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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI
Vazife ile yurt dışında bulıman Millî Müdafaa
Vekili Etem Menderes'in avdetine kadar kendisi
ne, Maliye Vekili Basan Polatkan'ın,
* Vazife ile yurt dışına giden Hariciye Vekili
Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar kendisine,
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in vekillik edecek
lerine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri okundu.
Çoruoı Mebusu Hüseyin Ortakeıoğlu ve iki ar
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî
Nizamnamesinde yazılı tahkikat encümenlerinin
vazife ve salâhiyetleri hakkındaki kanun teklifi
ile,
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı
Kanunla muaddel 16 ncı maddesinin ve Gümrük

Giriş Tarife cetvelinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihasını görüşnıek üzere birer muvakkat en
cümen teşkili kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Turizm BankŞası kanu
nu lâyihasının maddeleri üzerindeki müzakerelere
devam, olundu.
27 . IV . 1960 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtip
Bursa Mehusu
Kırklareli Jlfîebusu
Agâh Eromn
Mehmet AMCeylân
Kâtip
Samsun Mebusu
Abdullah Kelesoğlu

SUALLER
Tahrirî Sualler
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Elmadağ ve Kırıkkale fabrikalarında çalı
şan işçilere mesken yaptırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Çalışma Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/1067)
2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Ankara'
nın Altındağ mıntakası ile diğer gecekondu böl
gelerinde oturan halkın yol ve çeşme giıbd zaruri
ihtiyaçlarının temini hususunda ne düşünüldüğü
ne dair tahriri sual takriri Dahiliye Vekâletine
gönderilmiştir. (7/1068)
3. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, §ekeı*
fabrikalarında idare Meclisi âzası olan mebusla
ra ne gibi hediyeler verildiğine dair tahrirî sual
takrM Başvekâlete gönderilmiştir. (7/1060)
4. —• Ankara Mebusu Selim Soley'in, Kızıl
cahamam'ın, Akdoğan köyü su ihtiyacının temini
hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual
takriri Nafla Vekâletine gönderilmiştir. (7/1070)
5. — Gümüşüne Mebusu Nihat Sargınalp'ın,
Ünye - Fatsa aırasındaikıi Devlet yoluna dair tah
rirî sual takriri Nafıa Vefcâletine gönderilmiştir.
(7/1071)
6. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Eıge böl
gesinde mülteci ve göçmenlerden yurttaşlığa ka/bul edilımiyenlerle nüfusa kaydedilmiyenlerin
mevcudolup olmadığına dair tahrirî sual takriri
Başvekâlete gönderilmiştir. (7/1072)
7. — Maraş Mebusu Halil Gürün ün, İzmir
vilâyeti Belediye hudutları dahilindeki gecekon

duların arsalarına dair tahrirî sual takriri Baş
vekâlete gönderilmiştir. (7/1073)
8. — Maraş Mebusu Nusret Duraîpbaşa'nın,
Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı İdare
Meclisi Reisinin şirkette hissedar olup olmadığına
dair tahrirî sual takriri Ticaret Vekâletine gön
derilmiştir. (7/1074)
9. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Maraş
Orman işletmelerinden bir kısmının nakliye borç
larının ödenmesi için emir- verilip verilmediğine
dair tahrirî sual takriri Ziraat Vekâlejtine gön
derilmiştir. (7/1075)
i
10. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, istan
bul'da îşçi Sigortaları Kurumunun belediyeden
satmaldığı blok apartmanların dairelerinde kim
lerin oturduğuna dair tahrirî sual tahriri Baş
vekâlete gönderilmiştir. (7/1076)
11. — Ankara Mebusu Hasan Tez'ip, «Kim»
dergisine kâğıt verilmeyişinin sebebine dair tah
rirî sual takriri Basın - Yayın ve Turizm Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/1077)
12. — Ankara Mebusu İsmail i n a n ı n , 1959
malî yılında götürü vergiye tâbi mükellefler ile
bunlardan alman vergi miktarına da|ir tahrirî
sual takriri Maliye Vekâletine gönderilmiştir.
(7/1078)
13. — Ankara Mebusu İsmail Inan'ın, götürü
vergiye tâbi dar gelirli vatandaşların fidedikleri
vergilere yapılan ilâveye dair tahrirî sual tak
riri Maliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/1079)
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14. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
Burdur'un Ağlasun kazasına bağlı Mamak köyü
nün içme suyu ihtiyacına dair tahrirî sual tak
rir Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/1080)
15. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,

Burdur Belediyesine 1959 yılında verilen bor
cun yardım yapılmak suretiyle mahsubedilmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual
takriri Başvekâlete gönderilmiştir.
(7/1081)

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyi
hası (1/560) (Divanı Muhasebat Encümenine)
2. —Karayolları Umum Müdürlüğünün 1958
malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/561)
(Divanı Muhasebat Encümenine)
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 31 Aralık 1959 tarihinde imza edilen
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tas
dikine dair kanun lâyihası (1/562) (Hariciye
ve Ticaret encümenlerine)
Teklifler
4. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'nın,
Eğitimcilere meslek tazminatı, mahrumiyet zam
mı, yıpranma ödeneği ve ek görev ücreti veril-

mesi hakkında kanun teklifi (2/445)
(Maarif
ve Bütçe Encümenlerine)
5. — Tunceli Mebusu Ars-lan Bora ve iki ar
kadaşının, Emekliye ayrılacak subaylara verile
cek tazminat hakkmda kanun teklifi (2/446)
(Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenlerine)
Mazbatalar
6. — Beden Terbiyesi Kanununa ek kanun
lâyihası ve Maarif Encümeni mazbatası (1/516)
(Iiuznameye)
7. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve
üç arkadaşının,. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dahilî Nizamnamesinde yazılı Tahkikat encü
menlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkında ka
nun teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası
(2/444) (Ruznameye)

BÎRİNCÎ

CELSE

Açılma saati : 15,08
REÎS — Reisvekili Agâh Erozan
KÂTÎPLER : AttiUâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun)

REİS — Celseyi acıyorum. Yoklama yapaca- { giz, etendim,
YOKLAMA
(Balıkesir mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı.)
REÎS — Ekseriyetimiz vardır, müzakereye
başlıyoruz, efendim.
Gündemin tanzimi hakkında Rızâ Tekeli Be
yin söz talebi vardır. Buyurun, efendim.
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka
daşlar; gündemin tanziminde Riyaseti, Dahilî
Nizamnamenin ahkâmına riayete davet etmek
için söz almış bulunuyorum.
Bundan iki buçuk ay önce, iki arkadaşımla
birlikte; Urfa Mebusu Esad Mahmut Karakurt
ve Adana Mebusu Hamdi öner arkadaşlarımla
birlikte 13 Şubat 1960 tarihinde Riyasete sun
duğumuz bir takrirle, 1956 - 1960 yılları arasın
da, İstanbul'da yapılan yol ve kanal işlerinde
30 milyon liralık bir suiistimalin vuku bulduğu
nu bildirmiş ve bu hâdisenin tahkikatında kanu
ni vazifesini yapmamaktan sorumlu Dahiliye Ve
kili hakkında Meclis tahkikatı açılmasını talebetmiştik. Bugün görülüyor ki, aradan iki buçuk
aylık bir zaman geçmiş olmasına rağmen, 30 mil
yon liralık suiistimalle ilgili tahkikat önergemiz
yine gündeme alınmamıştır. Halbuki geçen haf
tanın başında iki günlük ömrü olan başka bir
tahkikat takriri gündeme alınmış ve görüşül
müştür. Tahkikat önergelerinin gündeme almı
şında Dahilî Nizamnamemiz Riyasete bir tak
dir hakkı vermez. Nizamnamede öne almak, ge
riye bırakmak için bir hüküm de yoktur.
Verdiğimiz tahkikat önergesi Dahilî Nizam
namenin 169 ncu maddesinin son fıkrasında şu
şekilde bir zaman kaydına bağlı tutulmuştuv.
169 ncu maddenin son kısmını okuyorum; bu
rada diyor ki ; ( . . . . . İcra Vekilleri Heyetinden
cezai veyahut malî mesuliveti müstelzim cF'al

vukuundan bahsile tahkikat icrası talebolurıursa Reise bir takrir verilmek iktiza eder.
Bu takrir Riyaset tarafından Meclise arz olu
nur...)
Muhterem arkadaşlar; bizim takririmizin ve
rilişinden bugüne kadar iki buçuk aylık bir za
man geçmiş olduğu halde Riyaset nizamname
nin bu sarih hükmüne uymamıştır, Yüksek He
yetinize bizim bu takririmizi arz etmemiştir.
İşin vahim tarafı, 30 milyon liralık suiistimal
ile ilgili bizim takririmizi Riyaset gündeme al
mayı geciktirmekle sahte vesikalar tanzim ve
imali için suçlulara vakit kazandırmaktadır...
REÎS —, Gündeme alınmaması hususundaki
beyanınız burada bitiyor.
RIZA TEKELİ (Devamla) — Konuşmamın
sonunda bir takrir vereceğim. Yüksek Heyet ya
kabul eder gündeme alır veya almaz. Bunun se
beplerini izah edeceğim. Niçin geciksin? Biz bu
raya hırsızlıklarla da. mücadele için geldik...
REİS — Rıza Bey, şu anda gündeme alınma
sı hususunda takrir vermiş olsanız dahi bu takririnizi Dahilî Nizamnameye göre reye arz et
mek mümkün değildir.
RIZA TEKELİ (Devamla) — 89 ncu madde
ye göre söz istedim.
REİS — O maddeleri ben fıkrasiyle beyan
ederim. 89 değil 36 dır. Yalnız kanun teklifiniz
encümenden muayyen bir müddet zarfında gö
rüşülüp Heyeti Umumiyeye sevk edilmezse bu
rada. bunun Yüksek Heyete arz edilmesi suretiy
le gündeme alınması mümkündür. Fakat her
takrir ve her Meclis tahkikatı ve istizah için ve
rilecek takririn gündeme alınması bu madde ile
mümkün değildir. Doğrudan doğruya T, B. M.
M. Reisine ait bir vazifedir.
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RIZA TEKELİ (Adana) — Sayth Reis öy
le ise lütfen izah eder misiniz, geçen -hafta ba
şında demin arz ettiğim iki günlük ömrü olan
bir takriri gündeme alırken hangi ölçüyü kul
landınız?
R E l S — Hangi takriri beyefendi ?
RİZA TEKELİ (Devamla) — Oeçen Pazar
tesi günü ilk oturumda gündeme aldığınız, tah
kikat talebi takriri.
REİS — Pazartesi günü yalnız Muvakkat
Encümen kurulması hakkında bir takrir vardı.
RIZA TEKELİ (Devamla) — Geçen hafta
başında kurulan Tahkikat Encümeni. Nizam
namede, takrirlerin, tahkikat önergelerinin tak
dim ve tehiri için bir hüküm yoktur. Takdiri
nizi kullandığınız ölçü o zaıman ne ise, nizam
namenin hangi maddesine istinadetmiş iseniz,
iki günlük ömrü olan tahkikat önergesini gün
deme nasıl almış iseniz, benim iki buçuk ay ev
vel takdim ettiğim ve büyük suiistimallerden
bahseden bu takririmi gündeme almıyorsunuz.
Niçin almıyorsunuz? (Soldan; gürültüler) Ben
mesnetsiz, delilsiz konuşmuyorum. Alınız tak
ririmi gündeme, herşeyi isbat edeyim. Resmî ve
sikalar hepsi elimizdedir. Hattâ geçen Mart or
tasında Hükümet üyelerinden birisinin tahkika
tın iğlâkma tevessül ettiğine dair resmî vesi
kayı şu anda size sunabilirim. (Soldan; rüya
görüyor, sesleri) Takririmi gündeme alırsanız
kimin rüya gördüğü ortaya çıkar.
REİS — Benim Riyasetime aidolmıya/n bir
mevzu üzerinde konuşmama şu anda imkân yok
tur, efendim.

G:1

HAMDİ ÖNER (Adana) — Söz istiyorum;
REİS — Ne hakkında Beyefendi ?
HAMDİ ÖNER (Devamla) — Bu tafkrirde
benim de imzam vardır. Gündemin tanziminde
Riyasetin tutumu hakkında konuşacağım.
HASAN TEZ (Ankara) — Takrirde benim
de imzam var. Ben de söz istiyorum. (Gülüş
meler)
REİS — Bu hususta söz vermiyorum, Hamdi Bey.
HAMDİ ÖNER (Adana) — Niçin R d s
Bey?
REİS — Efendim; takrirde imzası bulunan
arkadaşlardan bir veya bir kaçının, takririn
müzakeresi sırasında konuşmaları mümkündür.
Fakat ruznameye ödemiriayet iddiasiyle bu ar
kadaşlardan birisi konuştuktan sonra aynı mev
zuda diğer bir arkadaşa da söz verilmesinde
bir zaruret yoktur. Ve söz talebiniz de 83 neü
maddeye göredir. Takdir hakkımı kullanıyor
ve söz vermiyorum.
KÂMİL BORAN (Mardin) — Madde... Mad
de...
HAMDİ ÖNER (Adana) — Reis Bey, 89 ncu
maddeye göre aleyhte konuşacağım, söz isti
yorum.
R E İ S — Beyefendi; bu maddeye göre söz al
manız mümkün değil.
HAMDİ ÖNER (Adana) — Riyasetten söz
almak mümkün olmadığı için bu memlekette 30
milyon liralık suiistimaller yapılıyor Reis Bey!
Vebal sizindir.

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesine dair T. Büyük Millet Meclisi Riyaseti
tezkeresi (3/61,2)
REİS — Tezkereyi okuyoruz.
lTmıımi Heyete1
Aşağıda adları yazılı Sayın Mebusların hiza
larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset
Divanının 21 . IV . 1960 tarihli toplantısında
kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
T. B. M. Meclisi Reisi
Refik Koral tan

2Î3

Balıkesir Mebusu Muzaffer Emiroğlu, 20 gün,
hasta olduğu için 5 . IV . 1960 tarihinden iti
baren ,
(lümüşane Mebusu Sabahattin Kadirbeyoğlu,
1 ay, hasta olduğu için 17 . IV . 1960 tarihin
den itibaren.
İzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç, 2 ay, has
la olduğu için 23 . III . 1960 tarihinden itiba
ren .
Trabzon Mebusu Osman Turan, 1 ay, hasta
olduğu için 5 . IV . 1960 tarihinden itibaren.
REİS —• Efendim; arkadaşlarımızın izin ta
lepleri Riyaset Divanının salâhiyeti dışındaki
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müddetleri ihtiva etmesi itibariyle isimleri teker
teker okuyarak reylerinize arz ediyorum.
- Balıkesir Mebusu Muzaffer Emiroğlu, 20 gün,
hasta olduğu için 5 . IV . 1960 tarihinden iti
baren,
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Gümüşane Mebusu Salbahattin Kadirbeyoğlu,
t ay, hasta olduğu için 17 . IV . 19ı60 tarihin
den itibaren.
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
İzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç, 2 ay, has
ta olduğu için 23 . I I I . 1960 tarihinden itiba
ren.
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Trabzon Mebusu Osman Turan, 1 ay, hasta
olduğu için 5 . IV . 1960 tarihinden itibaren.
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

0:1

2. — Bu toplantı yılı içinde iki ay$mı fazla
için akmclznıir Mebusu SeUm Ragıp
Emeç'in
tahsisatına dair T. Büyük Millet Meclisi Riyaseti
tezkeresi (3/613)
R E İ S — Efendim; İzmir Mebusu Selim Ra
gıp Emeç'in izin müddeti iki ayı geçtiği için
kendisinin tahsisat alması reylerinize vabestedir.
Bu husustaki tezkereyi okuyoruz.
Umumi Heyete
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde
iki aydan fazla izin alan İzmir Mebusu Selim
Ragıb Emce'e tahsisatının verilebilmesi, Da
hilî Nizamnamenin 197 nci maddesi gereğince,
Umumi Heyetin iznine bağlı olduğundan key
fiyet yüce tasviplerine arz olunur*.
T. B. M. M. Reisi
Refik Koraltan
REİS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER
1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve
üç arkadaşıyım, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dahilî Nizamnamesinde
yazılı Tahkikat encü
menlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkında ka
nun teklifi ve Muvakkat
Encümen
mazbatası
(2/444) (1)
Yüksek Reisliğe
Havale edilen evrakın mazbatalar kısmın
da bulunan, Çorum Mebusu Hüseyin Ortak
cıoğlu ve üç arkadaşının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dahilî Nizamnamesinde yazılı Tah
kikat encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri
hakkındaki kanun teklifinin ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için
ruznameye alınarak diğer bütün işlere takdimen müzakeresini arz ve teklif ederim.
Muvakkat Encümen Reisi
Rize Mebusu
Osman Kavrakoğlu
REÎS — Efendim, evvelce Hamdi öner ar
kadaşımla konuşurken Rıza Tekeli arkadaşı
mızın beyanına cevap vermemiş bulunuyoruz.
Kendisine ifade ederim ki 169 nen maddenin
(t) .127 S. Sayılı matbua zaptın

sonundadır

l nci ve 2 nci fıkralarında münderiç, B. M.
Meclisine ait salâhiyetler Reis tarafından kul
lanılarak Yüksek Heyetinize neticesi arz edile
cektir.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Bir suiistimali
kapatmaya hakkınız yoktur.
REÎS — Bu ifade yersizdir. Ve Riyasetle
alâkası yoktur.
Nüvit Bey, söz istemiştiniz, ne hakkında?
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Takrir aley
hinde..
REİS — Okunan takrir hakkında mı?
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim,
okunan bu takrir aleyhinde konuşacağım.
REÎS — Buyurun.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Arkadaşlar,
Dahilî Nizamnamenin 101 nci maddesi, ıbır kanun
teklifinin encümenden çıktıktan ve basılıp mil
letvekillerine dağıtıldıktan sonra en az 48 saat
geçmedikçe müzaJkere edilemiyeceğini fimir bu
lunmaktadır. Buna rağmen Hüseyin Ortakcıoğlu
ve 3 arkadaşının verdiği bir teklif bugün müs
taceliyet talebiyle ruznameye alınmak için gel
miş bulunuyor. Evvelomirde teklifi yapjmış olan
bu arkadaşların bu tekliflerinin esbabı mueibç-
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sinde bir müstaceliyet talebi de yoktur, kanu ] birçok tekliflerimiz vardır. (Soldan, şiddetli gü
rültüler) Bu teklifler dururken, şu teklifin öne
nun ihtiva, ettiği matlâp itibariyle (müstaceliyet
alınması sebebini ben size söyliyeyim arkadaş
için bir sebep de yoktur. Nedir arkadaşların ge
larım : Müstaceliyet talebi, kendi tekliflerinde
tirdiği teklif? Tahkikat encümenlerinin vazife
ve salâhiyetlerini tâyin eden kanun. Halbuki I meveudolmıyan 4 arkadaşın arkasında, Meclis
Riyasetiyle komisyonu ile, Hükümetiyle bir
muhterem arkadaşlar, T. B« M. M. Dahilî Nizam
komplo hazırlanmıaktadır.
namesi hazırlanırken, kanunların T. B. M. M.
nde bir defa değil; hattâ iki defa. müzakereye
REİS — Nüvit Bey, mevzu, teklifin heyeti
tâbi olması esası konulmuştur. Nizamnameye, ka
umumiyesi değildir.
nunların iki defa müzakereye tâbi olması esası
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Müstaceliyet
nı koyan iyi niyetli eller B. M. M. azasının ka
takriri aleyhinde konuşuyorum.
nunlara hakkiyle vukuf peyda ederek ilk müza
Bir kere arkadaşlar, bu kanun baştanbaşa
kerelerini ikmal ettikten sonra, vicdanlariyle
Anayasanın ihlâlini, iflâsını tazaııumun etmesi
muhasebe edip, kanunun mahiyeti şümulü hak
itibariyle Reis tarafından ruznameye dahi alına
kında bilgiye sahibolarak oylarını kullanmaları
mazdı, huzurunuza getirilemezdi.
için bu iki defa müzakereyi şart koşmuşlardır.
Muhterem arkadaşlar, bir kaç kişi tarafından
rejime bir tasaddi yapılabilir. Heyeti CelileniYine nizamnamenin 70 nei maddesi, müstace
liyet talebedebilmek için pek esaslı, mühim se | zin buna aleyhtar olacağını, âlet olmıyacağmızı
üımMetme'toteyisM. Hele Nizamname «ahkâmıma
beplerin mevcudiyetini şart koşmuştur. Memle
göre esbabı ımuicübeden mıahruım. müstaceliyet
ket ölçüsünde, hayati, vahim, müstacel bir hal mi
esbabımdan ımiaJhru/m 4 i/mzıa ile Anayasa tadili
zuhur edecektir? Nedir esbabı mucibe? Zaten
ni hattâ Anayasaınım ihlâl ve iptalini t azamkanun esbabı mucibeden mahrumdur. \ a z ı h ve
mun eden bu teklif gündeme alınamaz, müzamüdellel esbabı nıucibesi yoktur. Beş gün evvel
teklif edilmiş, teklif ekspres süratiyle komis ,1 kere edilemez, royo konamaz. Bu rejime tagad
didir. Böyle bir sui/kasde, böyle bir rejime, alet
yondan çıkıyor ve dağıldıktan sonra üzerinden
ollmaımanızı istirham ediyorum. CSağdatn, aükışbir kaç saat geçmemişken ruznameye ithal edili
yor. Böyle bir şeyi Yüksek Heyetin kabul edece \ Mı)
ğine ihtimal vermiyorum. Bahusus bu kanunun
REİS — Şimdi Nüviıt Bey arikadaşınıızı
derpiş ettiği tahkikat encümenleri ve bu encü
dinlemiş buluınuyorsunuz, R^ızn/aaııeye alınması
menlerin vazife ve salâhiyetlerinin tâyininde
hakkındalki takrir üzerinde vâki beyıanilarmdıa
' ehemmiyet ve müstaceliyet bulmak kabil değil
lâyiha veya teklif in 48 saat geçmeden müzadir. Şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Mec
keresinni mümkün olaımıyacağı Dahilî Niza/mlisi kuruldu kurulalı 169 ve 177 nei maddelere
ıııamenin maddelerini ifade .edereik beyaında bu
göre birçok tahkikat encümenleri kurulmuştur.
lundular. Haki'kaıten kanun teklifleri veya lâ
Bir çokları vazifelerini ikmal etmiş, Heyeti
yihalar basılıp, dağıtıldıktan sonra 48 saat
Umumiyeye •getirmişlerdir. Fakat şimdiye kadar
geçsmedi'kç.e müzaikere edüeımez ikaydı meveuthiç birisinin vazife ve salâhiyetlerinin tevsii za
rureti doğmamıştır. Hiçbir komisyon huzurunu I tur. Yalnız Nizamnamemizde buna ait diğer
maddeler de mevcuttur. Dahilî NizaanMamenm
za gelip, biz vazifemizi ifa edemiyoruz, bizim va
101 nei ımaddesi der k i ; hilâfına Heydti Uîmıızife ve salâhiyetlerimizi tâyin edin dememişler
miıye karar alnradılkça... Şu halde Heyeti Umu
dir, 4 arkadaşın teklifiyle ve müstaeelen böyle
miye
karar verirse ne yapacağız? Müzaikere
bir teklif şimdi huzurunuza geliyor.
edeceğiz. Bu iti/barla tafkriiri Yüiktsie)k Heyete
arz edeceğim ve 48 &aa!t/Lilk müddetin 'geçmesi
Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet
beklenilmeden görüşülimıesi yüksek tasvipleıüMeclisinin gündemine alınması lâzımgelen o de
ıiıize iktiran ederse mezkûr teklif ruıznıaımeye
rece ehemmiyetli işler var ki, demin bir arkada
alınır ve görüşülür. Madde 101, nıot 50. 50 nei
şım da ifade ettiler, Türk milletinin milyonlarca
notun <atfiyle madde 34 fıfkra 7. 7 nei fıkranın
lirasının suiistimaliyle ilgili olarak birçok zevat
notu 12 dir. Nizaımnameye aykırı bir vaziyet
hakkında, takrirler, hattâ Başvekil de olmak
üzere Divanı Âliye sevk edilmesi talebiyle gelmiş I yoktur. Taikniri 'reylerifniize arz ediyorum; (ka-
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bul '«demler... Etmiy enliler... (Sağdan : «Anlaşılmadı, karışıiklı(k oldu» sesleri)
Aıık'adaşlıarımız .anlaşıillmıadığHiı ifade etmektediler : Tekrar reye ara ediyorum : Teklifin
nıznıaııneye aliinmıaısını fkaibul edenler... Etmiyenler... 133 e 'klaırşı 216 peyle kiaibul edilmiştir. (Sol
dan : allkıışlar )
Heyeti uımuımiiıyesi üzerinde söz isftiyen var
m i l . Şahsımız adıma mı Kâimi Dey?
M. KÂMÎL BORAN (Mardün) — Efendim,
Grup adına konuşacak arkadaşımız var, ben
ondan sonra fconuşıayittn.
REİS — TurİDan Eeyz&oğkı, şja)hsma:z adına
mı, Grup adına mı?
TURHAN FEYZÎOĞLU (SSVaS) — Şahsım
adınla etfiemdkn.
REÎS — Bu taJkdirde KâmM Boran Bey, sı
ramızı Turhan Feyzioğlu'ma veriyor mutsunuz?
M. KÂMİL BORAN -(Mardin) — Veriyo
rum efendim.
REÎS — Şaıhısı adımla, Turhan FeyzioğJfu.
Söz istiyen arkadaşlar lütfen isimlerini kâ
tip arkadaşlara yazdıraınılıar.
TURHAN FEYZÎOĞLÜ (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım, Türfciye Büyük Millet Meclaısi bugüm tarihî günlerimden foirisinii yaşıyor.
Bu Büyülk Meclis Türk milletimin en 'kara
günleri gibi görünen günlerde, yurdu dört
taraftan istilâya feaKkışan düşmanları yere ser
miş olan Meclistir.
Bu Meclis, ımillî hâ'kknüyeti, düşmaml'a iş
btirliğü yapan âeiz ve hadlerin eliındeın koparıp
altmış, Saltanatı yılkıp Cumhuriyeti teslis etmiş
şerefli 'bir Meclistir.
Bu Meclis, Türk devrimi denilen büyük ese
ri başarmış, ibu milleti Ortaçağ müesseselerinden
kurtarıp yirminci yüzyıla getirmiş olan Meclis
tir.
Bu Meclis, kadın erkek bütün Türk vatan
daşlarına eşit haklar tanımış; içtimai, iktisadi,
siyasi hamilelerle aziz milletimizi daima ileriye
doğru koşturmuş ve büyük Atatürk'ün göster
miş olduğu hedefe, Çağdaş medeniyet seviye
sine doğru hızla yükseltmiş olan Meclistir.
Nihayet bu Meclis, Türk vatandaşlarının
insan y e vatandaş haklarından tam olarak is
tifade edebilmelerini sağlıyan, insan haysiye
tine uygun yegâne rejim olan Batılı mânada
demokratik rejimi bu topraklarda gerçekleştir-
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miş olan Meclistir. Sadece adı demokrasi olan
«Doğu demokrasisi» denilen malûm memleket
lerin demokrasisini değil, Batılı mânasiyle ha
kiki demokrasiyi bu topraklar üzerinde gerçek
leştirmek için hamleler yaparak, milletimizin en
az 120 yıldan beri devam eden hürriyet müca
delesini zafere ulaştırmış; Türk milletini, sade
ce müşterek savunma cephesinin kuvvetli bir
uzvu olarak değil, fakat aynı zamanda fikir
olarak, hayat anlayışı olarak; sadece madde ola
rak değil, aynı zamanda mâna olarak hür mil
letler camiasının, NATO camiasının şerefli bir
âzası haline getirmiş olan büyük bir .Meclistir.
Muhterem arkadaşlarım, büyük eserler, bü
yük ideallerin mahsulüdür. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, bir arkadaşımızın tâbiri ile, «Göğ
sünde İstiklâl madalyası sallanan» bu Meclis, *
kuvvetini haktan almıştır, halktan almıştır.
Dört milletvekili arkadaşımızın getirdikleri
ve alelacele müzakere edilmesini istedikleri bu
kanun teklifi ile, Büyük Meclisin hak yolundan
ayrılması; kendi yaptığı Anayasayı bir hiç mer
tebesine indirmesi; daima ileriye bakmış, daima
ileriye bakmış, daima milleti ileri götürmüş olan
Büyük Meclisin sert bir dönüşle siyasi hayatımı
zı 15 yıl, 30 yıl, hattâ bâzı bakımlardan 100 yıl
geriye götürmesi istenmektedir. (Sağdan, bravo
sesleri)
Muhterem arkadaşlarım; bu millet 14 yıldan
beri çok partili bir rejimin içinde yaşamıştır.
Hürriyetleri uğrunda sayısız vatandaşlar, isim
siz vatandaşlar, binbir fedakârlığa katlanmasını
bilmişlerdir. En şiddetli tedbirlerle kurulmak
istenecek bir baskı rejimi, geçici olmaya mah
kûmdur. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar)
Fakat, benim aziz arkadaşlarım, muhterem
arkadaşlarım; bugün reylerinizle Meclis zabıt
larına bırakacağınız izler geçici olmıyacaktır.
Vereceğimiz reyler bu Meclisin tarihinde, bizim
ve çocuklarımızın hayatlarında ebediyen yaşıyaeaktır. (Sağdan, bravo sesleri)
Şu anda Türkiye'de demokratik rejini bir ta
rihî dönüm noktasına gelmiştir. Köyde ve kentte
her siyasi teşekküle mensup ve bağımsız' milyon
larca vatansever, milyonlarca hürriyet sever va
tandaş gözlerini Büyük Millet Meclisine! dikmiş,
ümitlerini ona bağlamıştır. Hattâ şu anda, muh
terem arkadaşlar, bütün medeniyet âlemi gözle
rini 1950 senesinde serbest, eşit ve dürüst bir se-
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çimle iktidar değiştirmeyi başarmış, dünyanın , lak, bir Meclis olarak düşünülmemiştir. Türki
ye Büyük Millet Meclisi kendi yaptığı Anayasa
hayranlığını kazanmış olan bu büyük milletin
nın hükümleriyle bağlıdır. Türkiye Büyük Mil
şerefli mümessillerine dikmiş, 10 yıldan beri git
let Meclisi, kendi yaptığı Anayasa'nın hüküm
gide gelişeceği yerde zaman zaman geriye gitmiş
lerini ancak muayyen usullere tâbi olarak de
olan demokratik rejimin, şu son darbelerle, ne
ğiştirebilir. Bâzı hükümlerini değiştirmeye te
hale geleceğini ilgiyle takibediyorlar.
şebbüs dahi edemez. Türkiye Büyük Millet Mec
Sevgili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Mil
lisi Türklerin âmme haklarını iptal etmek salâ
let Meclisinden çıkacak olan kararın tarihî bir
hiyetine sahip değildir. Türkiye Büyük Millet
karar olduğu hususunda, dün encümende hiçbir
Meclisi, kendisinin dahi sahibolmadığı salâhiyet
arkadaşımızın şüphesi yoktu. Bugün de hiçbir
leri bir heyete devir ve tevdi etmek imkânına
arkadaşımızın şüphesi olmadığından eminim.
malik değildir.
Geçici parti menfaatlerinin üstünde, hür ve eşit
seçimle bertaraf edilmesi ümidi kaybedilen si
Türkiye Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti
yasi rakiplerini bir yolunu bulup bertaraf etme
nerede başlar, nerede biter? Bu mesele bu çatı
gayretlerinin ötesinde, Türk Anayasasına riayet,
altında en etraflı şekilde münakaşa edilmiş ve
yapılmış yeminlere sadakat ve Türk demokrasi
803 sayılı bir Meclis kararma esas teşkil eden
sine hürmet duygularının müzakerelerimize hâ
Anayasa Komisyonu mazbatasiyle berraklığa
kim olmasını ve sonunda hakkın, hürriyetin ve
kavuşturulmuştur.
Türk demokrasisinin bu müzakerelerden muzaf
Dün encümende izah ettim, tekrar arz edeyim.
fer çıkmasını Cenabı Haktan niyaz ediyoruz.
Hakikaten tarihî bir vesika olan, bütün âmme
(Sağdan, bravo sesleri)
hukuku mensuplarının, rejimimizin ve Anayasa
Muhterem arkadaşlarım; getirilmiş olan tek
mızın temel vesikalarından biri olarak ele aldık
lif baştanbaşa Anayasaya aykırıdır, iktidar
ları 803 sayılı Meclis Kararının, Teşkilâtı Esa
partisi saflarında bulunan bir muhterem arkada
siye Encümeni mazbatasında geçen bâzı pasaj
şımızın da dün ifade ettiği gibi, bu teklif yalnız
larını müsaadenizle huzurunuzda okuyayım.
Anayasamızın ihlâli değil, adlî kanunlarımızdan
Encümen Reisi Muğla Mebusu merhum Yu
birçoklarının da iptali mânasına gelecek bir tek
nus Nâdi Beydir. Celâl Nuri Bey, 1924 tarihli
liftir. Bu teklifin kabulü teşri, icra ve kaza uzuv
Anayasamızın mazbata muharrirliğini yani söz
ları arasındaki münasebetlerde tam bir teşevvüş
cülüğünü yappmış olan ve bu Anayasanın ru
yaratacaktır. Anayasayı fiilen iptal eden, birçok
hunu elbette iyi bilen rahmetli milletvekili 803
hükümlerini tamamen ilga mânasını taşıyan bu
sayılı Karara esas teşkil eden mazbatayı imzahteklifin bu şekilde usulsüz olarak müzakere edil
yanlardan biridir.
mesi dahi yersizdir.
«Malûm olduğu üzere» diyor 2 Nisan 1934
Biraz önce Nüvit Yetkin arkadaşım, teklifin
tarihli mazbata, «Teşkilâtı Esasiye kanunları
gündeme alınmasının dahi Anayasaya aykırı
Devlet uzuvlarının salâhiyetlerini tâyin eder.
olduğunu belirten sözlerinde yerden göğe kadar
Bizde teşri ve icra Türkiye Büyük Millet Mecli
haklı bulunuyordu. Bunun delillerini arz ede
sinde bulunup, bunlardan teşriî salâhiyetini Bü
ceğim.
yük Meclis kendisi istimal ederse de, icra salâ
Aziz arkadaşlarım; teklifi yapmış olan arka
hiyetini - Teşkilâtı Esasiye Kanununda tasrih edi
daşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve
len hususlar haricolmak üzere - ancak kendi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinden çıka
arasından intihabettiği Reisicumhur ve onun tâ
cak siyasi tahkik encümenlerini âdeta «Kaadiri
yin ettiği icra Vekilleri Heyeti marifetiyle is
mutlak» olarak düşünmektedirler. Yanıldıkları
timal eder. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 7 nci
asıl nokta işte budur. Bir demokratik rejimde,
maddesinin şu hükmü, Büyük Meclisin icra işi
hiçbir şahıs, hiçbir organ kaadiri mutlak değil
ni bizzat yapmasına mânidir.»
dir. Demokrasilerde esas, organların birbirini
Muhterem arkadaşlarım, elimizde bulunan
frenlemesi, heyetlerin ve salâhiyetlerin birbirini
Anayasa
iki salâhiyetin Türkiye Büyük Millet
frenlemesi ve hiçbir şahsın veya zümrenin
Meclisinde toplandığını açıkça ifade etmiştir :
kaadiri mutlak haline getirilmemesidir.
Teşri ve İcra. Bunlardan teşri salâhiyetinin MecTürkiye Büyük Millet Meclisi kaadiri mut-
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Üs tarafından bizzat kullanılacağını, icra salâ
hiyetinin ise 7 nei maddede gösterilen heyet ta
rafından kullanılacağını belirtmiştir.
Meclisin kabulüne mazhar olan şu mazbata
açıkça söylüyor ki, icra yetkisini Meclisin biz
zat kullanmaya teşebbüs etmesi dahi Anayasa
nın 7 nei maddesini iptal etmek mânasına ge
lir. Anayasamız, icra salâhiyetinin dahi Meclis
tarafından bizzat kullanılmasına mânidir. Prensibolarak, icra salâhiyeti, Anayasamızın 5 nei
maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin
malı olarak gösterilmiştir. 5 nei madde diyor k i :
(Teşri salâhiyeti ve icra kudreti Büyük Millet
Meclisinde tecelli ve temerküz eder.) Buna rağ
men, kendinize aidolan icra kudretini 7 nei mad
de mucibince başka bir heyet, îcra Vekilleri He
yeti vasıtasiyle kullandığımıza göre, Meclis ola
rak, icra işini bizzat yapmamız Anayasaya ay
kırıdır. Mazbatada tasrih edilen hakikat işte
budur.
Kaza hakkına gelince, vaziyet çok daha baş
kadır. Çünkü Meclis, nazari bakımdan bir ku
ru mülkiyet şeklinde dahi, kaza hakkına sahip"
değildir. Kaza hakkı, Anayasanın 8 nei maddesi
icabı olarak, Büyük Millet Meclisi adma değil,
Türk Milleti adına vazife gören müstakil mah
kemelere aittir. 8 nei madde («Hakkı kaza, mil
let namına, usulü ve kanunu dairesinde müsta
kil mahakim tarafından istimal olunur») der.
BURHAN BELGE (Muğla) — Hepsi mil
let adma, hepsi millet adma!
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bey
efendiler, bu mantıkla lera Vekilleri Heyeti de
millet adma vazife görür diyebilirsiniz. Ama
îcra Vekilleri Heyeti Meclise niyabeten iş gö
rür. lera Vekilleri Heyeti Meclis adma iş görür.
Mahkemeler için vaziyet tamamen başkadır.
Mahkemeler Büyük Millet Meclisinin mahkeme
leri değildirler, millet adma icrayı kaza eder
ler. Bizim tavassutumuz olmadan; bizden geç
meden, doğrudan doğruya millet adma adalet
dağıtırlar.
îcra Vekilleri ile mahkemeler arasındaki fark
budur. îcra kudretinin asıl sahibi Meclis oldu
ğunu Anayasa söylemiştir. Buna rağmen, (îcra
vazifesini îcra Vekilleri Heyeti yapar, Meclis
bunu dahi bizzat yapamaz) denmiştir.
Mazbatadan kazai kuvvetle alâkalı kısmı oku
yayım; Yunus Nadi Beyin başkanlığındaki, Ana
yasa Komisyonıı mazbatası şöyle devam ediyor:
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«Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 8 nei maddesi
ise tesri ve icradan ayrı, yalnız mevcut hukuki
mevzuata göre muhalif iddialar arasında hakkın
nerede olduğunu beyandan ibaret kaza işini, usul
ve kanun dairesinde tesis olunacak mahkemelere
vermiştir.» Devanı ediyor mazbata : «Demek
oluyor ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz salâhi
yetleri şu yolda taksim etmiştir : Teşri salâhi
yeti Büyük Millet Meclisi tarafından istimal olu
nabilip, hattâ bir kanunu âdi ile teşriî uzva ait
her hangi bir salâhiyet Hükümete devrolunamaz... îcra salâhiyeti, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun tasrih ettiği hususlar mahfuz kalmak şartiyle, Büyük Meclis tarafından doğrudan doğru
ya ve bizzat kullanılamaz...
Teşkilâtı Esasiye vâzıı kanununun, salâhiyet
demeyip hak diye tavsif ettiği «kaza işine ge
lince; 8 nei madde mucibince müstakil mahkeme
lere verilmiş olup 54 neü maddede beyan olun
duğu üzere bu hakkın T. B. M. Meclisi ve îcra,
Vekilleri Heyeti tarafından her hangi bir su
retle istimalinin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 8
ve '54 neü maddelerini ihmal ve iptal demek ol
duğu pek açıktır» (Sağdan bravo sesleri) Tekrar
ediyorum: «..Teşkilâtı Esasiye Kanummun 8 nei
ve 54 neü maddelerini ihmal ve iptal etmek de
mek olduğu pek acıktır» (Sağdan bravo sesleri.)
Teklifi savunan arkadaşlar ise diyorlar ki;
«kaza hakkı da dâhil olmak üzere, bütün haklar
Büyük Millet Meclisinindir.» Dün, encümende
böyle sözler dinledik. Kâh, verilen salâhiyetin
kazai olmadığını; kâh verilen salâhiyetlerin kazai
olduğunu; fakat Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin teşriî, icrai ve kazai kudretlerin hepsine bir
den malik bulunduğunu; istediği salâhiyeti iste
diği heyete deviredebileceğini savundular. Bu
mütenakız iddiaların ikisi de yanlıştır.
iletiri I en kanun teklifi 15 kişilik bir siyasi
heyete kazai salâhiyetler vermektedir.
Büyük
Millet Meclisi kazai hakka sahip değildir ki,
bir encümenine bu salâhiyeti deviredebilsîn. Bu
nun biı- delilini daha arz edeyim, arkadaşlar.
Arz edeceğim husus Anayasa yapılırken müna
kaşa mevzuu olmuştur. Yıllar sonra yine bu Mec
liste birçok defa konuşulmuştur.
1924 Esas Teşkilât Kanunu müzakere edilir
ken faal rol oynamış bir milletvekili bir gün bu
kürsüye çıkıp bu hususu bütün berraklığı ile izah
etmiştir. O husus şudur. Elimizdeki kanuna
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bakarsak görürürz ki; ikinci fasıl «vazifei teşteşriiye» başlığını taşır. Üçüncü fasıl «vazifei
icraiye» başlığını taşır. Fakat mahkemelerden,
kaza hakkından bahseden dördüncü fasıl «vazi
fei kazaiye» başlığını değil, «kuvvei kazaiye»
başlığını taşır. Bu, tesadüfi değildir arkadaşlar.
İcra ve teşri salâhiyetleri tek bir kuvvet olarak
bu Mecliste toplandığı için, ikinci fasıl bunlar
dan teşrie aidolan vazifelerin nasıl yapılacağını;
üçüncü fasıl ise icra vazifesinin nasıl yürütüle
ceğini söylüyor. İcra kuvvetini vekillere vermiyor,
sadece vazifeyi veriyor. Ama kaza organlarına
sadece bir salâhiyet değil, bir kuvvet veriyor.
Kuvvetler birliği, «tevhidi kuvva» denilen şey,
hakikatte icra ve teşri kuvvetinin bu Mecliste
toplanmasından ibarettir. Yoksa anayasamız müs
takil bir kaza kuvveti kabul etmiş ve müstakil
bir kaza kuvvetini kabul ettiğini, daha faslın ba
şında «kuvvei kazaiye.» tâbirini kullanmak sure
tiyle belirtmiştir.

rini tasdik etmek bir kazai salâhiyet sayılabi
lir. Cezaların affı, tecili bir kazai salâhiyet
sayılabilir. İcra Vekilleri Heyeti mensupla
rından birisinin vazifesi ile ilgili mesuliyeti
mevzuubahsolduğu
zaman, Türkiye Cumhu
riyeti sınırları içinde hazırlık tahkikatını, hattâ
ilk tahkikatı yapacak başka bir merci mevcudolmadığı için, bunu da Türkiye Büyük
Millet Meclisi yapacaktır. Bu da bir kaza sa
lâhiyetidir. Ama bu gibi istisnalar dışında,
umumi bir kaza salâhiyeti yoktur. Arkadaşı
mız, îlhan ArsePin kitabından sadece «Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bâzı kazai salâhi
yetleri vardır.» cümlesini okuyup, devamını
okumadı. Halbuki Profesör açıkça eliyor k i ;
«Bundan çıkan netice şu olmaktadır ki; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Esas Teşkilât Ka
nuniyle bu şekilde teker teker belirtilen salâ
hiyetler dışında hiçbir kazai salâhiyet istimal
etmiyecektir.»

Anayasanın 54 ncü maddesinin ilk Anayasa
projesindeki şekli, icra ve teşri kuvvetlerinin
mahkemelere müdahale edemiyeceğini söylüyor
du. 54 ncü madde Mecliste konuşulurken buna
şu şekilde itiraz edildi: «Biz ayrı bir icra kuv
veti, ayrı bh^teşyi kuvvet kabul etmedik.» Bu
nun üzerine, projedeki «icra kuvveti», «teşri
kuvveti» sözleri kaldırıldı. Yerine «T. B. M. M.
ve İcra Vekilleri Heyeti mahkemelere hiçbir su
retle müdahale edemezler» hükmü kondu. Fakat
hiç kimse «kaza kuvveti» tâbirine itiraz etmedi,
ayrı bir «kaza kuvveti» nin mevcudiyeti kabul
edildi.
Bu temel nokta üzerinde bu kadar ısrar et
memi arkadaşlarım mazur görsünler. Mesele
nin esası burada toplanıyor.
Yalnız, dün bir arkadaşımız encümende bir
hukuku esasiye otoritesinin eserinden bahse
diyorum diyerek, Ankara Hukuk Fakültesi
Esas Teşkilât Hukuku Profesörü îlhan ArsePin kitabından bir cümle okudu ve dedi ki :
«Büyük Millet Meclisinin kazai hakları da
vardır.»
îlhan ArsePin eserine dayanıldığma göre,
bu arkadaşımızın bu mevzudaki görüşlerini
birkaç kelime ile burada da arz etmeme mü
saadelerinizi istirham edeceğim.
İlhan Arsel arkadaşımız, açıkça şu hususu
belirtiyor : Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bâzı kazai salâhiyetleri vardır, tdam hükümle-

İşte, eserine istinadedilen zatın hakikatte
söylediği budur. Teker teker tasrih edilen hu
suslar dışında. Meclis kazai salâhiyet istimal
edemez.
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Binaenaleyh, umumi bir kazai salâhiyeti
yok ki, arkadaşlarımızın teklifinde olduğu gibi,
Büyük Millet Meclisi, kendi içinden seçeceği
bir encümene Cumhuriyet Müddeiumumisine,
sorgu hâkimine, sulh hâkimine ve askerî adlî
âmirlere tanınan bilcümle hak ve salâhiyetleri
tanıyabilsin. Hiçbir hakiki ve hükmi şahıs
kendisinin sahibolmadığı bir salâhiyeti başka
sına devredemez. Tâ Romalılardan beri cari
olan bir hukuk prensibine göre, hiç kimse
haiz olmadığı bir salâhiyeti vekiline devre
demez. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi
sinin dahi haiz olmadığı bir salâhiyeti bir en
cümene devredemez. Türkiye Büyük Millet
Meclisine Meclis olarak tanınmamış olan bir
salâhiyetin, Meclis gruplarından birinin için
den seçilen on beş kişilik bir siyasi heyete ve
rilmesi asla mutasavver değildir; bu hareket
Anayasanın iptalidir,
ilgasıdır arkadaşlar.
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar)
Şimdi, büyük bir hukuk otoritesinin bu
noktadaki görüşünü de kısaca, birkaç kelime
ile, arz etmeme müsaadenizi rica edeceğim.
Talebesi olmakla iftihar ettiğim kıymetli
hukuk âlimi Sıddık Sami Onar, açıkça şunu
yazmıştır : (Anayasamız icradan bahsederken
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«salâhiyeti ieraiye» tâbirini kullandığı halde,
Halbuki vatandaş Ahmet, Mehmet hakkında
kazadan bahsederken «kuvvei kazaiye» demek , müddeiumumiler, sorgu hâkimleri tahkikat ya
suretiyle B. M. Meclisinin kaza fonksiyonu ile J par.
hiçbir surette alâkası olmadığını ve Meclisin
Bir Vekil, vekillikten ayrılmış olsa dahi, ve
kaza kuvvetini haiz bulunmadığını tasrih ederek
kil olduğu sırada vazifesi ile ilgili olarak işlediği
teşriî ve icrai fonksiyon ile kazai fonksiyon ve
bir isuçtan dolayı hiçbir «avcı tarafından sorguya
bunları ifa eden organlar arasında büyük bir
çekilemez, hiçbir sorgu hâkimi önünde hesap ver
farkın mevcudiyetini kabul ettiğini belirtmiştir.
mez. Onun hakkında hazırlık tahkikatını .savcı .sı
Âmme hukuku ile uğraşan bütün tanınmış
fatı ile bu Meclisin bir encümeni yapar, onun
ilim otoriteleri - birçoklarının eserleri buradadır,
hakkında ilk tahkikatı da sorgu hâkimi sıfatiyilo
fakat Yüksek Heyetinizi yormamak için okumu
yine bu Meclisin bir encümeni yapar ve son tah
yorum - bu kanaattadır. Aksi tezi savunan arka
kikatın açılmasına Meclis Umumi Heyeti karar'
daşlarımız, «Türkiye de kaza kuvveti teşriî orga
verir.
nın elindedir, ayrı bir kaza kuvveti yoktur, B. M.
Şimdi getirilen kanun, 169 ncu maddeye göre;
M. kaza hakkına sahiptir.» tezini savunan bir ilim
kuruları encümenlerle yani vekiller ve suç ortak
adamı, varsa, getirsinler, mütalâalarını burada
larının '.mesuliyetiyle ilgili Ibir kanun değildir.
okusunlar. Ama, dün Hadi Tan'ın yaptığı gibi,
Eğer getirilen teklif sadece vekilin veya. suç or
yalnız bir cümleyi okuyup arkasını tamamlama
taklarının mesuliyetiyle ilgili bir teklif olsa idi,
dan değil, lütfen eserdeki teze sâdık kalarak oku
Tahkikat Encümeninin Cumhuriyet Savcısı, sor
sunlar.
gu hâkimi (salâhiyetlerin i haiz olması tabiî karşı
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Büyük Millet
lanırdı. Fakat o zaman da hususi bir kanuna
Meclisinin istisnai olarak kabul edilen ve teker
ihtiyaç duyulmazdı. Çünkü, esasen buna dair
teker belirtilen salâhiyetlerden birisi elbetteki
İçtüzükte hüküm var, Büyük Millet Meclisinin
Meclis tahkikatıdır. Gelelim Meclis tahkikatına:
tefsir kararları var. Bahriye Nazırı İhsan, Suat
İçtüzüğümüz iki türlü Meclis tahkikatı kabul
Hayri ÜrgüMii, Mükerrem Sarol ve diğer birçok
ediyor. Birisi 169 ncu maddeye göre, diğeri 177
vekiller hakkındaki tahkikatlarda vazife gören
nci maddeye göre kurulmuş olan encümenlerin
encümenler, pekâlâ sorgu hâkimi gibi şahit din
yapacağı tahkikat...
lemiş, ehlivukuf dinlemiş ve hattâ tevkif kararla
rı, arama kararları vermiştir. Vekiller ve suç or
177 nci maddenin başlığı; bu maddenin mahi
takları
hakkında başka bir merci bulunmadığı,
yet ve maksadı hakkında fikir verir. Bu başlık
ve vekil hakkında tahkikat yapabilecek olan ye
şudur :
«Mesuliyeti mucibolmıyan işler hakkında tah- I gâne savcı ve sorgu hâkimi bu Meclisin kuraca
ğı encümen olduğu için, gerekli kazai salâhiyet
kikat»
Yani, Meclisin bir mevzu hakkında re'sen bil- I ler bu encümene verilmiştir. Eeşat Akşemisettingi edinmek istemesi halinde ve mesuliyeti mucip I oğlu'nun teklifine lüzum olmadan verilmiştir.
(Sağdan; Ibravo sesleri) Mevcut hükümler kâfi,
olmıyan işler hakkında bilgi toplamak için yap
bütün bunlar yapılmış, hattâ bâzı vekiller Yüce
tığı tahkikat. (Sağdan, bravo sesleri)
Divana sevk edilmiştir. Getirilen 'teklif, 169 ve
169 ncu maddeye göre yapılacak tahkikatın
mahiyeti ayrı ve hakikaten kazai. Arz edeyim : I 177 nci maddeleri ayırmıyor. Getirilen teklif, ga
zete ve gazeteci, matbaa ve matbaacı, mebus, as
Bir vekilin suç işlediği, vazifesini sniistimal
ker, hâkim, polis, Devlet memuru veya her hangi
ettiği, hakkı olmadığı halde tahsisat kullandığı,
bir vatandaş ile alâkalı olarak her türlü kazai
hısım, akrabasını kayırdığı, milletin, sırtından şu
nu Ibunu zengin ettiği hallerde, bu suçların tah- I tahkikatı siyasi bir heyete yaptırmak istiyor. Bu
kikatmı yapacak bir savcı var mıdır? Türkiye'de I heyete mebuslar da, bütün Devlet kadrosundaki
zevat da, basın, mensupları da, bütün vatandaşlar
hiçbir savcı buna yetkili değildir. Bu fiillerin
ilk tahkikatını yapacak bir sorgu hâkimi var mı- I da dâhil olmak üzere, herkes hakkında savcı gibi,
dır? Yoktur. Meclis yapacaktır bu tahkikatı. Ana- I sulh hâkimi gibi, askerî adlî âmir gibi kazai sa
lâhiyetler kullanmak imkânını veriyor. Getirilen
yasa ve İçtüzük bunu emrediyor. Çünkü vekilin
teklif, birçok başka bakımlardan olduğu gibi bu
vazifesi ile ilgili suçundan dolayı onu ancak Yü
ce Divan yargılar.
J bakımdan da Anayasaya aykırıdır.
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Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, 83 ncü madde
siyle «Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkeme
den başka bir mahkemeye celp ve sevk olunamaz»
hükmünü sevk etmiştir. Buradaki mahkeme kay
dı, yalnız son tahkikat için değildir arkadaşlarım.
Vatandaşlar, normal olarak, suçu işledikleri yere
yakalandıkları yere veya suçun nevine göre mu
ayyen kaza organlarının hükmüne tâbidir. Vatan
daş suçunun mahiyetine, suç. yerine göre falan sor
gu hâkiminin, filân savcının, filân ceza mahkeme
sinin vey^a toplu basın mahkemesinin hükmüne tâ
bidir. Vatandaşların, normal olarak tâbi oldukları
bu kaza organlarının dışında bir kaza organının
huzuruna sevk edilmesini dahî Anayasa menetmiştir. Müstakil kaza organları dışında, vatandaş
ları siyasi bakımdan belki de rakipleri olan bir
siyasi heyetin önünde tahkika tâbi tutmak büsbü
tün vahimdir. Böyle bir şey Anayasayı yapan
ların aklından bile geçmemiştir. Vatandaşları,
tabiî hâkimler dururken, siyasi bir heyetin, hattâ
siyasi rakiplerinden müteşekkil) bir heyetin önü
ne sevk edip ilk tahkikat yaptırmak, Anayasaya
da, İnsan Hakları beyannamelerine de aykırıdır.
Böyle bir usulün, Anayasayı yapanların aklın
dan dahi geçmediğini Hüseyin Ortakcıoğlu ve
Kesat Akşemsettinoğlu arkadaşlarımızın bilme
mesine ihtimal vermiyorum. Neden Sbu teklifi ge
tirmişlerdir, izahını biraz sonra yapacağım. Ve
killer hakkında Meclise tanınmış olan ve tanın
ması zaruri olan bir salâhiyeti bütün vatandaş
lara teşmil etmek gibi Anayasaya aykırı bir yola
gidilmekle pek tehlikeli bir çığır açılmaktadır.
Arkadaşlar, bir noktayı daha belirteyim.
177 nci maddeye göre kurulan encümenlerin sa
lâhiyetlerinin ne olacağı meselesi bu Mecliste
konuşulmuştur. Meclisin 'bu mevzuda bir de ka
rarı vardır. Millî Saraylardan çalman eşyalar
dolayısiyle, - 1950 de mebus seçilmiş arkadaşla
rımız bilirler - Bir tahkikat açılmıştır. Meclis
Hesaplarını İnceleme Komisyonuna Millî Saray
lardan çalman eşyalar konusunda bilgi edin
mek üzere 177 nci maddeye göre tahkikat yet
kisi verilmiş ve 'bu komisyon tereddüde düşmüş,
«Benim salâhiyetim nedir?» diye sormuş... Yüce
Divana sevk lüzumu olup olmadığını tahkik için
vekilleri sorguya çeken ve 1'69 ucu maddeye
göre kurulmuş olan encümenlerin salâhiyetleri
belli. Ama 177 ye göre kurulan komisyonun
salâhiyeti nedir? O tarihte ilk defa tatbik edili
yor hu 177 nci madde. Mesele Anayasa Komisyo-
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nuna havale edilmiş. Anayasa Komisyonu Reisi
merhum Refik Şevket İnce. Uzun müzakereler
den sonra encümenden ekseriyetle bir karar sâ
dır olmuş, Refik Şevket merhum muhalif kal
mış. Bu mazbatanın müzakeresi sırasında muha
lif kalanlar arasında 177 nci maddeye göre ku
rulan encümenlerin, (Bırakınız sorgu hâkimliği
ve sulh hâkimliği salâhiyetlerini kullanmayı)
bu encümenlerin sabit dahi dinlemesini mümkün
görmiyenler arasında, şimdi yerinden sık sık
itiraz eden Nusret Kirişcîoğlu arkadaşımız da
var, 'zabıtlara göre. (Sağdan; gülüşmeler)
NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Sakarya) — Ben
o tarihte mebus değildim. Hilafı hakikat be
yanda bulunuyorsun.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Za
bıtlar meydanda, o tarihte Çanakkale mebusu
idiniz. 31 . I I I . 1952 tarihli zaptın fotokopisini
de neşrederiz. Şimdi gösteririm, acele etmeyin.
Esat Budakoğlu arkadaşımız, Müçteba Iştın,
Muammer Obuz, Muzaffer Kurbanoğlu, Semi
Ergin, Refik Şevket İnce o tarihte şu tez lehin
de oy kullanıyorlar: «Bilgi edinmek için kuru
lan bu encümenler sahil dahi dinliyemez, bir
vesikaya dahi elkoyamaz.» Mesuliyeti mueibolmıyan alhvalde tahkikat, sadece bir meseleyi
tetkik edip tenevvür etmek, bilgi edinmek ve
bunu Meclise arz etmek için yapılır. Hulâsa bu
encümen şahit bile dinliyemez diyorlar. Ekse
riyet aksi istikamette tecelli ediyor. Nusret Kirişuioğlu, Çanakkale Mebusu reddedenler ara
sındadır. Zabıt ceridesi sayfa 141 de yazılı. Yu
nus Muammer Alakant ekseriyet tezinin sözcü
sü. O zaman Yunus Muammer Alakant 177 nci
maddeye göre kurulacak enuümenlere kazai sa
lâhiyetler verilmesini değil; sadece şahit din
lemek, evraka el koymak, ehlihibreye müracaat
etmek gibi basit salâhiyetler tanınmasını savu
nuyor ve hattâ, hakikatte bunlar kazai salâhi
yetler bitte sayılmaz» diyor. Bu arada yine di
yor ki, «Muhalefete ve iktidara mensup arka
daşların endişeleri yersizdir. 177 nci maddeye
göre kurulacak encümenlere sabit dinlemek ve
saire gibi mahdut salâhiyetler tanımak bu en
cümenlerin salâhiyetlerini meselâ Halk Partisi
ne karşı, bir muhalif partiye karşı ilerde kul
lanmalar gibi bir netice doğurmaz. Bu gibi en
dişeler vahimeden ibarettir» ve saire... Bu temi
nat verilerek tefsir kararı çoğunlukla almıyor.
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Arkadaşlar, bakınız nereden nereye gelmi*şiz. O zamanki muhalefet ne kadar ileriyi gör
müş. Allaih rahmet ey'leye, Refik Şevket înce
o günkü tefsir kararma bile muhalefet şerhi
yazarken "bugünleri nasıl görmüş. 177 ııci mad
deye göre kurulacak tahkikat encümenlerine
şahit dinlemek gibi mahdut ve masum salâhi
yetleri verirken, bunun arkasından neler çıka
cağını Esat Budafeoğlu ve Sıtkı Yırealı nasıl
da görmüşler...
Aradan zaman geçmiş.. Şimdi, gerek 196 ya,
gerekse 177 ye göre kurulacak encümenlere
Türkiye Büyük -Millet. Meclisinin ve icranın
dahi haiz olmadığı 'birtakım elâstiki, adeta hu
dutsuz 'salâhiyetler ve sorgu hâkimlerinin, sulh
hâkimlerinin haiz olduğu birtakım kazai yet
kiler verilmek isteniyor.
Dün Sıtkı Yırealı arkadaşımızın encümende
söylediği gibi, örfi idareye '"bile tanınmıyan sa
lâhiyetler, ortada bir örfi idare ve bu idareyi
gerektiren sebepler yok'keıı, bir siyasi heyete
tanınmak isteniyor. G<ene Sayın Yırealı, dün
bir noktayı pe'k berrak 'bir şekilde izah etti:
Bu encümenler tedbir için değil, tetkik için
kurulur. Halbuki arkadaşlarımızın getirdikleri
teklif, bu encümenleri siyasi tedbir encümenle
ri haline getiriyor. Hem de nasıl... Gene arka
daşımızın tâbiri ile söyliyeyim; icranın yanın
da fuzuli bir organ, adeta fcir apandis vücutla
getiriyor. Ve yine Yırealı arkadaşımızın dahi
belirttiği gibi, hu teklif, ihtiva 'ettiği hüküm
ler bakımından, yalnız Anayasamızı iptal et
mekle kalmıyor, yürürlükte fculunaıı birçok ad
lî ve usulî kanunlarımıza talban tabana zıt bir
takım. »esaslar getiriyor.
Bir an için örfi idarenin salâhiyetini düşü
nür ve getirilen teklifle 'bu siyasi heyete tanın
mak istenen salâhiyetleri mukayese edersek
Anayasanın ne mertebe çiğnenmek istendiğini
daha açık olarak görürüz.
Muhterem arkadaşlar; örfi idare ne gibi hal
lerde ilân edilir? Bunu Anayasamız tasrih et
miştir: Harfc hali, yakın harb tehlikesi, fiilî
ayaklanma ibi. örfi idarenin ihdasını icahettiren ve Anayasamızda tahdidi olarak österilen
bu hallerde örfi idareye verilen salâhiyetler
dahi, fcu teklifle siyasi heyete verilmek istenen
salâhiyetler kadar elâstikî, sınırları
belirsiz
ve murakebeden uzak salâhiyetler değil, örfi
idare halinde dahi, vatandaş siyasi rakiplerinin
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huzuruna veya siyasi rakipleri olmasa bilej siyasi
bir heyetin huzuruna çıkarılamaz, örfi idare
halinde dahi millet adına vazife gören müstakil
kaza organının «örfi İdare Mahkemesi» denilen
ve siyasetle alâkası olmıyan bir .mahkemenin
huzuruna çıkarılır. (Sağdan, 'bravo sesleri, al
kışlar) Bu teklif, örfi idare halinde dahi vatan
daşın ihmal edileımiyen, iptal edilemiyen, ilga
edilemiyen bir hakkının, ortada örfi idareyi
icafcettirecek bir hal yokken, siyasi bir heyet
marifetiyle iptali teşebbüsüdür. Bu bakımdan
Anayasanın dışında, 'meşruiyet dışında bir tek
liftir. (Sağdan, bravo sesleri)
Arkadaşlarım, örfi idare halinde dahi çok ge
niş salâhiyetlerle teçhiz edilmiş olan komutanın
vereceği kararlar kazai 'murakabeye tâbidir. İti
razı mümkün, aleyhine dâva açılması mümkün
kararlardır. Halbuki, kurulan siyasi heyetin bas
kı tedbirlerine kar*n itiraz yolları kapatılmıştır.
örfi İdare Komutanlığı kararlarının bile; kazai
'murakabeye tâbi olmasını lüzumlu gören «Hu
kuk Devleti» olan bir devlette, hukuk dışı ni
zam kurulmak ve siyasi bir heyetin vereceği her
türlü baskı k a r a n her nevi itirazın dışında, tu
tulmak isteniyor.
Hulâsa, örfi idarede hem yetkiyi siyaset dı
şı bir komutana, siyaset dışı bir müstakil 'askerî
mahkemeye veriyoruz, ham de karanların Tem
yizi var, itirazı var. Getirilen teklif ise tahkikat
yetkisini de, basını susturma, partileri faaliyet
ten alıkoyma yetkisini de siyasi bir heyete veri
yor. Muhalif parti, muhalif basın, muhalif gaze
teci hakkındaki kararı, onun siyasi rakibine al
dıracaksınız, bu kararı türlü itirazın dışında ve
üstünde tutacaksınız, ondan sonra, hukuk reji
mi ve Anayasa, dâhilinde kaldığınızı iddia ede
ceksiniz. Kimse buna inanmaz! Teklifi yapan ar
kadaşlar da dâhil, buna inanan arkadaşın bulunaacğına .ihtimal vermiyorum. (Sağdan, «Bravo»
sesleri)
Demin arz etim, kendisinin sahibolnıadığı
yetkileri bir kimse, bir heyet başkasına devre
demez ki, Meclis kendisinin dahi sahibolrh'adığı
kazai salâhiyetleri içinden çıkardığı bir heyet
teki kimselere versin. Meclis, haiz olmadığı bir
salâhiyeti bir heyete devretmeye 'teşebbüs eder
se, bu karar Anayasanın ve meşruiyetin dışında
dır.
Aziz arkadaşlar, bir noktayı daha ehemmi
yetle dikkatinize arz etmek isterim. Teklif sa-
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hipleri, 'açıkça siyasi mahiyet taşıyan teklifleri
ne, açıkça «Kısa vadeli ve kısa ömürlü» siyasi
parti hesaplarına dayanan tekliflerine bir huku
ki maihiyet vermek için Fransız kanunlarından,
Belçika kanunlarından bahsetmişlerdir. Mehaz
olarak gösterilen bütün bu metinleri tafsil ede
rek Heyetinizi yormak istemem. Yalnız bilhassa
üzerinde durulan Fransız kanununun bu konu
ile ilgili maddesini dikkatinize sunmak ve geti
rilen teklifin gerekçesinde âdeta örnek diye gös
terilen bu metin ile önümüzdeki metin arasında
hiçbir münasebet bulunmadığını, vicdanlarınıza
ve muhakemelerinizin takdirine arz etmek iste
rim.
23 Mart 1.914 tarihli Fransız Kanunu bugün
mülgadır ve yerini 6 Ocak 1950 tarihli bir kanu
nun muaddel 9 ncu maddesine terk etmiştir. Bu
9 ncu madde Fransa'da tahkik encümenlerine
hangi salâhiyetleri veriyor? 9 ncu madde Fran
sız Millî Meclisinin veya Cumhuriyet Şûrasının
kuracağı tahkikat komisyonlarına bir şahidi po
lis memuru veya adliye vasıtasiyle davet imkâ
nını veriyor. Adliyenin bir memuru âmme otori
tesini temsil eden bir memur, bir polis veya bek
çi vasıtasiyle, şahidi davet edebiliyorlar. Madde
nin üçüncü fıkrasına göre, gelmiyeıı bir şahidin
ihzai'en celbi bahis mevzuu olduğu zaman, bu
tahkikat encümenleri re'sen ihzar salâhiyetini
kullanamıyor. İhzar muamelesini ancak Cumhu
riyet savcısına, müracaat suretiyle yapıyorlar.
Parlâmentonun kurduğu heyet savcıya başvu
rup, ihzar istiyor. Bizim memleketimizde, şu ka
nun teklifi ımeveudolmaksızm, hali hazırdaki hü
kümlere göre tahkikat, encümenlerinin şahitleri
davet, hattâ ihzaren celp imkânları var. Kurul
muş olan encümen ihzaren şahit celbetti bile.
Mevcudolmıyan bir yetki demek ki, bizde bu
günden mevcuttur. Biz zaten bugün Fransız ka
nununun çok ilerisindeyiz. Fransız kanununa
göre, davet edilen şahit mazeretini ispat edemez
se, mahkûm olacağı ceza son derece hafif bir pa
ra. cezasından ibarettir*.
Ark adaşlarımızın getirdikleri teklifte ise,
birçok ceza hükümleri açıktan açığa bir tedhiş
rejimi, bir terör rejimi, bir baskı rejimi ihdas
etmeye matuftur. (Soldan, gürültüler) Şahit cel
bi hususunda yetkililer Fransa'dakinden geniş,
üstelik encümenin vereceği kararlara mümamat
halinde bir yıldan, 3 yıla kadar ağır hapis cezası
konmuş. Gösteriniz bana Fransız kanununda,
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encümenin gazete, matbaa kapatma, siyasi faa
liyeti tatil yetkisini!... Gösteriniz cezaları!...
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 10
ncu maddede var.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 10
ncu madde tamaıniyle başka bir ımevzudan bah
seder. Tahkikat encümenleri ile en ufak bir ilgisi
yoktur. Fransız Meclisinin malî statüsünü Mec
lis bütçesinin, Devlet bütçesi içindeki yerini tâ
yin eder... Siz neden bahsediyorsunuz!... Yalan
şahadet halinde veya şahidin encümen huzuru
na, gelip yeminden imtina etmesi halinde tatbik
edilecek hüküm gösterilmiş : Fransız Ceza Ka
nununun 363 ncü maddesi yani normal hüküm
ler uygulanır. Arkadaşlarımızın getirdiği teklif
bilcümle tahkikat encümenlerine bunun çok dı
şında ve üstünde birtakım salâhiyetler vermek
tedir. Bir defa yalan söyliyen şahide verilecek
cezaların iki kat olarak verilmesini emrediyor.
Normal usuller dışında, mühim olan hususlarda
değil, meselâ yalan söyliyen şahide 2 misli, 3
misli ceza verilmiş. Bu kadar mühim değil. Bu
nun üzerinde durmak bile istemeyiz. Fakat bu
encümenlere öyle yetkiler veriliyor ki, bunlar
normal mahkemelerin dahi elinde yok. Matbaa
kapatmak, yüzlerce insanın rızkı ile oynamak
salâhiyeti veriliyor. Gece evinde uyuyan mat
baacı, o matbaada çalışan yüzlerce fikir ve beden
işçileri, gazetede çıkacak olan ve kendilerinin
haberdar dahi olmadıkları yazılardan dolayı sa
bahleyin matbaanın kapandığını ve rızklarının
kesildiğini görecekler. Bu baskı, fikirleri ve ka
naatleri susturmak içindir; matbuatı, matbaa
sahipleri vasıtasiyle de sansür etti mı ek maksa
dını, fikrî ve doğru haberi boğmak maksadını
güdüyor. Matbaa kapatmak yolu, yüzlerce sene
evvel Batı memleketlerinde terk edilmiş bir usul
dür. Matbaa, kapatmak oralarda artık hukuk ki
taplarından, 'kanunlardan çıkmış bir cezadır.
Matbaa kapatmak gibi asırlar öncesini hatır
latan bir usulü bugünkü Cumhuriyet kanunları
nın içine ithal etmek teşebbüsündeki vahamete
dikkatinizi çekerim arkadaşlar. En ağır basın
rejiminin hüküm sürdüğü zamanlarda dahi bu
memlekette matbaa kapatmak merdut sayılmış
tır. Bu memlekette .matbaaların kapatıldığını
görmek için saltanat devrine gitmek lâzımdır.
Bu bakımdan, bu teklif, bir bakıma memleketi
14 sene evveline, ama bâzı bakımlardan da 50 100 sene evveline götürmek istidadındadır.
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir mühim
noktayı arz etmek isterim. Bu hükümlerin Ana
yasaya aykırılığını teferruatiyle arz edip sizleri
yormryacağım. Dün encümen müzakerelerinde,
intakı hak kabilinden, «Allah söyletti» ka.bîlin
den, mühim bir hakikat açıklandı. Bâzı D. P. li
arkaadşlarımız dediler" ki, «Efendim, bu yetki
lere ihtiyaç vardır, çünkü Cumhuriyet Halk
Partisinin ve bir kışını basının faaliyetlerini
tetkikle yetkilendirilen Komisyonun çalışmaları
şöyle önemlidir, böyle önemlidir.» B'aktık kanun
başlığına. Kanunun başlığında : C. H. P. nin ve
Biı* Kısım Basının Faaliyetlerini Tahkiika Me
mur Komisyonun yetkileri hakkında Kanun»
ibaresi yok. Kanun, görünüşte bilcümle tahkikat
encümenlerinin yetkilerini tanzim etmek ister
gibidir. Ama «Allah söyletti» kabilinden, bâzı
arkadaşlarımız bu kanunu savunurlarken mesnet
olarak Halk Partisi için kurulmuş olan komis
yonun önemini, faaliyetlerinin önemini göster
diler ve böylece, istemiyerek hakiki maksatları
nı açıkça meydana vurdular. Tahkikat encümen
lerine bu salâhiyetleri vermek caiz ve lüzumlu
olduğu için değil, bu salâhiyetleri muayyen bir
ısiyasi maksadı sağlamak için istemektedirler.
Bunu da, istenıiyerek, 'ağızlarından kaçırmışlar
dır. Allah söyletti, eski tâbiri ile «İntakı hak»
•kabrimden itiraf etmişlerdir.
İstenen salâhiyetler siyasi baskı için, hussusi
maksatları sağlamak için istenmektedir. (Sağ
dan, alkışlar)
Arkadaşlarım, bir vekil, sekiz on bin liralık
usulsüz sarfiyat yaptığı, vazifesini suiistimal et
tiği için, bir vekil Divanı Âliye sevk edilsin mi,
edilmesin mi diye hakkında tahkikat açılmış, ve
yahut Millî saraylardan çalman eşyalar hakkın
da tahkikat açılmış... Böyle bir Tahkikat Encü
menine, bu kanundaki gazete kapatma, siyasi
faaliyetleri durdurma yetkisi neden verilsin ?
Bir vekil için kurulmuş, bir kredi salâhiyetinin
tahkiki için kurulmuş, belki de sadece Eaman
petrollerinin daha verimli çalışmasını tahkik
için kurulmuş bir encümene dahi, bu kanun ka
bul edilirse, şu ölçüsüz salâhiyetler verilmiş ola
cak. Türkiye'de bütün seçimleri durdurmak, si
yasi faaliyetlei'i durdurmak, bütün partilerin
toplantılarını tatil etmek... (Soldan, «alâkası
yok» sesleri) Kanun bütün tahkikat encümenleri
hakkındadır. Efendim, öyle anlaşılıyor ki, İçtü
züğün bahsettiği 48 saatlik müddet geçmeden
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teklifin bu derece müstaceliyetle gündeme alın
ması, bizzat teklif sahiplerine dahi kendi teklif
lerini iyi tetkik etmek imkânını vermemiş. (Sol
dan, alkışlar) öyle bir salâhiyet yok diyorlar.
Bakınız, Raman petrolleri için dahi kurulsa,
Kromit Şirketi için dahi kurulsa tahkikat en
cümenlerine verilen salâhiyetlerin ne olacağını
tâyin eden umumi bir kanunu müzakere ediyo
ruz. «T. B. M. M. Tahkikat encümenlerinin va
zife ve salâhiyetleri hakkında Kanun». Başlık
bu. Ne diyor ikinci maddesinin (D) bendi :
«Siyasi mahiyet arz eden toplantı, hareket, gös
teri ve emsali faaliyetleri durdurmak.» Bütün tah
kikat encümenlerine bu salâhiyetler veriliyor.
Garabet burada...
Kanunu yaparken, tahkikat encümenlerine
bu salâhiyetleri verirken, umumi olarak düşün
mek lâzımdır; küçük ve günlük parti menfaatle
ri ötesinde işin icabını düşünmek ihtiyacı vardır.
Anlaşılıyor ki, görünüşte umumi bir kanun
yapıyoruz kisvesi altında, bu arkadaşlar münha
sıran Halk Partisinin faaliyetlerinin tahkikini
ve muhalefete karşı tedbirleri düşünmüşler. Bu
nun samimî yolu şudur : «C. Halk Partisinin ve
basının faaliyetlerini Tahkik Encümeni için Ka
nun» dersiniz. Bu çok daha samimî olur, hakiki
maksada daha uygun olur.
HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Korkusu içinize
girdi.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Al
lah'a çok şükür, Allah'a çok şükür Hüseyin Fı
rat Bey, benim korkacak tek şeyim yoktur. Be
nim ne şu hâdise ve ne de bu hâdiseyle alâkam
vardır. Bakınız, hiçbir kimse Hüseyin Fırat Bey,
hiçbir kimse hakkımda bir şey demedi,adam öl
dürdü demedi. (Sağdan, sürekli alkışlar, bravo
sesleri)
Bir şey daha arz edeyim; (Sağ tarafı göste
rerek) bu sıralarda oturan muhterem arkadaş
larımızın, burada bulunan arkadaşlarımızın da
alınları açıktır. Bizim arkadaşlarımızın müstakil
kaza organları, müstakil hâkimler önünde verilemiyeeek hiçbir hesabı yoktur. Verilemiyecek he
sapları olanlar varsa o, ne şu, ne de bu camiayı
ilgilendirmez. Bugüne kadar söylediğimiz her
sözün, yaptığımız her hareketin mesuliyetini şe
refle, açıkça taşımaya hanıdolsun kaadiriz. (Sağ
dan, alkışlar)
Hayatta kendimizi bildiğimizden beri, tale
beliğimizden, asistan olarak mesleke girdiğimiz-
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den beri savunduğumuz fikirleri yollunuzdan
dönmeden savunuyoruz, savunacağız.
«Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gel
sin,
Dönersem kahpeyim mîllet yolunda bir Azi
metten!» (Sağdan, şiddetli alkışlar)
Hiçbir hırsı, hiçbir ikbalde gözü olmıyan in
sanlar vicdanlarından, Allah'tan başka kimseden
korkmazlar. Hüseyin Fn*at Bey, siz, hareketleri
her hangi bir şekilde suç teşkil eden, müstakil
mahkeme önünde mahkûm olması tabiî olan in
sanları muhakeme eder giibi (Mâısıum oklukları
için müstakil mahkemenin mahkûm etmiyeeeği
kimseleri bir yolunu bulup siyasi kanallardan
tazyika, tehdide teşebbüs ediyorsunuz... Mesele
bundan ibarettir.
Dün İsmail Rüştü AksaPm encümende dediği
gibi, siyasi rakiplerini normal Devlet cihanları
vasıtasiyle, serbest, eşit seçim yolu ile bertaraf
edemiyeceğini anlıyan, insanlar, Anayasa dışı si
yasi usullerle başlıca rakiplerini bertaraf etmek
teşebbüsündedirler. Maksat bu. Emin olunuz ki
bizler için bundan da endişeye mahal yoktur.
Endişe edilecek şey bu değildir. Memleket hesa
bına endişe edilecek şeyin ne olduğunu biraz
sonra arz edeceğim.
Falan zart, Amerikalılar hakkında şöyle söy
lemiş, Türk - Amerikan dostluğunu bozmak iste
miş, iddiasındasınız. Gerçekten bunu söyliyen
birini görsem, ben senden evvel karşısına diki
lirim. (Soldan, «Ne zaman? Ne zamanf» sesleri,
gürültüler)
NUSRET KİRÎSCÎOĞLU (Sakarya) — Biz
zat söylüyorsun.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu
memlekette Türk - Amerikan dostluğunu kur
muş olan bir siyasi partinin, kaderin şevki ile,
mesul bir heyetinde karınca kaderince, çalış
makta olan bir insan sıfatiyle, şurada burada
kötü bir şey olmuşsa ben sizden fazla müteessir
olurum arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar)
Dâva şurada : Filân şunu söylemiş, fal ât bu
nu söylemiş. Neden mahkeme önünde, müstakil
kaza organları önünde savcı ve sorgu hâkimine
tahkikat yaptırarak hesabını sormuyorsunuz!
Hayır öyle değil : Bir siyasi heyet önünde siya
si rakibini daha kolaylıkla iftira ve isnatlar al
tında ezmenin mümkün olduğu düşünülerek,
norma! Devlet cihazları bertaraf edilmek isteni
yor,
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Arkadaşlar, memleketin aleyhine olan bu ha
reketlerin karşısına hep beraber dikiliriz; bu
j memleketin hâkimi dikilir, bu memleketin savı cısı dikilir, bu memleketin normal Devlet eihazlan dikilir. Ama bu memlekette, nonnal Devlet
cihazları, bir siyasi maksat uğranda yapılacak
hareketlere elbette alet olmaz.
Nonnal Devlet cihazları bir siyasi rakibi ber
taraf etmek teşebbüsüne elbette vasıta olamaz.
Bunun içindir ki bu vazifeyi görmek üzere bir
siyasi encümen teşkil edip, bu encümeni olağan
üstü haklarla, tethiş salâhiyetleri ile teçhiz etj mek yolunu açıyorsunuz.
i
Muhterem arkadaşlar, şunu arz edeyim ki,
bu kanun geçtiği takdirde 15 kişilik Tahkikat
Encümeni değil, hayır, hayır... hakikatte sade! ce Demokrat Partinin başında bulunan birkaç kij şi geniş ve murakabesiz salâhiyetlere sahibolacaklardır. Tarih böyle söylüyor, tarihî tecrübe
ler böyle gösteriyor.
Bu kanunla, dar bir siyasi heyete, bir kadro
ya öylesine geniş salâhiyetler verilmiş olacak.ki,
rejim öylesine bir sathı mailde kaymaya bağlı
yacaktır ki, dönmeye başlıyan bu çark, bu. sathı
maildeki kayma nerede durur bilinmez.
Dün encümende de söyledim, inşallah teklit
sahippleri de, kısa zamanda, getirdikleri bu tek
liften pişman olmazlar.
' Arkadaşlar, dikta rejimleri, anayasaları açık
ça ilga ederek işe başlamazlar. Anayasalar kâ
ğıt üzerinde de bırakılır. Fakat cansız ve rahsuz bir metin haline getirilir. Dikta rejimleri,
işte bu gibi kanunlarla anayasaların fiilen ilga
ve iptal edilmesi suretiyle kurulagelmiştir. Bu
bakımdan bu teklifi destekliydiler, bu Büyük
Meclisi ters bir istikamete götürmek istiyorlar.
Bir siyasi parti içinden çıkan siyasi bir he
yete geniş salâhiyetler veren bu teklifi savu
nanlar, misal olarak, 1925 ten, 1927 den örnek
ler gösterdiler. Arkadaşlar, milletler tekâmül
safhalarından geçer. Bu millet de mutlak salta
nattan, inkılâplardan geçerek 1950 ye kadar
geldi. Ve 14 Mayıs 1950 de, bütün bir dünyanın
hayranlık nazarları önünde, bu millet, tarihinde
ilk defa olarak eşit, hür ve dürüst bir seçimle
iktidarı değiştirdi.
ENVER KAYA (İstanbul) — Ve diktatörü
devirdi.
...-•- "
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu
tekâmül elbette bir günde olamazdı. Birtakım
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sen yazdın dersiniz.,. Bu memleketin ön büyük
merhalelerden geçecekti. Memleketi bu derece
siyasi yazarlarından birisi, siyasi edebiyatımıza
derin, içtimai inkılâplara götüren bir tek par
en güzel nesirleri hediye eden bir Devfet adamı
ti rejiminin kuruluş devirlerindeki salâhiyetleri,
demeç verir, sen yazdın dersiniz... Profesör Kü
çok partili rejime geçdikten on dört sene sonra
yeniden getirmek akıl kârı değildir. Yapılmak j balı yazı yazar, Murad Âli Bey sen yaddın der.
(Sağdan, alkışlar)
istenen §<ey, saati tersine işletmektir. Nehirleri
dağlardan ovalara değil, ovalardan dağlara doğ
Murad Âli Bey, Profesör Kubalı'nin sizden
ru akıtmaya çalışmaktır.
bir farkı vardır : Yazıları kendi yazacak kud
rettedir. Hocamdır, yaşça, başça büyüğfimdür.
Tarihin akışını, cemiyetin gidişini şahsi hırs
Devamı diyor Kübalı : «Böyle biri vaziyet
uğrana tersine çevirmeye çalışanları hüsran bek
ihdas ederek demokrasi tarihimize çbik fena
ler. Buna teşebbüs edilmemelidir, arkadaşlar.
bir s<aihife elkılıeyenler Türk ımill/üti ve onun men
Bu memleket 14 yıldan beri çok partili bir
subu buluıiiiduğıı 'medeniyet ve deaıokrasi dün
rejim içinde yaşıyor. Esas olarak iki büyük par
yası ikairşısınida .büyük bir mânevi me^uiliyeıtin
tili bir siyasi rejim içinde, partilerden birisini
yükünü taişıyacakllardiT. Büyük 'MSüejt Meclisi
tam bir baskı altında tutacak şiddet tedbirleri
tahkikat komisyonlarının düşünüilldüğü gibi bir
alındığı zaman, Anayasanın maddeleri nazari
•kamunla geniş 'kaaai salâhiyetlerle teçhiz edil
olarak yürürlükte kalsa bile, demokratik rejime
mesi, yukarda işa.TC-t ettiğaftiıiz sebeplerden do
paydos denmiş olur.
layı, ne böyle bir kamunu. Anayasa xp dejmokYapılan rejim darbesini hiçbir kelime oyu
râ&i pranMplerine aykırı oltaııatotan, ne j ide onun
nu saklıyamıyacaktır.
yapıltmassım (temin ©denileni tarihî meisniliyetten
Memleket içinde her sağduyulu vatandaş ya
kıırtaııamıyacaktıi'.»
pılmakta olan işin mahiyetini bugünden kavra
mıştır, gün geçtikçe daha iyi anlıyacaktır.
Muhterem arkadaşlarıım, bu kaımıiilija şiddete
Aziz arkadaşlarım, bakınız bugün bir Hukuk
başvurarak huzur temin etmeyi uman varsa
Fakültesi Profesörü, Hüseyin Nailî Kübalı, vic
şunu arz ecLeyifm k i ; hutura götüren yt>l bu yol
danlardan kopan sesi, her türlü tehlikeyi göze
de-ğMiır. Huzura götüren tek yol eşit, senbest
alarak, nasıl ifade etmiştir. (Soldan, gürültüler,
vo emniyetle seçimi temin edeceik kaau\nıu ge«Meşrebi belli» sesleri)
tiıtmeîktir. (Sağdan, bravo sekleri) M|eımîlelfoeite
huzur -temin edecek tek çare budur. (Soldan,
SOLDAN BÎR SES — Siyasi kanaati belli,
onu d<a getireceğiz, sesleri.)
|
ikinci kahraman olmak istiyor.
H
d
d
b
a
t
e
n
Seçim
Kanunu
tadillerini
imüzaTURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Ka
naatlerini ifade etmek ve hakikatleri haykırmak \ fcere «den Geçici Meels KomİHymmnunjda böyle
güzel hayallere kapılMık. ıSM teinin elleriilm ki,
uğrunda hiçbir tehlikeye aldırmıyan, fikrî ol
mebus olanak hiaınöt efaneMn hazzını j en çok
gunluğu ve ilmî kudreti kadar, karekteri de,
bu encümende' duyduik. Her ilki parti ı mensup
kalbi de yüce bir ilim adamı!... (Sağdan, şiddet
ları, 'müşterek bir gayeye, dürüst ve! şikâyet e
li alkışlar), (Soldan, «Karakteri belli» sesleri)
halk vermliyen bir seçian bedefiıno yöıielip, bu
REİS — Müsaade buyurun, efendini.
nun tedbirlerini, kafalarımı hirleştire)rei|v iyi ni
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Ba
yetle ama' görünüyorlardı, işte o zanlmı haz
kınız, bu gerçek vatansever fikrini nasıl ifadc
duydum, müspet bir iıg yapmanın h a c ı n ı duy
ediyor : «Batı demokrasilerinin dayandığı siya
dum.
si ahlâk kaidelerine aykırı bulunan ve iktidar
Huzura götürecek doğru yolu bırakrp; baskı
partisinin bir kuvvet darbesinden başka bir şey
ile siyasi rakiplerini bertaraf etme teşebbüsün
olmıyan bu karar ve onun tatbik tarzı demokra
den hayır bekleyenlere Türk milleti bir ata sözü
simizi bir çıkmaza sokmuştur.»
ile cevap vermiştir, asılılardan, beri ya-şıyan
biır ata sözü : «Rüzgâr eken fırtıoa biçer.»
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) —
O da şçnin yazın.
Muhtc/ram aılkâtdaşjkur, teklifi getiren dört
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Mu
milletvekili a.rkadaşmıız rüzgâr eMyoi'lar. Ek
rad Âli Bey; bunu da mı ben yazdım? Yarabbi,
tikleri bu tohumu yeşertmemek için; bu tefene büyük başım var.., Gazeteciler tebliğ yazar,
life iti/bar etmemenizi istirhaım ediiyorıiım.
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Yapılmak istenme şey, riayet yemiM ettiğimiz
prensipleri ayıaklar aütidia akııaik, Anayasayı
çiğnemektir. Tarihî reylerinizi verinken, siyasi
parti menfaatlerinin çok üstünde, küçük ve kı
sa Ömürlü menfaatler yerine, Türlk ımil'letinm
ebedî unenfaıaftlerini; uzum vadeli millî men
faatleri düşün/meni'zi tekrar istifrhiam ediyorum.
Ve 'bıı tarihî günde reylerinizin nasıl tecelli et
tiğinin Türk milleti 'tarafından, bugün ve yarın
•bilinebilmesi için teklifin a>çık oya küiiimasını
isteyen !bir takrir veriyorum'. Takdir sizindir.
(Sağdan sürekli alkışlar ve bravo sesleri.)
REİS —• Hüseyin Ortaıkcıoğlıı.
HÜSEYİN ORTAKOIOĞLU (Corum) —
Çok muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan Turhan Feyzioğlu arkadaşımı gayet güzel
dinlediniz. Bu teklifi getirmiş olan arkadaşınızı
da - ki, kendileri bizi büyük vebal altında bırak
maya çalıştılar. - hakikaten iyi dinlemelerini, sü
kûnetle ve dikkatle dinlemelerini çok temenni
ederim. Sözlerimiz arasında kendileri namına ko
nuşan hatip arkadaşlarınızın tarizleri kadar bizim
de tarizlerimiz olacağını bilmelerini ve bilhassa
müsamaha ile karşılamalarını istirham edeceğim.
Evvelâ şunu söyliyeyim arkadaşlar: Arkada
şım söze başladığı zaman iburada sanki 1946 »se
nesinden beri milletin büyük itimadına sahibolan
bu muazzam topluluk, kuvvetini haktan ve halk
tan almıyormuş gibi, «kuvvetinizi haktan ve halk
tan alnı» gibi bizim için söylenmesi lâzımgelmiyen, hiçte lâyık olmadığımız bir sözle başladı. Bu
nu kendileri için söyleseler idi çok yerinde olur
du. Esasen 1946 elan 1950 ye kadar memleketi'
gayrimeşm olarak idare ettiklerini düşünseler
(Soldan; bravo sesleri) bizim için bu kürsüde bu
nu söylemeye cesaret 'bulamazlardı. (Sağdan, gü
rültüler)
Sözlerime başlarken söyledim arkadaşlar, sabredemezler ve iddia ettiğimiz gibi işin incelikleri
ni arkadaşlarımız kavrayamaz ve ona göre elleri
ni vicdanlarına koymak suretiyle karar vermek
imkânını bulamazlar. Ben temenni ediyorum ki,
gürültü etmesinler, benim söylediklerimi dinle
sinler, hakikaten (Sağdan, gürültüler) istifade
etmiş olacaklardır.
Şimdi bu kanun teklifini yaptığmıız andan
itibaren Halk Partisi muazzam bir telâş içersine
girdi. Sanki karanlıklara sakladıkları bir hususun
üzerine projektör tutmuşuz da ayıpları meydana
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çıkacak mış gibi bir telâş içersindeler. (Soldan;
şiddetli alkışlar)
Şimdi müsaade ederseniz, şu teklifimize tekaddüm eden hâdiseler Hakkında da konuşayım:
Kanunu Meclise takdim ettiğimiz andan itibaren.
bir kısım matbuat ile muhalif mebus arkadaşları
mız türlü maksatlarla ve tamamiyle hüsnüniye
te ve tamamiyle Teşkilâtı Esasiye Kanununa uy
gun olduğuna inanarak hukuk ve ahlâk kaideleri
ne istinadettirdiğimiz teklifimizi oldukça karan
lık düşüncelerine mesnet ittihaz etmeye çalıştı-,
lar ve çalışmakta devam ediyorlar.
Feyzioğlu arkadaşım, bizim düşünmediğimizi
bize düşündürdü. Bizim söylemediğimizi, bize isnadetti ve hattâ kendileri bizim yerimize geçip
zehnıen bir tasan hazırladılar ve bu tasarıyıyine kendi profesörlük bilgileri ile tenkid etti
ler. Ama onun söyledikleri ve tenkid ettikleri ile tsize yemin ederim ki, - bizim katiyen alâkamız
yoktur. Bu tenkidleri sırasında birçok noktalara
temas ettiler. Bunların içinde bilhassa, Anayasa
mevzuu üzerinde durdular ve bu teklifin Anayasa
ya aykırı olduğunu iddia ettiler. Ve konuşmaları
nın sonunda - Buna, sonra mufassalan temas ede
ceğim - «Eğer bu teklif 177 nci maddeyi içerisi
ne almamış olsaydı yalnız 169 ncu maddeyi içi
ne almış olsaydı o zaman Anayasaya muhalif
olmıyacaktı.» dediler.
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Öyle de
medim. Zabıtlarda var, anlamamışsın. 169 ncu
maddede Vekiller için hüküm var.
HÜSEYİN ORTAKCİOGLU (Devamla) —
Binaenaleyh arkadaşla t', eğer verilecek olan
takrirler, projektörler* gibi, Halk Partisinin
karanlıklarını aydınlatmak için tevcih edilme
miş olsaydı böyle bir kanım teklifi ne Anaya
saya aykırı, ne âdaba muhalif telâkki edilmiyecekti. Bütün endişeleri işte bu noktadan ge
liyor.
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Yırcalı'nın endişesi de mi buradan geliyor"?
HÜSEYİN ORTAKCİOGLU (Devamla) —
Halk Partisinin bundan iki ay kadar evvel 11
tahkikat önergesini Yüksek Meclise takdim
ederek burada konuşulanları, bu kürsüden na
sıl bir eda ile konuştuklarım hep hatırlarız.
Ben bunun içine girmek istemiyorum. Hepini
zin hâtıranızda duruyor, ne'kaim küfürler et
tiler, ne kadar kaba, hoyratça isnatlar yaptı
lar. Evvelâ hukukta, sonra ahlâkta yeri ol-
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mıyan meseleleri buradan dile getirmeye ça
lıştılar. Bunları yalnız bu kürsüden söylemek
le kalmadılar. Oturdukları yerden dahi toplu
olarak üç kişi, beş kişi, elli kişi ile insanlık
tarihinde emsali görülmemiş olan hoyratça mu
amelelere şu kürsüyü mâruz bıraktılar.
Ben kendilerinden daima şunu rica ediyorum : Bu kürsü millet kürsüsüdür. Bu kür
süde konuşan insanı, hele onun fikirlerini susturmaya matuf hareketlere asla yer vermemek
lâzım gelir. Samimî olarak demokrasiye inanmış olan insanların evvelâ bunu kendi yüreklerinde hissetmeleri icabeder. Ben görüyorum
ki, bu kürsüyü devamlı olarak bir barbar tccavüzün tesiri altında tutmaktan vazgcemiyorlar. (Sağdan, gürültüler)

C : 1

Beyefendi, lütfen bizi dinliyeeeksinijz. Biraz
ağır geliyor tabiî; ağır geliyor...
REİS — Hüseyin Bey, karşılıklı konuşmaya
lım.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Yarasa sözünü
geri alsın.
REİS — Beyefendi, bir teşbih olarak kulla
',
nılmaktadır.
\
EMİN SOYSAL (Maraş) — Ben d(j kargalar
'• gibi konuşuyor desem olur mu?
j
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
; Arkadaşlar, gönlümüz ve milletimiz ister ki, Halk

Şimdi müsaade ederseniz bu tahkikat münasebetiyle Turhan Feyzioğlu arkadaşımız ne
söyledi, (Sağdan, gürültüler) müsaade edin,
dinleyin. Bu hâdiseler neden zuhur etti?
Halk Partisi hakkında iki arkadaş bâzı
meseleler dolayısiyle bir tahkikat açılmasını
istedi. Heyetiniz de bu tahkikatın açılmasına
karar verdi. Karar vermeden evvel düşünceleri
başka idi, karar verildikten sonra hem kafala
rı, hem de hukuk kültürleri birdenbire değişti.
(Soldan, bravo sesleri) Bakınız arkadaşla ,
bu etiketi benden büyük olan profesör arka
daşımız ne diyor? Biraz sonra da son benim
talebemsin diyecek ama, değilim. (Gülüşme
ler) Bakınız ne demiş? Büyük Millet Meclisi;
biz siz demek de hatadır. Büyük .Millet Mec
lisi bir tahkikat açmış. Ne için o tahkikat için
de, o gün şu kürsüye gelip de şu Muhterem
Başkanınız; hiç olmazsa; sizin için biz bir
tahkikat önergesi verdik, hattâ onunla da
kalmadık; mesajlarla, yazılarla bu ithamları
mızı yalnız Türkiye hudutları içinde değil,
Türkiye hudutları haricine de taşırdık. Bina
enaleyh bizim hakkımızda da tahkikat isteye
bilirsiniz. Bizden ne istiyorsanız biz bu hususta size yardım edelim, tetkik edilsin, demek
ten niçin çekindiniz? Neden yarasalar gibi ge
ce uçmaya çalışıyorsunuz? (Sağdan, gürütüler)
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ya
rasa gibi sözünü geri alsın.
REİS — İfade, bir teşbih olarak kullanıl
mıştır.
HÜSEYİN ORTAKGTOĞLU (Devamla) —

Partisi bu tahkikat açıldığı zaman hakikaten şu
| gazetelere, kongrelere gösterdiği hukukşiııaslığıj nı ve hakka bağlılığını ispat ederek, «Mademki
j Büyük Millet Meclisi benim hakkımda1 tahkikat
I
i kararı verdi, ona bütün kapıları açacağım tahki
\ katı yapacak insanîlara açık tutacağım» desin.
j Bunları demedi arkadaşlar, hattâ bu kürsüye çık
i tı, bizleri ve sizleri hattâ bütün Türk milletini
tohd'idetti. öyle sanıyorum ki, İsmet Pasa eski
günlerin tatlı hâtıralarından kendini kurtaramı
| yor.
I
j
Şimdi arkadaşlar, bir noktaya daha işaret
edeceğim, müsaade ederseniz mevzuyla çok ilgili
dir.
önergeyi vermiş olan arkadaşlarınjiız derler
ki; Halk Partisi, milletimizi, milletimizin haysi
yet ve şerefini, ben yalnız bir maddesini söylüyo
rum. ağır bir şekilde töhmet altında tutmaktadır.
Bu meselimin tetkik ve tahkikini istiyoruz. Ben
de elbette Turhan Feyzioğlu ile aynı fijkirdeyhn,
elbette bunlar hir topluluk halinde işletilmektedir.
Şn.hıs şahıs, fert. fert işlemektedir. (Sacdan: Gü
rültüler)
REİS — Müsaade edin efendim, hatibe müdnhab'1 dmeyin.
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Sabırlı olun. Mahkemeler de öyledir, evet. Fakat
arkadaşlarım bu ne sorgu hâkimi işidir, ne de
mahkeme iyidir. Mahkemeden evvel Mjedlisimiz;
ben filân mesele hakkında tenvir ödilmjek istiyo
rum, bu mevzu doğru mudur, öğrenmek istiyo
rum, diyor. Bu tahkikatın mevzuunu teşkil eden
şeyin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyor,
İşin mahkemeye şevkinden evvel «Bejn tenvir
edilmek istiyorum» demiş, kararım yermiştir,
«•Bu karadan evvel suçlu olanların suçhi olup ol-.
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nıadıkları tesbit edilsin, suçlular mahkemeye veriMn» diyor. Elbette suçlular mahkemeye tevdi
edilecektir, bundan hiç kimsenin şüphe etmemesi
lâzımdır. Bu mahkemeye tevdi edilmeden evvel ;
Meclis ben tenevvür etmek istiyorum diyor. İçi
mizden 15 kişi ayıracak, bir Encümen teşkil] edecek,
teşekkül edecek bu encümen, gerek içerde, ge- ;
re'kse dışarda tahkikatını yapacak:, 'bu hususta j
bir fezleke tanzim edecek, tanzim ettiği bu fez
leke ile Yüksek Meclise gelecek ve bizi tenvir ',
edecektir. Takikait Encümeninin yapacağı 'bu •
tahkikat sonunda vardığı neticeye göre veya '
neticesiz olarak getireceği dosyaya göre elbet- j
te burada müzakere açılacaktır ve konuşma im- !
kânını 'bulacağız arkadaşlarım.
j
O zaman 'karşımıza ne çıkacak? Bunun için
ben değerli arkadaşım gibi bir kehanette bulunmak yetkisine sa'hip değilim, kendimde 'böyle
bir cesaret ve cür'eti bulmam.
Arkadaşlarım, hepimizin namusu, şerefi mukaddestir. Bunlara sizlerin benden daha fazla
itibar ettiğinize emin bulunuyorum. Amma. nicin, bu talhki'kat üzerinizde iddia edildiği gibi
neticelenir diye mi korkuyorsunuz 1 ? (Sağdan :
Gürültüler, bağırışmalar)
RElS — Arkadaşlar; Turhan Feyzioğlu bir
saat 45 dakika konuştu. Hüseyin Ortakcıoğlu'mm da aynı şekilde sükûnetle dinlenilmesini
rica ediyorum.
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Arakadaşlar, bir Anayasa mevzuudur tutturdular. «Bu kanun Anayasa'ya aylarıdır, bu kanun
Anayasa'yi kökünden ilga etmektedir, bu kamm Anayasa'yi kaldırıp atmaktadır, Anayasa'yi tadil etmektedir.» diyorlar. Sanki arkadaşlar, bu kanunu kabul ettiğimiz zaman memleket
içinde nizam kalmıyor.. Biz de kendileriyle
birlikte muallâkta.'kalıyoruz.. (Sağdan «Dorh-n.
doğru*» sesleri) Meselenin hakiki tarafı ne öyledir, ne de böyledir". İşleri bir taraflı olarak tetkik etmek doğru değildir.
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Bir profesör arkadaşımız konuşuyor. O elbette talebelere ders vermeye alışkındır. Ben
onun kadar burada maharetimi kullanamıyaoağım. Yalnız, bir Anayasa mevzuunu tetkik ederkon yalnız ve yalnız kendi iddialarını teyideden 'maddeleri oku'ma'k onunla ilgili maddeleri
kctmetmek, hattâ (burada biraz evvel bir profe
sörün beyanını okurken ikinci sahifesindeki ma-
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lûmata yanaşmamak elbette ki, bir profesörün
etiketiyle kabili telif olmamak lâzımgeKr. (Sol
dan bravo sesleri.)
Bakın Anayasa'nın 22 nci maddesi ne di
yor? Anayasa 'nm 22 nci maddecine gelmeden
evvel müsaade ederseniz zabıttan bir noktayı
arz edeyim.
Anayasa'nın esbabı mucibesi hazırlanır, Ana
yasa tanzim edilirken Meclis tahkikatı mevzuu
maalesef düşünülmemiş ve tasanda yer almamış
tır. Fakat müzakere yapılmak üzere Anayasa bu
kürsüye gelmiş ve onun üzerinde mebuslar tara
fından itiraz başlamış. Müsaade ederseniz bu kıs
mı okuyayım. Kitaplar daima bir insanın llehine
konuşmaz, bazan da aleyhine konuşur. Kitap
lardan bahsederek birtakım .oyunlara sapmaya
imkân yoktur. Bu kitaplar tarihe mal olmuş
kitaplardır, kimse tağyir edemez, tahrif ede
mez.
Madde 22. — Heyeti umumiyede müzakere
ediliyor :
[(Sual ve istizah ve Meclis tahkikatı usul
leri Nizamnamei Dahilî ile tâyin olunur.)
«REİS — Söz istiyen var mı?.. (Hayır, ses
leri)
«ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Re
is Bey, müsaade buyurursanız burada bir nok
tayı arz edeceğim.
«REİS — Lütfen kürsüye teşrif edin.
«ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) —
Efendim, malûmuâlileridir ki, ahkâmı esasiyed5 mevad daima hüküm ifade eder. Burada, bu
maddede usulünde tâyin olunur. Bir kere hü
küm verilmelidir ki, ondan sonra usulden bahso.lunsun. Buraya bir fıkranın ilâvesi lâzımgelmektedir. Sual ve istizah Meclisin hukuku cüm
lesinden olup usulü de Nizamnamei Dahilî
mucibince demek lâzımdır. (Kabul, sesleri) Bi
naenaleyh bu ilâveyi buraya koyun. Meclis tah
kikatını koyun.»]
REİS — Efendim, buna dair encümen ne
düşünüyor? diye Anayasa Encümeninden sor
muş, Anayasa Encümeninin o zamanki, sözcüsü
Celâl Nuri Bey (Gelibolu) şu cevabı veriyor:
[«Efendim, 7 nci maddede münderiçtir. Mec
lis icra salâhiyetini kendi tarafından müntehap
reis ve onun tarafından tâyin edilecek İcra Ve
killeri Heyeti marifetiyle istimal eder. Meolis
lora Vekillerini her vakit murakabe ve ıskat
eder. Burada tesbit edildi. (O başka, sesleri)»
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«EEŞAD B. -OSaruhan) — Kâfi değil, ilâvesi
lâzımdır.
«BEİS — Efendim, Abdullah Azmi Efendi
hazretlerinin takrirlerini okuyoruz.
«Riyaseti Celiliye
«Maddenin Ibaştarafına sual ve istizah Mec
lis hukuku cümlesinden olup.. - 'Bilhassa dik
katinizi rica ederim Feyzioğlu arkadaşım - Su
al ve istizah Meclis hukuku cümlesinden olup
fıkrasının ilâvesini teklif ediyorum.»] (Sağdan,
«Ne anladın <bıı cümleden?» sesleri)
[«HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efen
dim ; encümen kabul ediyor mu?
HAKKI TARIK B. (Giresun) — Meclis tah
kikatı olacak, olamaz, bu eksiktir.»] Riyaseti
Celileye Münir, Ali Cenini beyler bir takrir
veriyorlar, takrir okunuyor :
[«Sual ve istiziah ve Meclis tahkikatı Mec
lisin cümlei salâhiyetinden olup şekli tatbiki
Nizamnamei Dahilî ile tâyin edilir. Maddenin
bu şekilde kabulünü arz ve teklif ederim.,»]
(Sağdan; tamam, tamam sesleri alkışlar, bravo
sesleri)..
••Tam.'a;m tamam, ben de sizin alkışlarınıza te
şekkür ederim. Fakat şimdi bu tamam sözünü
geri almayın ama.
Şimdi bununla .anlaşılıyor ki; Anayasanın
22 ne i maddesinde; «Meclis tahkikatı Meclisin
cümlei' vazaifillidendir..» deniliyor. O halde Mec
lis tahkikat] m bizzat Meclis yapar d emekti t".
Bu salâhiyetini Anayasayı tanzim ederken hiç
.kimseye devretmemiştir. Kayıtsız şartsız olarak
kendi ülhdesinde bırakmıştır. O halde Meclis,
tahkikatını kendisi yapar. Bumdan kendileri le
hinde bir hüküm çıkacağını zannettilerse de
öyle değil. Meclis, tahkikatı kendisi yapar, de
diğine g-öre 'hiçbir mercie vermeyip, kendisi ya
par demektir. Fakat, Meclisin Heyeti Umumiyesini teşkil eden bütün arkadaşların, meselâ
Ziraat Bankası işinde, Yavuz - Havuz işinde,
hütün azalara, kalkın Gölciik'c gidelim, demesi
yerinde olur m u l . . Meclis bu gibi işlerini, ara
sından seçeceği bir encümene yaptırır. .Bunu
İçtüzük tasrih ve tanzim eylemiş bulunmakta
dır. Şimdi, Meclis bu salâhiyetleri haiz olursa,
kendi-.namına Ibu işleri görecek olan ve kendi
arasından seçtiği encümen Meclisin 'bu salâhi
yetlerini' haiz' olmıyacak mıdır? Böyle mantık
sız" biı ı -neticeye varmanın imkânı var mıdır?)
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Gayet tabiî. Bu Encümen, Arzuhal Eneümeni, Teşkilâtı Esasiye Encümeni, Adliye Encü
meni veya Bütçe Encümeni İçtüzüğe göre He
yeti Umumiyemiz namına meseleleri tetkik et
mektedir. Bu Tahkikat Encümeninde bizzat
Heyeti Umumiye gibi,
Heyeti Umumiyenin
verdiği mevzuları, aynı salâhiyetle tetkik etmek
yetkisine sahibolması lâzımdır. Aksi takdirde biz
bu Encümeni seçmekle abesle iştigal etmiş oluruz.
(Soldan, bravo sesleri)
Şimdi arkadaşlar; bir noktanın daha üzerinde
durmak lâzımdır. Demek ki, Meclis Tahkikatı
encümenleri B. M. Meclisi Umumi Hej'-eti na
mına çalıştığına göre, B. M. Meclisi kendi namına
tetkik ettireceği muayyen meseleleri namına tet
kik et diye mükellef kıldığı heyetin salâhiyet
hudutlarını da tâyin ve tesbit etmek yetkisini
haizdir. Anayasanın hangi maddesi bu salâhiyeti
B. M. Meclisinin heyeti umumiyesinin elinden
almıştır? (Sağdan «kaza kuvveti var» sesleri)
Şimdi kazaya da geleceğim.
Dediler ki, eğer tahkikat 169 ncu maddeye
göre açılmış ofsaydı, yani muhalefeti hiç ilgilendirıneyip de iktidarda bulunan partinin bir ve
kili hakkında açılmış olsaydı, hiç diyeceğimiz
yoktu. O zaman sorgu yargıcı sıfatını haiz olu
yor, müddeiumumi salâhiyetini haiz oluyor, ha
zırlık tahkikatını, ilk tahkikatı yapabiliyor. Ama
177 nci maddeye göre bir malûmat edinmek
ieabederse ve hele bu malûmat muhalefet hak
kında olursa sureti kafiyede olamaz. Dünyanın
neresinde bu kadar mantıksızlık görülmüştür
arkadaşlarım? (Soldan, bravo sesleri, alkışlar)
Esasen Dahilî Nizamnamemizin 173 ncü mad
desini dikkatle okursanız vuzuhla varmak müm
kün olacaktır. Bir kere okumakla, belki anlamak
imkânı olmuyor dikkatle okumak,- derinliğine
okumak lâzımdır. 173 ncü madde ne diyor?
(Madde 173 — Tahkikata memur olan encü
men Hükümetin bütün vesaitinden istifade ve
islediği evrak ve vesaika vaziyed! eder,)
Encümen bu hakkı haizdir.
Bu hükmün
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki zabıt
ve müsadereden ne farkı vardır? Esasen
sorgu
hâkimi ve müddeiumumi salâhiyetini bu Encü
mene vermiş durumdayız. Bir yenilik getirmi
yoruz. Mevcut hükümleri Anayasanın 22 nci
maddfesine uygun olarak tanzim ediyoruz v-c
İçtüzüğün 177 nci maddesine uygun olan: salâhı-
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yetleri,' teamülleri bir eod halinde derlitoplu olarak bir araya getiriyoruz. Encümenin eline
tam bir salâhiyetle kendisine havale ettiğimiz
işi büyük bir ciddiyetle ve itina ile; B. M. Mec
lisinin ehemmiyetiyle mütenasip bir yetki ile tet
kik etmek imkânını veriyoruz. Bunun için tek
lif etmiş bulunuyoruz. Kendilerinin dediği gibi,
Allah göstermesin, ben onların düşündüğü kara
düşünceleri kafama d'eğil, bulunduğum yerden
bir kilometre uzağıma dahi yaklaştırmak iste
mem. (Sağdan, gürültüler) Ne için bu kadar
hoplayıp zıplıyorsunuz? (Soldan, gülüşmeler)
R E Î S — Hasan Tez Bey, size 1 nci ihtarı ve
riyorum, mütemadiyen müdahaleleriniz devam
ediyor. (Sağdan, gürültüler)
MELÎH
KEMAL
KÜÇÜKTEPEPINAR
(Adana) — Onlar senin düşüncen değil ki, alet

oluyorsun.
HÜSEYİN ORTAKOIOĞLU (Devamla) —
Ortakcıoğln alet olmaz. Alet olmayı en kötü
bir hareket telâkki ederim. Ortakcıoğln ailesi
alet olmamıştır, o kendi kafasının kabul ettiğini
ve inandığını müdafaa eder, inanmadığını mü
dafaa etmez. Bunun dışında bana yöneltilen her
türlü şeyleri sureti katiyede reddederim.
Fakat şunu peşin olarak söyiiıyeyi'm, Ortakcıoğlu en. az burada, (konuşan mebus kadar,
Feyzioğlu arkadanım ika/dar vicdanı taşımakta
dır, bilgi t aşını aktadır.
Fakat şunu söyliye.ykn arkadaşlar, bu tür
lü basit .hesaplarla, kocakarı dedikodulariyLe
bu mesdel'eu' 'halledilmez. Mahalle
kanıları
dedikodularının buraya getirilnımıiesîini temenni
oderİım. Geftiraneyin buraya!
174 ncü maddeye gelelim. 174 ncü madde ile
yine Tahkikat encümculeri herkesi şahid olarak
dinleyebileceği gibi ehllivukuf olarak da celbedebilir. Bu encümen, icabında bunllan zorla
getirir ve müddeiıımuımilere ihzar müzekkeresi
göndertebilrr. O halde arkadaşlar, bu encü
men, Ceza Mulıakemeil'eai Uulsulü Kanununda ya
zılı olan ve hepimiz tarafından
benimsenen
tahkikat ve tetikikatı yapmakla mükellef olan
ların salâhiyetini haiz oltmailıdır. Bunu 'de
mekle suç-mı işledik? Bunum Anayasaya aykı
rılığı neresinde? (Soldan : Alkışlar)
Büyük Millet Meclisi askerî meseleler hak
kında, tu/tmuş askerî ceiza mahkemeleri usulü
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ihdas etmiş. Meselâ bir Takriri Sükun. Kaimimi
getiriliyor, arkasından, <alınıam saiiâhiyeMe İs
tiklâl mahkemeleri kuruluyor. Büyük MiMıet
Meclisi âzası ve teşriî salâhiyeti foaiz olan kim
seler mahkeme reis ve âzası veriiyor ve vatan
daşlar aıstırrlıyor. (Soldan : Şiddeltli alkışlar)
(Sağdan : «Allah o devri göstermesin» sesi)
Arkadaşlar, bunlar Anayasaya uygundur da,
bizim şu getiıdîğimiz masum teklif mi uygun
değildir? O -zanııan Anayasa nerede idi?
Ben kendi namlarına bumu söyliyeykıı : Di
yorlar ki, Allah memilekeiti o device düşürmesin,
ben de taraftarım. Bunu söylerken bu mese
lelerin isabeti üzerinde konuşmak istemiyorum.
Ikı devir kapanmıştır, o devrin icabına göre
yapılan yapılmıştır. Fakat Anayasa Büyük
Millet Meclisinin bil/hassa kanun' çıkaKmasına
mâni değildir. Şimdi o hükmü okuyacağını.
I•,:eyzToğlıı arkadaşımız beşinci maddeden ye
dinci maddeye alladılar, altıncı maddeyi unut
tular.- Altıncı. Maddeyi okıısaydı konuştuğu
şeyhrin hiçbirine hacet:, kalmryaeafetı. Bu 'ka
nun yapmak salâhiyetidir. Büyük Millet Mec
lisi bu hususta kanun yapamaz, .kendisini «tak
yide tmişt ir diyor. Ben profesör değilim ama
söylüyorum, dünyanın falan yerinde şu Anayasa
yapmıştır, şu Anayasada hüküm vardır diye
hüküm göstersin ben 'huzurunuzda gelir elini
sıkarımı. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir 'mem
leketinle ve hattâ »kendisinin sık sık burada
bahsettiği Hotanto Anayasasında bile böyle
bir büküm. vaz'edilmiş değildir. (Soldan : Bra
vo sesleri.)
Şimdi sırası ile nraddelero geliyoruz arka
daşlarım. Derler k i ; bu merciler kaza »nerelidir.
Arkadaşlar, yine kendilerinin çok yatkında söy
ledikleri bir sözü bu kürsüden tekrar 'edece
ğim. Bu kürsüde kendilerinin meşhur profesör
lerinden-birisi 11 <aded tahkikat önergeleri bu
rada görüşülürken dedi k i ; «Falanı zat, san»,
hitabediyoram; arkadaşlar Size bitabediyorum;
Meclis 'tahkikatı Büyük Millet Meclisinin kazai
fonksiyonuna aittii', bu kaaai fonksiyondan ken
dinizi kurtiaımıanıza imkân yoktur.» Görüyor
sunuz ki, arkadaşlarım, kendilerinin işlerine
geldiği zaman Büyük Millet Meclisinin kazai
fonksiyonu
vardır;
kabul
ediyorlar
ama ve lâkin -C. II. Partisi ' hakkında
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bir tahkikat açarsanız kazai fonksiyonu- yoktur.
(Soldan, bravo sesleri, aîlkışlar), (Sağdan, gürül
tüler, «Vekiller hakkında» sesleri)
REİS — Ferda Gül ey Bey, müdahale etmeyin,
müdahaleleriniz tevali ediyor. Birinci ihtarı ve
riyorum. Sükûnetle dinlemenizi rica ederim.
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Vekiller hakkında mı? Bu hususta da sizi cevap
sız 'bırakmıyacağım.
REİS — Hüseyin Bey, cevap vermeyin efen
dim; Heyeti Umumiyeye hitabedin.
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Ne yapayım Reis Bey, beni halime 'bırakmıyor
lar ki. (Umumi gülüşmeler) Sataşıyorlar.
Çok muhterem arkadaşlarım; bir noktanın
üzerine çok yapışmış bulunuyorlar. Dediler 'ki,
«Bu sözleriniz doğrudur ama 177 nci madde ile
ilgili değildir.» Müsaade ederseniz, burada konu
şan arkadaşım benim gilbi değildir. Ben bir ada
let işçisiyim ona nazaran; o da adalet işçisi yetiş
tiren bir adamdır. Burada konuşurken, meseleler
mütalâa edilirken etrafı erbasiyle mütalâa etmek
lâzımdır. Hangisi muteberdir, hangisi gayrimuteberdir, bunun üzerinde durmak, düşünmek, öyle
sine konuşmak lâzımgelir. öylesine konuşmadı...
Niçin? Bundan evvel Saray eşyalarının sayılması hakkında muhterem heyetiniz bazı iddialar üze
rine bir Meclis Tahkikat Encümeni kurdu, bu
encümene vazife verdi. Bu encümen İstanbul'a
gitti, saraylarda eşyaları tetkik etti. Fakat tetkikat sırasında şahit ve ehlivukuf celbetmek gibi
usule ait bâzı hususlarda tereddüdü mucip hu
suslar (belirdi. Bu komisyon muhterem heyetinize
bir mazfeata ile geldi ve «şu şu hususlarda müte
reddit vaziyetteyiz, 169 ncu maddedeki salâhiyet
leri kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız» diye
Heyeti Umumiyeye müracaat etti. Heyeti Umu
miye bu müracaatı Anayaısa Komisyonuna hava
le etti. Anayasa Komisyonuna 177 nci maddeye
göre teşkl edilen bir Tahkikat Encümeni acaba
169 ncu maddedeki Tahkikat Encümeninin salâ
hiyetlerini kullanabilir mi, şahit dinliyebilir mi,
ehlivukuf dinliyebilir mi, gelmezse ihzar müzek
keresi kesebilir mi gibi usule ait muameleleri sor
du. Anayasa Komisyonu bu meseleyi tetkik ve te
zekkür etmiş. Kendisinin de burada anlattığı gi
lbi, içinden birkaç arkadaş muhalif kalmış. Ama
bir profesör için mazbatayı kabul eden ekseriye
tin mi, onu tasvibeden Heyeti Umumiyenin kara
rının mı bahis mevzuu edilmesi lâzım, yoksa mu
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halif kalan iki kişinin nöktai nazarını ıtıı müda
faa etmek lâzım? İşte profesörle adalet işçisi
nin arasındaki anlayış ve görüş farkı burada ken
disini gösteriyor. (Soldan, alkışlar)
Ne olurdu şu Encümenin noktai nazarını da
ökusaydı, Muta' olan budur. Büyük Millet Meclis
si Heyeti Umumiyesi tarafından kabul edilmiş
olan karar varken sen neyi müdafaa ediyorsun?
O halde demokrasiyi anlamamışsın kardeşim.
(Soldan, alkışlar) Neyi müdafaa ediyordun. De
mokrasi ekseriyetin fikri demektir. Ekseriyetin
fikrini bir tarafa bırakıyorsun da ekalli kalil de
recede kalmış tarafı müdafaa ediyorsun.
SUBHİ BAYKAM (Adana) — Demokrasinin
prensipleri var.
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Duyma
mışsın veya anlamamışsın, ben anlattım.
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Bu gidişle İnşallah Turhan Feyzioğlu arkadaşım
burada kalır da bu Ibahsettikleri şeylefi öğren
mek bahtiyarlığına erişiriz.
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — İnşallah.
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devimla) —
Bakın Teşkilâtı Esasiye Encümeni ne 4emiş bu
hususta; bakın 177 nci madde ile 'burada tahdit
salâhiyeti, ötekinde yök diye burada kıyamet ko
pardıkları mesele nasıl halledilmiş? Üzerende söz
söylemeye bile değmez. Halletmiş bu meseleleri
Meclis. Teamül, usul halletmiş, kanun mahiyeti
ni almış, diyor. 177 nci maddeye göre teşkil ve
tavzif edilen komisyonun da ayni salâlhiyetleri
haiz olması tabiî telâkki edilmiş. (Soldan, bravo
sesleri) Bu, demokrasimizin, Anayasamızın en taIbiî haklarından birisidir. Eğer aksini düşünür
sek B. M. Meclisinin salâhiyetlerini tahdidetmiş
oluruz. Halbuki T, B. M. Meclisinin salâhiyetleri
hiçbir hususta tahdidedilemez. Bu mu demokra
tik, yoksa Yunus Muammer Alakant'ıjn söyle
diği, Refik Şevket İnce Beyin söylediği mi de
mokratik?... Hangisi demokratik Turhan Feyzioğlu?...
Şimdi 177 nci maddeyi neden bu kajtıuna sı
kıştırıyorsunuz derler.
Kendileri kanunun ruhuna, kendilerinin id
dia ettikleri gibi saımimî olarak inanmış olsalar
iıdi bunu açıkça ifade ederlerdi. Belki o zaman
Muhterem .Heyetiniz içerisinde arkadaşlarımız
dan bâzıları iştirak buyururlardı. «Arkadaşlar
siz 177 noi maddeyi çıkarır, 169 ncu maddeye gö-
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re salâhiyet kabul ederseniz iştirak ediyoruz,
Anayaasya uygun olur.» Deselerdi' kendilerine
heyetiniz arasından iştirak eden, taraftar olan
belki çıkardı.
Evvelâ prensip meselesinde anlaşırsak, mad
deler geldiği zaman Muhterem Heyetiniz karar
verecek. Getirilen teklife iştirak etmediler, bu
nu iddia etmiş değillerdir. Mebus arkadaşları
mızın vazifesi kendi düşüncelerine uygun olarak
kanun 'teklifi hazırlayıp Heyeti Umumiyeye tev
di etmekten ibarettir. Biz bu tevdii yapmak su
retiyle kendilerinin feryadettikleri günden iti
baren bu teklifle bizim alâkamız kesilmiştir. Ve
artık Meclis Heyeti Umumiyesine mal edilmiş
tir. Artık bu tekliften bizim isimlerimizden şu bu
sebeple bahsetmök küçük işlerle uğraşmaktır
Turhan Feyzioğlu!
HASAN TEZ (Ankara) — Turhan Feyzioğ
lu küçük değildir, böyle küçük işlerle uğraşmaz.
HAMDI ÖNER (Adana) — Bu hukuk pren
sipleri sizden davacı olur ilerde.
(Riyasete İbrahim Kirazoğlu geçti.)
HÜSEYİN ORTAKOIO&LU (Devamla) —
Şimdi, derler ki, bu salâhiyeti vernıiyelim. İyi,
akıl için tarik, yol birdir. Bir mesele tevdi ede
ceksiniz bu encümene. Şu meselede beni tenvir
et, diyeceksin. Bu işi yaptırmak için heyetin eli
ni kolunu mu bağlıyacaksın? Böyle şey olur mu?
Sonra derler ki, bu heyet mahkeme midir ki,
kazai salâhiyet veriyorsunuz? Hayır arkadaşlar,
bu heyete fcazai salâhiyet verilmiyor. Yalandır
bu iddia, Zafer gazetesi dâhil, bugün matbuatın
bu hususta yazdıkları yalandır. Zafer gazetesi
dâhil, yalan neşriyat yapıyorlar.
Şimdi, görülüyor İd, arkadaşlarım, Büyük
.Millet Meclisi tarafından kendi namına iş yap
mak için seçilen tahkikat encümenlerinin yaptığı
işlerin tamamı Büyük Millet Meclisinin mânevi
şahsına, Heyeti Umumiyesine racidir. O halde
Heyeti Umumiyenin, bu mesuliyeti müdrik ola
rak kanun hazırlaması lâzımgelir. Ben de onu
takdir ediyorum. Buna hiçbir diyeceğim yok.
Ama, Muhterem Heyetiniz, 'kentli namına iş gö
recek, sizlere malûmat getirecek olan bir heyeti
teçhiz etmek için hiçbir kayıt ve şarta tâbi değil
;
dir.
Şimdi, kendisinin atladığı Anayasanın altıncı
maddesine geliyorum. Müsade ederseniz bu al
tıncı maddeyi okunmak isterim, Anayasanın 5 nci
maddesi; (Teşriî salâhiyeti ve icra kudreti B. M.
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Meclisinde tecelli ve temerküz eder) der. Arka
sından 6 ncı madde geliyor; (Meclis - yani siz
ler - teşriî salâhiyetini bizzait istimal eder) di
yor. O halde teşriî salâhiyeti bizzat, istimal eder
demek kimseyi karıştırmaz, bu vazifeyi kimseye
emanet etmez, tevdi etmez demektir. Bu salâhi
yeti bizzat istimal edeceğine göre, kendisinin bu
salâhiyeti şu hususta istimal edip de şu hususta
istimal etmiyeceği hükmünü nereden çıkarıyor
muhterem arkadaşım; bunu bana gösterirler mi?
B. M. M. ne Anayasa bu salâhiyeti verirken bu
nun hakkındaki esbabı mucibeyi okumadılar,
orayı hemen atiayıverdiler, işlerine gelmiyor ne
dense... B. M. M. Anayasayı yaparken kendisinin
salâhiyetlerini taıhdidetmek gibi bir düşünceyi
aklının köşesinden dahi geçirmemiştir. Böyle
olsaydı Matbuat Kanununu çıkararak matbaa
ka-aptmak salâhiyetini, 50 nci madde ile Hükü
mete verebilir mi idiniz? Hangi Anayasa hük
müne müsteniden verdiniz bu salâhiyeti? Bir
telefon emriyle, bir şahsın iki dudağı arasından
çıkan bir emirle mıatbaayı nasıl kapatıyordu
nuz? Orada Anayasa yok mu idi arkadaşlanm?
Meclisin salâhiyeti tahdidedilmemiştir. Ama bu
kanunu vaz'ederken Meclisin salâhiyeti tShdidedilraiyor. Bunun yanında tahkikat muamelele
rini yapmak üzere mevzuatımızda hükümler var
dır, hem kendi iktidarları devrinde, hem de bi
zim iktidarlarımız zamanında. Bunlardan bir mi
sal söylersem ne diyecektir acaba ?
İller İdaresi Kanununda salâhiyetler var. İl
ler İdaresi Kanununun tahkikat için tavzih etti
ği kimseler kaza salâhiyetini mi haiz? Memurini
Muhakemat Kanununu tatbik eden idare heyet
leri bir muhakkik tâyin ediyor, o da dosya celbe»diyor, şahit dinliyor. Bu tahkikat, tetkikat yet
kisini haiz bir adamdır. Belediyeler ceza vermek
tedirler, Belediyeler bir siyasi teşekküldür. Si
yasi bir teşekkülün bir encümeni ceza vermek
salahiyetini haizidir. O halde 6 ncı madde nerede
kaldı Fevzi Bey?
Bu mevzuda misalleri çoğaltmak mümkündür.
Jandarmanın tahkik salâhiyeti, hatta köyde muh
tarın tahkik salâhiyeti var tahkikat yapar. O hal
de müsaade edin, Muhterem Meclisiniz ehem
miyetli telâkki ettiği bir mevzuu tetkik etmek
ve bu hususta tenevvür, etmek için bir heyet se
çerse bu heyet köy muhtarının haiz olduğu tahki
kat salâhiyetini haiz olsun. O şayanı itimatdır siz
değilsiniz, olur mu hiç? (Bravo Ortakcıoğlu ses-
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ler) Böyle bir mantık dünyanın hiçbir yerinde
görülmemiştir arkadaşlar, görülmemiştir. Şimdi
yine Anayasaya taallûkeden bir noktai nazara
daha temas edeyim ve bitireyim Anayasayı.
Deniyor ki «83 ncü maddeye göre vatandaş
kanunen tayinedilmiş olan. salahiyetli bir mah
kemeden başka bir mahkemeye sevkedilmektedir.»
Akadaşlar, bu teklif burada hepimizin önün
dedir. Hepimizde sureti var. (Sağdan,yok ,yok,
sesleri) Bu komisyonun ceza vermek salâhiyeti
yoktur. Ve bu komisyon herhangi bir mahkeme
gibi salahiyetli kılınmış bir heyet de değildir,
bir encümen de değildir. Bu komisyon sadece
tahkikatın selâmeti için tedbir almak salâhiyeti
ni haizdir. Bunu, Heyeti Umumiyede, ve ken
dileri içinde bulunmadığı için söylüyorlar.
Amma o gün tahkikat açılması hakkındaki tak
rire iştirak etselerdi kendilerinden de adam se
çilmesi elbette lâzım idi. (Sağdan «elbette» ses
leri) Bunu canü gönülden isterdik. Fakat yak
laşamadılar. «Halk Partisi el sürülemiyeeek kadar
kutsal bir varlıktır. B. M. M. dahi el süreme/
ona» dejdilcr. Fakat bu tahkikat gösterecek ne
varlık olduğunu! (Soldan şiddetli alkışlar-)
Şimdi 83 ncü maddeyi okuyup anlayışınıza
ve takdirinize arzedeeeğinı. Bu maddeler o kadar
sarih yazılmıştır ki ne benim gibi âciz bir arka
daşın tetkikine, ne de bir profesörün, ne de hiç
kimsenin izahına hacet varıdır;
Şimdi 83 ncü maddeyi okuyorum:
«Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkeme
den başka bir mahkemeye celb ve sevk olunamaz.»
Biz bu kanunla şu mahkemeye ait olan işi
alıp da başka mahkemede gör diye bir hüküm mü
şevkettik? Ama kendi hüsnü kuruntuları o kadar
geniş ki onun kenarına bile yaklaşmak'mümkün
değildir. O kuruntularıyla daima bajşbaşa kal
sın Turhan Feyzioğlu! 83 ncü madde gayet sa
rih. 83 ncü madde diyor ki, (Hiç kimse bir
mahkemeden alınıp başka bir mahkemede muha
keme etdilemez.) Bu hükmün taşıdığı mâna bu
dur. Askerî Ceza muhakemeleri usulü Kanununa
göre, askerî bir mahkemede yargılanan suçluyu
alıp nizami mahkemeye sevk etmeye de kimsenin
hakkı yoktur, demiştir. Millî Koruma Kanunu
nu sevk ederken, bu kanuna cezai müeyyideler
koyarken ifade edilmiş, (salahiyetli görülen
mahkemeden alınıp başka bir mahkemeye sevk
edilemez denilmiş.) Çünkü 83 ncü maddeye göre
bir kanun çıkarıldı, Büyük Millet, Meclisi 6 nci
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maddeye mesnet olarak onu başka bir mahkemeye
sevk edemezsin demektedir. Bunu kendi notlan
|da söylüyor, o kadar bedihi ki. Sanki Anayasa
mız bahsettiğimiz meseleler hakkında merciler
tanımış, bu mercileri tahdit etmiş ve biz bu mercilerdeki salâhiyetleri alıyoruz, bu komisyona
veriyoruz gibi bir hava yaratmak günahtır arkajdaşlar, günahtır bu kadarı. (Soldan: «bravo» ses
leri)
Sonra B. M. Meclisinin içinde çalışırken yine
bir arkadaşım bumdan çok güzel bir lâf etti.
Çok muhterem, arkadaşım «Şu kapıdan içeri gir
diğimiz zaman politik düşünceleri bir tarafa
bırakalım. Hele şu kürsüye geldiğimizde, bizim
seçilmemizdeki sebepleri düşünelim» dedi (Sağ
tarafı işaretle) Sen içine birtakım kara düşün
celeri doldurmuşsan bana yapıştırmaya ne hak
kın var!
MELİH KEMAL
KÜÇÜKTEPEPINAR
(Adana) — Ne biçim konuşuyor, Reis Bey?
(Soldan; «gayet güzel konuşuyor» sesleri)
HÜSEYİN ORTAKCIOÖLTî (Devamla) Şurasını tekrar edeyim arkadaşlarım; bu komis
yon ceza vermek salâhiyetini, yani Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 8 nci maddesinde yazılı, Türk Mil
leti adına kaza hakkını kullanma salâhiyetini asla
haiz olmıyacaktır. Bunu bilmelerini, öğrenmele
rini tavsiye ve bunu tescil ederim. Bütün mil
letçe matbuatça bilinsin diye bilhassa tekrar
ediyorum; bu komisyon Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 8 nci maddesinde yazılı Türk milleti
adına müstakil mahakime tanınan kaza hakkı
nı kullanmak suretiyle ceza verme salâhiyetini
asla haiz değildir. Biz böyle düşünmedik, ko
misyondan geçen tasarıda da böyle bir hüküm
yoktur. Aradaki fark nedir! Hâdiseler bu ka
dar .basit hale getirildikten sonra, yok siz be
nim partimi kapatacaksınız, siz riya perdesi al
tındasınız gibi 'sözler sarf etmelerine teessüf
ederim. Hiç kimse riya perdesi altında değildir.
Bunu fikirlerinden atsın hır, hakikati görmeye
çalışsınlar. (Soldan; bravo, sesleri, alkışlar)
Arkadaşlarımın tahkikatın selâmeti için mu
vakkaten alabilecekleri tedbirleri ceza vermek
salâhiyeti ile karşılaştırmam alarmı rica edece
ğim Bana göstersinler, hangi müesseseye yetki ve
rilmiş de Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün
den beri B. M. Meclisi şu teşkilâtı, bu heyeti
şu meseleyi te'tkika, halletmeye vazifeli kılmış
da onlara karşılığında tedbir olarak salâhiyet
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sün, ben Avrupa'da tahsil etmedim, fakat bu
vermemiş, büküm sevk etmemiş olsun. Bir ta
metni doğru tercüme etmiyorsun,'ikinci fıkrasını
ne göstersinler arkadaşlar. Yok, mevzuatımız
eksik okudun», dediğim zaman; «Belki değiş
da 'böyle bir şey, olamaz da! Akıl ve mantık
miştir», dedi. Ama elindeki metin yeni idi.
dışı şeyleri varmış gibi göstermeye kimsenin
(Soldan; bravo, sesleri) Ümidettim ki, bu ge
hakkı yok arkadaşlar.
ce
bu değişikliği düzeltir de hiç olmazsa He
İBRAHİM ÎMIRZALIOÖLU (Ankara) —
yeti Umumiyede doğru okumak imkânını bu
Komisyon 'kararlarını bir defa daha oku.
lur... Fakat yine yanlış okudu.
REİS — İbrahim Bey, lütfen müdahale et
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Müf
meyiniz, sükûnetle dinleyiniz.
terisin, (müfteri. O fılkr-a gizlilik haklkınıdadır.
HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Çok yakışıyor »ana..
Maddeleri okuyorum: Bu kanuna göre tekev
vün edecek suçlar yani tahkikat komisyonları
REİS — Turhan Bey...
nın yasak kararlarına karşı muhalefet suç teş
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
kil edecektir ve bu suçlar Tahkikat Komisyo
Şimdi söyliyeyim, bana oturduğu yerden 'müf
nu tarafından cezıalandırılmayıp suçun mahiye
terisin diyor. Eğer bu İkelilmeyi ikullannıak lâtine ve umumi hükümlerdeki yerine göre sala
zımıgelirse, kendisi benden bir »milyon defa da
hiyetli mahkemelerde' görülecektir. Dikkat edin
ha fa-zla müfteridir.
arkadaşlarım; hâdiseleri nasıl projektör tuta
Arkadaşlar bu kanunun yapılimassı veya yarak, nasıl bir pertavsız altında tetkik ediyor
pılmanıası hususunda belki kıymetli fikirler
lar, şaşmamak kabil değil'. Umumi hükümler
irade eder diye başka mevzuatı da tetkik «de
dairesinde salahiyetli mahkemeler rüyet ede
lin. d.ed!ik ve tetkik edeıvik -esbabı nıııciibcyi o
cektir. '.Bu komisyon hiçbir vatand;ış;ı ceza ver
suretle serd ettik. Biz diyoruz ki, «1914 tari
mek hakkını haiz değildir.
hinden beri anayasalarda, içtüzüklerde, bizde
EMİN SOYSAL (Maraş) — Matbaayı kim
olduğu gibi, başka memleketlerde de hüküm
kapatacak ?
ler mevcu\dolduğıı halde ayrı bir ikamun tedvin
REİS — Emin Bey, rica ederim.
etme/k yoluna.. gidi'hn'lş ve yapmışla i'.»
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU
(Devamla) KİMİN SOYSAL (Maraş) — Hangi ınıcnıOna da 'geleceğim, müsaade edin...
JeketleH
Muhterem arkadaşlar, diyorlar ki, «'tevkif,
REİS —- Emin: ıBey, sonra, konuşursunuz.
tedbir, bilmem ne.» bir kere şu kanun hususi
bir hüküm sevk etmiyor. Bir kimse tahkikatla
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
•salahiyetli kılındıktan sonra, tahkikatın ne şe
Sonra arkadaşını diyor ki, «Bu kanunıla sadece
kilde .yapılacağına dair, evvelce mevcut hüküm
şahitlerin gelmem esi hailimde tatbik edilen de
ve esaslar dâhilinde tahkikatla mükelleftir.
ceza verim ek değil mi?» Şahide icabında ceza
Salahiyetli kılınıp, Büyük Millet M edişine
vermek adalet icabı değil mi? Onlar ceza ve
ehemmiyet vermiyenleri takip ve tetkik etmek i
riyor. Halbuki bizuu .komisyonun caza vermek
vazifesi verilen encümeni salâhiyetsiz addetmek J
salâhiyeti de yok. Sadece tedbir için 'salâhiye
abesle iştigal olacağı içindir, ki,* bu hükümleri
tin! kullanıyor.
sevk ettik arkadaşlar. (Soldan; bravo, sesleri)
Şimdi, Büyük Millet Meclisi Anayasamızın fi
J;!ilansızların halen yürürlükte olan «6 Aralık
ncı maddesi gereğince teşri salâhiyetini bizzat
1951) tarih M Âmme kuvvetlilerine -mütaallik Ka
istimal edeceğine ve 22 nci maddede. (-Meclis
nun» isimli Kanunun 9 ucu maddesi diyor ki,
tahkikatı Meclisin cümlei vezaifindendir.) de
(Bu komisyonlar Fransız Oeza Kan/ununun 368
diğine göre onun ahkâmını tâyin etmek, onun
nci maddesine göre re'sen ceza vermek hakkı
^tatbikatını sağlamak için kanun vaz'etmek sa
nı haizdir.) Görülüyor ki. başka mömldketler
lâhiyetini de elbette haizdir.
bu komisyonları, ceza vermek salâhiyetiyle
teçhiz etmişlerdir. Biz ceza vermek sal ahiye Biz esbabı mueibemizde bâzı ecnebi memle
tiyle
asla teçhiz etmek istemiyoruz, o kadar
ketlerden misaller verdik. Kendileri de burada
ileri
gitmiyoruz.
onları tenkid ettiler ama, dün komisyonda ken
Sonra diyor ki, «Bu Meclis tahkikatını nedisinden rica ettim ve «F°yzi Bey sen profesör
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den. gizli tuıtuyorsunu'z? (Başka memleketler
gMi tutmazlar.»
Btakmıız ne demişler, okuyalım, bunu da öğren'm>eik lâzım.. (Soldan gülüşmeler.)
Yalan yere şahadet. Komisyon huzuruna celbedilen ehlihibre yalan yere /beyanda 'bulunursa, Fransız Ceza Kanununun 363 ncü madde
sine tevfikan komisyon tarafnidan cezalandırılır. Bizde ise ne denmiş? Eğer komisyonlar
da yalan yere şahadet ödeme, malûmatı kefneden şahitler, 'tesir icra ederek bildiklerini «öylümekten vazgeçerlere Türk Ceza Kanununda
olan cezalar müstakil adlî »mahkemeler tarafın
dan tatbik edilir) deramisştir. Bundan daha de
mokratik hüküm nerede var?
EMİN SOYSAL (Maras) — Komisyon tazy'Ai •ederek yaılan söyletirse...
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Onu da Kızılçullu'da halladeırsin.
EMİN SOYSAL (Maras) — Kızrleullu'da
seni de hallederim, senin efendilerini de.
REİS - • Emin Bey, 'müdahale etmeyin lüt
fen.
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) —
Dün kendisinden rica etmiştim.
Altıncı madde ne diyor bakınız arkadaşlar;
komisyon neden gizli, olsam, neden açık olma
sın? Başka memleketlerde olduğu gibi 'hü
kümler sevk etse idik burada oturtmamıza im
kân »kalmazdı.
Tahkikaıt Komisyonunca ifadesine müracaat
edildiği sırada muttali olduğu hâdiseleri yukardaki fıkrada zikredilen müddet içerisinde,
yani Tahkikat Komisyonu •tahkikattı bitirip kendişini bu 5§e memur eden Meclise dosyayı tev
di. edinceye kadar ifşa ederse Fransız Ceza
Kanunumun 378 nci maddesine güre, komisyon
tarafından cezalandırılır.
Biz ise böyle bir hüküm sevk etmiyoruz.
Ayrıca komisyonu bu gibi şeylterdem de uzak
tutmaya çai ıstık. Hem teklifimiz öyledir', hem
de kabul ettiğimiz metin öyledir, binaenaleyh
adlî mahkemeler ceza versin diyoruz.
Benim söylemek istediğim şudur; (Siz kaza
organı kuruyorsunuz) kabilinden iddialar yersiz
ve mesnetsizdir. Sikleri bu güzel hitabeleriyle
yanıltacaklarını zannediyorlarsa
aldanıyorlar,
Çünkü hakikatler açık ve sarihtir.
Fransız Kanununun beşinci maddesinde daha
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farklı bir hüküm var; okuyorum; «Bu Tahkikat
Komisyonunun umumi raporunun tevdiine kadar
komisyon âzalarının ve her hangi bir
unvan
altında işbu komisyon çalışmalarına iştirak eden
lerin isimleri gizli tutulur.»
Yani Muhterem Heyetiniz tarafından 177 nci
maddeye veya 169 ncu maddeye göre bir tahkikat
heyeti kurulurken, tesir edilmesin diye bu
komisyon âzalarının ismi gizli tutulacak, bakın
başka memleketler bu tahkikat komisyonlarına
ne kadar ehemmiyet veriyorlar ve ne gibi salâ
hiyetlerle teçhiz ediyorlar. Arkadaşımın bir
hâkimi ifsat eder gibi Türkiye Büyük Millet
Meclisini de ifsat eder, demelerini kendilerine
yakıştıramadım. Kendilerine yüz bin kere tessüf ederim.
Sonra diyorlar ki, bu komisyonun şu, şu salâ
hiyetleri yoktur. Neden yoktur? Sen hukukçu
sun, kafanı işletsene..
TURHAN FEYZİOÖLÜ (Sivas) Madde yaz
mışsın.
HÜSEYİN ORTAKCIÖÖLU (Devamla) —
Maddeye gelince; belediye nıevzuatmt ele ala
lım. Bunda, belediye encümenlerinin verdiği
birçok kararlar katidir, diye yazılmıştır. Fa
kat (katidir) demekle beraber temyizen Devlet
Şûrasında tetkik edilir. Köy Kanununu tetkik
edin; köy ihtiyar meclisinin bâzı hususlarda
aldığı kararlar katidir demiştir. Fakat bu ka
rarlar Devlet Şûrasına kadar
gider, ora
da temyizen tetkik edilir. Katî tâbirinin ne de
mek olduğunu bir hukuk profesörünün bilmesi
lâzımgelir.
Burada tekrar söylüyorum; maksadınız şudur,
onu da açıkça söyliyeyim. İpham altında. kalma
sınlar, ben, teklif sahibi olarak teklifimi izah
ediyorum. Encümen sözcüsü olarak konuşmuyo
rum:
Teşriî organ tarafından, B. M. Meclisi tara
fından bir meselenin tetkik ve tahkiki için
memur
edilen
encümen Büyük Millet Mec
lisi namına
icrayı faaliyet eder. Bu en
cümenin,
bir
sulh hâkiminin,
bir asliye
hâkiminin verdiği karar gibi Ceza Usulü Muha-*
kemeleri Kanununda yazılı esaslar dâhilinde itirazan tetkikini teşriî organı kazai organın mu
rakabesine tâbi tutmak gibi bir neticeye bağla
madık. Nasıl olur; kendisi zaten bir salâhiyeti
haiz değil. B. M. Meclisi Heyeti Umumiyesine
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niyabeten iş görüyor. O halde kendisini mesul
edecek, kararlarının isabetini tâyin edecek mer
ciin B. M. M. olması gayet tabiîdir. Bu o kadar
açık, o kadar belli ve müteamel bir hukuk kaidesidir ki, bunun üzerinde söz söylemeye bile değ
mez. Bunu bir mesele yapmak marifet değildir.
Şimdi, yabancı mevzuat hakkında böylece
malûmat arz ettikten sonra diğer iki hususu daha
ifade edeyim.
Neşriyat mevzuuna gelelim arkadaşlar: Bizim
mevzuatımızda, hukuk sistemimizde bir tedbir
vardır, bir de karar vardır. Kararı tedbire karış
tırmamak, tedbiri de karara karıştırmamak lâzım
dır. Bizim yakın tarihimizde, hattâ biz iktidara
gelinceye kadar matbuat hakkında kararlar hâ
kim tarafından alınmazdı. Ne kadar çok tedbir
lerin alınm'ş olduğunu izah etmeye lüzum yok.
Çünkü hepiniz bu tedbirleri bilirsiniz. Seçti
ğiniz bir komisyon bir karar verir ve Büyük
Meclisiniz de bu komisyonun verdüği kararın ada
letsiz olduğunu görürse bu kararı kaldırmak sa
lâhiyetini haizdir.
Çünkü o meclisin mercii
Heyeti Umumiyenizdir. Kaldı ki, Meclisin em
rinde çalışan bir komisyonun suiistimali mevzuubahis değildir. Ama tahkikatın selâmeti için,
sabahtan akşama, akşamdan sabaha durmadan
yalan neşriyatla karşılaşırsa bu komisyon neş
riyatı tatil ettirmeye karar verir, bu salâhiyeti
haizdir ve haiz olacaktır. (Bravo sesleri) Bunu
yapmadığı zaman bu komisyonun hareketlerini
küçük göstermek pahasına, komisyonun şu aza
sını bu azasını küçük göstermek bahanesiyle T.
B. M. M. vakar ve haysiyetine ağır tecavüzler ya
pılacaktır. Bu tecavüzleri daha şimdiden düşü
nerek buna karşı hüküm sevk etmeye mecburuz
ve bu mecburiyeti hissettik. (Soldan, bravo ses
leri) Bunların hepsi esbabı mucibede vardır.
Komisyon bir yasak kararı çıkarıyor, diyor ki:
Şu hususta neşriyat yapmayı yasak ettim. Bu
yasak kararma rağmen, neşriyata devam ederse
komisyon bu matbaayı tatil edecektir. Biz bunu
yerinde görüyoruz.
Arkadaşlar, siz nasıl karar verirseniz öyle.
olacaktır. (Soldan, bravo sesleri) Fakat bu ka
patma bir zamanla mukayyettir. Kapatma sebebi
ortadan zail olduğu zaman bu yasak kalkacaktır.
Bunun bir diğer yolu daha var. Encümen tahkika
tı bitirip dosyayı Umumi Heyete teslim ettikten
sonra karar sizlerindir. Ne isterseniz onu yapa-
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ca'ksmız. Bundan daha demokratik, bundan da
ha hukuka uygun bir düşünce olamaz. Bunun
üzerinde neye bu kadar kıyamet kbparıyorsumızf (Soldan alkışlar)
Sonra matbaa meselesi var. Hakikaten ken
dilerine iştirak ediyorum, doğru söylüyor. Mat
baanın kapatılması, tatil edilmesi kolay bir hu
kuk işi değildir, mühimdir. Zordur. Fakat bu
günkü meseleleri düşünerek kanun yapmak,
Meclisin her şeyi görerek kanun yapması icabeder. Kanun yapıcı; kanun hazırlayıcı, kanunu
yapan insanlar, çok öteleri, ilerileri görmeye
mecburdur. Uzun bir müddet yaşatmak için ka
nun yapmak, boşluk bırakmamak lâzımdır. Sui
niyet sahibine, o bıraktığınız (boşluktan işleme
ye imkân verecek delikleri kapatmazsanız ka
nun vâzıı olarak milletin bize verdiği vazifeleri
hakkiyle yaptık diye övünemezsiniz. O boşluk
ları 'tıkadığınız nispette milletin İtimadına mazhar -olursunuz arkadaşlar. Burada hüsnüniyet
esastır. Hüsnüniyetli insana karşı 'hiçbir şey ya
pılması düşünülmemiştir. Ama suiniyetli hare
ket edenler için suiniyeti nerede tutarsanız ya
kasından yapışacak hükümler sevk edilmiştir..
«Gazete kapatıyorsunuz» deniyor. Gazete
kapatmak nıevzuubahis değil, neşriyatı -men'ediyoruz, tedbir olarak men'ediyoruz. Sebebi,
sen şu yasak kararına riayet etmedin! Buna
rağmen matbaa broşür, risale gibi şeyler basa
rak men'edilen neşriyata devam ederse o za
man kapatıılacak. Biz inatçı değiliz, hiçbir id
diamız da yok, sadece suiniyet sahiplerini ceza
landırmak istiyoruz. Mathuat Kanununda' ted
birlerin esası hüküm olarak kanunla tahkim
edilmiş bulunmaktadır. Şu Tahkikat Komisyo
nuna havale ettiğimiz işlerin ehemmiyetini göz
önünde tutarak h u kanun içinde derpiş etmiş
bulunuyoruz. 'Bundan ötesi yok.
Şimdi cezai müeyyidelere geliyorum. Şu ka
dar hapis cezası veriyorsunuz, hu kadar hapis
cezası veriyorsunuz diyorlar. Bir şahit gelme
diği halde Fransız kanununda 100 hin frank ce
za var. Bugünkü para rayicine göre hesaplayın
m 100 'bin frankı. (Sağdan: «350 lira» sesleri)
Mesele orada değil Biz bu cezayı komisyona
verdirmiyoruz. Diyoruz ki, komisyonun bu va
zifesini yapahilmesi için ittihaz ettiği kararla
rın müessiriyeti bakımından tahtı hükme almak
mecburiyetindesiniz. Komisyon neşriyatı yasak
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ettim, dediği [halde arkasından, o yine neşriyata I olan hareketlerimiz daha çok netice doğurmuş
devam «derse ve müeyyidesini koymazsanız İm
tur.»
yasağın müeSsiriyeti nerede kalır?
Burada şunu demek istiyor; «Bu kanunda de
ğişen cezaların tatbiki ve bu kanunun mevcudiye
Adam öldürene verilen ceza 22 seneden başti cemiyetin asayişini ve huzurunu temin etmeye
lıyacak, demesek ;bıı bir hüküm ifade eder mi?
Demek istiyorum ki, şahitlin*, ehlihibredir, celp- i kâfi gelecek vasıtaların başında gelir.» (Sağdan,
gürültüler) Müsaade edin, gazeteden bir pasaj
tir, şudur 'budur.. Bu cezalar verilmiyece'ktir.
okumak suretiyle mâruzâtıma son vereyim.
Arkadaşlarımın iburaya matuf iddiaları da yan
lıştır. Kanunu mahsuslarında yazılı olan ecza
Bakınız, 26 tarihli Ulus gazetesi ne diyor:
lar mahkemeler tarafından verilir. Komisyo
«Mücadele, Türk milleti ile onun haklarını gasnun ikinci madde ile ve ikinci maddedeki hu
betmeye çalışan bir avuç insan arasında oluyor.»
suslara dayanan ayın salâhiyetleri kapsayan di
(Sağdan; «Doğru, doğru» sesleri), (Soldan; «Yuh
ğer hususlarda, her hangi bir şey yasak edildi
yuh» sesleri) Okuyorum arkadaşlar gürültüye ne
ği halde buna riayetsizlik olursa kendilerine
lüzum var.
üçüncü maddedeki ceza verilecektir. Bıı ceza
«Anayasa nizamı artık tamamen yıkılacaktır.»
verilirken Ibıı yasak kararlarını 'bilerek işliydi
(Sağdan; doğru sesleri) «Mücadele, partiler ara
ler suiniyet sahibidirler. Bütün bu suiniyet sa
sı bir mücadele olmaktan çoktan çıkmıştır.» (Sağ
hibi insanlar elbette tanı suçludurlar'. Bunlara
dan, doğru sesleri) Bunu söyliyen zatı Muhtere
elbette ceza vermek lâzımdır. Bu cezayı da Ko
me göre hâdiseler bu kadar vahamet kesbetmişmisyon 'vermiyor, mahkemeye gidecektir. Asliye
se, acaba getirilen şu tedbirler fazla mıdır?.. (Sol
mahkemesine dâva açılacak, bıı dâva rüyet edi
dan; bravo sesleri, alkışlar) Hattâ arkadaşlarını,
lecektir.
naçiz arkadaşınızın kanaatine göre, şu (beyanlar,
bu
telâşlar, bu hareketler artık kendilerinin on
HAMDİ ÜN UR (Adana) — Ağır hapis ceza
seneden
beri tahammüllerinin kalmadığının ifa
sına gider....
6
desidir.
Daha
ne kadar bekliyecekler, iktidara
HÜSEYİN ORTAK OiOÛLU (Devamla) — |
Ağır hapis cezası çok ağır geliyorsa şu hapis i gelmek için. On sene geçmiş ümit ümit üzerine
geliyor, bir iğtişaş yapıp iktidara gelmek zamanı
(•ezasını teklif ederim deyin. Kanunun üzerinde
gelmiştir.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Saldan,
anlayışlı konuşmuyorsunuz ki. Topyekûır in a- M
Sürekli
alkımlar,
bravo sesleri)
dım inat diye konuşuyorsunuz. Böyle olmaz ar
kadaşlar! (Gülüşmeler)
i
KEİS — O. H. P. Meclis Grupu adına İsmet
Şimdi gelelim diğer bir mevzua. Ceza meşe- i İnönü (Sağdan; alkışlar)
leşini, neşriyat meselesini de böylece arz ettikten j
İSMET İNÖNÜ (Malatya) —
sonra, hakikaten elinizi vicdanınıza koyun ve ona j
(Arka sıralarda, ayakta gurultular)
göre karar verin. Kimse mebus olarak hiçbir t az- j
BEİS — Hasan Tez oturunuz. Beyefendiler
yikın tahtı tesirinde değildir. Eğer bu yapılan iş
sükûneti muhafaza edelim.
ler, şimdi arz ettiğim esaslar dairesinde, âmmenin
Devam buyurun efendim.
selâmetine müncer olmıyaeaksa (bunları kullanın ıC. H. P. MECLİS GKÜPU ADİNA İSMET
yalım. Âmmenin menfaatini sağiıyacaksa bu ka- j
nunun kabulünde zaruret vardır.
J İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, ka
Vaktiyle bu Devletin büyüklerinden birisi j nım lâyihasını getiren hatibin izahlarını dinledik.
Takriri sükûn Kaııumıımn, İstiklâl mahkemeleri j Kanun lâyihasının adı, Tahkikat encümenlörinin
Kanununu getirdiği zaman matbuat hakkında, i ihtiyaçlarını karşılamak için bir tekliftir. Bjalfbualınacak tedbirler hakkında neler söylemiş. Şura- j . ki hatip izah ederken ancak 11 tahkikat önerge
da bir kâğıt var, bir defa okusam tüyleriniz ürpe- | sinin Mecliste konuşulmasını karşılamak üzere
rir. («Oku, oku» sesleri) İki satırlık bir pasajı- ! bunu getirdiğini itiraf etti. Meselenin (Soldan;
nı okuyayım: (Hepsini oku sesleri) Birtakım ga- j gürültüler) başında ve sonunda aslı budur. İkti
zeteleri kapatmaya mecbur olduk, sonra birtakım i darda bulunan parti, rakibi olan parti hak
teşkilâtı seddettik. Biz gazeteleri kapadıktan ; kında birtakım isnatlarla tahkikat açıyor. ! (Sol
sonra ahval ve hâdisat adamları nihayet mahke- J dan; «müfteri» sesleri), (Sağdan; «müfteri sizsi
meye getirdi ve (bizim, sadece bir tedbiri vâki ' niz.» sesleri).
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Demokrat iktidar 1950 den bu yana birkaç
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Re- I
is Bey, dinlemek imkânlarını siz de sağlayınız.
J seçim yaptı. Bu seçimlerin her (birini hususi ve
fevkalâde bir tedbirden sonra yaptı. (Soldan, gü
R E İ S — Devam buyurun efendim. Sükûnet
rültüler)
yerindedir.
1950 nin ara seçimini yapmak için ilk önce
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — İktidar partisi
C. İT. Partisini itham ederek bütün halkevlerini
arzularına göre değerlendirmek için yeni müey
kapattı, elinden aldı. 1951 ara seçimlerini yap
yideler getiriyor. Hepsi bir küldür. İktidar par
mak için memlekette beş yüze yakın kütüpha
tisini idare edenler C. H. P. ve bir kısım matbu
neyi kapattı. (Soldan, gürültüler)
at aleyhine tasmim ettikleri tedbirleri evvelâ bir
teşekkül olarak, sonra da onun müeyyideleri ola
Sonra 1954 seçimlerini yaptı. Bu seçimleri
rak ikmal ediyorlar. (Sağdan; (bravo sesleri, al
yapmak için de tedbirler aldı. O zaman Millet
kışlar)
Partisi vardı; onu kapattı. O zaman Halk Par
tisinin ne kadar malı, mülkü varsa; vesikala
Tahkikatın gerekçesi, alsında bizi, Halk Par
rını, kitaplarını, kurşun kalemine kadar hep
tisini birtakım hareketlerle itham ediyor. (Sol
sini müsadere etti. (Soldan, gürültüler) Ondan
dan; «doğru, doğru» sesleri; «elbette» sesleri)
sonra 1954 seçimini yaptı.
MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) —
Kürsüden ihtilâl beyannamesi okudun Paşam.
Daha sonra 1957 seçimini yaptı. 1957 seçimi,
ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Zile, Uşak ve
biliyorsunuz ki, muhalefet partileri arasında
Topkapı ve sair hâdiselerde birtakım fenalıklar
büyük mikyasta iş birliği havası içinde hazır
yapmışız, bunları tahkik edecekler. Biz, Zile ve
landı. Fevkalâde kanunlar çıkardı. (Soldan, gü
Uşak'ta yapılan muamelelerden dolayı mahkeme
rültüler) 1954 ten sonra seçime ait çıkardığı
ye verildik, mahkemede beraet ettik. (Soldan;
fevkalâde kanunlar yetmedi, 1957 de ayrıca ka
«daha belli değil» sesleri) Bunu Temyiz tasdik
nunlar çıkardı. (Soldan, gürültüler), (Meclis
etti.
çıkardı, sesleri) Muhalefet partilerinin reyle
Uşak'ta hayatımıza kaydetmek için... (Soldan;
rini birbirlerine eklemek ihtimalini ortadan
«yalan, yalan» sesleri) Haytımıza kasdetmek için
kaldırdı, bir. Bu da kâfi gelmedi. (Soldan, gü
yapılan tertiplerden az zararla çıktık. Şimdi ik
rültüler) («1946 da onu siz yaptınız» sesleri)
tidar partisi diyor ki; «Nasıl oldu da bu hâdise
1957 de bugün her birimizin hicapla hatırladı
lerden sağ çıktılar.» Bunu tahkik edecekmiş.
ğımız ve hâlâ encümende tashihi, düzeltilmesi
(Sağdan; alkışlar, bravo sesleri) Biz bu kadar
için duran kusurlar işledi. (Soldan, gürültüler)
tertipler yaptığımız halde bu tertipler'nasıl oldu
Maharetle işledi, yüzüne gözüne bulaştırarak
da muvaffak olmadı, diyorlar. (Sağdan, alkışlar)
işledi. (Soldan, gürültüler), (Sağdan, «Reis Bey
işte Tahkikat Encümeni bu marifetleri tertibhatibi işitemiyoruz» gürültülere mâni olun ses
edecek.. Tahkikat Encümenini kurduran gerek
leri)
çe «Bu hava içinde seçim yapılamaz» diyor. Ev
REİS —• Efendim, müsaade buyurun, hati
velâ seçim havası vücuda getirilmek isteniyor.
bin
sözleri işitilemiyor. (Sağdan, gürültüler,
Halbuki, seçim havası aylarca evvel hazırlanmış,
«Ceza
ver» sesleri) Rica ederim beyler, sizin
memlekete ilân olunmuştur. İlkbaharda muhak
yaptığınız nedir ? Müsaade ediniz.
kak olacak idi, Başbakanın en yakın vekili olan
Devam buyurun efendim.
zat salâhiyetle bunu ilân etti. (Soldan; «yok öyle
şey» sesleri)
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — 1960 seçimle
DEVLET VEKİLİ MEDENİ BERK (Niğ
rine hazırlanmak için yeni, fevkalâde tedbirle
de) — Tekzibettik.
rin alınması lüzumuna, Demokrat Partiyi idare
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Tahkikat En
edenler kaanidiıier. işte meselenin esası bu.
cümeni teşkilinin sebebini ve müeyyidesini teşkil
(Sağdan, gürültüler), (Soldan, gürültüler)
eden bu teklifin hedefi, seçim havasını hazırla
REİS ;—. Rica ederim, Abdullah Bey, karşı
maktır. Seçim havası, bugün Demokrat Parti ba
lıklı konuşmayın. Kürsü burada, hatip burada,
şında bulunanlar için nedir? Ne isterler bunlar
bu tarafa teveccüh ediniz, rica ederim. Gürül
seçim zamanı ki, onu önceden hazırlamış olsun
tünüzden hatip işitilemiyor.
lar? (Soldan; şiddetli gürültüler)
Buyurun, devam edin, efendim.
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İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Tahkikat Eneümenine verilen vazife, secim havasını hazırlamak için birtakım tedbirler almasıdır. Bu
tedbirleri bir haftadan beri görüyoruz. Daha
bu müeyyideler meydana çıkmadan evvel Mcclis müzakerelerini neşrettirmiyor. Sonra teşkikıtımızdan olan vatandaşlarımız, muhtelif vilâ
yet ve kazalarımızda rastgele, insafsız bir su
rette tevkif ediliyor. (Soldan, gürültüler, yalan,
yalan, sesleri) Misal vereyim.
REİS — Enver Kaya Bey, size bir ihtar ve
riyorum. (Gürültüle t-)
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Çoruın'da
O. H. P Başkanı halkı isyana teşvik ediyor, de
niyor. (Soldan : Gürültüler) Corum'da Ahmet
Başıbüyük isminde muhterem bir avukat.. (Sol
dan : Gürültüler, «Çok muhterem» sesleri) Osmancık'a gidiyor ve orada O. H. P. ilce Baş
kanını dairesinde, yerinde ziyaret ediyorlar.
(Soldan : Gürültüler)
SOLDAN BÎR MEBUS — Ne alâkası var,
Reis!
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Toplantı yap
mışlardır, diye ve emirlere aykırıdır, diye, adam
lar hapsedilmişlerdir, muhakemelerini bekliyor
lar. (Soldan : «Tamam, tamam» sesleri) Tecviz
eder misiniz ?
Demek ki, so.çinı havasını hazırlamak için,
yalnız bir misal İni. Daha başka, istanbul'da,
iskenderun'da rasgcldikleri vatandaşı, kim iti
barlı, kim imanlı ise onu tedhiş havası içinde
yıldırmak da bu tertiplerin bir gayesidir.
Şimdi bir iktidar için, Anayasa içinde dü
rüst bir iktidar olmanın mihenk taşı vatandaşa
karşı partizan olmaması ve dürüst bir seçim
yapmayı kabul etmesidir. Dürüst bir seçim yap
mayı kabul etmemiş, o kadar da değil, dürüst
bir seçim yapmamayı seçimi kazanmak için esas
ittihaz etmiş olan (Soldan : Gürültüler) bir ik
tidar seçimle asla gitmek temayülünde değildir.
Bir iktidar bir defa seçimle gitmemeyi esas ola
rak kabul ettikten sonra artık onun alacağı
tedbirler birbirinden, gayrimeşru ve birbirinden
batırıcı ve yıpratıcı olur. (Soldan : Şiddetli gü
rültüler)
KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — O taraftan
birisi; halt etmişsin, diyor, tecziyesini istiyoruz.
REİS — Rica ederim gürültülerden söylenen
ler duyulmuyor, yerlerinize oturunuz. (Sağdan,
şiddetli gürültüler) Efendim, İnönü'yü dinleme-

C :1

; ye kendinizin dahi tahammülünüz yok niu?
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem ar
j
kadaşlar, Demokrat Parti iktidarının seçijne kar
j şı aldığı vaziyet vatandaş nazarında iki ihtimali
j canlandırmıştır : Birincisi; bu iktidar hiçbir za
j man seçim yapmıyacaktır/ (Soldan, «yapacağız»
sesleri) Ben bu fikre iştirak etmiyorum. Bu ik
tidar 3 aylık bir seçim hazırlığı yapıp şartları
kendisine hazırladıktan sonra seçimi yapacak
tır. Üç ay kâfi gelmezse bu üç ayı artıracaktır.
Kendi kanaatince seçim şartları kendisi için ol
gun hale gelecek, ondan sonra seçimi yapacak
ve % 96,6 ekseriyetle seçimi kazanmış olduğunu
bütün dünyaya ilân edecektir.
Şimdi arkadaşlar, bu tarzda seçim marifetle
rini yapan idareler vardır. (Soldan, gürültüler),
(Soldan; «ne lisnatlar yapıyor, Reis Bey» ses
leri)
REİS —• Müsaade buyurun, vazifeme müda
hale etmeyin, Riyaset vazifesini bilir.
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bunlar, %
96,6 çoğunluğu alırlar, ama bunların selimleri
ne ne o memleket içinde, ne de dünyada, hiç kim
se itibar etmez. Fakat ben size haber verelim ki,
vatandaş o kadar dolgundur ki, bu 3 ay, 6 ay,
bir sene sizin arzu ettiğiniz seçim havasını hazırhyamıyacaktır. (Sağdan; şiddetli alkışlar)
Sözün kısası arkadaşlar, bu tedbirlerle Ana
yasaya bir darbe vurulmaktadır. (Gürültüler)
Anayasa dışı, gayrimeşru bir baskı idaresi kurul
maktadır. (Sağdan, alkışlar), (Soldan, «gayri
meşru diyor» sesleri) (Gürültüler) Bizden başka
dünyanın herhangi bir memleketinde okuma yaz
ması olan bir adama «Türkiye'de Demokrat ik
tidar rakibi hakkında ithamname ile böyle bir
tahkikat açtı ne dersiniz?» deyiniz alacağınız ce
vaba razıyım. Alacağınız cevap yalnız sizin için
değil endişe ederim ki, memleketimiz için1 hicap
verici olacaktır. (Sağdan, alkışlar)
'

BAHA AKŞİT (Denizli) — Büyük Millet
Meclisinin kararı hicap verici olur mu?
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi bu ted
biri alanların telâkkilerini ve muhakemelerini
aşikâr bir surette görüyoruz. Anayasa içi, Ana
yasa dışı, darbedir, değildir, bunlar sözdür...
(Soldan, alkışlar, bravo sesleri, gülüşmeler) Di
yorsunuz. Biz tedbiri aldık, bu tedbiri yürüte
ceğiz, diyorsunuz. Bu fikirdesiniz. (Sağdan, al
kışlar)
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(Soldan şiddetli gürültüler, masalara, vur
malar. «zabıt okunsun» sesleri)
HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Zabıt okun
sun efendim.

Telâş etmeyin, Memleketin siyasi vaziyetini
masa üzerine yayıyoruz, teşrih ediyoruz. (Soldan.
şiddetli gürültüler ve tavzih etsin, sesleri) Aldı
ğınız tedbirlerin mânâsı budur.
REİS — Beyit;i', müsaade buyurun. Sükû
neti muhafaza edin. İsmet İnönü'nün memuru.
(milliyeti, zabıtayı politikayı karıştıran beyan
larının zabıttan çıkarılması hususunu reylerini
ze arzediyonım... Kabul edenler... (Soldan, za
bıtta kalsın sesleri, gürültüler.)
HÜSEYİN PİK AT (İçel) — Zaptı okuya
lım. (Gürültüler )
REÎS — Müsaade buyurun efendim. Va
ziyeti aeıklıyayım. Riyasetin anladığına göre
memura, emniyeti, zabıtayı politikaya âlet eder
mahiyetteki beyanların zabıttan çıkarılması hu
susunu teklif ediyorum. Kabul edenler... Külli
yeliler... Kabul edilmemiştir. (Gürültüler)
Devam edin efendim.
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bir baskı
rejimi kurulduğu zaman bunu kuranlar...

REİS — Devam buyurun efendim, (soldan
devamlı, şiddetli gürültüler, zabıtlar okunsun
sesleri)
Zaptı şu anda temin etmeye imkân yok. Çünki hatip kürsüde ve zabıt peyderpey yazılmak
tadır, gelince ayrıca tetkik edilerek cezayı müş
tekim bir husus varsa, icabı yerine getirilir.
Devam buyurun İsmet İnönü. (Devamlı ve
şiddetli gürültüler arasında)
REİS — Hatibm konuşmasını riyaset du
yamıyor, lütfen sükûneti muhafaza edin. (Sol
dan, şiddetli gürültüler) Konuşmaları takibedemiyorum. Zabıtları tetkik etmek üzere ini
kada on beş dakika ara veriyorum.
Kapanma saati : 18 45

İKİNCİ

CELSE

Açılma saati : 19,05
REÎS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu
KÂTİPLER

Hakkı Kurmel (Kayseri), Abdullah Keleşoğlu (Samsun)

REİS — Celseyi açıyorum.
RiyasSt, bundan evvelki Celsenin sonunda
beyan ve ifade eylediği gibi zabıtları tetkik
etti. Dahilî Nizamnamenin 188 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası uyarınca İsmet İnönü'nün
beyanları, kendisinin Meclisten çıkarılmasını
icabettirmektedir. Bu ise reylerinize vabeste
dir. ( Sağdan, şiddetli gürültüler, devamlı ba
ğırmalar) Kendisinin on iki İnikat Meclisten
çıkarılmasını reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... (Sağdan, şiddetli gürültüler.... Yuhhh
sesleri) Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Sağdan, devamlı gürültüler, ayağa kalkmalar,
bağırmalar), (Sağdan, müdafaa hakkı tanı,
müdafaa hakkı tanımazsan yapamazsın sesleri)
(İnönü salondan -çıktı.)

Müdafaa talebedilmemiştir.
Bu konuşmaların zabıttan da çıkarılması
ieabetmektedir. (Sağdan, gürültüler, yuhhh
sesleri) Zabıttan çıkarılmasını kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Soldan.
alkışlar) (Sağdan, sürekli gürültüler) Beyefen
diler bu Nizamname icabıdır, bu Nizamnameye
herkes uymaya mecburdur. (Şiddetli gürül
tüler, karşılıklı yuh sesleri)
REİS — (Dahilî Nizamnameyi göstererek)
Beyler, bu Dahilî Nizamnamedir. Buna herkes
uyar. Bundan ne Kirazoğlu, ne de îsmet înönü
müstesna ve muarra değildir. (Soldan, alkışlar,
karşılıklı yuh sesleri, gürültüler)
Lütfen oturunuz beyler. Müzakereye devam
ediyoruz.
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Söz Adliye Vekilinin, buyurun.
(Sağdan, çok şiddetli gürültüler, sıra ka
pakları vurmalar)
RElS — (Şiddetli gürültüler arasında) Bey
ler bu şekilde harekete asla hakkınız yoktur.

O:3

Mebusluk sıfatına yakışır hareket değildir.
Bu vaziyette müzakerenin devamı münıkün de
ğildir. İnikada on dakika ara veriyorum.
Kapanma saati : 19,12

«•*>

ÜÇÜNCÜ

CELSE

Açılma saati: 19,15
REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu
KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Abdullah Keleşoğlu (Samsun)

REİS — Celseyi açıyorum. Söz Adliye Ve
kilinin. (Sağdan, şiddetli gürültüler ve sıra
kapağı vurmalar)
ADLİYE VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Ne yapsanız konuşacağım. (Sağdan; şid
detli gürültüler ve sıra kapakları vurmalar)
REİS — Beyefendiler, bu yaptığınız hare
ket asla Meclise lâyık bir hareket değildir.
(Sağdan; şiddetli ve fasılasız gürültüler ve sıra
kapakları vurmalar)
ADLİYE VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Yani Hükümeti konuşturmıyacaksınız? Konuşacağını. Vuracaksınız, vuracaksınız;
susacaksınız ve konuşacağım. (Sağdan; şiddetli
ve fasılasız gürültüler)
REİS — Suphi Baykam, Yaşar Alhas, Ni
hat Sargınalp mütaaddit ihtarlara rağmen sü
kûneti ihlâl etmektedirler. Bu arkadaşların üç
inikat Meclisten çıkarılmaları hususunu reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmıyenler... Kalbul edilmiştir. Suphi Baykam, Yaşar
Alhas, Nihat Sargınalp buyurun dışarı (Sağ
dan şiddetli ve celse müddetince devam eden
gürültüler, «Müdafaa hakkı istiyoruz» sesleri)
Buyurun İdare Âmirleri vazifenizi yapın.
Ekrem Bey; icaıbeden muameleyi yapın.
İbrahim İmirzalıoğlu, sükûneti ihlâl ediyor
sun. Bu şekilde gürültüler devam ederse ben
de ceza vermekte devam edeceğim. (Sağdan;
çok şiddetli ve mütemadi gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar)
Nihad Sargınalp, Suphi Baykam, Yaşar Al

has salonu terk edin. (Sağdan; çok şiddetli gü
rültüler, sıra kapaklarına devamlı ve ısrarlı
vurmalar)
Beyefendiler; burası B. M. Meclisi. Yaptı
ğınız hareket asla doğru değildir.
Nurettin Akyurt, Reşit önder gürültüye se
bebiyet veriyorsunuz. Hakkınızda ceza tatbik
edeceğim. Bu arkadaşlarımız gürültüye sebe
biyet verdiklerinden 6 şar inikat Meclisten çı
karılmalarını reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. (Sağ
dan, sıra kapaklarına devamlı olarak vurma
lar.) Beyler, bu hareket yakışmaz.
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Hak
kınız yok böyle hareket etmeye, mesul olacak
sınız. (Sağdan; devamlı olarak sıra kapakları
sesleri)
REİS — Konuşmaya dahi hakkınız*'yoktur.
Vekil Beyefendi, rica etsem devam buyurabilir misiniz? (Sağdan; devamlı sıra kapakları,
sesleri) Beyler Riyaset bu hareketleri hiçbirini
ze yakıştırmıyor. (Sağdan devamlı olarak sıra
,ka>pakları, sesleri) Mehmet Delikaya, Osman
Eroğlu, Ahmet Üstün, Hasan Tez devamlı ola
rak gürültüye sebebiyet veriyorlar. Kendileri
nin 6 şar inikat Meclisten çıkarılmaları husu
sunu reylerinize arz ediyorum. Kaibul edenler...
Etmiyenler... KaJbııl edilmiştir. (Sağdan; «Yuh»
sesleri, devamlı oilarak sıra kapaklarına vur
malar) (Sağdan; «Nasıllsın Vekil Bey?» sesle
ri)
ADLİYE VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De-
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. (Sağdan; şiddetli gürültüler, «Çık
mazlar» sesleri, aralıksız kapak vurmalar)

vamla) — Fevkalâde iyiyim, siz kendi halini
ze bakınız, bana göre bir şey yok... (Sağdan;
şiddetli ve sürekli gürültüler, kesilmeden devam
eden şiddetli kapak sesleri)

Haklarında çıkarma cezası verilen mebusla
rın dışarı çıkmamaları doılayısiyle Celseye beş
dakika ara veriyorum.

BEİS — Gürültüye devam eden Ali Rıza Akbıyikoğlu, Adil Sağıroğlu, Tevfik Ünsalan'ın 6
inikat Meclisten çıkarılmalarını reylerinize arz

Kapanma saati: 19,35

«•»

DÖRDÜNCÜ

CELSE

Açılma saati: 20,40
BEİS — İbrahim Kirazoğlu
KÂTİPLER: Abdullah Keleşoğlu (Samsun), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli)

R E İ S — Celseyi açıyorum.
AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Reis Bey, usul
hakkında bir maruzatta bulunacağım. (Soldan;
gürültüler)
REİS — Oradan söyleyin efendim, mahiye
tini anlıyalım.
AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Size rai söyliyeyim?
RElS — Oradan söyleyin, kürsüye davet et
medim.
AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Samiin tahliye
edilmiştir. Müzakere bir gizli celse mahiyetin
dedir. Karar alınmadıkça gizli celse açılamaz.
REİS — Samimin bulunup bulunmaması
müzakereye mâni değildir. Devam ediyoruz,
efendim. Gizli celse değildir.
Osman Kavrakoğlu buyurun. (-Sağdan; sıra
kapaklarına vurmalar, gürültüler)
x
REİS — Kapılar açıktır. Samiin isterse ge
lebilir.
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muha
lefet iadına söz alan Turhan" Feyzioğlu, T. B.
M. Meclisini överek söze başladı. Teessür ve te
essüfle müşahede etmekteyiz ki, T. B. M. Mec
lisini öven bu sözler, samimî bir his ve inancın
ifadesi olmaktan çok uzaktır. (Sağdan, devamlı
sıra kapaklarına vurana sesleri) Sözleriyle Mec
lisi över görünenlerin, yumruklariyle sıra ka
paklarını devamlı olarak dövmeleri ve gürültü

yapmaları Meclisi Âliyi çalışamaz bir hale ge
tirmeye niyetli olduklarını gösteren elîm bir
vakıadır. (Soldan, şiddetli alkışlar, bravo ses
leri)
Milletimizin tarihinde, en şerefli bir mâbed
olarak yükselen ve millî iradenin yegâne ve ha
kiki mümessili olan bu muhterem müesseseye
bu muameleyi lâyık gören insanlara söylenecek
sözümüz yoktur.
REİS — (Mütemadiyen sıralara vurarak gü
rültüyü devam ettiren C. H. P. li mebuslara hi
taben) Hakkınızda ceza tatbikine mecbur kalı
rım. Gürültüyü kesiniz.
OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Sa
atlerden beri devam eden müzakereleri medeni
insanlara, Büyük Türk Milletinin mümessili ol
mak şerefine lâyık bir ciddiyetle takibediyoruz.
(Soldan, şiddetli alkışlar) Fakat esefle müşahe
de ediyorum ki, Meclisten ihracolunan şeflerinin
arkasından, sanki bir elektrik şebekesine bağlı
robotlar gibi mütemadiyen sıraları yumrukla
makta ve tepinmektedirler. (Sağdan şiddetli ve
devamlı gürültüler)
Meclisi iş göremez hale getirmek için almış
oldukları emir ve talimata şuursuzca âlet olan
ve en küçük bir hicap duymadan mütemadiyen
bağıran, gürültü yapan bu insanlara birazcık
olsun kendilerini tetkik etmelerini, marifet te
lâkki ettikleri bu çirkin hareketlerle ne gülünç
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ve acınacak hale düştüklerini görmelerini tavsi
ye ederim. (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar),
(Sağdan, devamlı gürültüler) Belki de lider pa
şalarına • vereceğimiz cevapları dinlemeye taham
mülleri yok, haksız ve insafsız sözlerin mantıki
cevaplarla, nasıl silinip süprülcceğini dinlemeye
cesaretleri de yok. (Soldan, alkışlar, bravo ses
leri). (Sağdan fasılasız gürültüler)
Koparılan
bütün yaygaralara rağmen büyük bir sabır ve
tahammül ile sözlerime devam edeceğim, bu kür
süye saygı göstermiyenlerin gürültülerine hak
tan kuvvet alan sesim galip çıkacaktır. Bunun
iciu azimle sözlerime devam ediyorum, bu kür
sünün kudsiyetini sesimin bütün kuvvetiyle mu
hafaza edeceğim. Bunu çok şerefli bir vazife sa
yıyorum. (Soldan, «Bravo, bravo» sesleri, sürek
li alkışlar), (Sağdan, devamlı gürültüler)
İstediğiniz kadar gürültü yapınız, bir gün
Büyük Milletimiz sizleri de, şefinizi de kendisi
nin vekâletine lâyık olmadığınızı görerek Mec
listen ebediyen çıkarmasını bilecektir. (Sağdan,
devamlı sıra kapaklarına vurmalar), (Soldan,
alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, müzakere edilen ka
nun teklifinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia
ettiler. Bu iddiaları ciddî bir mesnede dayanmı
yor. (Sağdan, gürültüler, Samiin locasını işaret
eden birçok mebııslarca «Dinleyiciler nerede?»
sesleri) Şimdi de seyirci arıyorlar, vazî sahne
ettikleri şu komedi için seyirci arıyorlar. Kendi
lerini sahne artisti mi sandılar? Hayır beyler,
siz seyirciler için rol almadınız, burada vazifeniz
memleket meselelerinin müzakeresine katılmak
tır, lider paşanın piyeslerini oynamak değil. (Sol
dan, alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, milletin yegâne ve
hakikî mümessili sıfatiyle hakkı hâkimiyeti biz
zat istimal eden Büyük Meclisin mukarreratını
gayriıneşru olarak vasıflandırmak için insaf ve
iz'an ölçülerini tamamen terk etmiş görünenlerin
Anayasadan ve ona muhalefetten bahsetmeye
hakları yoktur. Kaldı ki, bizim mevzuatımızda
Anayasaya aykırılık iddiasının tahkik mercii
yoktur, bu hak Meclisi Âlinindir. Büyük Meclis
bir kanunu müzakere ve kabul ederse onun .Ana
yasaya aykırılığı iddiası bahis konusu edilemez.
(Soldan, şiddetli alkışlar), (Sağdan, devamlı
gürültüler) Meclisimiz Anayasanın yapıcısı sıf a-
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tiyle, bir teklifi müzakere ederken evvelâ onun
Anayasa muvacehesinde durumunu dâ gözden
geçirir. Nitekim, encümenimiz bu hususu görüş
müş ve muhalefetin iddialarını varit bulmamış
tır. (Sağdan, fasılasız gürültüler)
Arkadaşlarım, Meclisi işletmemek için aldık
ları emir ve talimata riayetten başka bir şey düşünmiyen gürültücülerin Anayasa hakkındaki
iddialarının samimiyetini yüksek takdirlerinize
arz ediyorum. Bu şerait altında esasen daha
fazla söze hacet kalmamıştır, kanunun kabulünü
encümen admen tekrar rica eedrim. (Soldan,
şiddetli alkışlar, bravo sesleri)
REİS — Kifayeti müzakere takriri var, oku
yun, efendim.
NÜVÎT YETKİN: (Malatya) - - Usul hak
kında söz istiyorum.
REİS — Söz veremem, efendim.
Yüksek Reisliğe
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye vaz'ını
arz ve rica ederim.
Sakarya Mebusu
S elam i Dineer
REİS — Kifayeti müzakere takririni reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan, devamlı gü
rültüler ve sıra kapaklarına vurmalar)
Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. (Sağdan, devamlı gürültüler)
Müstaceliyet talebini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. (Sağdan, devamlı gürültüler ve sı
ra kapaklarını vurmalar)
Birinci maddeyi okuyoruz efendini. (Sağ
dan, takrir var sesleri)
NÜVİT YETKİN (Malatya) — T a k r i r var
efendim, okutsanıza.
REİS — Takriri okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Corum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu, Bolu
Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu, Yozgad Mebu
su Sefer Eronat ve Rize Mebusu Muzaffer o n a r 
ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizam
namesinde yazılı Tahkikat encümenlerinin va
zife ve salâhiyetleri hakkında kamını'tekilifine
ait 26 . IV . 1 9 6 0 günlü Muvakkat ,Encümen
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mazbatasının Anayasa Encümenine tevdii husu
sunun açık oya konulmasını arz ve teklif ederiz.
27 . IV-. 1960
Ankara Mebusu
Burdur Mebusu
A. Doğan
O. Eroğlu
Kırşehir Mebusu
Ankara Mebusu
F. Yalçın
İT. Oğuz Bekata
Ankara^ Mebusu
Ankara Mebusu
B. Eeevit
I. Saffet Omay
Ankara. Mebusu
Sivas Mebusu,
H. Tez
T. Feyzioğlu
Kars Mebusu
Adana Mebusu
T. Göle
H. Eroğlu
Adana Mebusu
Ankara Mebusu
M. Geçioğlu
î. inan
Ordu Mebusu
Kırşehir Mebusu
K. Sağra
O. Canatan
Kırşehir Mebusu
Ankara Mebusu
H. Çopuroğlu
F. Börekçi
Ankara Mebusu
Malatya Mebusu
H, Sezai Erkut
M. Zeki Tolunay
Zonguldak Mebusu
Maraş Mebusu
N. Diken
N. Durakbaşa
Tunceli Mebusu
Kars Mebusu
A. Bora
K. Güven
Hatay Mebusu
Hatay Mebusu
A. Aral
S. Hocaoğlu
Ankara Mebusu
Uşak Mebusu
R. Dengin
A. Çalıkoğlu
Çankırı Mebusu
Ankara Mebusu
A. Kemal Barlas
M. Akpınar
Ankara Mebusu
Erzincan Mebusu
Ü. Elli
N. Yıldırım
Erzincan Mebusu
Tokad Mebusu
R. Bayındır
A. îspirli
(lümüşane Mebusu
Xiğde Mebusu
H. Polat
Ş. Refik Soyer
Çankırı Mebusu
Sivas Mebusu
K. Tabak
C. Özean
Ankara Mebusu
M. Ali Ceritoğlu
Erzincan Mebusu
A. Sağıroğlu
Malatya Mebusu
N. Yetkin
Maraş Mebusu
A. Yaycıoğlu

Ordu Mebusu
F. Güley
Sivas Mebusu
H. Ateşailp
Adana Mebusu
N. Arman
Niğde Mebusu
,
A. Eren

Hatay Mebusu
H. tkiz

Maraş Mebusu
H. Fehmi Evliva
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Van Mebusu
Elâzığ Mebusu
S. Erdinç
M. Altmdoğan
Tunceli Mebusu
Kars Mebusu
F. Ülkü
F. Aktaş
Kars Mebusu
Ankara Mebusu
I. Us
S. Soley
Ankara Mebusu
Uşak Mebusu
A. Üstün
A. Rıza A k b ı y ı k ^ l u
Maraş Mebusu
Adana Mebusu
K. Bayazit
R. Tekeli
Kars Mebusu
Adana Mebusu
B. Öcal
K. Bozdoğan
Kars
Mebusu
Hatay Mebusu
A. Yeniaras
ö. Fevzi Reşa
Ordu Mebusu
Urfa Mebusu
A. Hikmet Onat
A. Akan
Adana Mebusu
Tokad Mebusu
R, önder
H. öner
Urfa Mebusu
Erzincan Mebusu
Y. Alhas
O. Işık
Kars Mebusu
Urfa Mebusu
Ş. Ataman
A. Gökkan
Adana Mebusu
S. Baykam
REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. (Sağdan, gürültüler, «Tüzüğe aykın
hareket ediyorsunuz» sesleri)
Maddeleri okutuyorum.
NÜVİT YETKÎN (Malatya) — Reis'Bey,
takririmiz vardı, açık reye koymanız lâzım.
RElS — Encümene havale acık oyla olmaz
efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat
encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri
hakkında Kanun
Vazife ve Salâhiyet
MADDE '1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Tahkikat encümenleri ve naibolarak vazife
1
lendirecekleri tâli encümenler; Ceza Muhake
meleri Uslu Kanunu, Askerî Muhakeme Usu
lü Kanunu Basın Kanunu ile diğer kanunlarda
Cumhuriyet Müddeiumumisine, sorgu hakimi
ne, sulh, hâkimine ve askerî adlî âmirlere ta
nınmış olan bilcümle hak ve salâhiyetleri haiz
dir.
REİS - - Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler.... Etmiyenler.,.. Kahfııl edilmiştir.
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(Halk Partili mebuslar saat 20,50 de salonu
terkettiler.)
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Tahkikat Encümeni:
a) Tahkikatın selâmetle cereyanını temin
maksadiyle her türlü neşriyatın yasak edilme
sine,
b) Neşir yasağına riayet edilmemesi halin
de mevkute veya gayrimevkutenin tabı veya
tevziinin men'ine,
e) Mevkute veya gayrimevkutenin toplatıl
masına, mevkutenin neşriyatının tatiline veya
matbaanın kapatılmasına,
ç) Tahkikat için lüzumlu görülen veya sübut vasıtalarından olan her türlü evrak, vesika
veya eşyanın zaptına,
d) Siyasi mahiyet arz ecjen toplantı, hare
ket, gösteri ve emsali faaliyetler hakkında ted
bir ve karar almaya,
e) Tahkikatın selâmetle intacı için lüzum
lu göreceği bilcümle tedbir ve kararları itti
haz etmeye ve Hükümetin bütün vasıtaların
dan istifade eylemeye,
dahi salahiyetlidir.
ENCÜMEN M. M. HASAN HAYATİ ÜL
KÜN (Nevşehir) — Muhterem
arkadaşlar,
maddedeki (Encümen) kelimesi (encümenleri)
şeklinde olacaktır, bu şekilde tashihini rica
ederim.
REİS — Maddeyi bu tashih ile reyinize arz
ediyorum Kabul edenler.... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir.
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MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tahkikat encümenlerinin yaptığı tahkikat gizli
dir. Bu gizliliğe riayet etmiyenler veya malû
matlarına müracaat suretiyle yahut sair su
retlerle muttali oldukları tahkikatla ilgili hus
usları veya hâdiseleri ifşa edenler altı aydan bir
seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. ,
R E İ S — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Ceza Hükümleri
MADDE 3. — Türkiye Büyük .Millet Meclisi
Tahkikat encümenlerince ittihaz olunan ted
bir ve kararlara her ne suretle olursa olsun
muhalefet edenler bir seneden üç seneye ka
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.
REİS —- Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet. Meclisi
Tahkikat encümenlerince ittihaz olunan tedbir
ve kararların icra ve infazında ihmal veya
suiistimali görülen vazifeliler, ihmal halinde
altı aydan iki seneye, suiistimal halinde bir se
neden üç seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar.
REİS —- Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 6, — Türfk Geza Kanununda yazılı
yalan şahitliği ve yalan yere yemin fasîındiaiki
suçları işliydiler hakkında ımaihısıuls ımaddderinde zikredilen, cezalar iki kalt olaraik büfemolıunur.
REİS — Maddeyi reyinize a^z ediyorum.
Kaîbul edenler... Etmiyenler. Kaıbul edilmiştir.
Usul Hükümleri
MADDE 7. — Bu 'kanun bükümlerine unubalefeıt Meşhut suçların muhakeme usulünle dadr
olan Kanunun birinci maddesinin (A) bendin
de yaızılı mahal dışımda vuîkubutea dahi failleri
hakkımda mezkûr 3005 sayılı Kantin hüküm
lerine göre tahkikait ve 'takibat icra olunur.
Cumhuriyet Müddeiu'muımileri 3005 sayılı
Meşhut suçlıann muhaiketme usulüne dair Ka
nunun 3 ncü maddefeinin 4 ncü fıkrasında ya
zılı müddetle bağlı oimaıksızın vazifeli mahlkemcde âmme dâvası ikame eder.
REİS -— Maddeyi reyinize .aırz ediyorum.
Kaıbul edenler... Etmiyenler. Kaibul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu 'kanunun tatbikatında Hâklımler Kamunu ile Memurin Muhakeim'aJtı Ka
nunu hükümleri uygulanmaz. Ancak salâhiyet
hakkındaki hükümler mahfuzdur.
MADDE 9. — Türkiye Büyük MilM Mec
lisi Tahkikast encümenlerince ittihat: olunan
karar veya tedbirler katî olup aleyhine itiraz
ohınaımıaii.
REİS — Madde hakkında söz isteyen?...' .
Encümen buyurun.
ENCÜMEN ADINA HASAN HAYATÎ
ÜLKÜN (Nevşehir) — Muhterem aıfeada^laom,
dokuzuncu madde (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Tahfkika't encümenlerince ittihaz olumacak
kararlar veya tedbirler aleyhine ititfaz oluna
maz) şeklinde bir sarahat ihtiva efenektedir.
Encümenimiz, bu ımaddeyd bu sarahat daire
sinde, hiçbir iltira'z mercii kabul etmiyen şe
kilde kabul etmiş ve böylece tedvin etmiştir.
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T-efel'if sahibi olarak Sayın Hüseyin Ortakcıoğlu (Bâzı hallerde bâzı huısutelar için ka
bili itiraz olabileceği) şeklinde bir beyanda bu
lundular. Encümeniımiz, şayet- yanlış anlama
mış isem, böyle bir beyana iştirak etmeanefkte':
dir.
Mutlak olarak katiliğini huzııruanızda ifade
ederim.
RElS — Encümenin bu tavziMyle ımadd<eyi
reyinize ara ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — TütlMye Büyük Mi'llet Mec
lisi Tahkikat encümenleri tarafından yapılmış
olan 'taJh'kî'bat ilk tahkikat nıathi>ye)tünded!ir.
REÎS — Maddeyi reyinize ^arz ediyorum.
Kabul edenler... Etımiyenler. Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet
Meclîsi Talıkitoat encümenleri, tahkikatın ikma
linde nihai bir mazbata t anamı ve dosyası ile
birlikte Heyeti Umıımiye'ye tevdi eder.
REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabil'i edilmiştir.
MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinde
mer'idir.
REÎ'S — Maddeyi reyinize arz ediyorıiiuı.
Kabul edenler... Btmiy enler. Kabul edllımiştir.
MADDE 13. — Bu kamımın hükümleıini ic
raya lena VeMLleri Heyeti ımemurdur.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etimiyeııfer. Kabul edilimiştir.
ADLİYE VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Muhterem arkadaşlarım, biraz, evvel hu
zurunuza. inönü'nün Hükümete ve memleket
Adliyesine karşı tamamen bühtan ve tamamen
iftiraya müstenit beyanatına cevap vermek
için gelmiştim.
Huzurunuzda derdesti müzakere olan mev
zu, Tahkikat encümenlerine verilmesi gereken
salâhiyetlere aittir. Tahkikat encümenlerinin
şimdiye kadar • memleketin her hangi bir* böl
gesinde tevkife, müsadereye ait bir karar ver
diği vâki değildir, inönü'nün bahsettiği tev
kifler, 30 milyona yakın nüfusu olan bu mem
leketin 2 - 3 yerinde mer'î ve cari bulunan ka
nunlara karşı aykırılık vukua geldiğinden do
layı adliyece yapılmıştır. Hükümetin adliyeyi
tedhiş ederek tevkiflere giriştiği yolunda yay
mak istedikleri propaganda ve vâki beyanlar
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tamamen hilafı hakikattir.
Arkadaşlar, şurada henüz bütün sıcaklığı
nı muhafaza eden birtakım müessif hâdiseler
müşahede ettiniz. Bir kere dalca görüldü ki
millete, hattâ Meclise baskı yapmak istiyenler
kendileridir. Adliyeyi baskı altında tutmak
istiyenler kendileridir. Memlekette tedhiş ha
vası yaratmak istiyenler kendileridir. Biz, Hü
kümet olarak Devlet idaresini Meclisi ve mil
leti bu teflhişten kurtarmak için kanunlarla ted
birler almak mevkiindeyiz. Tamamen masum
ve meşru müdafaa halindeyiz. Milletin hak
larını huzur ve asayişini müdafaa edebilmek
için çalışıyoruz. Uşak'ta beraet kararı veren
adliye tedhişe mâruz değildir, filân yerde be
raet veya tahliye karan veren adliye tedhişe
mâruz değildir, vakta ki bir yerde memleke
tin ve milletin selâmeti uğruna bir iki tevkif
kararı verilir, orada Hükümetin adliyeyi bas
kı altına aldığı mânası çıkarılır. Hükümeti
ve adliyeyi tamamen tenzih ederim. Bu tarzda
ki bir iddia, memlekete, vatana, kanuna, ida
reye karşı işlenen hataların, bühtan ve iftira
ların en büyüğüdür.
İnönü'ye bu beyanını kemali nefretle ret ve
iade ederim. (Boldan, bravo sesleri, alkışlar)
RElS - T,evfik ileri.
NAFIA VEKİLİ TEVFİK iLERl (Samsun)
— Muhterem arkadaşlar, biraz evvel bu kürsü
den ismet inönü ağızı ile aziz, kahraman, va
tansever Türk Ordusuna, Türk zabıtasına, Türk
memuruna ve nihayet toptan Türk Milletine
hakaretlerin en şenii yapılmıştır.
Bu sözlerimle bu aziz varlıkları her şeyden
evvel bu hakaretlerden tenzih etmek isterim.
Türk Milleti, kısa bir zaman önce müthiş bir
manzara ile karşılaştı. Bir zamanlar cephe ku
mandanlığına, Başvekilliğe, Reisicumhurluğa ve
bir müddet de Atatürk'le beraber çalışma şere
fine yüksermiş olan bir insan... nazarlarınız
önünde konuşmasının her hecesiyle korkunç ih
tirasının zebunu olarak hiyanetîn
çukuruna
düştü.
ismet inönü Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 1950 den bu yana aldığı bütün kararları;
çıkarttığı bütün kanunları Demokrat Partiye
mal ederek ve gayrimeşru ilân ederek Büyük
Millet Meclisini tanımadığını bir kere daha be
yan etmiştir. Bu suretle dün iktidarda olduğu
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gibi bugün de muhalefet partisi olarak kanundı
şı ve gayrimeşru olduğunu tesbit etmiş bulun
maktadır. ismet İnönü'nün ve partisinin aklın
da, fikrinde sadece ne pahasına olursa olsun ik
tidara gelmek vardır. Ve şayanı hayrettir ki, bu
insan utanmadan şeyimden seçim dürüstlüğün
den bahsedebilmektedir.
Bu insan 1946 da Meclise arka kapıdan gir
miş, halkın lanetinden, nefretinden korkup kaç
mış, seçilmeden Reisieumhurluk yapmış, hırsız
lama reylerle iktidarda kalmış bir millî irade
düşmanıdır.
Tahkikat Komisyonu,, bugün bütün vuzuhu
ile tebarüz eden korkunç bir zihniyetin bütün
teferruatı ile Millet Meclisine getirilmesi için
kurulmuştur. Görüldü ki, suçluluklarının telâşı
içindedirler. Telâşlanmakta haklıdırlar, çünkü
suçludurlar. Kararlarınızı, kanunlarınızı tanımı
yorum diyenlere, millet hâkimiyetinin; millet
iradesinin ne olduğunu o iradeyi temsil eden
Yüksek Meclisiniz alacağınız tarihî kararlarla
göstereceksiniz.
Bir bataktadırlar, kurtulmak istedikçe batıyorlar. Mukadder akıbetlerinden hiçbir çabala
ma onları kurtaramıyacaktır. İnönü'nün az ev
velki sefil manzarası bunun ifadesidir. (Soldan,
sürekli ve şiddetli alkışlar)
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ OSMAN
KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhterem arkadaş
larım, huzurunuzu fazlaca işgal etmiyeceğim.
Heyeti unııımiyesi reye vaz'olunacaik olan bu ka
nun teklifinan hiçbir suretle Anayasaya aykırı
lığı mevzııubahis değildir. Buna imkân da olma
dığını izah etmiştim. Turhan Feyzioğlu bir Ana
yasa otoritesinin mütalâasını ortaya attı. Ben de
bahsettiği otorite ve istinadettiği mütalâa hak
kında bir iki cümle ile kanaatimizi ifadeye çalı
şalım.
V
Son senelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne zaman ciddî bir siyasi mevzuun üzerine yöne
lir de, C. H. P. sözcüleri «Hukuk nizamı bozulu
yor, Anayasa elden gidiyor» diye feryadı basar
larsa; derhal bu profesör matbuatta arzı en
dam eder ve malûm edası ile âlimane fetvalar
verir. Bu zait bugün yine gazetelerde boy'göster
mekte ve "Halk. Partisine tef fiz eylemiş olduğu
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ilmî hüviyetini bir kere daha ortaya atılmakta
dır. ( «Kimdir bu otorite» sesleri)
Muhalefet, mer'i kanunları tanımam, bunlan
bana «karşı kullanamazsınız diyor. Ordu mensup
larını, bütün memurları itaatskliğe, halkı açıkça
kıyama teşvik ediyor. Matbuat bu tehlikeli ha
reketlere maalesef destek olmakta... Meşhur
Profesörden ses yok.
Bir siyasi parti tarafından sevk ve idare olu
nan yeraltı faaliyetleri, şeref ve haysiyetleri
tahribotmekte, yabancılara peşkeş çekildikleri
iftirası kadnılarıımızın ve kızlarımızın iffet ve is
metlerine kadar ulanmış! Profesör hazretleri
müşteki değil!...
Şeyhuhet halindeki bir muhalefet lideri Bü
yük Millet Meclisini ve onun hükümetini gayrimeşm ilân edecekmiş!. Profesörümüz «Hangi
hakla t » demiyor!
Hükümet kuvvetlerine saldıran, Türk bay
rağını indirerek Anteib Belediyesine altıoklu
bayrak çeken, polis şehideden mütecavizler için
de bir Şey söylemiyor.
Yeşilhisar'da Devletin silâhlı kuvvetlerine.
baş kaldıran, kan döken, Adıyaman'da, demok
ratları kurşunlıyan partizan zorbaların hareket
lerine de itirazı yok. Ama, Büyük Millet Meclisi
bütün bu hâdiselerin iç yüzünü aydınlatmak için
kurduğu komisyonu gerekli salâhiyetlerle teç
hize teşebbüs edince, Profesör cenapları derhal
itiraza kalkıyor, olamaz diyor-.
(>ir siyasi partinin devamlı siparişlerini ka
bul ile ilmî değerden mahrum, soğuk ve mânâ
sız fetvaları siyaset pazarına sürmeyi itiyat ha
line getirmiş 'bulunan bu zatın beyanlarının bi
zini fikirle rainizi değil, bizzat içinde bulunduğu
en büyük ilim müessesesinin (Üniversitemizin)
haysiyet ve itibarını zedelemekte olduğunu ifa
de etmek isterini. ( «Kim bu adamı, kim bu Profe
sör» sözleri) Hüseyin Nailî Kübalı... Teklif sa
hiplerini dinlemeden, mucip sebepleri tetkik et
meden kendisini günlük politikaya bu derece
gönülden kaptıran bir insanın ciddiyetinden de,
ilmî haysiyetinden de şüphe etmek hakkımızdır.
Kanaatimiz şudur ki : Kendisini kanuni ve
idarî bütün tedbirlere karşı tarihî bir muafiyet
içinde hissederek etrafına topladığı siyasetçilerle
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memleket dâhilinde şuriş yaratmak iddia ve isti
dadında olan bir muhalefet liderini kanunlara
ve nizamlara râmetmek ve bu liderin partisinin
çalışmalarını gözden geçirmek, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin yalnız hakiki değil, en tabiî bir
vazifesidir.
tşte kanun teklifi bu vazifenin ifasını sağlı-

A
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yacaktır, (Soldan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri)
REİS — Kanunun heyeti umumiyesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
29 Nisan Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikadı kapatıyorum.
Kapanma saati : 21,10

f
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Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçı oğlu ve üç arkadaşının, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinde yazılı Tahkikat En
cümenlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkında kanun teklifi ve
Muvakkat Encümen mazbatası (2/444)

Ankara, 22. IV. 1960
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinde yazılı Tahkikat encümenlerinin vazife ve
salâhiyetleri hakkındaki kanun teklifimiz, esbabı mucibe mazbatasiyle birlikte takdim kılınmıştır.
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz
Çorum Mebusu
Hüseyin Ortakcıoğlu

Yozgad Mebusu
Sefer Eronat

Rize Mebusu
Muzaffer önal

Bolu Mebusu
Reşat Ahşemsettinoğlu

ESBABI MUCİBE
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 16 ncı babında yazılı Tahkikat encümen
lerinin, şekli tatbika mütedair hükümler dışında salâhiyetlerine dair mezkûr Nizamnamede tahdidedici kayıtlar bulunmamakla beraber, bu encümenlerin Meclis dışındaki faaliyetleri bakımın
dan her türlü münakaşayı önleyici sarih kanuni hükümler de mevcut değildir.
Dahilî Nizamname Meclis içi meselelere ait tatbik şekillerini tedvin ile iktifa eylemiş, ve fakat
salâhiyetler daha ziyade fiilî ve teamüli bir tarzda ihtiyaçlara göre ele alınmıştır.
Dahilî Nizamnamenin tedvininde, mevzuatlarından istifade edilmiş olan Fransa, Belçika ve Holanda gibi memleketlerde, Meclis tahkikatı (Anket Parlamenter) vazife ve salâhiyetleri önceleri
Meclis tarafından verilen tahkikat kararlarında gösterilmekte iken bilâhara, Tahkikat encümenleri
nin vazife ve salâhiyetlerinin hususi kanunlarla belirtilmesi yoluna gidilmiştir. Bu cümleden ola
rak Fransa'da tahkikat encümenlerinin vazife ve salâhiyetlerini tesbit ve tanzim eden 23 Mart 1914
tarihli Kanun ihtiyaç ve zaruretlere göre bugüne kadar muhtelif tadillere tâbi tutulmuş, Belçika'da da
3 Mayıs 1,880 tarihli bir Kanunla bahis mevzuu encümenlerin vazife ve salâhiyetleri tesbit edilmiş bu
lunmaktadır.
-Memleketimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesine tevfikan teşkil olunan Tah
kikat encümenlerinin vazife.ve salâhiyetlerini tesbit ve bu eneüinenlerce, ihtiyati tedbir mahiyetinde
olan tasarruflarla ittihaz olunacak sair kararlara muhalefet halinde ne gilbi müeyyidelerin tatbiki lâzımgeldiği hususlarını tanzim eyliyen hükümler mevcut değildir.
Bu itibarla Tahkikat encümenlerinin. vazife ve salâhiyetlerini tâyin etmek üzere işbu teklifin
v
tanzimine zaruret hâsıl olmuştur.
Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesi hükümlerine göre kunüacak olan en
cümenlerin bu Nizamnamede mevcut salâhiyetlerine ait hükümleri de nazarda tutularak vuzuhu sağla
ma bakımından teyiden ve tekraren vazife ve salâhiyetlerini irae eylemekte, 3, 4, 5 ve 6 hcı"maddeleri
Tahkikat encümenlerince mütitelıaz tedbir ve kararlara muhalefet bu tedbir ve kararların infaz ve ic
rasında ihmal ve suiistimali görülen vazifeliler hakkında uygulanacak müeyyidelerle tahkikatın gizlili
ğine ve tahkikatla ilgili hususları veya hâdiseleri ifşa eyliyenlere ve T. C. Kanununun yalan şahadet
faslındaki suçu işliyenlere tertibolunacak cezalara ait .müeyyideleri ihtiva eylemektedir.
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Teklifin mütaakip maddeleri usuli hükümleri vazetmekte ve bu kanuna muhalefet halinde 3005
sayılı Meşhut suçların usulü muhakemesi hakkındaki Kanunun mahal ve müddetle mukayyet olmaksı
zın tatbikini ve vazifeleri hakkında Memurin Muhakemaıtı Kanunu ile Hâkimler Kanununun hususi
tahkik, muamele ve usullerinin cari olmıyacağını ve sadece salâhiyet ve muhakeme mercilerin^ ait hü*
kümlerin mahfuz tutulduğunu göstermektedir.
7 nci maddedeki vazifeli mahkemeden maksat, kanunu mahsuslarında gösterilen mahkemelerdir.
9 ncu maddede Tahkikat encümenlerince müttehaz karar ve tedbirler aleyhine higbir mercie itiraz
olunamıyaeağı kaydedilmekte, 10 ncu maddede Tahkikat Encümeni tarafından yapılan tahkikatın ilk
tahkikat mahiyetinde olduğu zikredilmekle ilk tahkikatın hazırlık tahkikatının devamı mahiyetinde
ve hazırlık tahkikatını da kapsadığı cihetle ilk tahkikat tâbiri kullanılmış bulunmaktadır. .

Muvakkat Encümen mazbatası
T. B.M. M.
Muvakkat Encümeni
Esas No: 2/444
Karar No: 2

26 . IV . 1960

Yüksek Reisliğe
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tarafından En
cümenimize tevdi olunan, Çorum Mebusu Hüse
yin Ortakcıoğlu ve 3 arkadaşının, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinde yazılı Tah
kikat encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri hak
kındaki kanun teklifinin yapılan müzakeresi so
nunda :
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 22 nci maddesi
(
Meclis tahkikatı Meclisin eümlei salâ
hiyetinden olup şekli tatbiki Nizamnamei Dahilî
ile tâyin olunur) hükmünü ihtiva etmekte ve Da
hilî Nizamnamenin 16 nci babında münderiç 169
ve mütaakip maddelerinde Meclis Tahkikatının
şekli tatbiki, yani Tahkikat encümenlerinin ne şe
kilde ve kaç kişiden mürekkebolarak kurulacağı
gösterilmiş bulunmaktadır. Fakat Dahilî Nizaımftamenin gerek 169 ve gerek 177 nci maddelerine
tevfikan Büyük Millet Meclisince kurulmuş olan
Tahkikat encümenlerinin halk ve salâhiyetleri ne
Teşkilâtı Esasiye Kanununda ve ne de Dahilî Ni
zamnamede tesbit edilmiş değildir. Ancak bu ih
tiyaç, biztzarure örfi ve teamüli olarak Meclis kararlariyle tahaddüs eden hâdisel&te maksur ol
mak üzere tanzim edilegelmiş ise de tatbikatta bu
bapta irtibat ve ahenk temin edilememiş ve bu
ıboşluk daima kendini hissettirmiştir. îşte bu ihti
yacı nazara alarak yapılmış olan kanun teklifi
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci maddesinin
sarih hükmüne istinaden meydana getirilmiş ve

Anayasaya hîçjbir suretle mugayereti b*his mev
zuu olmadığı ve mevcut boşluğu da karşıladığı
için eneümenimizee tetkik ve kabul edilmiş bulun
maktadır.
Teklifin encümenimizde tetkiki sırasında baş
lığı, vuzuhu temin maksadiyle (Türkiye Büyük
Millet Meclisi Tâhkikait encümenlerinin tvazife ve
salâhiyetleri hakkında Kanun) şeklinde değiştiril
miştir.
1 nci madde, Tahkikat encümenlerinin hak ve
salâlıiyetlerini derpiş etmekte olup tahkikat or
ganlarına, ezcümle Cumhuriyet müddeiumumisi,
sulh hâkimi, sorgu hâkimi ve askerî adlî âmirlere
usul kanunlariyle ve diğer kanunlarla: tanınmış
olan hak ve salâhiyetleri tanımış bulunlmakıtadır.
Bu suretle, Tahkikat Encümeni yalfaız tahki
kat muamelesine tevessül edecek ve tahkikatın
selâmetle bir neticeye isali hususunda bilcümle
lüzumlu tahkik salâhiyetiyle teçhiz kılınmış ola
caktır.
2 nci madde, yapılan bir tadil teklifinin en
cümence kabulü üzerine müzakere mevzuu edil
miş ve metinde yazılı son şekli almış bulunmak
tadır.
Bu metne göre Tahkikat Encümeni,! yapacağı
tahkikatın selâmetle cereyanını temin ntaksadiyle
her türlü neşriyatın men'ine bir tedbir olarak
karar verebilecektir.
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Bu karannar adenıiriayet halinde, encümen
mevkutenin toplatılmasını, mevkute veya gayrimevkutenia taıbı veya tevziinin men'ine ta'biatiyle karar verecektir.
Müstakil bir tedbir ve karaı* salâhiyeti ola
rak toplatma, neşriyatın tadili ve tatbikatta gö
rülen lüzum ve zaruret ilcasiyle matbaanın ka
patılmasına karar verme salâhiyeti encümene ve
rilmiştir.
Ayrıca encümene siyasi mahiyet arz eden ve
alâkalı fıkrasında tadadolunan faaliyetler hak
kında da tedbir veya karar ittihaz edebilme sa
lâhiyeti tanınmıştır.
2 nci maddenin E bendi tahkikatın selâmetle
intacı için lüzumlu görülecek bilcümle tedbir ve
kararları da alma salâhiyetini derpiş etmekte,
ve encümeni,, bütün faaliyetleri esnasında Hükü
met vasıtalarından istifade salâhiyetine sahip
kılmaktadır.
Ayrıca, Tahkikat Encümenine zabıt haıkkı da
tanınmış bulunmaktadır.
Bu maddede yazılı salâhiyetlerin bâzıları 1.
nci madde hükmü ile Tahkikat Encümenine ta
nınmış ise de. vuzuh bakımından ayrıca tasrih
edilmiştir.
3, 4, 5 ve 6 nci maddeler ceza müeyyidele
rini ihtiva, etmekte ve bu müeyyidelerin umumi
kaza mercileri tarafından tâyin ve tatbik oluna
cağını derpiş eylemektedir.
Usul hükümleri, 7 nci, 8 nci maddelerde tesbit olunmuştur. Bu hükümler tamamiyle seri
muhakeme usulünü sağlamak .gayesine matuf bu
lunmaktadır.

9 neu madde* bu encümenlerin faaliyetleri
nin bir müddete (bağlı bulunması hasebiyle itti
haz edeceği kararların katiliğini kabul etmiş, dolayısiyle itiraz kabiliyeti tanımamıştır.
Tahkikat Encümenince icra kılınacak tahkiikat hazırlık tahkikatını da ihtiva etmesi itibariy
le ilk tahkikat mahiyetinde olarak kabul edilmiş
ve bu husus 10 ncu madde hükmü ile açıklanmış
tır.
12 nci madde hükmü, Tahkikat encümenleri
nin tahkikatın hitamında tanzim edecekleri nihai
mazbatayı'dosyasiyle birlikte Heyeti Umumiyeye
tevdi edecekleri hususunu vaz'eylemektedir.
Takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasviplerine arz olun
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Muvakkat Encümen Reisi
Rize
O. Kmrakoğht
Kâtip
Aydın
N. Gevmi
Denizli
/. Hadtmlîoğhı
Kastamonu
ff. Tam

(S. Sayısı: 127)

M. Muharriri
Nevşehir
//. H. Ülkün
Çanakkale
Servet Sezgin
İmzada bulunamack

İçel
Y. Karabulut
Tunceli
Arslan Bora
Müzakereyi terk etmiştir.

Urfa
Atalay Akan
Müzakereyi terk etmiştir.

ÇORUM MEBUSU HÜSEYİN üRTAKCIOĞLi:
VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesinde yazılı Tahkikat encümenlerinin vazife
ve salâhiyetleri hakkında kanun teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat
encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri
hakkında Kanun

Vazife ve Salâhiyet

Vazife ve salâhiyet

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tahkikat encümenleri ve ııaibölarak vazifelen
direcekleri tâli encümenler; Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanunu, Askerî Muhakeme Usulü Ka
nunu, Basın Kanunu ile diğer kanunlarda C.
Müddeiumumisine, sorgu hâkimine, sulh hâkimi
ne ve askerî adlî âmirlere tanınmış olan bilcüm
le hak ve salâhiyetleri haizdir.

MADDE 1. — Teklifin 1 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Tahkikat encümenleri, tahkikatın selâmetle
cereyanını temin maksadiyle:
I - a); Her türlü neşriyatın yasak edilmesi
ne ve neşir yasağına riayet edilmemesi halinde
mevkute veya. gayrim e vkutenin tabı veya tevzi inin menine,
b) Mevkute veya gayrime vkutenin toplatıl
masına, mevkutenin neşriyatının tatiline veya
matbaanın kapatılmasına,
e) Tahkikat için lüzumlu görülen veya sübut vasıtalarından olan heı^ türlü evrak, vesika.
veya eşyanın zaptına ve Hükümetin bütün vası
talarından istifade etmeye,
d) Siyasi mahiyet arz ede.n toplantı, hare
ket, gösteri ve emsali faaliyetler hakkında ted
bir ve karar ittihazına,
II - Tahkikatın devamı müddetince âmmenin
huzur ve sükûnun bozulmaması için 'lüzumlu
her türlü tedbir ve kararları almaya,
dahi salahiyetlidir.

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tahkikat Encümeni :
a) Tahkikatın selâmetle cereyanını temin
maksadiyle her türlü neşriyatın yasak edilme
sine,
b) Neşir yasağına riayet edilmemesi halinde
mevkute veya gayrim e vkutenin tabı veya tevziinin men'ine,
c) Mevkute veya gayrimevkutenin toplatıl
masına, mevkutenin neşriyatının tatiline veya
matbaanın kapatılmasına,
e) Tahkikat için lüzumlu görülen veya sübut vasıtalarından olan her türlü evrak, vesika
veya eşyanın zaptına,
.
d) Siyasi mahiyet arz eden toplantı, hare
ket, gösteri ve emsali faaliyetler hakkında ted
bir ve karar almaya,
e) Tahkikatın selâmetle intacı için lüzum
lu göreceği bilcümle tedbir ve kararları ittihaz
etmeye ve Hükümetin bütün vasıtalarından isti
fade eylemeye,
dahi salahiyetlidir.

Ceza Hükümleri

Ceza hükümleri

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mecliisi
Tahkikat encümenlerince ittihaz olunan tedbir
ve kararlara her ne suretle olursa olsun muhale
fet edenler (bir seneden üç seneye kadar ağır ha
pis cezası ile cezalandırılırlar.

MADDE 3. - Teklifin 3 ncii maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tahkikat encümenlerince ittihaz olunan tedbir
ve kararların icra ve infazında ihmal veya suiis-

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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teklif

Muvakkat Ü.

timali görülen vazifeliler, ihmal halinde altı ay
dan iki seneye, suiistimal halinde 'bir seneden üç
seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tahkikat encümenlerinin yaptığı tahkikat gizli
dir. Bu gizliliğe riayet etmiyenler veya malûmat
larına müracaat suretiyle yahut sair suretlerle
muttali oldukları tahkikatla ilgili hususları ve
ya hâdiseleri ifşa edenler altı aydan bir seneye
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

MADDE 5. —• Teklifin 5 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununda yazılı
yalan şahitliği ve yalan yere yemin fasiındaM
suçları işüiyenler hakkında mahsus maddelerinde
zikredilen cezalar iki kat olarak hükmolunur.

MADDE 6. — Teklifin 6 noı maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Usul Hükümleri

Usul hükümleri

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerine muha
lefet Meşhut suçların muhakeme usulüne dair
olan Kanunun birinci maddesinin (A) bendinde
yazılı mahal dışında vukubulsa dahi failleri hak
kında mezkur 3005 sayılı Kanun hükümlerine
göre tahkikat ve takibat icra olunur.
C. Müddeiumumileri 3005 sayılı Meşhut suç
ların muhakeme usulüne dair Kanunun 3 ncü
maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı müddetle bağ
lı olmaksızın vazifeli mahkemede âmme dâvası
ikame eder.

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Bu kanunun tatbikatında Hâ
kimler Kanunu ile Memurin Muhakematı Kanu
nu hükümleri uygulanmaz. Ancak salâhiyet hak
kındaki hükümler mahfuzdur.

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Tahkikat encümenlerince ittihaz olunan ka
rar veya tedbirler katî olup aleyhine itiraz olu
namaz.

MADDE 9. — Teklifin 9 ucu maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Tahkikat encümenleri tarafından yapılmış
olan tahkikat ik tahkikat mahiyetindedir.

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
lahkikat encümenleri tahkikatın ikmalinde ni
hai bir mazbata tanzim ve dosya ile birlikte He
yeti Umumiyeye tevdi eder.

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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MADDE 12. •— Bu kanun neşri tarihinde
meridir.

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini i c
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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