Turan Gü
neş ve arkadaşlarına isnadedilmek istenen ve 
suçlusu addedilmeleri istenilen suçun haddi za
tında varit olup olmadığını, sabit bulunup bu
lunmadığını, araştırmaya lüzum kalmaksızın 
isnadedilen ve adlandırılan fiilin Anayasanın 
12 ve 27 nci «maddeleriyle tadat edilen fiiller 
içerisinde olup olmadığını Karma Komisyon, İç
tüzüğün sarih emri ve ihtiva ettiği sıra daire
sinde tetkik ederek bu nevi suçlardan olmadığı 
neticesine vardığından, tahkikatın Devre sonu
na bırakılmasına karar vermiştir. Bir başka 
türlü hareketi asla mümkün olamazdı. Turan 
Güneş arkadaşımız diyor kü, «Karma Komisyon * 
böyle yapacağı yerde hâdisenin esasım tetkika 
girişecekti, müddeiumuminin ve zabıtanın tes
bit ettiği delillerin ne derece uydurma ve sah
te olduğunu tespit edecekti. Böyle olduğunu 
tevsik ve tespit ettikten sonra ancak bu esbabı 
mucibe ile Devre sonuna bırakma kararı vere
cekti. Eğer böyle yapmıyacak idiyse ve böyle. 
yapmamışsa o zaman ben istirham ediyorum, 
benim hakkımda teşriî masuniyetimi kaldırma 
kararı verin» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 181 nci 
maddesinin sarih hükmü odur ki, masuniyetin 
kaldırılması-için bir mebusun kendi talebi kâfi 
gelmez. . 
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Şimdi, Turan Güneş arkadaşımızın içtüzü

ğün bu sarih hükmünden haberdar olmadığını 
farz etmeye imkân yoktur. Ama istihraç ve is
tihdaf etmek istediği maksat çok: başikadır. Beni 
mazur görsünler, İçtüzükte böyle sarilh bir hü
küm bulunduğunu ve Karma Komisyonun ve 
Yüksek Meclisin kendisini bu hükümle mukay
yet sayması icahettiğini bile bile, «benim teşriî 
masuniyetimi kaldırın» demesi, bir kahramanlı
ğı şimdiden ve kolayca istihsal etmek gayesine 
matuftur. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar, Turan Güneş arkada
şımın son olarak zapta geçen ifâdesinde şunlar 
da var, aynen okuyorum : «Mebus arkadaşları
nızdan birine tamamiyle uydurma bir şekilde 
fenadedilen bir fitili, (bu fiilin sahteliğini, bu fii
lîn uydurma olduğunu, tertipçiliğini ortaya koy
mak suretiyle, ancak Devre sonuna bırakabilir
siniz. Yoksa, şeklî Mr surette toplantı yapmak 
suretiyle derhal muhakemesi ica/bettiğinden 
Devre sonuna bırakıyorum demekle iktifa ede
mezsiniz...» 

Devam ediyor : «Şayet bu teüklif, teşriî ma
suniyetlerin kaldırılmasının Devre sonuna bı
rakılmasına mütedair mazbata kabul edilecekse 
mucip selbepleri başka olmalıdır. Ve suç ciddî 
mahiyette sayılmıyarak: bu kahîl isnatların mu-
hakemesini Devre sonuna bıraktık deyin», di
yor. 

Şimdi arkadaşlar, bu talepten ve ifadeden 
anlaşılması icafbeden sarih mâna odur ki, eğer 
Turan Güneş'in dediğini, okuduğum îçtüzük 
hükümleri ve hepinizce malûm olan Anayasa
nın sarih hükümleri karşısında bir an için öyle 
'bir kararın verildiğini ve böyle 'bir mazbata ile 
'karşı karşıya bulunduğumuzu kabul edersek 
netice şu olacak; Turan Güneş, henüz zanlısı 
hulunduğu hâdise halkkmda mahkeme huzurun
da müdafaaya geçmeden Büyük Millet Mecli
sinden eline bir beraeti zimmet mazbatası ala
cak ve mahkemeye, işte size gelen evrak müret-
teptir, sahtedir, bunu Meclis kararı ile tevsik 
ediyorum diyecektir ki, Meclis buna asla imkân 
vermiyecektir. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

REİS — Hilmi Dura. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Çok muhte

rem arkadaşlar, Biberoğlu arkadaşım hâdiseyi 
derinliğine, genişliğine izah etti. Bendeniz tek-
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rar edecek değilim. Yalnız prensipe taallûk eden 
bir iki nokta üzerinde durmakla iktifa edeceğim. 

Evvelâ şu cihete işaret etmeden geçemiyece-
ğim. Muhterem Turan Güneş maznunu bulundu
ğu hâdise için, şahsi • meselesi için Büyük Millet 
Meclisini iki günden beri işgal etmektedir. («Mak
sadı o zaten» sesleri) (Sağdan, «öyle değil» ses
leri) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şahsi meselesi 
içindir, zira Büyük Millet Meclisinden bugüne 
kadar yüzlerce, binlerce bu mahiyette karma ko
misyon mazbatası geçti. Hepsinin esbabı mucibe-
si aynıdır. Kendisinin Büyük Millet Meclisine 
dâhil olduğu günden bugüne kadar yüzlerce maz-
bat^ aynı esbabı mucibe ile geçmiştir. Şimdi muh
terem Turan Güneş bu mazbatalar geçerken vic
danının sesini susturuyordu da onun için mi söz 
almıyordu ve oradaki esbabı mucibeye müdahale 
etmiyordu? (Soldan, bravo sesleri) 

Ben şahsi kanaatim itibariyle Muhtelit Encü
menin mazbatalarındaki esbabı mucibeye bir baş
ka noktadan muhalif olmuş ve bu muhalefetimi 
bu kürsüden ifade etmiş bir arkadaşınızım. Tu
ran Güneş arkadaşımız ise, bu mevzuda bu Mec
liste salahiyetli olması, (Soldan, «ne münasebet?» 
sesleri) salahiyetli farzedilmesi lâzımgelen bir 
şahıs olması, bir esasiyeci olması itibariyle bildiği 
ilmî hakikatleri ifade etmek için kendisinin bir 
maznun olmasını mı bekliyordu? Bunu öğrenmek 
istiyorum. (Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, Turan Güneş arkadaşımız, esasi
yeci Turan Güneş arkadaşımız az evvelki konuş
masında «müddeiumumiler Yüksek Meclisin 
önünde hesap vermeye mecburdurlar» dedi. 

Şimdi; müddeiumumi hazırlık tahkikatını ya
pacak ve bu tahkikat neticesine göre ve delillerin 
vaziyetine nazaran ya âmme dâvası açacak veya 
takibata mahal olmadığına karar verecek bir ka
nun adamıdır. 

Elimizdeki hâdisede, savcı âmme dâvasını 
açmak için delilleri kâfi görmüş vaziyettedir. 
Anayasa ve Dahilî Nizamname hükümlerine göre, 
bir formalitenin ikmali için, bir merhaleden geç
mesi, tekemmül etmesi ve takibatın Devre sonuna 
bırakılması veya bırakılmaması için Büyük Mil
let Meclisinden karar almaya teşebbüs etmiştir. 

Şu muamelenin seyri bizlere göstermektedir 
ki, savcı, âmme dâvasının açılması için elindeki 
malûmatı kâfi bubnaktadır. 
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Turan Güneş arkadaşmız, «savcının şu hare

ketini biz, Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ten-
kid edebileceğiz» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; müddoiumumiier dâva 
açmak için Adliye Vekilinden emir alabilirler ve 
fakat Adliye Vekili bunlara siz dâva açmıyacak-
sınız diye emir veremez. Hiçbir kimse emir vere
mez. Müddeiumumi ihbar üzerine ve hattâ şah
san muttali olduğu bir hâdise dolayısiyle tahki
katı yapıp, delilleri tesbit ettikten sonra dâvasını 
açmakta serbesttir. Ancak Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunumuza göre dâva açmazsa Adliye 
Vekili kendisine, âmme intizamı mülâhazasiyle, 
dâva açması için emir verebilir. Şu halde savcıyı 
nasıl tenkid edebiliriz biz! Savcının âmme dâva
sını açtığını kabul edelim. Savcıyı tenkidde Bü
yük Millet Meclisi muhtar ise âmme dâvasını açan 
bir savcıyı tenkid etmek demek o dâvanın esasını 
burada münakaşa ve müzakere etmek demektir. 
Bu o dâvanın savcı tarafından hiçbir delil olma
dan veyahut tertipli delillerle açıldığım burada 
ifade etmek demektir ki; bu da mahkemeye inti
kal etmiş ve hâkimin elindeki bir hâdisenin Bü
yük Millet Meclisinin mânevi baskısı altında bu
lunması demek değil midir? Bunu esasiyeci, hu
kukçu arkadaşımın nasıl izah edebileceğini bir 
türlü kavrıyamıyorum. • 

Şimdi, Turan Güneş arkadaşımız, iki gün 
evvel 

yettd 

bu mesele konuşulurken diyordu ki; 
«Muhtelit Encümenin esbabı mucibesinde,»(is
nadolunan SIK;, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 vi 27 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
olmadığından takibatın Devre sonuna bırakıl
masına karar verilmiştir.) denilmesi doğru de
ğildir. (Suçu ciddî mahiyette görmedik, bu se
beple muhakemesini Devre sonuna bıraktık) 
deyin» diyor bize.. Tek]ifi bu. Gözlerimizin 
içine bakarak ilim namına Büyük Millet Mec
lisine bu teklifi yapıyor. (Soldan, bravo ses
leri) Sizi üniversiteye ihbar ediyorum Turan 
Güneş, istediğiniz ilim otoritelerine, Allah rı
zası için, el ek* beraber gitmeye hazinin. İster
seniz gidelim, katiyen sizi tasvibetmiyeeekler-
dir. (Soldan, bravo sesleri) Yani biz diyeceğiz 
ki; Turan Güneş'e isnadolunan sucu ciddî mahi-

görmedik, deliller tertiplidir, sahtedir, 
binaenaleyh takibatı Devre sonuna bıraktık... 
Böyle karar istiyor. Bu mevzuda Kemal Biber-
oğlu arkadaşımız biraz evvel izahat verdi. Biz, 
suçlu değildir diye nihai karar vermiyoruz, 
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ancak Devre sonuna bırakıyoruz. Sonra, dosya 
mahkemeye gidiyor, hâkim dosyayı açıyor, ba
kıyor Büyük Millet Meclisi ne demiş? «Maz
nuna isnadolunan suç, ciddî değildir, deliller 
sahtedir.» demiş. Bu esbabı mucibe, mahkeme 
kararlarına maddi ve mânevi bir baskı teşkil 
etmiyecek midir? Buna hangi Esasiye kitabın
da cevaz verilir, muhterem arkadaşım? 

Tekrar ediyorum, arkadaşım vicdanının se
sini susturmaktan ve saireden bahsetti. Ben 
tekrar edeyim, kendisi hakikaten (çünkü Tu
ran Güneş'in bu meseleyi bilmemesine imkân 
yoktur. Bilmese Hukuk Fakültesinin ikinci sı
nıfına geçemezdi. Bunun birinci sınıfta oku
tulduğunu kendisi ifade etti, bilmemesine im
kân yoktur.) Teşriî masuniyet meselesi için il
mî hakikatlerin tamamen zıddına bir ifadeyi 
bu kürsüden beyan ediyor ve Meclisi ilmî ha* 
kikatlere muhalif bir karar almaya zorluyor. 
Hayır, muvaffak olmazsınız, efendim! (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Hamdi Sancar. 
A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhte

rem arkadaşlarım, Kemal Biberoğlu ve Hilmi 
Dura arkadaşlarımızın geniş izahlarından sonra 
mazbata üzerine konuşulacak hiçbir taraf kal
madı. 

Turan Güneş arkadaşımız, sağ olsun, şu yu
kardan görme huyundan bir vazgeçse... Çok yu
kardan baktığı için aşağıdakileri küçük görme 
huyundan bir vazgeçse, bâzı sempatik tarafları 
olacak doğrusu. 

• Konuşurken, dikkat etmişsinizdir : Hüseyin 
Avni Göktürk değil, «Hüseyin Avni» müddeiu
mumi değil^«Savcı beyler» der. Hani küçük 
beyler gibi bir şey. Ve bu uzun konuşmalariyle 
bizim bu kıymetli zamanlarımızı hakikaten boş 
yere öldürmemeli idi. Bu konuşmalariyle zama
nımızın ziyama sebeboldu. 

Arkadaşlarımın, Biberoğlu ve Hilmi Dura ar
kadaşımın geniş izahlarından sonra bana söyli-
yecek bir şey kalmadı. Ama bundan evvelki cel
sede Turan Güneş arkadaşımızın gene zapta ge
cen bir beyanı dolayısiyle bir noktayı tavzih et
mek faydalı olur, zannındayım. 

Arkadaşım Pazartesi günkü konuşmasında 
diyor ki : «Mücerret olarak bir milletvekilinin 
isminin başında veya sonunda muhalefet partisi 
mensubu sıfatını taşıması savcı beylerin bunlar 
hakkında bir âmme takibatı açmasına salâhiyet 
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verdiriyor.» Bunu dedikten sonra dönüyor «Ar
kadaşlar» diyor «Bu sizin aranızdaki arkadaşUu 
rm da başına gelebilir. Bu Mecliste - mebusları 
sevilen, sevilmiyen, diye ikiye bölmek doğru de
ğildir.» Yani bâzı nasihatlerde bulunuyor. Bu 
beyanı üzerine 10 neu Devrede mebusların işle
dikleri suçlardan dolayı yapılan takibat netice

lerini, Muhtelit Encümen mazbatalarından bi
rer birer çıkardım. Miktar ve adedini ismen tes-
bit ettim. Bu tesbite göre; iktidar partisine men
sup 76 mebus arkadaşımız hakkında - ajzjiaı Muh
telit Encümen, Turan Güneş arkadaşımız hak
kında tanzim etmiş olduğu mazbata gibi - maz
batalar tanzim etmiş ve o suretle bunlar da bu 
Meclise, Heyeti Umumiyeye gelmiştir, 76 aded. 

Buna mukabil muhalefet partisine mensup 
mebus arkadaşlarımız hakkında tanzim edileli 
mazbata adedi de 33 tür. Bunlardan dördü teş
riî masuniyetin kaldırılması; diğer bakiyesi de 
teşriî masuniyetin kaldırılmasına lüzum bulun
madığı ve takibatın Devre sonuna bırakılması 
lüzumuna dairdir. Binaenaleyh, aynı mahiyette 
olan mazbatalar tetkik edildiği zaman birisi 29, 
ötekisi 76. Bu hal, bu Meclisin encümenlerinin 
tarafgirlik etmeksizin tam bir adalet ölçüsü içe
risinde hareket ettikleri ve bir taraftan da müd
deiumumilerin tahkikat ve takibata geçmek için 
mebusun adının başındaki veya sonundaki «Mu
halif» sıfatı ile asla ilgilenmeksizin pekâlâ za
bıtlar tanzim ettiklerinin en bariz ve hiç itiraz 
götürmez delillerindendir. Bu hususu tavzih için 
söz aldım. 

REÎS — Takrirler var, okuyoruz : 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların kifayetini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Mehmet özbey 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Reis Bey, söz 
istiyorum. 

REİS — Turan Bey, takririn aleyhinde ko
nuşacaksınız. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar-
kadaşlarım, muhtelif arkadaşlarımız bir nokta i 
nazarı müdafaa ettiler ve bu arada - eksik olma
sınlar - şahsım hakkında da pek iltifat sayıl-
mıyacak şeyleri ibzalden geri kalmadılar. (Sol
dan, siz de, sesleri). 

Müsaade ederseniz şahsım mevzuubahsoldiL 
çksik olmasınlar... Demokrat Parti Grupundaki 
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arkadaşlar bir anayasa meselesinde bir hayli ha
zırlık yapmışlar. Yüksek Riyasete dün celseyi 
tatil ederek bu hazırlıklı görüşmelere fırsat 
verdiği için teşekkür ederim. (Soldan, gürültü
ler, böyle şey yok, sesleri). 

REÎS — Rica ederim; Riyasete dil uzatmama
nızı bilhassa rica ederim. Vazifem icabına göre 
celseleri idare etmektir. Meclisin vaziyetine 
göre... Bundan emin olduğunuzu vicdanen siz de 
teslim edersiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Reis Beye ka
tiyen telmih veya tarizde buluıunak hatırımdan 
geçmez. Samimî ve ciddî olarak söylüyorum, a d a 
daşlardan rica ediyorum bu kabil bir mesele 
mevzuubahsolduğuna göre lütuf buyurun bana 
da bu mevzudaki düşüncelerimi yegân yegân 
kısaca arz etmek fırsatını verin. (Soldan, iki 
celsedir dinliyoruz, sesleri). Çünkü bir Anayasa 
meselesi mevzuubahsoldu, onu bir tarafa bırakı
yorum. Onun için müsaade ederseniz şahsıma 
matuf birtakım tarizlere cevap vermek imkâ
nına sahibolayım. Çünkü Adliye Vekili Hüseyin 
Avm Bey; benim hakkımda, Yüksek Riyasetin « 
dikkatinden kaçmış olsa gerektir, mütecaviz ve 
mütecasir gibi kelimeler kullandı... 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Burası fakülte değildir. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bunlara-ma
hal-olmadığını arz edeyim. Binaenaleyh takririn 
kabul edilmemesini rica ediyorum... 

REİS'— Esasen takririn aleyhinde konuşmak 
usule mütedairdir. Başka bir arkadaşa söz ve
remem. Kifayet takririni reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. Mazbata hakkında bir 
takrir vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen mâruz sebeplerle mazbatanın encü

mene iadesini arz ve teklif eylerim. 
. Kocaeli 

Turan Güneş 

REİS -— Teşriî masuniyetlerinin kaldırdım--
yarak takibatın Devre sonuna bırakümasma dair 
mazbataya karşı, takrir sahibi Turan .Güneş arka
daşımız mazbatanın encümene iadesini teklif et
mektedir. Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

- İ M — 
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Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve Fet
hi Çelikba§, Hasan Kangal ve Turan Güneş hak
larında açılmak istenilen takibat Devre sonuna bı
rakılmıştır. 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/459) (1) 

REİS'— Mazbatayı okuyoruz, efendim. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... mazbata kabul edilmiş ve yapılmak 
istenilen takibat ve muhakeme Devre sonuna bı
rakılmıştır. 

3. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Ar
zuhal Encümeninin 28 . XII . 1956 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 1018 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/265) (2) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, ei'endiın. 

, (Mazbata okundu) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var mi"? 
Buyurun Ercüment Damalı. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) - Muhterem 
arkadaşlarım, Osman Şevki Çiçekdağ simdi ara
mızda değildir ve ebediyete göç etmiştir.. (Nur 
içinde yatsın, sesleri) 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Doğru, 
arattı bize" kendisini. 

ERCÜMENT DAMALI (Devanda) — Ken
disini resmî bir muamele ve formalite münasebe
tiyle burada yâdetmek imkânını bulduk. Kanuni 
formalite yerine gelecektir. Allah rahmet eylesin.. 
Elbette şikâyet muhtevasına bakılmaksızın taki
bat jsukut edecektir. Ancak merhumun ruhunu 
şad etmiş olmak için şu hafkikatuı şu mukaddes 
bina içersinde tekrarlanmasında fayda vardır. 
Kendisi, Adliye Bakanlığı zamanında Demokrat 
Partinin prensiplerini, elini vicdanına koyarak, 

(1) 110 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 119 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kemali cesaretle savunmuş, vekillerimizden biri 
idi. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Mazbatayı reyinize **arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, Arzuhal 
Encümeninin 24 . XII . 1956 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 4014 saydı Karara ait 89 numa
radaki işin Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/266) 
(D 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı? 

Ahmet Hatı. 
'AHMET HATI (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, bu konu etrafında cereyan eden muame
lenin safahatından ziyade meselenin esası üze
rinde durmak istiyorum. Hâdiseyi tetkik ettiği
miz zaman bu ölü adamın ailesi hakkında tat
bik edilen kanunda veyahut muamelede bir boş
luk olduğunu görmekteyiz. Yaka şöyledir: Yol
da kazaya uğrayarak ölen adamın buraya baş-
vuram§ olan ailesi bugün hiçbir yardım görme
miştir. Buna mukabil kocası bir yol inşaatında 
çalışırken devrilen bir ağacın altında kalarak 
kazara ölmüştür. Bu adam işçi hastanelerinden 
birinde ölmüştür. Hattâ öldüğü hastane bilâhara 
masrafını tahsil etmek istemiştir. Muamelâtı 
buraya gelen evraklardan tetkik ettim; îşçi Si
gortaları, bu şantiyenin kurulduğunu bize ha
ber vermişlerdir, fakat biz tescil edip de oraya 
bildirmediğimiz için, bu müddet zarfında ölen 
bu adama bir şey veremiyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, kurulmuş bir şantiyede ; 
çalışmak üzere gelen bir Türk amelesi, hiçbir 
vakit o şantiyenin sigorta durumunu tetkik ede
rek işe girmez. Umumiyetle şöyle kabul edilir, 
o şantiye kurulu olduğuna göre mevcut kanun
lar dairesinde orada çalışan insanların hukuku
nu koruyacak mekanizma ve kanunların faali
yette bulunduğu keyfiyeti aşikârdır. 

Her hangi bir yerde faaliyette bulunan şan
tiyede çalışacak amelenin, o şantiyenin sigorta 
muamelesinin tamam olup olmadığım tetkik et
mesine imkân yoktur. Vaziyet böyle olduğuna 
göre, kurulmuş bir şantiyede çalışan ve bir ka

fi,) 120 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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za neticesi ölen ameleye, «Sen şu muamelenin 
noksan olmasından dolayı bir hak alamazsın», 
demek doğru bir muamele değildir. Bu adamın-
ailesine bir şey verftıek lâzımdır, fakat veril
memiştir. 

Arzuhal Encümeninin dayandığı kanuni mes
net doğru olabilir. Fakat bir kanuni boşluk ol
duğuna göre ve ölen adama atfedilecek hiçbir 
kusur olmadığina göre ve umumi olarak böyle 
bir kazaya uğrıyan bir işçinin ailesine yardım 
edilmesi esası Hükümetimizce, Partimizce, Mil
letimizce kabul edilen bir esas olduğuna göre, 
«Sizin şantiye kurulduğu zaman müteahhit bü% 
dirmemiştir ve biz ona cevap vermemiştik» diye 
bu ölen adamın ailesine bir yardım yapılmama
sı keyfiyetini, kurduğumuz Çalışma Bakanlığı 
ve büyük fedakârlıkla inkişaf ettirdiğimiz İşçi 
Sigortalarının hikmeti vücudu ile telif etmek 
mümkün değildir. Ya sigorta buna bir çare bul
sun veya-İstida Encümeni bu kanuni boşluğu 
halledecek başka bir merci olmadığına, göre, Bü
yük Meclis kendisine başvuracak işçinin mağ
dur ailesine yardım etmek imkânını sağlasın. 
Benim ricam ve dikkati çekmek istediğim hu
suslar bunlardır. 

REİS — Başka söz istiyeıı, yoktur. Mazba
tayı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

5. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulu-
nay'tn teşriî masuniyetinin kaldrıılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ne 
Adliye encümenlerinden Mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/460) (1) 

- Muhtelit 'Encümen mazbatasını oku
tuyorum. 

(Mazbata okundu.) 

REİS — Söz istiyeıı yoktur. Mazbatayı re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Mazbata kabul edilmiş ve yapılmak iste
nilen takibat ve muhakeme Devre sonuna bıra
kılmıştır. 

6. — Bursa Mebusa ibrahim Öktem'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü-

(1) ili sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/464) (1) 

REİS — Muhtelit Encümen mazbatasını oku
tuyorum. 

(Mazbata okundu.) 

REİS — Söz istiyeıı yoktur. Mazbatayı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Mazbata kabul edilmiş ve yapılmak istenilen ta
kibat ve muhakeme Devre sonuna bırakılmıştır. 

7. — Bursa Mebusu İbrahim öktem ve To-
kad Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyet-
terinin kaldırılmasına, dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/465) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 

(Mazbata okundu.) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Buyurun. 
EMRULAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununun müzakeresi sırasında, zaptın 547 nci 
sayfasında, madde müzakere edilirken, Afyon 
Mebusu Muvad Âli Ülgen: «Milletvekillerinin 
vatandaşlarla yapacakları konuşmalar, temaslar, 
toplantı sayılacak mı» diye soruyorlar. 

Buna, Muvakkat Encümenin Sayın Sözcüsü 
Sancar arkadaşımız: «Milletvekillerinin Anaya
sanın kendilerine verdiği vazifelerin ifası sırasın
da vatandaşlarla yaptıkları temaslann bununla 
alâkası yoktur, bunun için hüküm koymaya lü
zum bulunmadığına kaaniim.» diyorlar. 
i Şimdi soruyorum arkadaşlar, böylece millet

vekillerinin görevlerini yapmak İçin şurada, bu
rada vatandaşlarla yaptıkları temaslar için taki
bat fezkeîeri ve teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
ması için zabıtlar gelecek mi ? Bunu anlamak lâ
zımdır. 

Yani milletvekilleri vatandaşlarla temastan 
menedilmek mi isteniyor? Bunun burada açık
lanması icabeder. Yoksa yann, hepimiz için, 
hattâ bir gün tabiî iktidardan düşerseniz sizin 

(1) 112 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 113 sayıh matbua zaptın sonundadır, 
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için dahi aynı vaziyet başınıza gelecek. (Sağ
dan, «biz yapmayız» sesleri) Bu meselenin üze- ı 
rinde iktidar partisi grupu sıfatiyle durmanız \ 
lâzımdır. Yoksa bu kanunun tatbikatmdaki bu 
gülünçlükler vatandaş üzerinde kanuna hürmet 
duygusunu daima tenzil ediyor. Bu itibarla, 
kanunlara hürmet duygusunu vatandaşa aşı
lamak istiyorsanız, böyle saçma tatbikattan 
vazgeçiliniz Adliye Vekilini. 

REİS — Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, bu son mazbata dolayısiyle 
bu defa da Emrullah Nutku arkadaşımız tara
fından deminden beri olan maruzatımızla ve 
Meclisin onları tasvibeden kararları ile artık 
hâlledilmiş zannettiğimiz bir mesele yeniden 
bu kürsüye getirilmiştir. 

Burada, Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununun iyi veya kötü hükümleri ihtiva et
tiği meselesini asla dile getirmeksizin tatbika
tı hakkında münakaşalar açılmaktadır. Hâ
dise, hangi partiye mensup milletvekilleri olur
sa olsun, bir hareketin Toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri Kanununa muhalif olduğu telâkkisi 
ile adlî makamlar tarafından takibat icrasına 
tevessül edilmiş olmasından ibarettir. Bura
da biz, mebuslar olarak iddia olunan fiilin Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununa muha
lif mi, değil mi? bu husustaki deliller kâfi mi, 
değil mi, suç unsurları var, mı, yok mu mü
nakaşasını yapmaktan sarfınazar etmeliyiz. Eğer 
yanlış bir anlayışla, kötü bir telâkki ile hak
larında tanzim olunan tahkikat evrakı, haddi
zatında bu kanuna muhalefet teşkil etmiyen 
bir fiil olarak tecelli edecek olursa bunun hüc
cetini yetkili mahkemeden almak lâzımdır, yok
sa B. M. M. den değil. 
, Muhterem arkadaşlar; bu münasebetle Em

rullah Nutku arkadaşımız diyor ki «Milletve
killerinin Anayasa tarafından kendilerine mev
du vazifelerini ifa yâni seçmenleriyle temas 
etmelerinden dolayı daima haklarında böyle 
birer zabıt tutulup gelecek mi l Yani milletve
killerini, seçmenleriyle temastan meni mi etmek 
istiyorsunuz1?. Toplantılar ve gösteri yürüyüş
leri Kanunu bunu mu kastediyor?». Bu tarzda 
bir sual tevcih ediyorlar. Bunun böyle olma
dığım kendisine şimdi soracağım bir sualle ay
dınlatmış olacağım. Milletvekillerinin, bu ka-
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nunun çıktığı günden beri seçmenleriyle yap
tıkları bütün temaslarının her biri, ayrı ayrı 
birer suç zaptına bağlanmış mıdır? Hayır. 
Bundan çıkan netice : Toplantılar ve gösteri 
yürüyüşleri Kanunu alelıtlak'milletvekillerinin, 
seçmenleriyle normal ve.Anayasa hudutları 
dahilindeki temaslarını asla menetmemektedir. 
Yeter ki bu temaslar, Toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri Kanununun 12 nci maddesiyle 2 nci 
maddesine muhalif bir fiil teşkil etmesin. Bu 
maddelerin ilgili bentlerini müsaadenizle oku
yacağım. 

12 nci maddenin (F) bendi : «Her nerede 
olursa olsun tezahürat veya gösteri veya pro
testo maksadiyle yahut maksadı mahsusa mtis-
tenidolarak toplanılması veya böyle bir top
lantıya bilerek sebebiyet verilmesi veya hazır
lanması, yahut bu hususta zabıtaca alınan ted
birlere riayet olunmaması...» 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Mebus
lara şâmil değil. 

KEMAL BÎBEROLU (Devamla) — Beyefen
di, eğer yapılan toplantı şu arz etttiğim un
surlarla muallel ise, milletvekilj de bir vatan
daş gibi kanuni takibe mâruz kalacaktır. Bu 
Meclis milletvekillerine bir imtiyaz tanımamış
tı?. 

SELÂHATTÎN TOKER (Elâzığ) —. Anaya
sa vardır. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Devamla) — 2 nci 
maddenin 1 nci bendi : «Siyasi partilerce ve
ya siyasi propaganda maksadiyle hakiki ve
ya hükmi şahıslar tarafından tertibedilecek 
toplantılar ve gösteri yürüyüşleri ancak Mil
letvekili Seçim Kanununda gösterilen muayyen 
seçim propaganda devresi ve ilâh...» 

Binaenaleyh milletvekillerinin bu kanun 
muvacehesindeki durumları kanundaki bu hü
kümler çerçevesinde mütalâa edilirse, bunun 
cevabını kendi kendimize vermemiz daima müm
kündür. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Efendim Bi
beroğlu arkadaşımızın son izahatının, son kısmı 
dolayısiyle huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Hopa'da üç mebus arkadaş Anayasanın 14 
ncü maddesinin mebuslara verdiği salâhiyetle 
bir ihtiyaç dinleme toplantısı yaptık. I'olis gel
di, şu zaptı tuttu: «Toplanan halkla istişare 
toplantısı yaptıkları görüldü. Ve bu konuşmada 
halkın ihtiyaçlarını sorup not aklıkları tesbit 
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edilerek kendilerine Toplantı ve Gösteri yürü- | 
yüşleri Kanununun 12 nci maddesinin F fıkra
sı hükmü ihtar edilmişse de ihtiyaçlar tesbit 
ediliyor denildi. Kanunun şu maddelerine aykırı 
hareket ettikleri kendilerine sarih olarak bildi
rildi.» Sonunda: «Halkın bir kısmının toplantı
dan çıkarılmış ve dağıtılmış olduğunu mübey-
yin işbu zaptın tanzimine başlandığından evvel 
bu şekilde ihtiyaç tesbiti işini bıraktıklarını 
mübeyyin zabıt imza altına alındı.» Tarih: 18. 
X.1956 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Bu za
bıt fezlekeye bağlanmış mı? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bağlanma
mış. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; bendeniz şu 
hususu mütalâa etmelerini arkadaşlardan istir
ham edeceğim: Bunlar savcılıkça fezlekeye bağ
lanmadı. Demek ki oradaki savcının şahsi gö
rüşü bu imiş. Bir mebusun Anayasaya uygun 
olarak yapmış olduğu bir toplantı dağıtıldı. O 
mebus çeşitli hakaretlere, gayrikanuni birtakım 
muamele ve hareketlere mâruz^ bırakıldı, «Hüvi
yet varakan nerede, bakalım görelim, var mı, 
yok mu, mebus musun, değil misin?» şeklinde 
birtakım sualler soruldu ve çekişmeler cereyan 
etti. Ondan sonra da mebusun gayet halisane 
bir şekilde olan «ihtiyaçları toplama ve tesbit 
etme mahiyetindeki» bu toplantısı dağıtıldı. Bu 
hâdise tarafımızdan Hükümete de bü dirildi. 

Şimali arkadaşlarımdan soracağım; Yüksek 
Meclise sual sorulmaz, ama, bir hususu Öğren
mek istiyorum : 

Şu zabıt dolayısiyle Ekrem Alican'm masu
niyeti teşriîyesinin kaldırılmasını istiyoruz di
ye, savcılıktan bir talep gelmiş olsaydı, - ki Tu
ran Güneş'in ifade ettiği husus bundan da daha 
belirli mahiyettedir; kendisinin hâdise ile kat-
iyyen alâkası yoktur - Ekrem Alican'ı bu dev
renin sonuna kadar bir itham altında bırakacak 
mı idiniz? Yoksa Yüksek Meclis Hükümete; T. 
B. M. M. âzalarının haysiyetlerini, şereflerini 
korumak bakımından, bunlar ne çeşit hâdise
lerdir; toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuniy
le alâkası olmıyan ve ancak mebusun Anayasa 
ile üzerine almış olduğu bir vazifenin; bir Ana
yasa vazifesinin ifası sırasmda ve hattâ mad
di olarak da harcırah aldığı bir vazifenin ifası 
dolayısiyle, «Siz nasıl bir mebus hakkında talı-

• kikat açtırmak yahut teşriî masuniyetinin kal-
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dırılmasım istemek durumuna gidiyorsunuz I» 
diyebilecek miydi? Ben bu hususu anlıyamaclım. 
îki saatten beri yapılan münakaşaları dinliyo
ruz. Anayasa mevzuundaki münakaşalarda bu 
noktayı anlıyamadım. Beni şu zabıttan dolayı, 
devre sonuna kadar, şu suçun zanlısı olarak ka
bul edecek misiniz? Vazifemin sonuna kaçlar 
ben zanlı olarak kalacak mıyım, kalmayacak mı
yım? 

Devre sonuna bırakıyoruz demekle, beni bir 
suç zannından kurtarmıyorsunuz. Bir savcının 
tanzim ettiği fezleke ile Devre sonuna kadar 
zanlı kalacağım, bilâhara muhakemem yapıla
cak. Elbette ki, Türk adliyesi bir karar vere
cektir. Fakat o zamana kadar ben 25 milyon 
vatandaşın nezdinde zanlı olarak kalacağım. 
Allah kısmet eder de tekrar mebus seçilirsem 
daha 4 - 6 sene aynı durumda kalacağım. Ben
ce meselenin bu yönden aydınlanması lâzım
dır. 

RE IS — Sadettin Yalım, buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, Kocaeli vilâyetinin mebuslarıyız. 
Bu mevzuda üzülerek karşınızda hitabediyorum. 
Cidden Ekrem Alican bu suali sormasa idi ben 
de kürsüye gelip sizleri işgal etmiyecekthn. 

Ekrem Alican Beyin hem Dokuzuncu hem de 
Onuncu Devrelerde mebusluğu vardır. O Doku
zuncu Devrede mebus iken bendeniz bir vatan
daş idim. Ona o günkü bir vatandaş olarak cevap 
vermek istiyorum. Kendileri bu vesile ile Türk 
milletinin önünde politika yapmak istiyorlar. -
Ey Alican, Demokrat Partiden Hürriyet Parti
sine geçtikten sonra Hopa'da şurada burada ko
nuştunuz da Kocaeli vilâyetinde bir vatandaşı 
dinlediniz mi? (Sağdan «alâkası yok demagoji» 
sesleri). 

REİS — Sadettin Bey.. Mazbata ile bunların 
alâkası yoktur. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Alâkası 
şudur : Demagoji?... Demagoji şudur : Mazbata 
münasebetiyle kürsüye çıkıyorsunuz, burada Türk 
milleti ile hasbihal etmediğinizden bahsediyor
sunuz. Kendi seçim bölgelerindeki vatandaşları
mızın dertlerini dinlemiyen insan başka yerlerin 
şikâyetlerinden bahsediyor. Ben de bunu bu kür
süden bahsediyorum. 

YUSUF AZIZO&LU (Diyarbakır) — Burası 
ocak kongresi değildir... 
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EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Ekrem 

Alican Bey bütün Türkiye'nin mebusudur. 
SADETTİN YALIM (Devamla) — Bunları 

gayet iyi bilirim... 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bilirse

niz konuşmayın... 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Altı kü
sur seneden beri vatandaşlarla temas etmiyen ve 
Kocaelilerin derdini dinlemiyen arkadaşımızın 
bundan bahsetmesine mahal yoktur. Yine Koca-
elili bu arkadaşımız bunlar yetmiyormuş gibi 
bir de ölü ve çok kıymetli bir Adliye Vekiline 
dil uzatıyor. Bunları bu kürsüden belirtmek lâ
zımdır. > 

REİS — Kemal Biberoğlu. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Reis 

Bey biz olsaydık bu sözler üzerine on defa çıka
rırdınız, bu arkadaşa niçin ihtar etmiyorsunuz? 

REİS — Rica ederim efendim; ona da ih-
tarda bulundum ve mevzu dışında konuştuğu
nu söyledim. 

Kemal Biberoğlu. 
' KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, Ekrem Alican arkadaşımın bu 
münasebetle halli icabettiğini ifade ettiği ve bir 
türlü hakikatim tesbit edemediğini bildirdiği 
mösele üzerinde cidden anayasa ve hukuk dok
trini münakaşaları devam etmektedir, (acaba, 
suçun nevi ve mahiyeii ne 'olursa olsun, Muh
telit Encümen hâdisenin esasını tetkik ettikten 
sonra, teşriî masuniyetin kaldırılmasına mı, yok
sa takibatın Devre sonuna bırakılmasına mı ka
rar vermelidir?) hususu teorik olarak münakaşa 
mevzuudur. Ancak, bendenizin şahsi kanaatim
ce bugün mer'i Anayasamız ve bilhassa teşriî 
masuniyette taallûk eden İçtüzük hükümlerimiz 
meseleyi, bizim deminden beri müdafaasını yap
tığımız ve Karma Komisyonun raporlarına ak
setmekte olan şekilde hallini emretmektedir 
kanaatini bize vermektedir. 

,Bu meseleye böylece işaret etmekle geçiyo
rum. Şimdi benim kanaatimce İçtüzük hüküm
leri bugünkü halinde kaldığı takdirde, Ekrem 
Alican arkadaşımın okuduğu suç zaptına istina
den «bir talep vukubulsaydı, ben Devre sonu
na kadar töüımet altında bırakılacak mıyım, yok
sa teşriî masuniyetim kaldırılacak mı?» sualine 
maalesef bugünkü mer'i İçtüzük hükümlerine 
göre mazbata misillû Devre sonuna taliki kararı 
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| verilecekti, derdim. Şahsi kanatim bu merkez-
I dedir. 

Benim biraz evvel yaptığım konuşmama kar-
{ şılık olarak muhterem arkadaşım Ekrem Alican 

bir zaptı okudular. Ben de oturduğum yerde, bu
nun savcının fezlekesine bağlanmış olup olma
dığını sordum, 'olmadığını söyledikleri zaman 
biraz ferahladım. 

Bu mezkûr zaptın saveılarca suç mevzuu te
lâkki edilip edilmediği bir fezlekeye bağlana
rak, .Meclisten teşriî masuniyetinin kaldırılma
sını talebetmiş olsaydı, yine kürsüye çıkıp bu
nun münakaşasının da yapılmaması icabettiğini 
ve bu hususta suç var olup olmadığı mevzuu
nu mahkeme kararma istinadedeceğini söyler-

I dim. Ama arkadaşımız elinde bulunan zaptın 
savcılığın fezlekesinde suç sayılmamış olması, 
bundan, evvel cereyan eden müzakerelerde, sav
cıların kanaatlerinee suç teşkil edecek nokta
larda takibata tevessül ettikleri gibi, suç teşkil 
etmediği noktasını da araştırdıkları işlerin de.. 

REİS — Onları karara bağladık, rica ederim 
geriye dönmeyin. 

KEMAL BİBEROĞLU (Devamla) — Peki, 
geriye dönmiyelim. 

Onun için bu mazbatanın savcılıkça tabibe 
esas ittihaz edilmemiş olmasını ben de memnu
niyetle telâkki ederek huzurunuzdan ayrılıyo
rum. 

REİS — Buyurun, Turan Oüneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, Ekrem Alican arkadaşım meselenin 
esasına temas etti. Bâzı arkadaşlar, katiyen öy
le bir iddiam olmadığı halde bendenizin Anaya
sa meselelerinde kendimi yeditulâ addettiğimi 
iddia ettiler. 

Şimdi, yine bir Anayasa meselesi burada ko
nuşulurken, bâzı hususları açıklamaya kendimi 
mecbur hissediyorum. 

Hasbelkader Anayasayı okumak ve cürmüm 
kadar anlama/k bana da nasi'boldu. Meclisi bu 
mevzuda bir miktar tenvir edebilirsem şüphesiz 
vazifelerimden bir kısmını yerine getirmiş olu
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, Kemal Biberoğlu 
arkadaşımın dediği gibi bu hususta bugün mü-

I nakaşa edilen iki nazariye yoktur. Yani Meclis 
i meselenin esasını tetkik edecek; suçhı bulacak 

veya suçlu bulmıyaçak. Bir ' de sadece Devre 
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sonuna bırakacak. Teşriî masuniyet mevzuunda I 
böyle iki nazariye yoktur. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Yanlış 
anlaşılmış, Turan Bey. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — O halde me
sele yoktur, mutabıkız. Aslolan mesele, teşriî 
masuniyetin hangi sebeplerle kabul edildiğini 
incelemektir. Şimdi, böyle bir dosyayı tekemmül 
ettirmek, delilleri toplamak ve bu deliller muva
cehesinde bir şahsın muayyen bir fiili ika etmiş 
olması ihtimali bulunursa o takdirde Yüksek 
Meclis teşriî masuniyeti, Dahilî Nizamname hü
kümleri baki kalmak üzere, kaldırır veya Devre 
sonuna bırakır. Bu, başka bir mesele. Biri, şekle 
taallûk eden -'mesele, biri esas teşriî masuniyet 
müessesesinin gösterdiği istikamette meselenin 
tetkiki hususudur. 

Şimdi arkadaşlarım, Meclise gelen bir tezke
rede bu mebusun bu suçu işleyip işlemediği tet
kik konusu olamaz. Tetkik konusu olacağı hu
susunda, bütün müelliflerin kimi biraz daha 
ileri, kimi biraz daha geri. Ben orta bir fikri 
ele alıyorum. Özür dilerim, birkaç ulema ismi 
zikredersem tekebbür kabul etmeyin.. 

Barthelemy'nin noktai nazarı, (Bu kabil bir 
tahkikat ciddî midir, gayriciddî midir, aslında 
mebusu rahatsız etmek için onu muayyen bir- it
ham altında bırakmak için mi tanzim edilmiştir, 
yoksa, her hangi bir vatandaş hakkında tahki
kat açıldığı zaman ne kadar delil toplanmış ise, 
o kadar delil toplanmış mıdır, kendisi hakkında 
tahkikat açılmasına yer var mıdır, yok mudur?) 
sualleriyle ilgilidir. 

Şimdi Ekrem Alican arkadaşımızın elediği 
gibi, müddeiumuminin biri, siyasi mülâhaza
larla, yahut şahsi mülâhazalarla iki şahidin. 
ifadesine müracaat etmiş, yahut maiyetinde bu
lunan adlî polise «Bir zabıt tut, Ekrem Aliean'-
ın, Kemal Biberoğlu'nun veya bir başka arkada
şın teşriî masuniyetinin kaldırılmasını istiyelim» 
demiş. 

Şimdi arkadaşlarım, bu durum karşısında bu 
teşriî Meclisin yapacağı iş : «Bu talep gayricid-
dîdir, bu talebin arkasında yatan maksat mil
letvekilini itham altında bulundurmak, şüphe 
altında bulundurmaktır. Binaenaleyh bu talep 
gayrieiddîdir» demekten ibarettir. Devre sonuna 
bırakılıp bırakılmaması meselesi ise tamamen 
ayn bir iştir. Bu, suçun mahiyetiyle ilgilidir. 1 
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Muhterem arkadaşlarım diyorlar ki : Dahilî 

Nizamname bunu tetkik etmiş ve bir esasa bir 
selde bağlamıştır. Hayır arkadaşlar, Dahilî Ni
zamname bunu muayyen bir şekle bağlamakla 
beraber Mecliste müzakeresini menetmemiştir. 
Nitekim, müzakere' açılır, lüzum görülürse teşriî 
masuniyet kaldırılır. Savcı, fezlekesinde teşriî 
masuniyetin kaldırılmasında bir esbabı mucibe 
unsuru olarak hangi kanunun, hangi maddesi
nin ihlâl edildiğini bildirmek mecburiyetinde
dir. Mesele gayet açıktır, Devre sonuna bırakıl-
mıyacak meselelerin hangi suçlar olduğu Da
hilî Nizamnamede tesbit edilmiştir. Bu durum 
karşısında Dahilî Nizamnamenin, Muhtelit Ko
misyon toplansın, bir ihzari encümen seçsin, bu 
tâli encümen tetkikat yapsın, dosyayı araştır
sın, şunu yapsın, bunu yapsın, demesine ne lü
zum vardı? Eğer savcılıktan gelen yazının göre
ceği iş sadece bir kanun- maddesinin Dahilî Ni
zamnamenin şu veya bu maddesine girdiğini tes
bit etmek olsaydı bu Muhtelit Komisyona, tâli 
komisyona ne lüzum vardı? Bütün bu usuller, ' 
prosedürler, bu organlar aslında hakkında taki
bat yapılması istenilen mebusa atfedilen suçun 
ciddî mi, gayriciddî mi, olduğunu tesbit için ko
nulmuştur, esası budur. Bunu Dahilî Nizamna
memiz şu veya bu şekilde meneder mahiyette de
ğildir. 

Yine, hukukçu arkadaşlarımın çok iyi bile
cekleri gibi - meselâ Kemal Biberoğlu arkadaşı
mız da çok iyi-bilirler - kendisine suç isnadedi-
len bir şahsın, o şalısın hakkında tahkikat ya
pılması veya mahkûm edilebilmesi için muhak
kak kendisinin müdafaasının alınması şarttır. 
Hattâ bizim Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu
muzda gıyap hükümleri bile çok ciddî bir şekil
de tahdidedilmiştir. Binaenaleyh, bir mebus ar
kadaşımızın da bu kürsüden diğer vatandaşla
rın işlerini olduğu kadar icabında, mensuboldu-
ğu camia ile ilgili olan bir meseleyi de konuş
masını tabiî addetmek lâzımdır. 

Binaenaleyh, önümüze gelen bu kabîl mese
lelerde hakikaten takibatın ciddî sebeplere da
yanıp dayanmadığını Yüksek Meclis behemahal 
araştırmalıdır. Muhalif veya muvafıkı olmanın, 
adaletin istiklâli ile uzaktan ve yakından bir alâ
kası yoktur. Diyeceksiniz ki; «Bu isnat ve taki
batı gayriciddî telâkki ettik, Devre sonuna bı
raktık.» Arkadaşlarımız diyorlar ki; bunun be-
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yanı beraeti zimmeti temin eden- bir vesika ola
caktır. Hayır arkadaşlar. 

Bir memlekette hâkimler müstakil ise o hal
de o memleket hâkimlerine, demin arkadaşımızın 
dediği gibi, maddi ve mânevi tazyik yapmak im
kânı kanunen kaldırılmalıdır. 

Siz o mebus için suçsuzdur, deseniz bile, 
müstakil olarak, teminatlı olarak vazife gören hâ
kim, hakikaten sizin gayriciddî telâkki ettiğiniz 
bir meselede, teşriî vazifenin görülmesi bakımın
dan gösterilmesi lâzımgelen hassasiyetle Devre 
sonuna bıraktığınız bir mevzuda bile, suç unsuru 
görürse, o mebusu mahkûm edecektir. Kaza kuv
vetiyle teşrii kuvvet arasında Anayasaların yap
tığı ayırma neticesi budur. Bundan ne Meclis 
alınabilir, ne de Adliyeyi baskı altında bırakır. 
Binaenaleyh Meclis, ister sağda ister solda otur
sun, ister sarışın ister esmer olsun, kendi azaları 
hakkında yapılacak yersiz, uydurma bu kabil ta
kibatı, bu takibatın uydurma olduğunu meydana 
koymak suretiyle, reddetmelidir. Bizim Dahilî Ni
zamnamemizin ve dünya esas teşkilât hukuku 
tatbikatının da emrettiği hüküm bundan ibaret
tir. 

Bu mevzuda söyliyeceklerim bu kadarla kala
caktır. Benim söylediklerim hakikaten arkadaşla
rın bilmediği mevzular değildir. Ben bu mesele
leri inhisarıma aldığımı da iddia etmiyorum. Za
ten mensubolduğum partinin programı da bu ka
bil inhisarcılığa müsaade etmez. Benim bulundu
ğum sıralarda böyle düşünen bir tek insan yok
tur. 

BEİS — Ekrem Alican 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Efendim, af 

buyurun, ikinci defa huzurunuzu işgal ettim. 
Sadettin arkadaşım; mevzuu kasdımm tama

men dışında bir mânada alarak, âdeta bir parti 
kongresinde hücum eder gibi, geldi, huzurunuzda 
bana hücum etti. Asıl maksadım, iki saatlik müza
kerelerde kafamda istifham yaratmış olan bir hu
kuki meseleyi, acaba bu meselenin çözüntüsünü 
bulabilir miyim, diye huzurunuza çıkmıştım. 

Arkadaşım dedi ki, Alican'ın Sakarya ve Ko-
eaeli'ndeki vatandaşlarla temas etmek imkânı 
varken Hopa'da işi nedir? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Öyle de
medim, 7 senedir buralara gelmedi dedim. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — 7 senedir 
şuraya, buraya gittim, gitmediğim yer de var, 5 
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defa gittiğini yer de var. Yüksek Heyetinizi bur 
rada onlarla meşgul edecek değilim. Sadettin Bey 
arkadaşım bir meseleyi bilmelidir kix mebus, yal
nız kendi seçim çevresinin değil, bütün Türk mil
letinin mebusu ve temsilcisidir. Kendi şahsi ka
naatime göre, muayyen müddetimi seçim çevre
me, muayyen müddetimi bunun dışındaki bölge
lere veya bütün zamanımı münhasıran seçim mm-
takama tahsis edebilirim. Bunun netice ve muha
sebesi umumi seçimlerde görülecektir. (Soldan, 
doğru doğru, secimler.de belli olacak, sesleri) Bu
rada arkadaşım gibi yukardan konuşmuyorum, 
neticenin ne olacağı belli olmaz. Bu sebeplerle 
arkadaşımdan rica ediyorum, bölgemizdeki seçim 
mücadelelerine T. B. M. Meclisini sahne yapma
sın 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sahne yap
mıyorum, onu sen çıkarıyorsun. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) ~- Burada mü
him meseleler konuşulur. Seçim ve parti mücade
lelerini kongrelerde istediğiniz gibi yapabilirsi
niz. 

Bendenize göre esas mesele tavazzuh etmiş bu
lunmaktadır. Demek ki, şu masuniyeti teşriîye 
dosyaları Yüksek Meclise gelirken Hükümetin 
ciddî bir süzgecinden geçmek mecburiyetindedir. 
Bu vesile ile Hükümetten istirham ediyorum, 
Meclise gelen dosyalan mutlaka bir tetkikten ge
çirsin. Gelen dosyaların tetkikiyle takibatın Dev
re sonuna bırakılması münakaşalarını bir tarafa 
bırakıyorum, bugünkü müzakerelerden benim an
ladığım, her gelen dosyada, demin okuduğum dos
yada da, masuniyeti teşriîye Devre sonuna bıra
kılmıştır, deniliyor. Bu, fiilen Anayasaya tama
men aykırıdır. Bir mebus zan altında bırakılacak
tır. Anayasanın 14 ncü maddesindeki vazifemi ifa 
ederken bendeniz âdeta sueluymuşum da takibat 
Devre sonuna bırakılmıştır, demek oluyor. Bu ba
kımdan Hükümetten istirham ediyorum, gelen 
dosyalar, sırf bir formalitenin tekemmülü mahi
yetinde. olarak, bir nevi turnikeden geçiriliyor-
muş gibi Yüksek Meclise intikal ettirmesin; ken
dileri ayrıca bir süzgeçten geçirmek suretiyle lüt
fen bir incelemeye tâbi tutsunlar. Bu suretle mil
letvekilini muayyen bir müddet için ittiham ve 
zan altında bırakmasınlar. 

REİS — Efendim, Riyaset, söz alan hatip
lerden şunu istirham etmektedir : Bu mazbata 
ile meseleyi bu celsede halle imkân yoktur. 
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Bunun yeri ayrıdır. Binaenaleyh bu mazbata 
üzerine konuşulması suretiyle işi daha kolay
lıkla hallederiz. Söz Kemal Biberoğlu'nundur. 

SERVET SEZGÎN (Çanakkale) — Efendim, 
ben daha evvel söz istemiştim. 

REÎS — Servet Bey, söz aldığınıza dair bir 
işaretinize rastlamadım. Şimdi vâkıf oluyo
rum. özür dilerim. 

KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — İsterse
niz ben sıramı vereyim. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Masaya 
vurdum, duymamışsınız. 

RElS — Rica ederim, Servet Bey, keşke bir
az daha hızlı vursaydınız. Ne yapalım, işareti
nizi tesbit edememişiz, özür dilerim. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Ömer 
Mart Bey, evet diyor, müspet cevap veriyor. 

ÖMER MART (Kayseri) — Hayır efendim, 
duymadım diye Reisi tasdik ediyorum. 

REÎS — Rica ederim, Servet Bey, siz isti-
rahattesiniz, biz ise yorgunuz. Görmemişiz. Ku
sura bakmayın. Buyurun Kemal Bey.. 

KEMAL BIBEROĞLU (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, bu mazbata dolayısiyle mesele 
tamamen teknik ve hukuki bir sahaya intikal 
ettiği için daha serinkanlılıkla işi tahkik ve 
Anayasa muvacehesinde meseleyi tetkik edebi
liriz. Benim demin, bu meselede doktrin mü
nakaşa halindedir, bunda iki görüş vardır, 
gibi Turan Güneş arkadaşımızın dedikleri şe
kilde bir iddiada bulunmadım. Benim mâru
zâtım şudur ki; içtüzüğün 180 nci maddesi 
bu meselenin Büyük Millet Meclisi Karma Ko
misyonunda ve Heyeti Umumiyesinde nasıl ve 
no şekilde halledilmesi icabettiğini bize ifade 
etmektedir. Karma Komisyondan kararlar bi
zim görüşümüze mutabık olarak çıkmıştır. 
Ancak, ikiliğin devam ettiğini ifade etmek is
tediğim husus odur ki, meselâ hukuk bilginle
rimizden Ali Fuat Başgil bu müessesenin mü
zakeresi bahis mevzuu olduğunda Ekrem Ali-
can arkadaşımızın da dediği gibi, fiil Anaya
sanın 12 ve 27 nci maddelerine uymasa dahi 
Meclis tarafından veya Karma Komisyon ta
rafından teşriî masuniyetin kaldırılmasına ka
rar verilebileceği mütalâasındadır. Ama bizim 
Meclisimizde cereyan eden tatbikat, bunun 
hilafmdadır. 180 nci madde de böyledir. Hattâ 
bizim aramızda da Ali Fuat Başgil'in düşündü-
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ğü tarzın takdirkârları vardır. Bu kürsüden 
bunu zaman zaman ifade etmişlerdir, içtüzüğün 
180 nci maddesini aynen okuyorum : 

«Bir mebusa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 ve 27 nci maddelerinde mevzuubahsolan 
memnu fiillerden biri isnadolunur ve ihzari 
Encümen* tetkikat neticesinde buna kanaat hâ
sıl ederse teşriî masuniyetin ref'i lüzumuna 
dair müdellel bir mazbata tanzim ve Muhtelit 
Encümene takdim eder. 

ikinci fıkra : 
«Eğer isnadolunan memnu fiil yukarda zik

redilen maddelerde sayılan nevilerden değil ise 
- yani Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde zik
redilen maddelerden değil ise - ihzari encümen 
takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki 
hakkında bir mazbata tanzim ve kezalik Muh
telit Encümene takdim eder.» 
' Şimdi şu hükme göre Muhtelit Encümen önü
ne gelen evrakı tetkik ettiği zaman Anayasanın 
12 ve 27 nci maddelerinde sayılan neviden bir 
fiil olduğu kanaatine vâsıl okluğu takdirde işin 
esasını da tetkik ederek bu fiilin işlediğine ka
naat hasıl edip etmediğini tezekkür edecek. 
Kanaat hâsıl ederse teşriî masuniyetin kaldırıl
ması hakkında bir mazbata tanzim edecektir. 
Bugün görüştüğümüz mazbatalar muvacehesin
de bu, mevzuubahs değildir. Bugünkü duruma 
mümas olan meselede ise; Muhtelit Encümen 
Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerine taallûk 
eden bir hal görmezse o takdirde mücerret bu 
vasfından dolayı takibatın devre sonuna taliki
ne karar verir ve bir mazbata ile Heyeti Umu-
miyeye getirir. Bendenizin bu 187 nci madde
den anladığım budur. Fakat bunu böyle anlama-
yıp Ali Fuat Başkil ve Ekrem Alican gibi dü
şünen arkadaşlar vardır. Fakat tatbikat benim 
anladığım merkezde cereyan edegelmiştir. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, iki mazbata vesilesiyle 
bilhassa, son mazbata vesilesiyle kıymetli arka
daşlarımızın kendi görüşlerini dinledik. Bu bir
birine zıt görüşlerden hangisine iştirak ettiği
mizi bendeniz ifade edip görüşümü izah edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar; Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre âmme dâvasını açmak sa
lâhiyeti, münhasıran Cumhuriyet müddeiumumi-
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sine aittir. Adlî istiklâl mefhumunda, bu dâ
va açmak hakkının görüşülmemesi esası münde
miçtir. Nitekim tatbikat ve metin bize şunu gös
teriyor; müddeiumumiye dâva açmaması için 
Adliye Vekili dahi emir veremez. Hattâ muhte
rem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
dahi savcının dâva açmaması hakkında bir ka
rar ittihaz edemez. Bunu, bizzat Turan Güneş 
arkadaşımın biraz evvelki beyanı ile do tesbit 
etmiş olmağız. 

Şimdi, savcı bu vazifesini yaparken vazife
sini suiistimal edebilir mi? Meselesine gelecek 
ve arkadaşım Ekrem Alican'm buradaki konuş
masına cevap vereceğim.: 

Savcı, vazifesini suiistimal edebilir. Bir şah
sı ızrar veya tahkir kastı ile bir dâva açma yo
luna gidebilir. Fakat Hâkimler Kanununa böy
le hareket eden savcılar hakkında ne şekilde ta
kibat yapılacağı hakkında hüküm vazedilmiştir. 
Yani savcının bir dâva açmakta bir kastı mev
cut ise, mahkemeden karar istihsal edildikten 
sonra savcı hakkında takibat yapmak ieabe-
derse, onun yeri burası değildir. Hâkimler'Ka
nununa göre hâkimlerin salahiyetli kılındığı 
mahkemelerdir. Bu noktayı tesbit etmek lâzım
dır. 

Şimdi, Ekrem Alican arkadaşımın mütalâası
na geliyorum. Dâva açılmasına lüzum görülme
miş bir hâdiseyi getirdiler ve dâva açılmasına lü
zum görülmüş bir hâdise ile mukayese ettiler. 
Bir defa bu, yanlıştır. Farzedelim ki, bir müdde
iumumi, çıkıp böyle bir hâdise dolayısiyle dâva 
açsaydı, bu dâva neticesinde karar alsaydı ve 
müddeiumumi hakkında da bir şikâyet olsaydı o 
takdirde hâdisede vazifesini suiistimal bulunup 
bulunmadığı tetkik edilir, adlî mercilerce buna 
göre karar verilirdi. Binaenaleyh hiç birbirine 
benzemiyen hâdiseyi birbiri ile kıyas edip böyle 
konuşmayı hukuki bulmadım. Kemal Biberoğlu 
arkadaşımız, büyük bir vukufla, 178 nci madde
nin izahını yaptılar. Bundan da anladık ki, bu 
maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası arasın
da bir hüküm mevcuttur. 

Birinci-madde Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerine giren bir suç olduğu takdirde komisyona 
delillerin kandırıcı olup olmadığını, mukni bulup 
bulmadığını araştırmak salâhiyetini vermiştir. 
Bu, İçtüzüğün 178 nci maddesinin birinci fıkrasın
da açıkça yazılıdır. Bu fıkrada; «kandırıcı olup 
olmadığını tetkik eder» diyor. Kandırıcı delil bu-
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lursa, bu halde teşriî masuniyetin kaldırılmasına 
karar verir. Burada yine Ekrem Alican arkada
şımız cevabını bulacaktır. Eğer kandırıcı delil
ler mevcudolmadığına kanaat getirirse, tahkika
tın Devre sonuna bırakılmasına karar verecektir. 
Yoksa müddeiumumiyi itham mahiyetinde veya 

\ müstakbel mahkemenin hâkimini ikaz mahiyetin-
i de bir esbabı mucibe serd etmiyecektir. Yani kan-
I dinci sebepler bulunup bulunmadığım tetkik 

salâhiyeti olduğu hallerde dahi encümen ve Mec
lis ya teşriî masuniyetin kaldırılmasına veya tah
kikatın Devre sonuna bırakılmasına karar vere
cektir. Kaldı ki, bu maddenin 2 nci fıkrası hük
mü tamamen bambaşkadır. Ben, demin Kemal 
Biberoğlu arkadaşımız tarafından işaret edilen 
bir profesörün mütalâasına iştirak etmiyorum. 
178 nci maddenin ikinci fıkrası, gayet sarihtir. 
Eğer komisyona yani Yüksek Meclise sevk edil
miş dosyadaki suç, Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerindeki suçlardan başka bir suç ise, encüme
nin ve Yüksek Heyetin artık delillerin kanaat-
bahş bulunup bulunmadığı hususunu tetkik sa
lâhiyeti yoktur. Bu hüküm gereğince tahkikatı 
Devre sonuna bırakmak mecburiyetindedir. Ni
tekim bu tetkik, memleketimizde bu şekilde tecel
li etmiştir. 

Demek ki, gerek birinci fıkraya göre ve gerek
se 2 nci fıkraya göre verilebilecek olan karar, tah ; 
kikatm Devre sonuna bırakılması kararıdır. Baş
ka karar yoktur. 

Şimdi bunun böyle olduğunu, yani işin esası
nı tetkik edemiyeceğini, fakat hangi halde kan
dırıcı delil bulunup bulunmadığını takdir için 
İçtüzüğün bu maddesini göstermek mümkündür. 
Hattâ aynı maddenin son cümlesini okumak kâ
fidir. Komisyon, son cümleden anlaşılacağı üzere 
tanık, şahit dinliyemez, deniliyor. Bir meselenin 
esasına girmesini ve onu incelemesini kabul eden 
bir heyetin bu tahkikatı yapmasını önlemek gibi 
bir garabete Teşkilâtı Esasiye Encümeninin düş
müş olacağını kabul etmek hukuki olmaz. 

Eğer encümen hâdiseleri esasında tetkik edip 
sahte midir, tertip midir, değil midir noktasını in
celemek salâhiyetini haiz olsaydı, encümene bil-

I hassa şahit dinlemek salâhiyetinin verilmiş olması 
icabederdi. Tahkikat nasıl yapılır? Bir Kâğıdın al
tına üstüne bakılıp da bu hususta bir kanaate 
geldik mi denecektir? Ve böyle bir kanaat encü-

I meni teşkil eden mebusların vicdanını tatmin ede-
I bilir mi?. 
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Şimdi Turan Güneş, arkadaşımın beni teyid- I 

edm sözüne temas edeceğim : 
Arkadaşımız diyorlar ki; ne diye endişe edi

yorsunuz? Madem ki, mahkemeler müstakildir, 
bu takdirde siz bu delillerle dâva açmak lâzım 
deseniz de demeseniz de evrak mahalline gitti
ği zaman müddeiumumilik işi intaç salâhiyetini; 
mahkeme işe el koyma salâhiyetini haizdir. Si
zin kararınıza rağmen müddeiumumi işi İntaç 
v^ mahkeme karar verebilir.» diyorlar. Bunu 
soran arkadaşımız, şu anda burada değil gali
ba. Madem bu kanaatteler, o halde bizi neden 
hiçbir hakiki kıymeti olmıyaeak bizim teamül 
ve ananelerimizi yıkacak bir kararı almaya zor
lamaktadırlar?... Madem ki, bu kararın hiçbir 
faydası, olmıyacaktır; o halde bizi fuzuli şeyler 
uğraşmaya niçin teşvik ediyor, Turan Güneş. 
Muhterem arkadaşlarım, bu mazbatanın esası
nı teşkil eden hâdiseye intikal etmek mümkün 
olsaydı; işin, esasının münakaşasını yapmak 
mümkün olsaydı; biz de Toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hakkındaki Kanunun tatbikine dair 
burada sarf edilen ağır ithamların ve sözlerin 
cevabını elbette verirdik. 

İnşallah böyle bir adlî meselenin mevzu-
bahsolmadığı zamanda bu fırsat elimize geçer 
de arkadaşlarımıza lâyık olduğu cevabı veririz. 
Fakat biz bir mazbata dolayısiyle ve bir hü-

* kümle neticelenecek olan adlî bir hâdisede, bu
rada peşinen, telkini mahiyette müzakerelerin 
yapılmasını doğru bulmamaktayım. Bu itibar
la mazbatanın aynen kabulünü ve hukukla asla 
alâkası olmıyan mütalâalarını, hattâ sahibi sa
lâhiyet olması itibariyle Anayasa hükümleriyle 
alâkası olmıyan Turan Güneş arkadaşımızın fi
kirlerinin reddiyle, mazbatanın aynen kabulünü 
bilhassa arz ve istirham ederim. 

REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu mevzuda çok konuşuldu 
ve değerli arkadaşlarım Ekrem Aliean arkada
şımızın tereddüdünü tahmin ediyorum ki, izale 
edebildiler. Bu sebeple bendeniz birkaç kelime 
ile açıklamada bulunacağım. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuza göre B. M. Meclisi kazai hak ve 
salâhiyetini haiz değildir. B. M. Meclisi teşriî 
ve icrai kuvveti nefsinde cemetmiştir. Teşriî • 
salâhiyeti haizdir ve icrai işleri Hükümet yapar. 
Fakat Anayasamızın 8 nci maddesine göre hak
kı kaza müstakil mahakim tarafından istimal I 
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I olunur. Böyle olunca, Büyük Millet Meclisince, 

bir müddeiumuminin yanlış şekilde hâdiseyi tav
sif ettiği ve evrak tanzim ettiği, kâfi delil bu
lunmadığı halde âmme dâvası açılması hallerin
de dahi Büyük Millet Meclisince müddeiumumi
ye âmme dâvası açılmaması hakkında bir emir 
verilemez. Muhtelit Encümen de böyle bir karar 
veremez. Müddeiumuminin âmme dâvası açma 
hak ve salâhiyeti Ceza Muhakemeleri IJsulü 
Kanununa göre sonsuzdur. İstediği şekilde dâ
va açma hak ve salâhiyetini haizdir. 

Bizzat Adliye Vekili dahi, farz edelim müd
deiumuminin tanzim ettiği bir evrakta suç un
suru bulunmasa .veya kâfi delil bulunmasa da
hi bir iddianame ile âmme dâvası açtıktan son
ra, mücerret bu sebeple âmme dâvası aşmıya-
eaksın diye müddeiumumiye emir veremez. Am
me dâvası açması için emir verir, fakat açıla
ması için, hiçbir kimse ve Adliye Vekili müd
deiumumiye emir veremez. 

Müddeiumumilere gelince : Müddeiumumi
ler bir suça ya ihbar üzerine veya şahsan ıttı
la. kesbederler. Suçun tahkikine koyulduktan 
sonra eğer fail milletvekili ise bu takdirde 
yapılacak muameleyi Anayasamız ve Dahilî Ni

zamnamemiz tâyin etmiş bulunuyor. Müddeiumu
mi tahkikine giriştiği hâdiseyi ve evrakı, eğer 
faili milletvekili ise Adliye Vekâleti kanaliy-
le B. M. Meclisinden teşriî masuniyetinin ref'i 
veya ademiref'i hakkında bir karar vermek 
üzere T. B. M. Meclisine tevdi edecektir. 

B. M. Meclisine gelen hâdisede İhzari En
cümenin hattı hareketi nedir? bu husus, Tu
ran Güneş arkadaşımızın iddiaları hilâfına na
zari birtakım mülâhazalar ve doktrinlerle hal
le muhtacolmıyacak şekilde vazıhtır. 

İçtüzüğün 180 nci maddesi diyor ki : «Bir 
mebusa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve ,27 
nci maddelerinde mevzııubahsolan memnu fiil
lerden biri isnadolunur ve İhzari Encümen tet-
kikat neticesinde buna kanaat hâsıl ederse 
teşriî masuniyetin ref'i lüzumuna dair müdellel 
bir mazbata tanzim ve Muhtelit. Encümene takdim 
eder. ... 

Eğer isnadolunan memnu fiil yukarda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 
İhzari Encümen takibat ve muhakemenin Dev
re sonuna bıraklıması hakkında bir mazbata 
tanzim ve kezalik Muhtelit Encümene takdim 

I eder» demektir. 
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Şu halde yapılacak şey şu, fiil Teşkilâtı Esa

siye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerine is-
tinadeden bir fiilse, bu takdirde encümen bu 
föîin işlendiğine dair kanaatbahş delil varsa 
maznun aleyhine bir mazbata tanzim eder, ka
naatbahş delil yoksa, suç unsuru yoksa ne 
yapacak! Büyük Millet Meclisi kaza hak ve 
salâhiyetini haiz olmadığı için. diyecektir ki; 
biz bunda kanaatbahş delil görmüyoruz. Veya 
fiil suç unsurlarını havi değildir. Veya Anayasa
nın 12 ve 27 nci maddelerindeki fiillerden değil
dir, ama bu takdirde ademitakip kararı vermek 
üzere dosyanın müddeiumumiliğe tevdiine değil, 
takibin Devre sonuna bırakılmasına karar verir. 
Zira takibat yapmak hakkı müddeiumuminindir. 
Müddeiumumi, bizim Muhtelit Encümenin Dev
re sonuna bırakma kararma rağmen eğer Devre 
sonunda milletvekilinin teşriî masuniyeti kaldı-
rılmışsa ve Muhtelit Encümen kanaatbahş delil
ler görmse dahi müddeiumumi âmme dâvası aea-

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nu* 
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata 
dair Dahüiye, Maliye ve Nafıa Vekillerimden şi
fahi suaU (â/314) 

REİS — Sual sahibi burada mı"? (Yok sesleri) 
Sual sahibi bulunmadığından gelecek inikada 
bırakılmıştır. 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son ta
dilleri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple 
geri alındığına, dair Başvekilden şifahi suali 
(6/312) 

RElS — Yusuf Azizoğlu burada mı? (Yok 
sesleri) Sual'sahibi-bulunmadığından gelecek tn
ikada bırakılmıştır. 

3. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Ame
rika'dan geniş ölçüde ekonomik kredi sağlamla-
cağı hakkındaki söylenitye dair Hariciye Veki
linden şifahi suali (6/327) 

REİS —~ Hikmet Bayur... Burada. Hariciye 
Vekili, buyurunuz. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ ETEM 
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bilir. Anayasa karşısında Büyük Millet Meclisi
nin kazai bir salahiyeti yoktur. Müddeiumumi
lerin dâva açma salâhiyeti üse sonsuzdur. Müddei
umumi de hata edebilir. Bir kaçımızın kâfi gör
mediği delili müddeiumumi kâfi görebilir. Bu 
onun salâhiyeti dahilindedir. İçtüzüğümüzün 180 
nci maddesi ve Anayasanın hükümleri karşısında, 
Fransız İdare Hukukçusu Barthelemy'nin nazari 
olan mülâhazaları ile hareket etmeye imkân yok
tur. Barthelemy birtakım anayasalar için mücer
ret fikirler ileri sürmüş olabilir. Bizim Anayasa
mız gayet vazıh bir şekilde bunu halletmiştir. 
Tahmin ediyoruz ki, Alican arkadaşımızın tered
düdü zail olmuştur. 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
yapılmak istenilen takibat ve muhakeme Devre 
sonuna bırakılmıştır. 

Suallere geçiyoruz, efendim. 

MENDERES (Aydın) — Efendim, bu sualin ce
vabını gelecek İnikatta arz edeceğim. 

REİS — Cuma gününe mi, efendim! 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ETEM 
MENDERES (Devamla) — Evet, efendim. 

REİS — Cuma gününe talik edilmiştir, efen
dim. 

4. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş 
vilâyeti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde 
köprüler inşa edümesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Nafıa Veküi Etem Mende
res'in şifahi cevabı (6/328) 

REİS — Şemsi Ağaoğlu burada. Suali oku
yoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
17 . XII . 1956 tarihli yazımla, Muş'tan ge

cen nehirler üzerine yapılması ieabeden köprüler 
hakkında Nafıa Vekilimizden sormuş olduğum 
şifahi sualim* mecburi sebeplerden dolayı iki de
fa bulunamadığımdan düşmüş bulunmaktadır. 
İlişik listede aynen tekrarlamakta olduğum su
allere Sayın Nafıa Vekilinin şifahi olarak eevap 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLERDE BÎR CEVAP 
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vermesini tekrar saygılarımla arz ve rica ederim. 

Muş • 
Şemsi Ağaoğlu 

Sualler 
Seçim bölgem olan Muş vilâyetinin gerek mer

kez kazası, gerekse Bulanık, Varto, Malazgirt 
kazaları hudutları dâhilinde Murat, Karasu, Ba-
dişan, Haftrenk, Bingöl isimlerini taşıyan bir
çok nehir ve ırmaklar geçmektedir. Fakat köp-
rüsüzlük yüzünden senenin 8 - 10 ayında gerek 
vilâyetle kazaların, gerekse köylerin kazalariyle 
irtibatı yok denilecek kadar azdır. Bu sebeple 
her sene 10 - 15 vatandaş boğulmaktadır. 

Yoldan da mühim olan bu mevzuun bizler 
için hayati ehemmiyet taşıdığı elbette takdir 
edilmektedir. 

Bu sene Muş'a bir ekip gönderilip, arz etti
ğim hususların tetkiki ve ieabeden keşiflerin ya
pılması çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu 
hususta : 

1. Vekâlet olarak ne düşünülmektedir? Bu 
mevzuda Muş bu sene programa alınmış mıdır! 

2. Gerek teknik eleman, gerekse tahsisat ki
fayetsizliği sebebiyle imkânsız halde bulunan 
Muş vilâyetinin bu hususta daha faal bir hale 
gelmesi için ne düşünülmektedir? 

NAFIA VEKİLİ ETEM MENDERES (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlarım, Muş Mebusu 
Sayın Şemsi Ağaoğlu arkadaşımın suallerine ce
vaplarımı arz ediyorum : 

1. Muş vilâyetindeki köprülerin inşası, il ve 
köy yolları programı içinde devam etmektedir. 
Bu meyanda, Malazgirt - Bulanık yolunda ve 
Murat nehri üzerine 140 metre açıklıktaki Mu
rat köprüsü 751 518 liraya ihale edilmiş olup 
inşaata devam olunmaktadır. Muş - Karasu yo
lundaki Medrakon köprüsü de ikmal edilmiş bu
lunmaktadır. Bu köprülerden başka, Ziyaret na
hiyesi, Ziyaret köyü yolundaki Kilise suyu, Bu
lanık - Hafrenk yolundaki Hafrenk, Muş mer
kez kazasında Varto - Hazikan yolıfndaki Hazi-
kan, Karasu üzerinde Norşin köyü önündeki 
Norşin, Bulanık kazasında Murat nehri üzerin
de Kotanlı köyü civarındaki Kotanlı, Hafrenk 
suyu üzerinde Şirvanşeyh köyü önündeki Şir-
vanşeyh, Varto kazasında Şerafettin suyu üze
rindeki Bazikan, yine Şerafettin suyu üzerinde 
ve Gomogorko köyü önündeki Koloninkomu, Bin
göl suyu üzerinde ve Körkarut köyü önündeki 
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Körkarut, aynı su üzerinde Ada suyu üzerindeki 
Ada köprülerinin etüdleri 1957 programımızda 
derpiş edilmiş olup bu maksatla bir heyet gön
derilecektir. Bu etüdlerin neticelerine göre ge
rekli muamele yapılacaktır. 

2. Muş vilâyetine, 1957 yılı bütçe imkânları 
nispetinde gerekli yardım yapılacak ve bu vilâ
yetin teknik eleman ihtiyacı, iş lıacmına ve in
şaat programına göre ayarlanacaktır. 

Sayın Şemsi Ağaoğlu'nun suallerini böylece 
cevaplandırmış bulunuyorum. 

REİS — Buyurun, Şemsi Bey. 
ŞEMSİ AĞAOĞLU (Muş) — Aziz arkadaş

larım, kıymetli Nafıa Vekilimizin beni müjde
lemiş -olan cevaplarına candan teşekkür ederim. 

Demokrat Parti iktidarının bugüne kadar 
her yerde olduğu gibi Muş vilâyetine de gös
terdiği yakın alâkayı minnet ve şükranla kar
şılarım. Asırların ihmalinle uğrıyan ve yakın 
zamanlara kadar âdeta unutulan bu bölgenin 
Hükümetçe hususi *bir ihtimamla ele alınmakta 
olduğunu •sevinçle duymaktayım. 

Halen en mühim dertlerimizden biri Muş 
vilâyeti hudutları içerisinden geçen ve arazisini 
sık sık pai'çalıyan suların geçit yerlerinde köp
rü 'bulunmayışıdır. Bu husustaki ıstırabımız ke
limelerle ifade edilenüye<îe!k kadar büyüktür. 
Her sene birçok masum vatandaşlarımız zaruri 
ihtiyaçlarını temin veya Hükümetle olan işlerini 
takip için köylerinden şjeüıre giderlerken yolla
rını ıhayli uzatıp bir geçit yeri bulmaya çalışıp 
geçerlerden gözlerimizin önünde feci şekilde bo
ğulup gitmektedirler. Muayyen foir iki noktadan 
senenin ancak, üç' dört ayında geçmeli ümidi 
vardır. Diğer sekiz ayında medeni âlemle, her 
türlü irtibatları kesilmiş olan, köylümüzün, 
acıklı halini, elbette hayallerinizde yaşatabilirsi
niz. Ehemmiyeti artık herkesçe kabul edilen yol
dan da mühim olan bu köprü mevzuunda üç 
senedir Nafıa Vekâletinin dikkat nazarlarını 
çekmiş, bizim için, hayati ehemmiyet taşıyan, 
bu mevzuun, fbir an evvel ele alınmalını iste
miştim. Malazgirt 'in Nurettin nahiyesi önünde
ki köprü ile, vilâyetlerarası yollar üzerinde bir-
(kaç ehemmiyetli köprünün ete alınmış olduğunu 
da bu arada söylemek isterim. 150 000 köylü
nün hayatını, daha doğrusu yaşamasını alâka
dar eden bu mevzu demokrat Hükümetimizin 
"başardığı muazzam işler ve fedakârlıklar kar
şısında hiç denilecek kadar basit bir iştir. 
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Bu hususta yapılacak etüdlere esas olmak ve 

Nafıa Vekâletinin işlerini kolaylaştırmak ümi
di ile ve aynı zamanda Muş'un her karış top
rağını ve her köyünü birkaç defa birer birer 
gezmiş bir arkadaşınız olarak, asgari bir hesap
la nerelerde, köprü yapılmasının zaruri olan 
ıbölgelerini, krsaca arz 'etmeyi faydalı buluyo
rum. 

Muş merkez kazasında : 
1. Karasu üzerinde Norşm köyü önünde bir 

köprü, 
2. Karasu üzerinde Muğakom veya Şihalan 

köprüsü; ' 
3. Karasu üzerinde Muş - Erzurum yolu 

üzerine bir köprü. 
Varto kazasında : 
4. Şerafettin suyu üzerindeki tarihî Bazi-

kaıı köprüsünün tamiri; 
5. Şerafettin suyu üzerinde Gonıogorho kö

yü önünde bir köprü; 
6. Bingöl suyu üzerinde Korkarut önünde 

bir köprü; 
7. Bingöl suyu üzerinde Ada köyü önünde 

bir köprü. 
Bulanık-kazasında : 
8. Murat nehri üstünde ve Kotaulı köyü 

civarında bir köprüı 
9. Haftrenk suyu üzerinde ve Şirvanşeyh 

köyü önünde bir köprü. 
İşte arkadaşlaıım, vilâyetimizin en mühim ve 

en hayati eksiği bu 9 köprüdür. Bu köprülerin 
aynı zamanda, stratejik ehemmiyeti de büyük
tür. 

Bu 9 köprünün listesini daha evvel muhte
rem Vekilimize sumnuş, bunların esas Uıtulıua-

1- — Diyarbakır Mebusu Ragıp Karaosman-
oğlu'nun, Hürriyet Partisi Akhisar kazası t dar t 
Kuruluna ait yazı makinasının zabıta tarafındaki 
alınması sebebine ve aynı gün Cumhuriyet müd
deiumumiliğine celbedilen parti menhusu bâzı 
şahıslar hakkında yapılan muameleye dair suali
ne Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün tah
rirî cevabı (7/269) 
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sini rica etmiştim. Kendisi bizzat buraları gez
miş ve görmüş bir kimse olarak bu listeyi mâ
kul karşılamış, olacak ki programa alınacağı 
müjdesini vermiş bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, Şarkın en hücra köşele
rini bile, birer birer gezerek bizzat görmüş olan 
sayın Nafıa Vekilimiz Eteni Menderes Beyefen
dinin, vekâletini ilgilendiren mevzularda bu 
betbeht bölgeye, hususi bir ehemmiyet verece
ğini ve diğer bölgelerle olan muazzam açıklığı 
kapatmaya çalışacağının güzel emarelerini bu
gün olduğu gibi sevinçle görmekte ve hissetmek
teyim. Kendilerine minnet ve şükranlarımı tek-. 
rar arz eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin ve sair adliye me
murlarının terfihleri hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Adliye Vekilinden şifahi suali (C/329) 

REİS —- Sual sahibi, burada. Adliye Vekili 
yok. Sual gelecek İnikada bırakılmıştır. 

6'. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 1956 
yılı Şeker istihlâk Resmi ile Devlet bütçesinin 
umumi varidat tahsilâtına, 1955 ve 1956 yılları 
şeker satışları miktarına ve ihracedilen şeker ile 
son defa fiyatlara yapılan zamma dair Başvekil
den şifahi suali (6/330) 

RElS — Gerek sual sahibi ve gerekse Başve
kil bulunmadıklarından, sual gelecek İnikada 
bırakılmıştır. 

15 Şubat Cuma günü saat 15 te toplanmak 
üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sonunun yazılı olarak Adliye Ve

kili tarafından cevaplandırılmasına tavassutunu
zu saygılarımla rica ederim. 

Diyarbakır 
Ragıp Karaosmanoğlu 

1. Akhisar ilçesi Hürriyet Partisi İçe İdare 

fi ~. TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARİ 
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Kuruluna ait yazı makinası zabıta tarafından alı
narak Cumhuriyet müddeiumumiliğine götürül
müştür. Mezkûr yazı makinasmm ne sebeple alın
dığı? Alman makinanın iade edilip edilmediği. 

2. Aynı gün. Hürriyet Partisine mensup bâ
zı vatandaşlar karakol vasıtasiyle Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine eelbedilmiş 3 saate yakın bir 
müddet Cumhuriyet müddeiumuliğinde alıkonul
muştur. Bu vatandaşlar hakkında her hangi bir 
kanuni muamele yapılmak zarureti neden ieabet-
miştir? 

3. Bu vatandaşlar hakkında her hangi bir 
ihbar vâki mıdır? Vâki ise Ceza Kanununun han
gi maddesine istinaden sulandırılmışlardır? 

4. İhbarı yapanlar kimlerdir ve ne sebeple 
ilibarda bulunmuşlardır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. U. Müdürlüğü 
4273 Özel 

11 . II . 1957 

Özü : Diyarbakır Mebusu Ragıp 
Karaosmanoğlu'nun tahrirî sual 
takriri Hk. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alınan 13 . XII . 1956 gün ve 7-269/3602/ 
16180 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Diyarbakır Mebusu Ragıp Karaosmanoğlu ta
rafından Yüksek Makamlarına verilip tevdi bu-
yurulan 12 . XII . 1956 tarihli tahrirî sual tak
ririne mevzu ittihaz edilen husus tetkik edildi. 

Akhisar Belediye Reisi Dr. ihsan Yalkm ve 
karısı Müfeyyaz Yalkm imzalariyle mahallî Cum
huriyet müddeiumumiliğine verilen 24 . X I . 1956 
tarihli istidada; Müfeyyaz Yalkm'a ait baş res
minin, fotomontaj suretiyle iki poz müstehcen re
sim üzerine tesbit olunarak muhtelif şahısların 
adreslerine gönderildiği ve böylece şeref ve hay
siyetlerinin ihlâl edildiği şikâyet olunmuş ve bun
lardan Dr. ihsan Yalkın aynı talihte zaptolu-
nan ifadesinde; fotoğrafları muhtevi mektupların 
Akhisar'da Hayri Işciman, Basri Yeşiltepe, İs
mail Hakkı Çetin, önder Olgaç, Kadir Lâfcıoğ' 
lu, Orhan Akyiğit, Halil Şengel, Mehmet Kum-
çay, Hasan Sağlam, Hakkı Günay, Hasan Alagöz, 
Hakkı Yılanoğlu ve Mehmet Tetik adlarındaki 
şahıslardan biri tarafından seyyar postaya veril
miş olacağı şüphesini izhar eylemiştir. 
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Bunun üzerine müddeiumumilikçe suç faille

rini ve delillerini meydana çıkarmak maksadiyle; • 
1. Resimleri tabettiği iddia olunan fotoğraf

çı Leman Kızüdağ'm evinde ve iş yerinde arama 
yapılmıştır. 

2. Resimleri muhtevi olup elde edilen zarf
lar üzerindeki yazıların kimin makinasiyle yazıl
dığını tesbit gayesiyle de, Eczacı Orhan Arel, Dok
tor Ahmed Hamdi özsezgin, Asım Tüzel ve Tütün
cüler Bankasına ait yazı makinalariyle Hürriyet 
Partisine ait yazı 'makinasınm makina sahipleri 
ııin rıza ve muvafak&tleriyle cel'bedılerek yapılan 
ehlivukuf tetkikatı neticesinde zarflar üzerindeki 
yazılarin Asım Tüzel'e ait makina ile yazıldığı 
tesbit edilmiş ve aynı gün, yani 24 . I İ . 1956 
günü öğleden evvel diğer makiıialarla birlikte 
Hürriyet Partisine ait makina da iade olunmuş
tur. 

3. Yapılan hazırlık tahkikatı neticesinde Fo
toğrafçı Leman Kızıldağ ile Asım Tüzel hakların
da Türk Ceza Kanununun 64 ve 426 ncı madde
leri ve 480 nci maddesinin son fıkrası hükümle-
rine tevfikan Akhisar Asliye Ceza Mahkemesin
de âmme dâvası açılmıştır. 

ihbar ve şikâyet olunan hâdise faillerinin ve 
suç delillerinin tesbiti maksadiyle ve müştekiler
den Dr. ihsan Yalkın'in iddia ve beyanına bina
en bâzı vatandaşların Cumhuriyet Müddeiumu-
nıiliğince celbedilerek ifadeleri alınmış olup bu 
hususta hiçbir gecikme ve kanuna aykırı muame
lenin sepketmediği ve eelbedilen vatandaşların 
hangi partiye mensuboldukları malûm bulunma
dığı gibi, bu cihetin bilinmesine de esasen lüzum 
olmadığı, Manisa Cumhuriyet Müddeiumumiliği
nin cevabi işarından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin takrir sahibine tebliğine emir ve 
müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

2. — Gazianteb Mebusu Ali Ocak'm, Gazian
teb eski valisi Kâmuran Cuhruh'un vazifesinden 
ayrılırken hususi arabası için lâstik alıp götür
düğü hakkındaki söylentilerin doğru olup olma
dığına dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
diklin tahrirî cevabı (7/279) 

29 . XI I . 1956 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Dahiliye Ve-

m 
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kili tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Gazianteb 
Ali Ocak 

1. Eski-Gazianteb Valisi Kâmııran Cuhrulf-
ıın Gazianteb Valiliğinden ayrılırken hususi ara
basına üç aded dış lâstiği alıp götürdüğü söylen
mektedir. 

2. Bu hususun doğru olup olmadığının bil
dirilmesi. 

3. Doğru ise hakkında yapılacak kanuni mu-
.amele ne olacaktır? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. İd. G. M. ' 
2. Ş. M. 

Sayı: 22102/64 -3/1297 
13. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

3 . XIJ . 1956 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka
nunlar Müdürlüğü 7-279/3705/16539 sayılı 
emirleri karşılığıdır. 

Gazianteb eski Valisi Kâmııran Cuhruh'un va
zifesinden ayrılırken hususi arabası için lâstik 
alıp götürdüğü hakkındaki söylentilerin doğru 
olup olmadığına dair Gazianteb Mebusu Ali Ocak 
arkadaşım tarafından verilen tahrirî sual takriri 
üzerine yapılan incelemede; 

Tatbikatı ile İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
meşgul bulunduğu 21 numaralı sirkülerin 5 nei 
maddesini tadil eden 25 sayılı sirkülerin*verdiği 
••salâhiyete istinaden ve re'sen ittihaz olunan ka
rarla adı gecen Kamuran Cuhruh'un 23.11.1956 
tarih ve 82/31 sayılı makbuz mukabilinde 260X15 
ebadında (3) aded lâstik aldığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
11 . II . 1957 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Elâ
zığ Hükümet konağının ne vakit yapılacağına rr 
1950 yılından beri köylerin yol ve içme suları 
için hangi vilâyetlere ne kadar yardım yapıldığı
na dair sualine Nafıa Vekili Etem Menderes'in 
tahrirî cevabı (7/273) 

19 . X I I . 1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sualimin Sayın Nafıa Vekili tara-
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fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu saygı ile rica ederim. 

Elâzığ 
Selâhattin Toker-

1. Elâzığ Hükümet konağı ne vakit yapıla
caktır? 

2. Halen Hükümet konakları bulünmıyan 
Elâzığ kaza ve bucaklarında bu binaların yapı
mına ne vakit sıra gelecektir? 

3. Köy yolları ve köy içme suları yapımı ve
kâletçe plânlaştırılnıış mıdır? Türkiye'de köy iç
me suları ve köy yolları inşaatı ne vakit bitiril
mesi imkân dâhiline girecektir?. 

4. 1950 den bugüne kadar Vekâletten; han
gi vilâyetlere küylerin yol ve içme sularına yar
dım olarak ne kadar para gönderilmiştir? Bu 
tevzide hangi ölçüler esas alınmıştır? 

- T. O. 
Nafıa Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 114 

12 . I I . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

20 . XII -. 1956 gün ve 7 - 273 - 3635/16317 
sayılı yazıları karşılığıdır. 

Elâzığ Hükümet konağının ne vakit yapıla
cağına ve 1950 yılından beri köylerin yol ve iç
me suları için hangi vilâyetlere ne kadar yardım 
yapıldığına dair Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker 
tarafından verilen tahrirî sual takririne hazırla
nan cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. ' Nafıa Vekili * 

E. Menderes 

Elâ-zığ Hükümet konağının ne vakit yapıla
cağına ve 1950 yılından beri köylerin yol ve iç
me suları için hangi vilâyetlere ne kadar yar
dım yapıldığına dair Elâzığ .Mebusu Salâhattin 
Toker tarafından verilen tahrirî sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Yapı isleri : 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde yapılacak Hü

kümet konakları inşa programı Maliye Vekâle
tince hazırlanmakta olduğundan Elâzığ Hükü
met konağı ile bu vilâyete bağlı ve .Hükümet 
konağı bulünmıyan kaza ve-nahiyelerde ne va
kit Hükümet konağı yapılacağı vekâletimizce 
bilinin emektedir. ^ * 
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Karayolları : 
1. Köy yollarının inşası Köy Kanunu hü

kümleri muvacehesinde köylü gücünden ve 
iTumallî çalışmalardan istifade etmek suretiyle 
yapılmaktadır. Köylü gücü haricinde'ki işler, 
köy yollarına yardım tahsisatından da istifade 
etmek suretiyle, vilâyetleree ele alınmakta olup, 
ayrıca gerekli malzeme ve makina yardımı ya
pılmaktadır. 

Nüfusu 500 ve daha yukarı olan \öy yolla
rının (50 000 Km.) ön plânda yapılması husu
su 1951 yılında bir programa bağlanmış olmak
la beraber, Köy Kanunu gereğince, köylü gü
cü ile ol e alınması icabeden işlerin yapılmama
sı dolayısiyle, bu programın tamamen tatbiki 
mümkün olamamaktadır. Bununla beraber, ön 
plânda ele alınmış olan yollar meyanmda 1951 -
1955 yılları arasında takriben, 25 700 Km. köy 
yolu ikmal veya ıslah edilmiştir. 

Nüfusu 500 ve daha yukarı olan köy yolla-
riyle birlikte, nüfusu 500 den aşağı olan köy 
yolları da nazarı itibara alındığında, yapılma
sı icabeden köy yolları tulü 120 - 150 bin kilo
metreye baliğ olmaktadır ki, bu yolların Köy 
Kanunu hükümleri dâhilinde tamamlanması çok 
uzun zamana vabestedir. 

2. Vekâletimizce, vilâyetlere köy yolları 
yapımı için tahsisen ödemek tefrik edilmemek
tedir. 

Vekâletimiz bütçesindeki il ve köy yolları 
yardım tahsisatı; îcra Vekilleri Heyetince ten
sip buyıırulduğu gibi, nüfus, saha, il yolu tulü 
ve durumu, köy adedi ve köy yolu tulü ile ara
zi arızası gibi faktörler nazarı itibara alınarak, 
vilâyetler arasında tevzie tâbi tutulmaktadır. 
Köy yolları için ayrıca bir ödenek tefrik edil
memekte ve böylece köy yollarının yapımı mev
zuu vilâyetlerin takdirine bırakılmaktadır. 
1951 - 1955 yılları arasında köy yolları için vi
lâyetleree 58 244 311 lira sarf edilmiştir. 

Yukarda zikredilen yıllar arasında, köy yol
ları için vilâyetleree sarf edilen ve 1956 yılın
da da bu yollar için tefrik edilen ödenekler ili
şik cetvelde gösterilmiştir. (1) 

î : 38 13.2.1957 C : 1 
1956 katî hesabı aı.cak, malî yıl sonunda vi

lâyetleree tesbit edilebileceğinden, mezkûr yıl 
içinde köy yolları için sarf edilen para mikta
rının tesbiti şimdilik mümkün olamamıştır. 

(1) îlişik cetvel soru sahibine gösterilmiş, 
dosyasında, htfzedilmiştir. 

Su işleri : 
1. Köy içme suları, vekâletimizce plânlas-, 

tırılmamıştır. Köylerde halkın yapacağı su iş
lerine yardım tahsisatının sureti sarfına dâir 
tanzim olunan idari yönetmelikte, köylere ya
pılacak yardım miktar ve şekilleri tamamen-
valiliklere bırakılmış bulunmaktadır. Köy iç
me sularının 5 sene içinde ikmal edileceği tah
min olunmaktadır. 

2. Köylerde halkın yapacağı su işlerine 
ya'rdım tahsisatının vilâyetlere tevziinde naza
rı itibara alman hususlar aşağıda gösterilmiştir. 

1950 yılında köy içme suları memleket öl
çüsünde ele alındığı zaman gerek susuz köyle
rimizin adedi, gerekse bunlara yapılacak isale-
nin maliyeti hakkında her hangi bir malûmat; 
olmadığından vilâyetlere yapılacak tevziatta : 

a) Vilâyetin köy adedi, 
b) Köylerde yaşıyan nüfus miktarı, 
e) Vilâyetin yüz ölçüsü, 
Nazarı itibara alınarak birtakım emsaller 

tesbit olunmuş ve nihayet vilâyetin iş yapma 
imkân ve kabiliyeti de. bir faktör olarak göz 
önüne ?alınmak suretiyle bütçedeki tahsisatın 
bu esaslar dairesinde vilâyetlere tevzii uygun 
görülmüştür. 

6 senelik tatbikattan sonra valiliklerden 
alman malûmata istinaden vilayetlerimizdeki 
susuz köylerin adedi, gerekse her vilâyette be
her köye su getirmenin maliyeti tesbit edilmiş 
bulunduğundan her vilâyetin köy içme su ko
nusundaki ihtiyacını takribi olarak hesapla
mak mümkün olmuştur." 

Bu ihtiyaçlara göre her vilâyet için bir em
sal bulunmuştur. 

ikinci bir faktör olarak da susuz köylerde 
yaşıyan nüfus miktarı nazarı itibara alınmış ve 
buna göre de her vilâyet için bir emsal bulun
muştur. 
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1956 bütçesindeki köylerde halkın yapaca

ğı su işlerine yardım tahsisatı bu iki emsalin 
müsavi nispette nazara alınması suretiyle tevzi 

v edilmiş, buna göre hesaplanan miktar, valilik
lerin iş yapma imkân ve kabiliyeti de göz önün
de tutularak yuvarlak bir rakama iblâğ edil
miştir. 

Bu'esaslar dâhilinde 1950 yılından bugüne 
kadar vilâyetlere yapılan yardımlar ilişik cet
velde gösterilmiştir. (1) 

i. — Tokad Mebusu IIasan Kangal'ın, yedek 
subaylık hakkının hayvan sağlık memurlarına da 
teşmili hususunda ne düşünültüğüne dair sualine 
Millî Müdafaa Vekili vekili Semi Ergin'in tah
rirî cevabı (7/281) 

5. T.1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Ankara 
. 1. 6137 sayılı Yedek suifyay Kanununa ek 

Kanuna göre ilkokul" üzerine beş yıl tahsil süre
si olan meslekî ve teknik öğretim müesseseleri 
mezunlarının 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3923 sayılı Kanun
la muaddel üçüncü maddesine göre yedek su
bay yetiştirildiği malûmlarıdır. 

2. Ortaokul mezunu olup ve bilâfhara iki 
yıllık meslek tahsili yapan hayvan sağlık me
murlarına bu hakkın tanınmaması miktarı bine 
laMaşan hayvan sağlık memurlarının haklarını 
dilgir ettiği gibi her hangi bir seferberlik, ha
linde kendilerinden ordu kadrosunda beklenilen 
hizmet ve faydayı da gayrimümkün kılmakta
dır. . 

3. 6137 sayılı Kanun hükümleri açık oldu
ğuna göre hayvan sağlık memurlarının bu hak
tan mahrum edilmelerinin bir zühul eseri olup 
olmadığı ve hu hakkın hu muhterem vatandaş
lara da teşmili müonkün olup olmadığı hakkın
da ne düşünüldüğünün yazılı olarak Millî Mü
dafaa Vekili tarafından cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

\ Tokad 
Hasan Kangal 

(1) İlişik cetvel soru sahibine gösterilmiş, dos
yasında hıfzedilmiştir. 

.1957 C : 1 
T. C. 

M. M. V. • 12 . II .1957 
Erkânıharbiyei Umumiye 

Riyaseti Karargâhı 
Ankara 

PER : 71100 57 PREN. - ' ' 

Konu : Hayvan sağlık 
memurlarının yedek su
baylık hakları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
y ' Ankara 

REF : 9 . I . 19(57 gün ve Umumi Kâtiplik 
Kanunlar Müdürlüğü 7 - 281 - 3731/166741 sa
yılı yazılarınıza 

9137 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre (ilk
okul üzerine en az beş yıl tahsil süresi olan mes
lekî ve teknik öğretim müessese mezunlarının) 
yedek.subay yetiştirilmesi ieabeder. 

Nalbantlar ve Hayvan Sağlık Okulu mezun
ları, yukarıda arz edilen 6137 sayılı Kanunun 
hükmü şümulüne girip girmedikleri 789 sayılı 
Kanunun 3^ncü maddesi hükümleri icabı olarak 
Maarif Vekâletinden sorulmuş ve giremiyeoekleri 
bildirilmesi üzerine bu okul mezunlarının yedek 
subay yetiştirilmesi yoluna gidilmemiştir. 

* Bu okul mezunları, kendilerine yedek subay 
olma hakkı verilmesi için Vekâlet aleyhine Dev
let Şûrasına dâva açmış ve bu dâva da alehyle-
rine neticelenmiştir. 

Halen kaynaklarda mevcudolan yedek subay 
mevcudu Ordunun sefer ihtiyacından % 226 
nispetinde fazladır. Ve seneler geçtikçe bu mik
tar daha da çok artacaktır. Bir sefer vukuunda 
çağ içinde tekmil vatandaşlar düşmanla çarpışır
ken ihtiyaçtan fazla kalacak % 206 nispetinde
ki yedek subayın evlerinde işleri başında kalma
larının cephede çarpışan arkadaşlarının moral
leri üzerine yapacağı tesir de göz önünde tutu
larak yedek subay kaynağının lüzumsuz olarak-
kabartılmasına gidilmesi mümkün görülememek
tedir. 

Mamafih yeni hazırlanan Yedek Subay Ka
nunu lâyihasında Hayvan Sağlık Okulu mezun-
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î : 38 13.2 
larma da lise ve muadili okul mezunları gibi ye
dek subay olma için şans verilmiş bulunmaktadır. 

Yeni kanun lâyihası Yüksek Meclisçe kabul 
buvurulması halinde tâbi tutulacakları testlerde 

1957 Ç : 1 
muvaffak olmaları şartiyle yedek subay yetiştiri
leceklerini arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekili V. 
Semi Ergin 

)>9<İ 

T. B. M. m. Matbaası 



Devre : X l i f t 
tçtima: 8 S. S A Y I S I : | | U 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en

cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/459) 

r. c. 
Başvekâlet 24 . XII . 1956 

Zat ve Yazi\ İşleri Umum Müdürlüğü • 
II. No. 6/2 - 3382 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mustafakemalpaşa kazasında Cafer Bayraktar adındaki şahsm kahvehanesinde 19 . X . 1956 ta
rihinde siyasi mahiyette konuşarak halkın kahvehanede toplanmasına ve dolayısiyle toplantı husulü
ne sebebiyet vermek suretiyle 6761 sayılı Kanuna mulıalefetten maznun Burdur Mebusu Fethi 
Çelikbaş hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 14 . XII . 10'56 tarih ve 35591 sayılı tezkere örneği ile 
eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 14 Aralık 1956 

C. îş. V. Müdürlüğü 
Sayı: 35591 

özü: 6761 sayılı Kanuna muhale
fetten maznun Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş hakkında 

Yüksek Başvekâlete 

îzmir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 29 . XI .1956 gün ve 6111/3561 sayılı yazıda; 
19 . X . 1956 tarihinde Mustafa Kemalpaşa kazasında Cafer Bayraktar adındaki şahsın kahveha
nesinde siyasi mahiyette konuşarak halkın kahvehanede toplanmasına ve dolayısiyle toplantı hu
sulüne sebebiyet vermek suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten nîaznun Burdur Mebusu Fet
hi Çelikbaş hakkında aynı kanunun 12 nci maddesinin (f) fıkrası hükmüne tevfikan takibat ic
rası için mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i, mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin işarına 
atfen talebedilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye nıütaallik hazırlık tahkikatı evrakı 
birlikte takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde 
nmktazasmın ifasına delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. H. A. Göktürk * 



— a — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden Mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/459 
Karar No, 21 

1 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Mustafakemalpaşa kazasında Cafer Bayrak
tar adındaki pahsın kahvehanesinde 19 . X . 1956 
tarihinde siyasi mahiyette konuşarak halkın kah
vehanede toplanmasına ve dolayısiyle toplantı 
husulüne sebebiyet vermek suretiyle 6761 sayılı 
Kanuna muhalefetten dolayı suçlu sanılan Bur
dur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2 -
3382 sayı ve 24 . XII . 1956 tarihli tezkeresiyle 
ilişiği dosya Muhtelit Encümenimize havale edil
mekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye 
göre mazbatasının yazılması için, Dahilî Nizam
namenin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiy
le ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Burdur Mebusu Fethi Çelik-
baş'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dı
şında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü-

men Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Kâtip 
izmir 

/. Sipahioğlu 
Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

îçel 
H. Fırat 
Kayseri 

K. Gündeş 
Konya 

T. Kozbek 
Malatya 

N. Ocakcıoğlu R. 
Tokad 

0. Hacibaloğl 
Yozgad 

M. Ataman 

Ankara 
U. Eren 
Bingöl 
N. Araş 
Çoruh 

M. önal 
İzmir 

M, A. Sebük 
Kocaeli 
8. Dinçer 

Konya 
T. F. Baran 

Samsun 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün 

Aydın 
N. Geveci 
Buıdur 

B. Kayaalp 
Denizli 

/. Hadımlıoğlu 
Kars 

K. Güven 
Konya 

H. Aydıner 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoğhı 
Sivas 

0. Gümüşoğlu §. Ecevit 

u 

• 

Yozgad 
/. Aktürel 
Zonguldak 

İV. Kirişcioğlu 

( S. Sayısı : 110) 
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îetim* • S. SAYISI s 111 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tuhınay'ın teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/460) 

Başvekâlet 
Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 84 , XII. 1956 

H. No. 6/2-3384 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

13 . XI . 1955 tarihinde Malatya'da yapılan Belediye seçiminde sandık başkanı' Mehmet To-
kel'e, ifa ettiği vazifeden dolayı kavlen ve fiilen taarruz ve hakarette bulunmaktan maznun Ma
latya Mebusu M. Zeki Tolunay hakkında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alınan 
18 . XII . 1956 tarih ve 36048 sayılı tezkere suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. * 

Başvekil 
A. Menderes 

18 . XII . 1956 

özü : Aleyhine suç ihbar olunan Malatya Mebusu 
M. Zeki Tolunay hakkındaki evrakın takdim kı
lındığına dair 

Yüksek Başvekâlete 

13 . XI . 1955 tarihinde Malatya'da yapılan Belediye seçiminde sandık başkanı Mehmet Tokel'e,* 
ifa ettiği vazifeden dolayı kavlen ve fiilen taarruz ve hakarette bulunmaktan maznun Malatya Me
busu M. Zeki Tolunay hakkında Türk Ceza Kanununun 266/1 nci maddesine tevfikan takibat icrası 
için mumaileyhin teşriî masuniyetinin fef'i talebiyle Malatya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 
gönderilen hazırlık tahkikatı evrakı birlikte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasının ifasına dalâlet buy-
rulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim, 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. fî\ Avni GökHrk 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. U. Md. ğü 
Sayı : 36048 



— % _ 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve AdU
ye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encüm^ 

Esas No. 3/460 
Karar No. 20 

1 II.1957 

Yüksek Reisliğe 

13.XI 1955 tarihinde Malatya'da yapılan 
Belediye seçiminde sandık başkanı Mehmet Tok-
ePe ifa ettiği vazifeden dolayı kavlen ve fiilen 
taarruz ve hakarette bulunmaktan dolayı suçlu 
sanılan Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'-
m teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 6/2 - 3384 sayı ve 24 XII . 1956 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encü-
menimizce havale edilmekle bu baptaki dosya
nın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazıl
ması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nei mad
desi gereğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari En
cümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Malatya Mebusu Mehmet 
Zeki Tulunay'a isnadolunan saç Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat - ve 
muhakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesi mucibince Devre sonuna bırakılması
na ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü

men Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

II. H. Ülkün 

Kâtip 
İzmir Ankara 

/. Sipahioğlu R. Eren 

Balıkesir 
V. Asena 

Bingöl 
İV. Araş 

Aydm 
N. Geveci 

Burdur 
B. Kayaalp 

Bursa Çoruh Denizli 
M. Erkuyumcu M. önal î. Hadımlıoğlu 

îçel îzmir Kars 
H. Fırat M. A. Sebük K. Güven 

Kayseri Kocaeli Konya 
K. Gündeş S. Dinçer H. Aydıner 

Konya Konya Kütahya 
T. Kozbek T. F. Baran S. S. Nasuhoğlu 

Malatya Samsun Sivas 
N. Ocakcıoğlu R. O. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 

Tokad 
O. Hacibaloğlu 

Yozgad 
M. Ataman 

Yozgad 
/. Aktürel 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

(S. Sayısı : 111) 



DtTTt : X I 
kâam- » S. SAYISI t I 

Bursa Mebusu ibrahim öktem'in teşriî masuniyetinin kaldırılma
sına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en

cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/464) 

T. C. 
Ba§veMlet 31. XII. 1956 

Zat ve Yazı t§leri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-3425 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3 . X . 1956 günü saat 20 sıralarında yanında birkaç arkadaşı olduğu halde Konya'nın İnsaniye 
mahallesindeki Battal Güzel'in kahvehanesine giderek siyasi mahiyette konuşma yapmak suretiyle 6761 
sayılı Kanun hükümlerine muhalif hareketten maznun Bursa Mebusu ibrahim öktem hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye 
Vekâletinden alman 8 . XII . 1956 tarih ve 34978 sayılı tezkere suretiyle eklerinin bağlı olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin 8.XIL 1956 tarih ve 34978 sayılı tezkere suretidir t 

özü : 6761 sayılı Kanuna muhalefet
ten maznun Bursa Mebusu İbrahim 
öktem hakkındaki evrakın takdim 
kılındığına dair 

Yüksek Başvekâlete 

3.X.1956 günü saat 20 sıralarında yanında birkaç arkadaşı olduğu halde Konya'nın İnsaniye 
mahallesinde Battal Güzel adındaki şahsın kahvehanesine giderek siyasi mahiyette konuşma yapmak 
suretiyle Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 6761 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü mad
delerine aykırı hareketten maznun Bursa Mebusu İbrahim Öktem hakkında, mezkûr kanunun 14 
ncü maddesinin 2 nci bendine tevfikan takibat icrası için mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i 
talebiyle Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen hazırlık tahkikatı evrakı birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasınm ifasfha delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr, H. Avni Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep MuhteUt Encümen mazbatan 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliy 
encümenlerinden mürekkep 

MuhteUt Encümen 
Esas No. 3/464 
K&rar No. 19 

1 ,11 . 1957 

Yüksek Beisliğe 

3 . X . 1956 tarihinden yanında birkaç arka
daşı olduğu halde Konya insaniye mahallesi 
Battal Güzel'in kahvehanesinde siyasi mahiyet
te konuşma yapmak suretiyle 6761 sayılı Kanun 
hükümlerine muhalif hareketten dolayı suçlu 
sanılan Bursa Mebusu. İbrahim öktem'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başve
kâletin 6/2-3425 sayı ve 31 . XİI . 1956 tarihli 
tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encümenimi
ze havale edilmekle bu baptaki dosyanın tetki
ki ve neticeye göre mazbatasının yazılması için, 
Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğin
ce kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene tev
di edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelif Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Bursa Mebusu İbrahim ök-
tem'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçla
rın dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü-

men Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Kâtip 
İzmir 

/ . Sipahioğlıı 
Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

İçel 
' H. Fırat 

Kayseri 
K. Gündeş 

Konya 
T. Kozbek 
Malatya 

N. Oçakcıoğlu R. 
Tokad 

0. Hacibaloğl 
Yozgad 

M. Ataman 

} 

* 
Ankara 
R. Eren 
Bingöl 
İV. Araş 
Çoruh 

M. önal 
İzmir 

M. A. Sebük 
Kocaeli 

8. Dinçer 
Konya 

T. F. Baran 
Samsun 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün 

Aydın 
N. Geveci 
Burdur 

B. Kayaalp 
Denizli 

/. Hadımlıoğlu 
Kars 

K^Gûven 
Konya 

H. Aydıner 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğhı 
Sivas 

0. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 

u 
Yozgad 

/ . Aktürel 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 

*>•« 
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Bursa Mebusu İbrahim ö k t e m ve Tokad Mebusu Hasan Kangal ' ın 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 

Encümen mazbatası (3 /465) 

T. C. 
Başvekâlet ' 31 . XII . 1956 

Zat ve Yazı işleri Umum. 
Müdürlüğü 

H. No : 6/2-3424 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

23 . IX . 1956 günü Arnavutköyü'nde Üzeyr adındaki şahsa ait umumi kahvehanede izin alma
dan toplantı tertibetmek ve konuşmak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Bursa 
Mebusu İbrahim öktem ve Tokad Mebusu Hasan Kangal haklarında takibat yapılabilmesi için Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye 
Vekâletinden alman 18 . XI I . 1956 tarih ve 36049 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

T. C. 
Adliye Vekaleti W . XII . 1956 

Ceza î§. U. Müdürlüğü / 
Sayı : 36049 

özü : 6761 sayılı Kanuna muhalefetten 
maznun Mebus ibrahim öktem ve Hasan 
Kangal Hk. 

Yüksek Başvekâlete 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alınan 5 . XII . 1956 tarihli yazıda; 23 . IX . 1956 
günü Arnavutköyü'nde Üzeyr adındaki şahsa ait umumi kahvehanede izin almadan toplantı ter
tibetmek ve konuşmak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Bursa Mebusu ibrahim 
öktem ve Tokad Mebusu Hasan Kanaat haklarında aynı kanunun 4 ncü maddesi delaletiyle 14 
neü maddesinin 3 ncü bendine tevf^an takibat icrası için mumaileyhlerin teşriî masuniyetlerinin 
ref i, Eyüp Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin işarına atfen talebedilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evrakı 
birlikte takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde 
muktezasınm ifasına delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. H. Avni Göktürk 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiyi ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/465 
Karar No. 18 

1 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

23.IX.1956 tarihinde Arnavutköyü'nde Üzeyr'-
in umumi kahvehanesinde izin almadan top
lantı tertibetmek ve konuşmak suretiyle 6761 sa
yılı Kanuna muhalefetten dolayı suçlu sanılan 
Bursa Mebusu ibrahim öktem ve Tokad Me
busu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2-3424 
sayı ve 31 . XII . 1956 tarihli tezkeresiyle ili
şiği dosya, Muhtelit Encümenimize havale edil
mekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye 
göre mazbatasının yazılması için, Dahilî Nizam
namenin 178 nci maddesi gereğince kur'a sure
tiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat» so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Bursa Mebusu İbrahim ök
tem ve Tokad Mebusu Hasan Kangal'a isnadolu-
nan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 
nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı 
anlaşıldı, 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi Bu M. Muharriri 

Niğde 
H. H. Ülkün M. Tümay 

Kâtip 
izmir 

/. Sipahioğlu 
Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

içel 
H. Fırat 1 
Kayseri 

K. Gündeş 
Konya 

T. Kozbek 
Malatya 

Ankara Aydın 
R. Eren N. Geveci 
Bingöl Burdur 
N. Araş B. Kayaalf 
Çoruh Denizli 

M. önal t. Hadtmhoğlu 
izmir Kars 

M. A. Sebük K. Güven 
Kocaeli Konya 

S. Dinçer H. Aydıner 
Konya Kütahya 

T. F. Baran 3. S. Nasuhoğlu 
Samsun Sivas 

N. Ocakctoğlu R. O. Gümüşoğlu §. Ecevit 
Tokad Yozgad 

O. Hacibahğlu t. Aktürel 
Yozgad Zonguldak 

M. Ataman N. Kiriscioğlu 
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Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Arzuhal Encümeninin 28.XII.1956 
tarihli haftahk karar cetvelindeki 4018 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 

(4/265) 

28 . XII . 1956 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Arzuhal Encümeninin 20 . XI . 1956 tarih ve 4018 sayılı Kararının Dahilî Nizamnamenin 57 nci 
maddesi mucibince Heyeti Umumiyede müzakeresini rica ederim. 

Kocaeli 
Turan Güneş 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 6883 
Arzuhal En. No. 6872 

Esas No. 4 - 265 
Karar No. 89 

5 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Kendisini ve Hendek Müddeiumumisini par
tizan bir maksatla, keyfî bir şekilde başka bir 
yere nakletmek; bu ve buna benzer hareket
lerde bulunmak suretiyle adliye mensuplarım 
huzursuz kılan ve Devlet Şûrasına ait bir ilâ
mı infaz etmiyerek Teşkilâtı Esasiye Ka-ım-
nuna muhalif harekette bulunan eski Adliye 
Vekili Osman Şevki Çiçekdağ hakkında Mec
lis tahkikatı açılmasını talebeden Bursa Ba
rosu avukatlarından Sabahattin Köksal 'm; Ri
yasetten muhavvel istidası üzerine; adı geçen 
vekilin ölmüş olması itibariyle muamele tâyini
ne mahal olmadığına dair 20 . XI . 1956 tarih
li ve 4018 sayılı bir karar verilmiştir. 

Mezkûr kararın Umumi Heyete sevkı husu
funda Kocaeli Mebusu Turan Güneş tarafın
dan, müddeti içerisinde vâki talep üzerine bu 
baptaki dosya tekrar tetkik olundu. 

Şikâyet yukarda belirtildiği üzere rahmetli 
vekilin cezai mesuliyetini tâyine ve takibat ifa

sına matuf bulunmaktadır. 
ölüm; ceza ve takibatı düşüren başlıca se

bep bulunması itibariyle buna matuf bulunan 
talep hakkında bu mucip sebebe dayanılarak 
ittihaz olunan 4018 sayılı mezkûr kararımız 
bu bakımdan tamamiyle musip bulunmuştur. 

Keyfiyet işbu mazbatamızla Umumi Heyetin 
yüksek tasviplerine sunulmak üzere saygıları
mızla arz olunur, 

arzuhal Encümeni Reisi 
Konya 

A. Fahri Ağaoğlu 
Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol 
Malatya 

E. Doğan 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
R. K. Timur oğlu 

Mazbata Muharriri 
Çorum 

II. Ortakçı oğlu 

Edirne 
/ ' . Köprülü 

Mardin 
B. Erdem 

Seyhan 
S. Serer 
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Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nın, Arzuhal Encümeninin 24.XH. 1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4014 sayılı Karara ait 89 
numaradaki işin Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 

Arzuhal Encümeni mazbatası (4 /266) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Arzuhal Encümeninin 24.XII.1956 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cetvelinde 11 nci sayfanın 

89 sıra numarasında kayıtlı ve Peride Toprak'in aleyhindeki kararın Umumi Heyette görüşülme
sine emir ve müsaade!erini saygiyle arz ve teklif ederim. 

18.1 .1957 
Bolu Mebusu 

A. Hah 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 21790-1017 
Arzuhal En. No. 20274-1019 

Esas No. 4-266 
Karar No. 90 

î. 2 

5.11 .1957 

Yüksek Reisliğe 

1951 yılında mütaabhit eliyle yaptırılan 
Düzce'nin Garbi - Karadere orman yolu inşaa 
tında çalışırken geçirmiş olduğu bir kaza sebe
biyle sonradan ölen Durmuş Toprak'm mirasçı
larına tazminat verilmesi ve gelir bağlanması 
talebiyle müteveffanın eşi tarafından vâki olan 
müracaat hakkında encümenimizce ittihaz edi
lip 956/71 sayılı haftalık cetvelle neşrolunan 
20.XI.1956 tarih ve 4014 numaralı karara karşı 
Bolu Mebusu Ahmet Hatı 'nın süresi içinde ile
riye sürdüğü1 itiraz üzerine bu husustaki evrak 
tekrar incelendi. 

işçi Sigortaları Genel Müdürlüğünün bu ev
rak arasında bulunan 8.V.1954 gün ve 
23321-32/5123 sayılı yazısından anlaşıldığına gö
re, müteveffa Durmuş Toprak'm sağlığında ça
lıştığı iş yerinin sigorta kanunlarının şümulü 
içine almdlğı kazadan evvel iş verene tebliğ 
edilmemiş olmasından dolayı hâdisenin bir si

gorta vakası olarak kabulüne mevcut hüküm
ler muvacehesinde imkân görülememiş ve bu 
sebepten müteveffanın .mirasçılarına 4772 sayılı 
Kanun mucibince yardım yapılamamıştır. 

Adı geçen genel müdürlük ile müteveffanın 
mirasçıları arasında tekevvün eden bu hukuki 
ihtilâfın tetkikiyle, bahsedilen durumda dahi 
sigorta kurumunca mirasçılara yardım yapıl
ması gerekip gerekmiyeceği veya talebolunan 
tazminat ile gelirin, sigorta kurumu tavsit edil
meksizin, doğrudan doğruya iş verenden tahsi
li icabedip etmiyeceği hususlarının tâyin ve tes-
biti teşriî uzva aidolmayıp, yetkili kaza merci
inin vazifeleri cümlesinden bulunduğu cihetle en
cümenimiz, benzeri işlerde olduğu gibi bu iş hak
kında da bu yolda bir karar ittihaz eylemiştir. 

Binaenaleyh, tarih ve numarası bu mazbata
nın mukaddemesinde gösterilmiş ve isabeti aşikâr 
bulunmuş olan kararımıza matuf itirazın yukarda 
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ar/ edilen sebeplerden ötürü reddiyle mezkûr ka- Sivas Edirne 
rarm tasvibi hususunun yüksek tensibe sunulma- A. Doğruyol C. Köprülü 
sim saygı ile rica ederiz. Malatya Mardin 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri E. Doğan B. Erde 

Kâtip İmzada bulunamadı 
Konya (.-onun Mardin Seyhan 

J . FrAğaoğlu If. Ortakçıoğlu =- R. K. Timuroğlu tf. Serçe 

( S. Sayısı : 120 ) 


