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1. — 3 . 7 . 1962 tarih ve 17 nci Birle
şimde 11 sayılı Kararla kurulan ve
Maarif eski Vekili Celâl Yardımcı, İkti
sat ve Ticaret eski Vekili Halûk Şaman ve

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları için
de bir ay süre ile ilân edilen ve 21 . 6 . 1963 ta
rihinden itibaren iki ay süre ile uzatılan Sıkıyö
netimin 21 . 8 . 1963 tarihinden itibaren daha
iki ay süre ile uzatılması hakkındaki Bakanlar
Kurulu kararına dair Başbakanlık' tezkeresi
üzerinde bir süre görüşüldü. Verilen 15 imzalı
önerge üzerine kapalı. oturuma geçildi.
İkinci Oturum
(Kapalıdır)
Üçüncü Oturum
Sıkıyönetimin daha iki ay süre ile uzatıl-

ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi üzerin
deki görüşmelere devam olundu ve onaylandı.
Münfesih Türkiye Büyük Millet' Meclisince.
karara bağlanmış olup da 27 Mayıs 1960 İhtilâli
üzerine sonuçlandırılmamış bulunan iki soruş
turma işi hakkında Millet Meclisi Başkanlık
Divanının kararı okundu, kabul olundu.
Birleşime son verildi.
Kâtip
Başkan
Malatya
Fuad Sirmen
Nurettin Akyurt
Kâtip
Balıkesir
Mithat Şükrü Çavdaroğlu

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tezkere
1. — Ticaret eski Bakanı Mehmet B&ydur'un, Yüce Divana sevk evrakında görülen nok
sanlar dolayısiyle dosyasının iade olunduğuna
dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezke
resi. (3/33)
Rapor
2. — istanbul Milletvekili Coşkun

Kırca,

Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzük teklifi ve Millet Meclisi
Anayasa ve C. Senatosu Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından • yedişer üye seçilerek kurulan
G-eçici Komisyon raporu (2/284) (Gündeme)
(S. Sayısı : 15)

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati: 14,00
BAŞKAN — Fuad Sirmen
KÂTİPLER ; Rıza Polat (Ağrı), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Sayın

arkadaşlar,

Birleşimi

açıyorum.

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gö.rü§
melere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — 3.7.1962
tarih ve 17 nci Birlerimde 11'
sayılı Kararla kurulan ve Maarif eski Vekili
Celâl Yardımcı, İktisat ve Ticaret eski Vekili
Halûk Şaman ve Sanayi eski Vekili Samet Ağaoğlu'na ait dosyaları, inceliyen Soruşturma Ko
misyonu Başkanlığının; çalışma sürelerinin sona
erdiği tarihten itibaren 6 ay daha
uzatılması
hakkındaki önergesi.
BAŞKAN —• Bir
yorum :

tezkere

vardır,

okutu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Meclisin 3 . 7 . 1 9 6 2 tarih ve 17 nci
Birleşiminde 11 sayılı karar ile teşkil olunan
ve 25 nolu kararla da görevlendirilen Komis
yonumuzda halen incelenmekte olan eski Maarif
Vekili Celâl Yardımcı, İktisat ve Ticaret Ba
kanlığı ve ©ski İktisat ve Ticaret Vekili Halûk
Şaman ile esıki Sanayi Bakanı gamet Ağaoğlu'na ait dosyaların incelenecek nihai' bir karara
bağlanması için 12 .10 .1962, 5 .12 .1962 ve
5 . 6 . 1 9 6 3 tarihli 48, 58, 59 ve 72 nolu karar
lar ile teısbit edilen iki, beş, altı ve üç aylık
müddetler Komisyonumuz çalışmalarına kâfi
ıgelmiyeceği anlaşıldığından, bu sürelerin sona
erdiği tarihten itibaren altı ay daha uzatılması
için Büyük Millet Meclisine arz edilerek karara
iktiran ettirilmesini saıyıgılanmla yüksek tas
viplerinize arz ederim.
Soruşturma Komisyonu Başkanı
Kırşehir C. !S. Ü.
Ala Rıza Ulıısman Y.
ıM. Aid Anlkan

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen ol
madığına ıgöre önergeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un, Yüce Divana sevk evrakında görülen nok
sanlar dolayısiyle
dosyasının iade olunduğuna
dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkere
si (3/33)
BAŞKAN — Tezkereyi ve Anayasa Mahke
mesi karar özetini okutuyorum :
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Transeksport İhracat Firması delaletiyle İn
giliz Firması Bunge'ye yapılan 52 500 tonluk
arpa satışından dolayı açılan dâvada, görülen
noksanlardan dolayı duruşmaya devam olunma
sına imkân ve cevaz bulunmadığından dosya
nın gereği yapılmak üzere C. Başsavcılığına
tevdiine karar verilmiş olmakla dâva dosyası
nın karar gereğince ilişik olarak sunulduğu arz
olunur.
Hikmet .öündüz
C '(Başsavcısı
«önergeye ve Soruşturma Komisyonu rapo
runa göre arpa satışındaki yolsuzluk, altı ola
ya, iddiaya dayatılmaktadır. Bunlar :
1. Arpanın, dünya piyasasına nazaran çok
düşük fiyatla satılması;
2. Arpa bedellerinin % 35 inin İngiliz Esliha Anlaşması çerçevesi içinde muamele gör
mesi;
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3. Firedes/tination imkânının sağlanması se
bebiyle arpaların Çin'e sevk edilmiş olması.;
4. Satış sırasında doğu bölgemizde husule
gelen kıtluk ve hayvan telefatının göz önünde
tutulmamış olması;
5. Satış akdinin ifası sırasında dünya pa
zarlarında arpa fiyatlarının, yükselmeye başla
dığının dikkat nazarına alınarak akclin feshi
cihetin© gidilmemiş olması;
• 6. Satış a/kdinin Amerikan Surplus Anlaş
masına mugayir oluşunun göz önünde tutulma
ması ;'
Olaylarından ibarettir.
Raporda bu iddialar birer birer ele alınarak,
sanığın sorumluluğunun tesbit edilemediği be
lirtilmiştir. Bu rapor, Türkiye Büyük Millet
Meclisince reddedilip, sanığın Yüce Divana sevıkme karar verilirken, sanığın hangi olaylar
dan sorumlu tutulduğu ve bu sorumluluğun ka
nuni vasfı belirtilmemiş, bu sebeple de sanığa
isnadolunan suçun neden ibaret olduğu ve ne
ıgibi yolsuzluk veya usulsüzlükten ötürü,sorgu
ya çekileceği meçhul kalmıştır. Bu şartlar al
tında sanığın şongusunun yapılmasına 1 maddi ve
hukukî imkân yoktur. Suçun neden ibaret ol
duğu gösterilmediği gibi, suçun unsuru ve su
ça uygulanması gereken kanun maddesi de gösterilmemişıtir. Halbuki, ihbara ve iddiaya göre
suç, çeşitli tavsife elverişlidir.
Bu durum karşısında iddianın ve savunma
nın yapılması da kabil, olamaz. Esaslı. olmıyan
bâzı' eksikler, son tahkikatın açılması kararın
dan önce düzenlenmiş iddianamenin ve dosya
daki kâğıtların yardımı ile tamamlanabilirse
de, olayda, iddianame yoktur. Kaldı ki, belirti
len elksikler, esasa ilişkin bulunduğundan bun
ların dosyadan faydalanılaraik tamamlanmasına
da hukukî imkân yoktur. Çünlkü belirtilen ek
sikler, bir son tahkikatın açılması kararının vü
cut bulması için lâzım olan esas unsurlardır.
Bunların Yüce Divana sevk kararında belirtil
mesi, sorgunun, iddia ve savunmanın yapılabil
mesi için şarttır. Diğer taraftan, dâva Yüce Di
vanca henüz bitirilmeden çıkarılacak bir af ka
nununun bu suçu kapsayıp kapsamadığının an
laşılması ve gerektiğinde zaman aşımının ta
hakkuku ve hesaplanması bakımlarından da,
son tahkikatın açılması kararında, suçun neden
ibaret olduğunun, unsurlarının ve suça uygu
lanması gereken kanun maddesinin açıkça gös-
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terilmesi lâzımdır. Büyük Millet Meclisinin sa
nığın Yüce Divana sevk edilmesine ilişkin ka
rarı yukarda belirtilen sebeplerden ötürü du
ruşma yapmaya elverişli olmadığından bunlara
dokunan iddia ve savunma yerinde görülmüş
tür.
'Sonuç: Bu durumda duruşmaya devam olun
masına imkân ve cevaz bulunmadığından dos
yanın, gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Baş
savcılığına tevdiih'e, üyelerden ismail Ha/kkı Ketenoğlu ve delâlettin Kuralmenin sevk kararın
daki eksiklerin esaslı nitelikte bulunmaması
sebebiyle duruşmaya devam' olunabileceği yol
lu muhalefetleriyle ve oy çokluğu ile .20 . 7 .
1963 gününde karar verildi ve Cumhuriyet Baş
savcısı Hikmet Gündüz hazır olduğu halde sa
nıkla müdafilerinin
yüzlerine karşı. usulünce
ve açık olarak anlatıldı.
Başkan
Üye
Sünuhi Arsan
Osman Yeten
Üye
Üye
Rıfat Göksu
ismail Haikkı Ülıkmen»
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar,' usulen bu
tezkerenin meseleyi tetkik etmiş olan ve Yüce
Heyetiniz tarafından kurulmuş bulunan: Soruş
turma Komisyonuna verilmesi lâziimgeliyor. An
cak iki arkadaşımız bu ıhususu tetkilk etriıeik
için yeni (bir komisyon kurulmasını teklif et
mektedirler. Bu ihusustaki önerlgellerini okutu
yorum. .
'T. B. M. M. Başkanlığına
Melbmet Baydur nakkıında etvrvelce, Yüce
Meclisçe alınan Anayasa Maihlkemesine sevk ka
rarının evvelki kararın ışığı altında incelenip
sev'k maddesinin tâyin ve tespiti için yeniden
se'çileıeek 'bir komisyona Ihavalesihi arız ve tek
lif ederiz.
Amasya C. S. Üyesi
Amasya Milletvekili
M. Zeren
N. Şener
"BAŞKAN — S a y ı n Niyaızi Ağırnastlı, önerge
üzerinde mi sözistediniz ?
NİYAZİ AĞIRNASLl (€. Senatosu Ankara
Üyesi) — Evet 'efendim, komisyon SÖZCÜSÜ ola
rak öneöge üzerinde.
BAŞKAN — Evvelâ siz söz istediniz, size
söz veriyorum, sonra diğer arkadaışıllara söz ve
receğim. Buyurun Sayın Ağiirnaslı,
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Üyeı»î) —•> Muhterem arkadaşlar, hiribuçuk aybk tötkik netioesinde, aynı Kalbinede çalışmış
olanajtjlara dâhil olan Vekillerden de müta
lâa alındıktan «sonra komisyonun ittifak kara
rı T. İB. İM. Meiclisinin tasvibine arz olunmuş idi.
33u ittifak kararı Vekilin mesuliyeti bulunmadı
ğına mütedair idi. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dkışeriyeti mesuliyetin olduğu merkezin
de (bjr karara varınca bu ittifak kararını hukulkan muallâkta bırakmış loldu. İnancımız
odur ki,' son tahkikatın açılması 'kararını vermıeik vazifesiyle mükellef olan komisyon, artık
tekrar vazifeilendirilmemellidir. 'Binaenaleyh .biz
imşesuliyet görmedik. Yüce Meclis tekrar eğer
Anayasa Mahkemesinin şu kararı üzerine, me
suliyet »örmemiş olduğuna göre, 'dosyanın: kal
dırılması yolunda bir karara varırsa mesele
kalmaz, komisyonun kararına iltihak etmiş
olur. Tahkikat neticesinde mesuliyetin telkrar
aranması kararına 'varırsa yeni bir kıamisyon
seçilmesi iktiza eder. Çünkü Ibu bizim ittifak
'kararnmızdır, .1,5 aylık mesai cidden dörtba'şı
mamur .'bir tahkika. vesile teşkil etmiştir. Ve
hiçbir eksik tarafı kalmadığı kanaatindeyiz.
1,5 saate yaklaşan o günkü maruzatımda da bu
hususları (komisyon adına derinliğine., ıgenişli'ğine Türkiye Büyük Millet. Meclisinin* Yüce
Heyetine arz etmiş bulunuyorum. Bizim mâru
zâtımız (bundan ibarettir, teşekkür ederim.
BAŞKAN —' Sayın Yıl-dıiz..
AHMET YILDIZ (C. Senatosu Taibiî Üyesi)
— Sayın Ba<şkan, T. B. M. Meclisinin fsayıgı de
ğer üyeleri, Ibenim kanaatime göre, önergede
ileri sürüldüğü gibi, meseleyi (basit bir şekilde
çözmek mümkün değildir. İB. M. Meclisi bir
karar aldı, Anayasa Mahkemesine'gitti. Ana
yasa Mahkemesi diyor k i ; bu karardan ne is
tiyorsunuz, ıbu kararın nedenleri nedir? Böyle
bir soru ile B. M. Meclisi karşı karşıya kalmış
bulunmaktadır.
Yüksek Meclisin kararı ile bir karma komis
yon kuruldu. Karma komisyon 1,5 aylık çalış
malarının sonucunu bir rapor halinde Yüce He
yetinize sundu. Bir karar alındı. Şimdi Meclis bu
kararından dönecek mi? Bu kararında ısrar mı
edecek? Bu bence, yasama hayatımızda güç bir
mesele haline gelmiştir. Bu meseleyi, ancak ye
ni bir görüşme ile karara bağlamak mümkündür.
Bunun için bir önerge hazırladım.

Diğer taraftan, bir komisyon kurulmuş.-Aca
ba Büyük Millet Meclisinin, hu komisyona şu ve
ya bu şekilde değil de açıkça, ben seni ıskat edi
yorum; yeni bir komisyon kuruyorum demesi
için kuvvetli bir gerekçesi mi vardır 1 Komisyon,
yine Meclis tarafından kuruldu. Bütün siyasi
teşekkül temsilcilerinin çalışmaları sonucunu
sundu. «Efendim, bu komisyonu istemiyoruz,
başka bir komisyon kurun» şeklindeki bir tek
lif, çıkmaza bir çıkmaz daha ekliyor, kanaatin
deyim. Onun için ben bir önergemi başkanlığa
sunacağım. Kanaatimce yapılmış incelemelerin
sonucunu bir kere daha görüşmek suretiyle, Bü
yük Millet'Meclisi bir karara varabilir, saygıla-'
rımla.
BAŞKAN — Sayın Halil Özmen,
HALİL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Anayasa
Mahkemesi, komisyon kararında bâzı noksanlar
bulmuş ve bu noksanların ikmali için dosyayı
Yüce Heyetinize iade etmiştir. Arkadaşlar, bun
da tereddüt etmeye hiçbir mahal mevcut değil
dir. Yüce Heyetiniz tarafından seçilen komis
yonun verdiği karar, aynen sorgu hâkimlerinin
son tahkikat kararları gibidir. Şue var mıdır,
yok mudur? O ancak, mahkemenin bileceği iş
tir. Yalnız son tahkikat kararı ile Yüce Divana,
Anayasa Mahkemesine gitmiştir. Şimdi Anayasa
Mahkemesi bâzı noksanlar buluyor diye dosya
Yüce Heyetinize gelmiştir. Arkadaşlarımız yeni
bir komisyonun kurulmasını istiyor. Şimdiye kada r, son tahkikat kararını veren heyetler, kendi
noksanlarını ancak kendileri tetkik ederler ve
ona göre kararlarını verirler. Usul ve kanun
böyledir. Şimdiye kadar, son tahkikat kararını
yazan sorgu hâkimi böyle yapmıştır. Yeni bir
komisyonun kurulmasına ve noksanlarının bu
komisyonlar tarafından giderilnıesine, benim
şahsi kanaatime göre ve kanun mevzuatına göre
imkân yoktur. Son tahkikat açılması kararını
vermiş ve yazmış, kararnameyi imza etmiş arka
daşlarımız içimizdedir. Bu arkadaşlar bir yere
gitmiş değildir.. Komisyon hâlâ kuruludur. Bina
enaleyh, dosya arkadaşlarımıza iade edilsin; on
lar noksanlarını görsünler, yeniden yazsınlar ve
dosyayı, iade etsinler. Aksi halde yeni bir komis
yon kurmakla yeniden tahkikata girişmiş ola
cağız, O komisyonda, 15 ay, iki ay yeni baştan
dosyayı anlayıncaya, kadar, hâdiselere vâkıf
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öİuncaya kadar zaman geçecektir. Adalet mül- \
kün temeli olduğuna göre, bu konunun mevzuu I
olan arkadaşımız da adalet beklemektedir. Ada- I
İetin bir an evvel tecellisi için eski komisyonun
tetkikini arz ve istirham ediyorum, efendim.
I
BAŞKAK — Buyurun, Sayın Talât Asal, •
TALÂT ASAL (Edirne Milletvekili) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, verilmiş I
bulunan önerge ile; bilhassa Ahmet Yıldız arka- I
daşımızın bu önerge muvacehesinde vermek iste- I
dikleri istikamet arasında hukuk bakımından I
büyük fark vardır.
I
Bir noksan tahkikat meselesi, bahis konusıı I
değildir. Anayasa Mahkemesinin kararından I
da bu açıkça anlaşılmaktadır. Halil Özırien I
arkadaşımızın ifade ettiği 'gibi, mesele sor- 1 I
gu hâkiminin fonksiyonu ne ise, odur. Heye
ti Âliniz son tahkikatın açılmasına mütedair I
bir karar vermiştir. Yani Ceza Muhakemeleri I
Usulü Kanunu hükümleri muvacehesinde bu
bir kararname mahiyetindedir. Bunu bu şekilde I
kabulde hukukî bakımdan zaruret vardır. Ye- I
ni bir komisyona meseleyi havale edelim; Ah- I
met Yıldız arkadaşımızın ifadesi ile bir da
ha ıgörüşülme meselesi bahis mevzuu
olsun I
diye bir mesele mütalâa edilemez. Bizim nok- I
tai nazarımıza göre, bu mesele Büyük >Mec- I
lise tekrar
getirilir, mesuliyet var mıdır, I
yok. mudur? Evvelki komisyon ademi mesuli- I
yet hususunda fikrini
beyan etmiş olması- I
na rağmen Büyük Meclis mesuliyet görmüş
ve Anayasa Mahkemesine sevk etmiştir. Artık I
o komisyonun mütâlâasının varit bulunmadı
ğına Büyük iMeclis karar vermiş bulunuyor. I
Bu noktada kabili münakaşa
olan ibir hal I
yoktur. Esasen, Anayasa Mahkemesinin kara
rı da bu merkezdedir. Diyor ki Anayasa Mah
kemesi ; siz, tavsifi yapmamışsınız. Yani, Türk
Ceza 'Kanununun hangi
maddesiyle teorim
edilmesi lâzımıgeldiği hususunda, fiilini vasıflandırmamışsınız. Bize fiili vasıf1 andırın, ki, I
tıpkı sortgu hâkiminin
kararnamesinde ol
duğu gibi fiili vasıflandırın ki, biz tahkikatı
bu istikamette ıgötürelim ve dikkat buyuru- I
lursa iddia ve savunmaya esas olsun, diyor. I
Çünkü, ıbir madde ile, bir kanun maddesi ile \
sevk edeceksiniz ki, o maddeye gfrre iddia I
makamı iddiasını yapsm. müdaifaa makamı da I
müdafaasını
yapsın. O hale 'göre burada
mesele, suçu vasıflandırmaktır, fiili
vasıf- I

landırmaktır.
(Binaenaleyh, b i r defa daha
tahkikat meselesi bahis mevzuu olsun, bir de
fa daha tahkik edilsin, ondan sonra bir de*
fa daha Büyük Meclise gelsin, tekrar me
suliyet var mı, yok mu meselesini
Büyük
Meclis tetkik etsin... Hayır arkadaşlar, bu
na Anayasa 'Mahkemesi de cevaz vermiyor.
Mevcut komisyona sevk edilmelidir; ama mev
cut komisyon
vazife görmek istemez v.s.
onlar başka. Fakat sevk edeceğiniz komis
yon suçun vasfını tâyin edecektir. Türk Ce
za Kanununun şu maddesiyle teerimi lâzıraııgelir veya hu maddesiyle teerimi lâzımgelir
diyecektir. Komisyonun yapacağı mesele bun
dan ibarettir arkadaşlar. Yeni bir komisyon
yon teşkili suretiyle yeniden meselenin tah
kik edilmesi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun, Anayasa Mahkemesinin atfettiği esas
lar dairesinde imkânı
dâhilinde değildir.
Komisyona düşen vazife sucun vasfını tâyin
etmektir.
BAŞKAN — Talât Oğuz.
TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, Asal arkadaşımın fi
kirlerine aynen iştirak ediyorum. Meseleyi iki
yöden mütalâa etmek iktiza eder.
1. ^.nayasa Mahkemesinin ittihaz
etmiş
olduğu ve bu kararın, mevcut mevzuat yö
nünden doğru olup olmadığı keyfiyeti.
2. Verilen önergelerin yine mevcut mev
zuat yönünden iltifata şayan olup olmadığı
keyfiyetidir.
Anayasa. Mahkemesinin
ittifakla, değil,
ekseriyetle ittihaz etmiş olduğu Ibu karar,
doğrudan doğruya Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun vaz'ettiği prensiplere ve ruhu
na tamamen aykırıdır. Zira Yüksek Meclis
namına vazife ve mesuliyet deruhde eden
tahkikat komisyonları, yapacakları tahkikat
sonunda o dâva evrakını Anayasa Mahke
mesine, doğrudan doğruya son soruşturmanın
açılması kararı ile tevdi ederler. Tatbikatta,
sorgu hâkimlerinin, Ceza IMuha'kemelri Usulü
Kanunu yönünden ifa ettikleri bu vazifeleri,
aynen tahkikat komisyonları da bu kanunun
hükümlerine göre ifa
ederler.
Anayasa ıMahkemesi dâva evrakını usul yö
nünden iade etmiştir. Esas yöne dokunmamıştır. Saıbık Vekil hakkında Yüksek M e c
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lisin, sevk maddesini ve suçun
anasırını,
yani suçun tavsifini yapması iktiza eder
ken, bu tavsif etmemiştir. Bu doğrudan doğ
ruya usul meselsine taallûk eder. Kaldı ki, tat
bikatta tahkikat komisyonları »gibi vazife
gören sorgu hâkimlerinin
tevdi
ettikleri
dâva evrakını, mahkemelerin son tahkikat
evraklarını iade ettikleri bu ana kadar gö
rülmemiştir. Ceza Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda iadeyi tecviz etmemiştir. 'Sureti katiyede böyle bir şey yok. Doğrudan doğruya
Anayasa Mahkemesi kendisine tevdi edilen
dâva dosyası üzerinde muamele -görmesi ve
suçu tavsif etmesi iktiza ederdi. IBu bakım
dan Anayasa Mahkemesinin ekseriyetle it
tihaz etmiş olduğu bu karar yerinde değil
dir. Dâva evrakının olduğu
gibi Anaya'sa
Mahkemesine iadesi iktiza eder.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Coşkun Kırca.
COŞKUN KIKCA (İstanbul Milletvekili) —
Çok muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Ta
lât Oğuz arkadaşımla hiçbir suretle mutabık
olmaya imkân olmadığını arz etmek isterim.
Anayasamızın 132 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının 2 nci cümlesi sarihtir. Bu maddede aynen
şöyle denir : «Yasama ve yürütme organları ile
idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır.» Bitti. Anayasa Mahkemesi bir karar al
mıştır. Bu kararın icabını yerine getirmek mec
buriyetindeyiz. Yüce mahkemenin aldığı kararı
burada münakaşa etmek yetkisine asla sahip
değiliz. Hele bu mahkemenin bu kararı ekseri
yetle mi, yoksa ittifakla mı aldığı burada telâf
fuzu dahi caiz olmıyan bir husustur. Burada,
yalnız Türkiye Parlâmentosu tarihinde değil,
belki de (bilmiyorum ama) dünya parlâmento
ları tarihinde ilk defa husule gelmiş olan bir
hâdiseyi nasıl halledeceğimizi tezekkür etmekle
mükellefiz.
Şimdi burada birtakım kıymetli fikirler ileri
sürüldü. Nasıl bu işi yapalım ? Sayın Talât Asal
arkadaşımızın hakkı vardır. Soruşturma Komis
yonu mesuliyet görmemiş, Meclis mesuliyet gör
müş; ama suçu tavsif etmeyi unutmuş ve Ana
yasa Mahkemesi de bu durumda dâvayı görme
ye cevaz ve imkân yoktur, diyor. Binaenaleyh,
burada yapmamız icabeden şey şu : Eğer Ana
yasa Mahkemesi huzurunda bu dâvanın görül
mesinde de musir isek, Türkiye Büyük Millet
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Meclisi birleşik toplantısı olarak suçu tavsif et
meye mecburuz. Suçu nasıl tavsif edeceğiz?
iki yol akla geliyor, ya bir komisyon kurup
ona durumu incelettirmek, yahut bu konuyu
Genel Kruulda doğrudan doğruya karara bağ
lamak. Hangisine başvuralım ? 1 nci şıkta yine
2 ihtimal var. 1 nci ihtimal, Sayın Niyazi Ağırnaslı'nm, komisyon adına resmen ve açıkça red
dettiği ihtimaldir :' Ademimesuliyet kararına
varmış olan komisyona bu işi havale etmek.
Buna imkân yoktur, arkadaşlar. Bunu vicdan
serbestliği esasları ile bağdaştırmaya imkân
yoktur. Birtakım insanlar toplanmışlar, ittifak
la karara varmışlar, demişler ki, bu zatın bu
işte mesuliyeti yoktur. Şimdi siz aynı insanlara
diyorsunuz ki; hayır illâ ki mesuliyet bulacak
sın, illâ ki bir suç tavsif edeceksin. Buna imkân
yoktur. Sayın Niyazi Ağırnaslı tamamiyle hak
lıdır, Eski komisyonu bu işte tavsif etmek hu
kuk, adalet ve hak esasları ile bağdaştırılamaz
bir keyfiyettir. Acaba başka bir komisyon ku
rabilir miyiz?
Muhterem arkadaşlarım, aynı sebepler dolayısiyle başka bir komisyon kurmaya da hakkı
mız olmadığına kaaniim. Başka bir komisyon
kurduğumuz zaman ne diyeceğiz, ne demek is
tiyoruz bu komisyona? Meclis bir kere mesuli
yete karar verdi, siz bu mesuliyeti suç tavsifi
şeklinde tecessüm ettiriniz. Nereden biliyoruz,
daha seçmediğiniz bu muhterem komisyonun
üyelerinin peşin olarak suçun varlığına kaani
olduklrma? Hangi hakla bir komisyona seçece
ğimiz kimseleri peşin olarak, hangisi olursa ol
sun; ama illâ ki bir suç tavsif etmekle görev
lendireceğiz! Bu hakkı kendimizde görmeye im
kân yoktur. Bunu hak, hukuk ve adalet esas
ları ile bağdaştırmak mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlar; Sayın Halil özmen ar
kadaşımızın bir sözünden ilham alarak şunu be
lirtmek isterim ki, son tahkikatın açılması ka
rarma nevama benzetilebilecek olan Yüce Di
vana sevk kararı Yüksek Heyetinizce alınmış
tır. Ve bu kararda bir noksan varsa yine huku
kun umumi prensipleri- gereğince bu noksanın
bizzat bu heyet tarafından tamamlanması iktiza
eder. Binaenaleyh, eski Ticaret Bakanı Mehmet
Baydur'un işlediği suçun Ceza kanunlarımızın şu.
veya bu maddesine girdiği hususunda sarih fi
kirlere sahibolan arkadaşlarımızın lütfen bu
yolda takrirler verirler, bu takrirler burada oy-
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lanır. Hangisi, 230 mu, 240 mı hangisi ise bura
da kararlaştırılır, dosya tekemmül eder ve o şe
kilde Yüce Divana sevk edilir ve o zaman dâva
nın görülmesine imkân ve cevaz hâsıl olur. Ama,
muhterem arkadaşlar, Yüce Heyetiniz bu şekil
de verilecek takrirlerin hiçbirisini ekseriyetle
kabul etmezse, o zaman bundan da çıkacak bir
mâna vardır. O da, bu heyetin Yüce Divana sevk
kararı yolunda alınmış bulunan kararı iptal et
tiği yolunda bir karar alması demek olacaktır.
Bu kararı almaya da hakkınız vardır. Çünkü,
nasıl ki, her hangi bir komisyonun üyesini illâ
bu suçu tavsif edeceksin, diye mecbur etmeye
hakkımız yoksa; Yüce Meclisin üyelerini de,
evvelce alınmış bir mesuliyet kararı vardır, diye
bu mesuliyet kararının çerçevesi içinde illâ ki
bir suç bulmaya zorlamaya hiç kimsenin hakkı
yoktur. Bu itibarla takrirler verilsin, hangi suç
tavsifi yaptırılmak isteniyorsa söylensin, kabul
edilirse edilir, dâva devam eder, kabul edilmez
se o zaman açıkça Mehmet Baydur denilen zatı
ilânihaye bir namussuzluk ithamı altında bırak
mamak için bu Meclise dürüstçe, mertçe düşe
cek vazife, Yüce Divana sevk kararını kaldır
dım, demek olacaktır, arkadaşlarım. Ya sevk
ederiz, ya kaldırırız. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bağeiöğlu.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
— Muhterem Başkan, kıymetli Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri; mesele gayet basittir.
Muğlâk bir safhaya sürüklenmek istendiği mü
şahede edilmekte olduğundan söz almış Gülünü
yorum.
Arkadaşlar, bu mesele yüce huzurunuzda
uzunboylu tartışıldı. Neticede tahkikat komis
yonunun sorumsuzluk kararı ortadan kâldinlıp
hukukan keehİemyekun addedilip, bu şahsın, eski
Bakanın, Mehmet Baydur'un mesul bulunduğu
ve böylece Yüce Divana sevkı İâzimgeldiği hu
susunda oylarımız tecelli etti.
Şimdi bir problemle kârşıkarşıya bulunmak
tayız. Benden evvel konuşan hukukçu arkadaş
larımın gayet yerinde beyân etmiijf oldukları
gibi, artık Anayasa Mahkemesinin Yüce Divân
sıfatı ile vermiş olduğu kararı burada münaka
şa etmeye, acaba Anayasa Mahkemesinin sevk
kararı yerinde midir, 3eğil midir, bu meseleyi
münakaşa -edelim mi, etmiyelim mi, doğru ınü,
değil M ? Ey Anayasa Mahkemesi se^ıih verdi-
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ğin bu kararı tanımıyorum, şeklinde bir kara.
alma yoluna doğru gitmeye hukukan imkân ol
madığı kanaatindeyim. Ancak, yapacağımız bir
nokta vardır. Mademki, en son merci bulunan
Anayasa Mahkemesinin kararında suçun vasfı
tâyin edilmemiş olduğu, T. Ceza Kanununun
hangi maddesi ile tecrim edilmesi hususunda bir
yol gösterilmemiş olduğu ve Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunundaki son tahkikatın açılması
kararına müşabih Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sevk kararında hukukî tavsif, fiilî tavsif
bulunmadığı belirtiliyor, o halde bu noktadan
hareket edilerek Türk Ceza Kanununun hangi
maddesine aidolduğu hususunun kararlaştırıl
masına lüzum ve zaruret vardır. Arkadaşlar, es
ki Tahkik Komisyonu Sözcüsü Sayın Ağırnasll
arkadaşımız biraz evvel huzurunuzda sarahaten
komisyonun noktai nazarını ifade ettiler. Zaten
bu yapılan münakaşalarda mukaddema yine ba
his konusu olmuş ve mesuliyet bulunmadığı nok
tasında temerküz etmişti. Şimdi bu komisyonu
vazifelendirip komisyon üyelerine, Coşkun Kır
ca arkadaşımızın da beyan ve mütalâa ettiği
gibi, sen bu suçun vasfını tâyin edeceksin, de
mek doğru değildir. Ama hiçbir zaman yeni bir
komisyon seçememek durumunda da değiliz.
Yani Coşkun Kırca arkadaşımızın söylediği gi
bi, illâ ve illâ bu meseleyi burada müzakere ve
tezekkür etmek, takrirlerle halletmek yoluna
gitmek de doğru değildir.
Arkadaşlar, Millet Meclisinde veya Senato
da veya birleşik oturum halinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde meseleler evvelâ bir süz
geçten geçirilir, komisyonlarda mütalâa edilir,
münakaşa edilir, raporlar hazırlanır, ondan son
ra Yüksek Huzurunuza getirilir.
Şimdi mesele yalnızca suçun vasfını tâyin
etmek olduğuna göre artık burada Coşkun Kır
ca arkadaşımızın ifade ettiği gibi şevkte musir
miyiz, yahut da sorumluluğu kaldıracak mıyız,
şeklinde bir münakaşa açmaya ve böyle varıl
mış olan bir kararı yeniden tezekkür etmeye
hukuk ve vicdan anlayışımız müsait değildir.
Şimdi Coşkun Kırea arkadaşımız ne diyor?
«Bu şahsı şaibe altında tutamayız.» Çok doğru
dur. Ama kabul ediyoruz ki, ve yine görüyo
ruz ki, bu arkadaşımız Yüce Divana sevk edil
miş ©isa bile, maalesef hukuk anlayışımızın-3,ışmda büyükelçilikler vazifelerinde bulundurul-
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makta ve böylece usulsüz bir muamele de yapıl
mış bulunmaktadır. Şaibe altında bulundurul
muş olsa idi, büyükelçiliklere gönderilmezdi ar
kadaşlar, şu halde Yüce Heyetinizin tebellür
etmiş kararını tekrar burada münakaşa etmeye,
yer yoktur. Yalnız yapacağımız iş, Anayasa
Mahkemesinin Yüce Divan sıfatı ile vermiş ol
duğu karardaki hukukî tasvibi yapmaktır.
Talât Asal arkadaşımızın yerden göğe hakkı var.
Diyoruz ki; «bir mahkeme ki, son tahkikat ka
rarında Ceza Kanununun hangi maddesi ile tec
ziye edeceğini1 bilmezse; bu gösterilmemiş bulu
nursa bu mahkeme böyle bir dâvaya bakamaz.
Arkadaşlar. Anayasa Mahkemesinin yaptığı da
budur. Anayasa Mahkemesinde dâva açılmıştır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, son
tahkikat kararı verilmiş, son mahkemeye git
miş, son mercie intikal etmiş, son duruşmalar ve
son tahkikat açılmış ve bir safhasında mahke
me ekseriyetle veya ittifakla şu karara var
mıştır : Son tahkikat kararnamesinde, yani
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararında tav
sif yoktur. Ceza Kanununun hangi maddesi ile
cezalandırılmak istendiğine dair bir sarahat gö
remediğimden, aynı heyete iade ediyorum, yani
sorgu hâkimine iade ediyorum, buraya madde
sini koy demektedir. Şimdi artık bu sevk kara
rını, buraya geldi, diye Mehmet Baydur'un me
suliyetinin münakaşasının açılmasına lüzum var
mıdır? Böyle bir yola gidebilir miyiz? Dâva
açılmış, - mahkeme görülüyor.
Arkadaşlar, nişlerimizden tecridedilerek
(hukuk anlayışınıza hitabediyorum. Belki hu
şahıs mahkemede heraet ledeoebtir. Burada
vereceğimiz bir karar, ikinci -bir karar, vermiş
olduğumuz mesuliyet kararını kaldıran bir ka
râr belki çakabilir. Durum değişmiş olabilir.
Ama hu hiçbir zaman Mehmet Baydur'un lehi
ne ökûiyaca'ktır. Mehmet Baydur "belki de sevk
edilmiş olduğu Anayasa Mahkemesinden bir beraet karârı almayı daha uygun hulacaktır.
Ona bu imkânı dahi kapatmıyalım.
Arkadaşlar, düf&yanın (hiçbir yerinde son
tahkikatm aşinasına dair kararname mahke
meye .gittikten «onra son tahkikatın açılması
kararnamesinin münakaşası yapılmamışıtr. Sor
gu hakimine (gönderilip tavzih kararı alındı
ğı aaman, sargu h&kdmi> ben bunu mahkeme
ye sevk ettim 'ama şimdi artık sevk etmiyorum,
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diyememektedir. Şu halde artık o 'münakaşa
ları ıburada yapmaya imkân' yoktur. Ancak ve
ancak.T. Ceza Kanununun hangi maddesine gö
re tecziye edilmesini istediğimizi sarih olarak
sevk kararnamesinle yazmamış lâzımıdır.
Şimdi bir nokta kalıyor,touaıukime yaptıra
lım?
Arfkad&flar, biraz evvel ifade etmiş wldugmu
gibi Jbunu gayet taJMî biz yapacağıe. Kararımız
'bu noktada verilecek. Ama müsaade edin de>
ıbunu evvelâ bir komisyona yaştıralım. Her
iş, 'her kanun, her mesele burada böyle müna
kaşa, ve müzakere edilmiyor mu? Coşkun Kır
ca arkadaşamıız gayet iyi hilirler ki 'her seçilen
komisyon muhakkak ve muhakkak ittifakla fca-.
nara varmamıştır. Komisyon üyelerinin Ibir kıs
mı muhalif kalmıştır. Belki bu seçeceğimiiz ko
misyon dahî 230 ncu maddeye ıgöre mesuldür
diyecek, 'bir iki tanesi de, hayır 240 a göre me
sul olması lâzımgeleeektir, diye mütalâa beyan
edeceklerdir. Ne yapacağız?' Bu kararı 'müna
kaşa edeceğiz. Ve burada, ya 240 a, ya da
230 a göre mahkûm edilmesi lâzımdır, diye ka
rar vereceğiz. Başka bir -şey yapmamızla im
kân yoktur. Hukuk kurallarını çiğnemiş olu
ruz. Mâruızataimı böylece sona erdiriyorum. Hürmetlerimlie.
BALKAN — Sayın Sadık' Tekin MüM'ogiu,
(buyurun.
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞDü (Zonguldak.
Milletvekili} =— Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa Mahkemesi tarafından isaadıolum<an fiillerdetkl cezai' unsurların tesibiti için tekrar Mec
lisimize gönderilmiş rolan hâdisede halihazırda
dört fikir münakaşa halindedir.
Bunl'ardan birisi Muhterem Riyasette aittir
ve şöyle denilmektedir: Bu mevzuun ikmali için
bunun ilk tahkikatını yapan, ilk soruşturma
sını yapan komisyona havale edilmesi iktiza
eder.
.
İkinci bir görüş.; bu görüş Nevzat Şener
ve arkadaşımın vermiş olduğu takrirle ortaya
çıkmiiştjr : Burada yeniden bir komisyon teş^kiliyle (noksanlıkların ikmal edilerek dosyamın
Anayasa Mahkemesine gönderilmesidir.
Üçüncü görülş ise; Sayın Ahmet Yıldız ar
kadaşımızın bir takrirle tahkikatın yeniden ya
pılması meselesidir.
J3tördün>cü görüş ise; .Sayın Coşkun Kırca
arkadaşımızın ıbir (bakıma Anayasanan 130 -ncu
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maddesinin ikinci fıkrasına' göre kazai organ
lar tarafından verilen (kararların teşriî organ
larda münakaşa ve müzakere edileımiyeceği ve
son olarak da böyle 'bir durum karşısında bu
nun ne birinci 'komisyona veırilebileoeği, ne
ikinci bir komisyonda .görüşülebileceği, bizati- •
lıi Meclisin Heyeti Umumiyesinde görüşülemsi
ve karar fbağlanması iktiza edeceği yolundadır.
Evvelâ şu hususu tebarüz ettirmek icabeder
ki, bu noksanlıkların ikmali için huzurunuza
ıgelmiş olan evrak ve dosya yeniden ıbir soruş
turma komisyonuna havale edilerek suç var m,
yok .mu hususu müzakere mevzuu olabilir mi? I
§uınu peşinen kabul edelim ki beyler, bir sor
gu hâkimi olarak bidayette Meclise niya/beten
vazife gören Soruşturma Komisyonu her me
kadar suç görememişse de Yüksek Heyetiniz,
suçlu bularak dosyayı Ibir nevi son 'tahkikat
açılması talebiyle Anayasa Mahkemesine gön
derdiğine göre, artık dosya üzerinde yeniden
müzakere ve münakaşa yapmak hususu ve yetıkisi fiilen faizim elimizden çıkmış, dosya ka'zai organın malı olmuştur. Binaenaleyh, kazai
/organın malı olan bir dosya hakkında Heyeti
Aliyenizin, Sayın Coşkun Kırca'nm belirttiği
ıgibi, Anayasanın 130 ncu maddesinin 2 nci
fıkrası gereğince, yeniden müzakere açılarak
suçlu mu, suçsuz <mu hususu hakkında bir yoıa
gidilmesi kanaatimce mümkün değildir.
jfekinci nokta; yine Anayasanın 130 nıeu mad
desi hükmüne göre, Heyeti Âliyeniz komisyon
kurmaz, birinci komisyona havale etmez, mese
leyi Coşkun Kırca arkadaşımızın söylediği gibi
burada takrirlerle halletmiye kalkşır ve fakat
bu takrirlerden hiçlbiriside kalbul edilmez ve binnetice Mehmet Baydur arkadaşımızın suçsuz
luğuna !karar verilelbilir, mi? Biraz önce izah
ettiğim fikirler silsilesi içerisinde, dosyanın
adalete yani organa gitmesi ve onun malı olması
muvacehesinde bu hususun da mümkün olmadı
ğı aşikârdır. Binaenaleyh geriye iki ihtimal 'ka
lıyor. Bu ihtimallerden birisi dosyanın ilk so
ruşturmayı yapan komisyona havale edilmesi;
ikinciside verilen bir takrirle yeniden bir komis
yon kurulurak meselenin, daha doğrusu noksan
lıkların bu yeni komisyonda halledilmesi husu
su... ilk komisyonun sözcüsü ve bu komisyona
mensup bir arkadaşımız, huzurunuzda bu mese
le hakkında komisyonun ittifakla suçsuzluğunu
'kanaat .getirdiğini sarahaten Ibeyan etmiş oldu-
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ğuna göre ve filhalde komisyon soruşturmasını ya
pıp raporunu. Heyeti Umumiyeye takdim ettik
ten, raporun Heyeti Umumiyede müzakeresin
de ve müzakere neticsinde de Heyeti Umumiye
nin fikri ve kanaati tebellür ettikten sonra, ka
naatimce, artık bu komisyonun vazifesi fiilen
sona ermiştir. Binaenaleyh, hem fiilen vazifesi
sona eren bir komisyona bu dosyanın yeniden
noksanlıkların havalesinin mümkün olmaması
karşısında hem de hukukî kanaatlerimizi ve hu
kukî vicdanımızı zedeliyen- bir hareket yapmış
olmamak için, bu arkadaşların ittifakla, bu me
selede maznunun suçsuzluğuna kanaat getirme
leri muvacehesinde illâ ve illâ sen bunları yeni
den suçlandıracak evsafı ve maddeleri tesbit
edeceksin diye, Ibu heyete dosyanın havalesi
mümkün olmasa gerektir. Bunun dışında tek
çıkar yol ise kala, kala verilmiş olan takrire ka
lıyor. Binaenaleyh, verilen takrir mucibince,
yeni bir komisyon kurulmasına karar verilmesi
•başka, bu komisyona seçilecek arkadaşların
Coşkun
Kırc'a
arkadaşımızın izah ettiği
gibi, peşinen komisyonda
Bay
Mehmet
Baydur 'un şu şu şu fiilleri
şu şu şu
Ceza Kanunu 'maddelerine girer diye tavsif
etmesi meselesi başkadır. Binaenaleyh, birinci
etap şudur; evvelâ Yüce Heyetinizce bir komis
yon kurulmasına karar verilecektir. Bundan
sonraki .etap ise; bu kurulmasına karar verilen
komisyona girecek arkadaşların seçimidir. Pe
kala biliyoruz ki; tatbikatını bugüne kadar gör
dük ki, komisyona muhtelif partilerden kuvvet
leri nispetinde birer veya ikişer arkadaş dâhil
olmaktadırlar. Kaldı 'ki, bu mesele de hem Se
natodan, hem de Yüce Meclisten ayrı ayrı ar
kadaşların seçilmesi ioabetmektedir.
Binaenaleyh, namzetlerin tesbitinde namzet
olarak gösterilen arkadaşlarımızın hukuki (ka
naatleri şayet 'bu meselede Sayın Mehmet Bay
dur'un suçsuzluğu yolunda ise haliyle o arka
daşlar adaylıktan istinkâf edeceklerdir; Bina
enaleyh, işi çıkmaza sokmamak için çıkar yolu
tercih etmeye, görmeye ve onu Ikabule mecbu
ruz. Bu sebeple takrir lehinde oy vermenizi
hassaten rica ederim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Muhterem ark* adaşlarım, bir
kifayet takriri gelmiştir. Ancak 9 iarkadaş da
ha söz istemiştir. Bu arkadaşlardan bir kısmı
evvelce söz almış olan arkadaşlarımızdır. Ki
fayet takririni okutuyorum.
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MAfâMUT ALİCANOĞLU (Sinop Milletvekili) — Ben de Tahkikat Komisyonunun bir üye
si idim. Bu sebeple söz işitiyorum.
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; bir ikinci
takrir de vardır. Kifayeti kabul ederseniz o
takriri oylamak imkânı 'hâsıl olmıyacaktır. A'hmet Yıldız arkadaşımızın «T. B. M. M. Heyeti
Umumiyesinde bu hususta yeniden ıgörüşme
açılsın ve Umumi Heyet karar versin» diye bir
takriri vardır. Diğer bir takrir de verilmiştir. Şim
di arz ettiğim gibi «kâfi arkadaş konuşmuştur,
mesele tenevvür etmiştir, kifayet takriri veri
yorum» diyor.
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II şifi suretiyle yapılmadığından, -kendisi hak
kında daha önce verilmiş olan Yüce Divana
I sevk kararının kaldırılmasını arz ve teklif ede
riz.
İstanbul Milletvekili C. Senatosu Tabiî Üyesi
I
Cihat Baban
Ahmet Yıldız
I
BAŞKAN — 3 takrire de muttali olduk.
Takrirler üzerinde söz istiyen arkadaşlara sıI
rasiyle söz vereceğim. Buyurun Bağcıoğlu.

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
— Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım;
II biraz önce arz etmiş olduğum gibi, verilmiş
Şimdi kifayetin aleyhinde söz istiyenlere söz I olan takrirlerin heyeti umumiyesi bu meseleveremem önce Ahmet Yıldız arkadaşımızın ver I nin yeniden müzakere edilmesini ve hattâ Meh
met Bay dur'un Yüce Divana sevk edilmemesini
miş olduğu takriri okutuyorum.
mutazammındır. Şimdi arkadaşlar; çok rica
Sayın Başkanlığa
ve istirham ediyorum, İrislerimizden âri olarak
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Bay dur hak
biraz mantıki düşünelim. Dünyanın hiçbir ye
kında Anayasa Mahkemesine sevk kararı alın
rinde bir mesele mahkemeye sevk edildikten
mış ve fakat kararın gerekçesi belirtilmediğin
sonra, iddianameyle mahkemeye dâva açan
den ötürü, çözümü güç bir sorum karşısında
savcı artık bu kararımdan vazgeçtim, dâvamı
kalınmış bulunuyor.
geri alıyorum diyemez. Ancak ve ancak mah
Bir görüşme yapılmadan, yeni bir gerekçe
kemede iddia makamı sıfatiyle beraet tale
bulunamıyacağından, komisyon raporunun ye
binde bulunabilir. Fakat bu kararı mahkeme
ni baştan görüşülerek, T. B. M. M. sinin beli
verir. Son ve nihai hükmü verecek, mahkeme
recek yeni iradesine göre işlem yapılmasını
dir. Bu bir...
saygı ile sunarım.
İkincisi, yine dünyanın hiçbir yerinde gö
C. Senatosu Tabiî Üyesi
rülmemiştir ki, ilk tahkikatın sonunda sorgu
Ahmet Yıldız
hâkimi tarafından verilmiş olan son tahkikatın
açılmasına dair kararname ile mahkemeye sevk
BAŞKAN — Şimdi bir takrir daha gelmiş
edilen bir iş hakkında, yine sorgu hâkimi son
tir. Bunu da okutuyorum.
tahkikatın açılmasını istiyen hâkim sıfatiyle
Yüksek Başkanlığa
ki, hukukî bakımdan oradaki sıfatı sorgu hâ
1. Suçun tavsifinin Genel Kurulda yapıl
kiminin aşağı - yukarı iddia makamı sıfatınmasının; ve
dadır, müddeiumumi gibidir, mahkemeye dâva
2. Suç tavsifi mümkün olmadığı takdirde
açan bir şahıs gibidir, «ben ibu dâvayı aç
Yüce Divana sevk kararının Genel Kurul karatım, ama şimdi vazgeçiyorum dâvamı geri veri»
riyle kaldırılmasının usul ittihaz edilmesini arz
diyemez. Böyle bir karar Yüce Heyetinizden
ve teklif ederim.
I çıkmamalıdır. Bu tamamen hukuka aykırıdır.
İstanbul Milletvekili
Akadaşlar, mahkeme belki beraet k a r a n , belki
Coşkun Kırca
mahkûmiyet kararı verir ama bırakınız mah
keme bir karar versin, Yüce Divan sıfatiyle
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
Anayasa
Mahkemesinin elinden bu hakkı alma
— Aleyhinde söz istiyorum. Takrir aleyhinde.
nıza imkânı maddi yoktur. Vereceğiniz bu ka
BAŞKAN — Bir
takrir daha
gelmiş
rar aleyhinde Anayasa Mahkemesine yapıla
tir. Takrir aleyhinde söz vermeden önce, onu
cak olan müracaatı yine Anayasa Mahkemesi
da okutuyorum,
kabul
eder ve böyle bir karar veremezsiniz
Yüksek Başkanlığa
diyecektir.
Kararınızın bu yolda tecelli edip
Eski 'Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
|
etmiyeceğini
şimdiden bilemiyorum. Ama takkında her hangi bir suç isnadı suçun tav- \
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rirlerden öyle anlaşılıyor ki, bir gayret için
deyiz; meseleyi tekrar münakaşa edelim suçlu
mudur, değil midir, diye. Arkadaşlar salahi
yetli makam artık Anayasa Mahkemesidir.
Maunun Mehmet Baydur maznun sıfatiyle Anayasa
Mahkemesinde sorguya
çekilmiştir,
Celseler devam ederken iddia makamının bir
talebi üzerine, mahkeme son tahkikatın açılmasına dair kararı veren Yüee Heyetinizden
bir
hususun tavzihini istemektedir. Yoksa

I
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j
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deleri de zikreder. JSSuç şudur, kanun maddeleri
budur, esbabı delâilde şundan ibarettir der ve
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre de
bunları göstermeye mecburdur. Sorgu hâkimi
mevkiinde olan Komisyon ve Meclis, bu vazife
yi yapmamıştır. Yani Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu hükümlerine riayet etmeden dosyayı
şon tahkikatın açılması için sevk etmiştir. Ana
yasa Mahkemesi de bu eksiklerle dâv&y1 niyet
edemiyoruz, edemeyiz demektedir ki, doğrudur,
yertipdddir. Ve yine demek istemektedir ki, bu
noksanlığı ikmal edin ve bize ondan sonra dos
yayı gönderin. Yani maznuna isnadolunan 6
madde halindeki, suçlara ait delilleriyle suç
vasfını tavsif edin, uygun gördüğünüz kanun
ımaddelerdnâ de göstererek gönderin. Adeta bir
sorgu hâkiminin verdiği lüzumu muhakeme ka
r a n gibi. Ondan sonra rüyet edebüirk diyor.
Yerindedir.

mahkemeye! mi sevk edeceğiz, etmdyeeeğiz mi? j
iBu noktanın münakaşasını) yapamazsınız. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Syaın Alicanoğlu.
MASMUT ALİCANOÖLU
(Sinop Milletv#kiii) — Muhterem arkadaşlarım son verilen
önergelere cevap vermekle beraber aynı zaman
da daha evvel okunmuş olan Anayasa Mahke
mesinin iade kararma da cevap vermiş olaca
ıŞimdi, Yüksek Meclise ne düşünüyor? Bende
ğım. Bu itibarla Başkanlık Divanının da mazur
nizden
evvel kürsüye çıkmış olan arkadaşları
görmesini istirham ederim. Esasen evvelce söz
mız, Meclisin vereceği kararın bir sorgu hâki
istemiştim, her halde göremediler, onun için
minin verdiği kararırı tasdiki mahiyetinde oldu
geç kalmış bulundum.
ğunu kabul ettiler ve Komisyonu da, son tah
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Anayasa
kikatın
açılmasına dair karar veren adeta bir
Mahkemesinin verdiği ve dosyanın iadesine sesorgu
hâkimi
mahiyetinde kabul ettiler... Haki
b«fool-duğu okunan kararda zikredilen iadesekaten bendeniz de dâıhil olduğum halde bu
bepîeri bir, bir tadadediimiş... Beniyoa? k i ; nıazmevzuu, Anayasamıza göre, Ceza. Muhaikeımeleri
>nun Mehmet B&ydur'a isnadedilen altı madde
Usulü Kanunumuza göre ve diğer ceza mevzu
lik ve altı kalemde tadadedilmiş suçlar vardır.
atlarımızı da karıştırarak tetkik ettik; fil halkiBuna dair taihkik komisyonu - ka bendeniz bu
ka
bu mahiyette gördük.
Tahkikat Komisyonunun üyesi idim - bizzat
bulundum, çalıştım - neticede bir sorgu hâkimi
Şimdi Anayasa Mahkemesinin iade ettiği
sıfetijyle cezai ve malî mesuliyeti olmadığından
dosya üzerinde bâzı arkadaşlarımız, ezcümle
bilbahis, son soruşturmanın .açılmasına maihal
Nevzat Şener ve Maeit Bey arkadaşlarımız, yeni
olmadığına, karar vermiştir. Fakat Yüksek Mec
bir komisyonun seçilmesi ve eski komisyonun da
lis verdiği bu kararı ademî tasdikle maznun
kabul edilmemesi hakkında bir önerge vermek
Mehmet Baydur hakkında son soruşturma açıltedirler. Mühim olan noktanın da birisi bu, Şim
tmasuna karar, vermiştir ve dosyada mücerreten
di muhterem arkadaşlar, komisyon seçilebilir mi,
bu Jsarara müsteniden mahkememize tevdi edil
seçilemez mi?. Coşkun Kırca arkadaşımız bir
miştir. Fakat, Yüksek Anayasa Mahkemesi denoktaya temas ettiler. Dediler ki, sorgu hâkimi
ımek istter M ; fâlafcika da böyledir, Ce>za Mah
mahiyetinde son tahkikat komisyonu karar ver
kemeleri Usulü Kanununa göre bir savcı tah
miştir ve demiştir ki, malî ve cezai mesuliyeti
kikat yaptığı zaman, ikâme edeceği dâvayı ya,
yoktur. Binaenaleyh* reyini izhar etmiştir. Artık
sorgu hâkimliğine talepnameyle sevk eder, ve
Yüksek Meclis maznun Mehmet Baydur'un me
yahut da doğrudan doğruya mahkemeye sevk
suliyetini gördükten sonra ve kabul ettikten
eder, işte, sorgu hâkimliğine sevik edeceği yani
sonra aynı komisyon üyelerine illâki bunu mah
açacağı dâvada olsun veyahut da iddianameyle
kemeye sevk edeceksiniz diye ısrar etmemiz ve
mahkemeye dâva ederken olsun mutlak ve mutonları vicdani bir baskı altında bulundurmamız
lajk maznuna i$nadolunan suçu veya suçları bi
her bakımdan adalet •kaidelerine de uygun değil
rer, birer taiyzif eder ve uygun gördüğü maddir dediler. Bu zahirde böyledir; ama tatbikat— m
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tan yetişen arkadaşlarımız ve hukukçu arkadaş i timiz budur; tabiî umumi olarak ve zahirde bir
larımız da bilirler ki, Ceza Muhakemeleri Usulü
tesir altında kaldığından bahisle zorluyor gibi
Kanununa göre, (biz tahkikat komisyonunu bir
görünüyorsa da tabiî kanun vâzıımn orada bir
sorgu hâkimi vasfında vazife görür gibi kabul
kastı var : Asliye ceza hâkimi daha üst dereceli,
etmişizdir.) Bizim usul hükümlerimize göre, sor
daha tecrübeli, daha kıdemli olarak kabul etmiş
gu hâkiminin vereceği kararlar; ezcümle meni
tir. Binaenaleyh gerçi seçtiğiniz mahdut üyeli
muhakeme yani maznun hakkında son tahkikat
bir komisyon yaptığı tahkikatı neticesinde fil
ve soruşturma açılmasına mahal olmadığına dair
hakika vicdanlarına göre kanaatlerini izhar edi
verdiği karar Asliye Ceza Hâkiminin tasdiki ile
ci bir rapor vermişlerdir; hakkında son soruş
tekemmül eder. Ceza usulümüz budur. Burada
turma açılmasına mahal yoktur demişlerdir. Ama
bulunan cok kıymetli eski hâkim arkadaşlarımız
madem ki, ekseriyet cezai mesuliyeti olduğu yo
da var. Onlar da çok iyi bilirler, vereceği meni
lunda bir kanaat izhar etmiştir; mesele yine size
muhakeme kararı ancak ve ancak asliye ceza hâ
arz ettiğim asliye ceza hâkiminin tasdik ve tas
kiminin tasdiki ile tekemmül eder. Asliye Ceza
vibine bağlıdır. Şu halde burada bir komisyon
hâkimi meni muhakeme, yani son soruşturma
üyesi olarak hiçbir zaman üzülmeden bendeniz
nın açılmasına mahal olmadığına dair kararı tet
bu fikirde bulunmayı vicdanen de bîr vazife ad
kik ettiği zaman, eğer mutmain.olmaz ise, ken
dediyorum.
disi - buraya bilhassa işaret etmek isterim - şu,
Şimdi, yeni komisyon seçip seçmemek (me
şu sebeplere binaen maznunun suçu şu mahiyet
selesi.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mah
tedir, şu vasıftadır, sübut derecesini de görüyo
kemesinin
gösterdiği mucip sebepler tahki
rum ve Ceza Kanununda yahut falanca kanu
katı esasından bozmak veya iade etmek mahi
nun şu maddesine göre uygundur demekle, ade
yetinde değildir. Ya nedir? Biraz evvel arz
mi tasviple dosyayı tetkik etmiyerek sorgu hâki
ettiğim gibi, mahkemeye şevkinde • noksanlık
mine iade eder ve bu suretle de sorgu hâkimi bu
olduğundan dolayı iade etmiştir. Yüksek Mec
dosya hakkında bilmecburiye lüzumu muhakeme
lisin her ne şekilde olursa olsun yapacağı vazi
kararı verir, yeniden karar yazar, mahkemeye
fe bu noksanlığı ikmal etmektir. Yoksa ye
sevk eder ve sevk etmeye de mecburdur. Şimdi
niden tahkikat cihetine gitmeye ve yeni bir
Coşkun Kırca arkadaşımızın maşeri vicdan me
tahkikat komisyonu seçmeye hiçbirimizin hak
selesine gelince, telhisan sorgu hâkiminin duru
kı yoktur. Arkadaşlar Kemal Bağcıoğlu arka
munu arz ettim. Fakat burada sorgu hâkimi ka
daşımızın temas ettiği gibi hiçbir mevzuat
rarım yazarken ; başlangıçta şöyle başlar : «Her
ta, Alman ceza mevzuatında d a yoktur, bizim
ne kadar yapılan tahkikat neticesi sorgu hâkimTürk ceza usulü mevzuatında da böyle bir şey
liğimizce maznunun suçu kâfi derecede deliller
le sübuta ermediğinden bahisle meni muhakeme
yoktur. Mahkeme her hangi bir noksanlık se
kararı verilmişse de asliye ceza hâkiminin gös
bebiyle daha duruşma açmadan dâva dosya
terdiği sebeplerle ve tasdik olunmamasına bina
sını iade edebilir, «noksanlarını ikmal et öyle
en bilmecburiye maznun hakkında soruşturma
gönder» diye; yoksa yeniden tahkikat aç di
açılması» diye bu şekilde kararını yazar ve ken
yemez arkadaşlar. Zira esasında bunlar ipti
disinin de o karara haddizatında muhalif oldu
dai mahiyette olan bir tahkikat safhasıdır.
ğunu ve bilfiij. ve vicdanen iştirak etmediğini
Son soruşturma, tahkikat safhası ve mahfeetecelli ettirir, canlandırır; ve mahkemeye de
me safhası maznunun ve davacının leh ve aley
sevk eder.
hinde daha ne gibi deliller varsa tahkikatı ge
nişletmek ve salim bir neticeye ulaşmaktır.
Muhterem arkadaşlarım; tatbikatımız ceza
Son tahkikattan gaye budur. Şu halde, tah
usulü mevzuatımız budur. Hal böyle olduğuna
kikat
bakımından noksanları varsa, o mahke
göre, şimdi gelelim esas mevzuumuza. Arkadaşı
me
safhasında
yapılan tahkikat neticesinde
mız dedi k i ; tazyik altında bırakmak. Ama, dü
belli olur ve bu noksanlık ikmal edilebilir.
şünelim ki, ceza usulünde nasıl asliye hâkiminin
Binaenaleyh, yeniden tahkikat
açılmasına
tasdiki ile meni muhakeme kararları tekemmül
mevzuatımızda bir hüküm yoktur. Arkadaşla
ediyorsa ki, kanun vâzıı belki orada bir istisna
rım, şu halde bizim yegâne yapabileceğimiz
yapmış olabilir, kanun mevzüat>m»z ve tatbika-
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şey, kanaatimce ve naçiz bilgime göre yapa
cağımız iş, noksanların ikmali ile dâva evra
kını mahkemeye sevkden başka bir şey ola
maz. Hal böyle olduğuna göre, bendeniz Nev
zat Şener ve Macit Zeren arkadaşlarımızın ye
niden komisyon teşkili ile yeni bir tahkika
tın yapılması mahiyetindeki taleplerin tervi
ce imkân görmüyorum. Biraz evvel mucip se
bebini arz ettim. Bunun bir mahzuru daha var
dır. Komisyona karşı, bu şekilde cezai ve malî
ademimesuliyete dair olan kanaatlerini bil
dirdikleri için, bir nevi tarafsızlığından şüp
he veya taraf tutar gibi bir vaziyet var mı
dır, yok mudur, gibi bir koku da görüyorum.
Yani vaktiyle seçtiğiniz komisyonu biz kabul
etmiyoruz demek isterler; bir nevi redde bulun
mak isterler. Ama bunu yaparken de mucip
sebeplerini göstermeleri lâzımdır. Fakat bu
na da hacet yok. Çünkü ayrıca yeniden tahki
kat yapmaya arkadaşlar salahiyetli değildir
ler.

muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mehmet Baydur hakkında suçun mahiyetinin tavsifini is
temiştir. Talep sarihtir ve münhasırdır. Yeni
den tahkikat açılması bu bakımdan bahis mev
zuu olamıyacağı gibi, Anayasa Mahkemesinin
malı olması lâzımıge'len ve fakat henüz kabul
etmediğimiz yeni Büyük Millet Meclisi Tüzüğü
ve halen mer'i eski Büyük Millet Meıclisi Tü
züğünde Yüce Divana sevk edilmiş bir mesele
nin ıbu gibi tavzih talepleriyle iadesi halinde ne
gibi muamele yapila cağına dair bir prosedür
(bulunmamış olduğundan, usul bakımından te
reddüdümüzü, hukukun ana kaide!erinden olan
tereddüdümüzü, şüphe halinde yorum1 daima
sanığın lehine olur, kaidesinıce, zaman geçir•mıeden beıraeti aimmet asıldır, diyen hukukun
icabımı yerine ıgetirm'ek ve sadece Anayasa
Mahkemesinin istediği cevabı vermekle mükel
lef bir durumda olduğumuzu kabul etmeliyiz.
Bu itibarla, Büyük Meclise düşen vazife İra
cevalbı vermektir. Evvelce kendi yüce varlığın
Şu halde ne yapalım; bu noksanlığı nasıl,
dan
sâdır lölan kararı yeniden bozarak başka
ikmal edelim? Bu noksanlığın ikmal edilmesi
bir
inceleme
ile başka bir karara gitmek gibi
için muhterem arkadaşlarım, her ne kadar
zahiren
hüsnüniyet
icabı ıgörünen ve fakat yi
geçen sefer Yüksek Meclis kanaatini bildir
yeceği zamanla ve bugün hiçbir zaman suçlan
miştir ve artık bundan dönmek mümkün de
ması, verilmiş olan komisyon kararına göre,
ğildir, olamaz kanaatimce arkadaşlarımıza bu
mümkün
bulunmıyan sanıığın ıstıraplarını tem
mevzu ile ilgili olan şu 6 maddeyi Yüksek Baş
di
ttlen
başka
bir işe yaramıyacak olan bir yola
kanlık Divanı yeniden, okuttursunlar ve her
gitmek
doğru
değildir. Bu itibarla bendeniz,
kes yazsın. Bu maddelere göre maznun suçu
Büyük .Meclisin Sayın Ahmet Yıldıız ve sa
na uygun, dosyadaki delillerin neden ibaret ol
yın arkadaşının verdikleri önergeyle bağlı ol
duğundan bahisle ve suç. vasfını da göstere
mamalarını istirham edeceğim. Yeni bir incele
rek kanun maddelerini de göstererek Meclis
me
ile, bizzat Yüce' Meclisin, demin arz etti
Başkanlığına Divanı Riyasete bir teklifte bu
ğim
gibi, bundan evvel bu hususta vermiş ol
lunsunlar. Çünkü, maznunun.6 maddelik isduğu ve bir ağır ceza mahkemesinin eğer pa
nadedilen suçu muhtelif maddelere uyabilece
ralel
olarak ceza hukukumuzla bir mukayese
ği için muhtelif evsafta suçlar taşıyabilir.
mümkün
ise ilgili bölge ağır cem mahkemesinin
Mademki son kararı Meclis veriyor, teklif yap
hazırlık
tahkikatından
ısonra savcının verdiği
sınlar, oya koyalıım. Yahut sadece ve sadece
ademi
takip
kararma,
karşı
lüzumu muhake
şu noksanlığı ikmal etmek için eski komisyo
meyi talebeden kararı mahiyetindeki kanarını
na verelim. Arz ettiğim gibi sorgu hâkimine
şimdi
yeniden bozması gibi bir usule veya nasıl meni ımuhakeme kararını iade edip de
•
usulsüzlüğe
gitmesi doğru değildir.
tasdik edilmiyerek şevkine sebebiyet verili
yorsa, ceza usulümüzdeki bu misullû bir mua
Bek mnfhterem arkadaşlarım, Sayın Ahmet
meleyle dosyaya suç vasıflarını ve kanun mad
Yılduz ve sayını arkadaşının verdikleri teklif
delerini göstermek suretiyle Anayasa Mahke
bu bakımdan Büyük Millet Meclisinin hem
mesine şevkine karar verilsin. Bendenizin
mânevi, hem prosedür b akımlarından teamül
mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle.
lerine ve yüce varlığına yakışmaz.
BAŞKAN — Sayın Eren.
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek

Pek (muhterem arkadaşlarını,' o halde ne
yapmak lâzımıgelirf Bu hususta bundan etyvel-
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ki kifayet verilmeden evvel p©k muhterem söz
cü arkadaşlarımızın mülâhazaları dört muhtelif
çözümü ortaya koymuştu. Bunlardan en sa
kimi, hiçbir şey yapmadan yani Anayasa Mah
kemesinin istediği tavzihi, suçun mahiyetinin
tavsifini yapmadan dosyayı iade etme talebiydi.
Bugün Yüce Meclisin önündeki ibu olayın, Sa
yın Kırea'nm söyledikleri gibi dünya, parlâ
mentolarında /bile emsali (görülmemiş bir olay
olarak geçmesi sebebiyle bizim de ancak bir
teamül yaratarak, bir kaide koyarak ve çok te
menni ederim, elimize matbu olarak verilmiş
olan Büyük Millet Meclisi Tüzüğünde buna ait
boşlukları doldurarak ibra suretle 'en .mâkul mü
lâhaza ile hareket etmemiz icabeder kanaatin
deyim. Çünkü o noktadan bulmak imecburiyet'indeyiz kanaatindeyim. îade 'en sakim ih
timal olduğuna göre, geriye kalan, ondan bi
raz daha kuvvetli ıo:lan sık; bir komisyonda ye
niden Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi
sinden istenen münhasır ve mahdut cevabın ha
zırlanmasını sağlamaktır. Bu munlhasır ve
mahdut cevap için ilham; esasen bundan ev
velki Büyük Millet Meclisinin sevk kararının
müzakeresine taallûk eden tutanaklarda kema
li ile mevcuttur. Millî irade demek olan Yü
ce Mecl'isin noktai nazarı, 'Türk Milletinin ar
zusu, o tutanaklarda çoğunluk oyunu
alan
beyanlarda mündemiçtir. Binaenaleyh yeni
kaynak aramaya, kanaatimce esasen lüzum
yoktur. Şu (halde bir komisyon teşkil -ederek
veyahut Heyeti Umumiyede tezekkür ederek
o tutanakların verereği ilham ile lâzımlgelen
mahdut ve münhasır cevabı vermek mümkün
dür ve zannederim ki sanığın lehine en kısa
zamanda adaletin tecellisinin yolu da budur.
Bir komisyon ile Heyeti Umumiye arasında bir
mukayese yapmak ve bir tercih yapmak
• icabeder.se; pratiklik bakımından Heyeti Unııımiyenin son defaki müzakeresinde beliren ah
vali ruhiyesirii, çoğunluğu kendi fikirlerine
imale eden âliemdarları, yani o günkü o karar
da müessir olan sözcü arkad'aşlarıanız yine bu
kürsüde aynı fikirleri ihya .ederek, .hatırlataraik Yüce Meclisim verdiği kararda teyide gö
türebilirler. Eğer o karar teyidedilemiyeeek
!
gibi bir kararsa, elbette adalet dünyada her
'mülkün temelidir ve her varlığın, her Devletin
temellidir, Bayın Kırca'mm söylediği noktaya,
varırım. O vakit Meclis Anayasa Maihkemesi-
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ne merdane bir cevapla suç (mahiyetinde ka
nuni olarak tavzife değer bir şey bulunmadı
ğını ancak bunun bir prosedür meselesi olarak
oraya sevk -edildiğini bildirir ve ona göre de
Anayasa Malhkemesi suçsuz bir mesele karşısın
da vereceği kararı verir. Bundan da ne Büyük
Meclis, ne de Anayasa Mahkemesi elbette im
tina edecek değillerdir. Ama ondan evv'elki'
safha Büyüik Meclisin kendi 'evvelki tutanakla
rındaki müzakere 'esprisinden ilham alarak
Anayasa Mahkemesinin istediği manhaısır ce
vabı ordan çıkarmak ve vermektir. (Sadece
vazifemiz; bunu verecek olan organın tâyini
dir. Zannederim ki, bulgun bu organın tâyini
de bir komisyonda olması veya Heyeti Umumiyede olması şeklinde iki karardan biri ola
caktır. Bendeniz Heyeti Umumiyeniin kendi
'kararını kendisinin vermesini tercih ©derim.
Bunu başfka suretle de taiebedebileeek arkadaş
lar bulunabilir. Pratiklik bakımından hukufean eskiden verdiği kararla Büyük Meclisin de
bozulmuş veya başka şekle sokulmuş olan, ma
hiyeti, vasfı değiştirilmiş olan 'kararıyla eski
komisyon hukukan yoktur. Eski komisyonu
var olarak kabul edip, oraya sevk edelim de
mek, Ihukukî bir anlam değildir. Bu komis
yon vazifesini nihayete erdirmiştir, raporunu
Vermiş Büyük Meclisin Heyeti Umumiyesi bu
raporu müzakere etmiş ve bir karara varmıştır.
Kendisi artık tarihe karışmıştır. Pratiklik ba
kımından bu Ikomisyonda bulunup da 'meselenin
â'makma da fazla girdiği kabul edilebilecek
olan arkadaşların ferden fert bir takrirle isim
leri yeniden bir komisyon 'gibi taleb'edilereOç
muihterem Genel Kurulun oyuna arz edilip ve
aynı zevattan mürekkep yeni bir komisyon tek
rar dosyayı ele alır, ismini de kor, gÖnderür.
Şunu unutmayınız ki, bizim varlığımızda
kazai mahiyet, alelade mahkemelerin teşkilâtı,
iadalet mekanizmasiyle paralel görülemez. Biz
kendimize muzaf olarak (hazırlık (komisyonları
ve tahkikat komisyonları kurarız. Onların
verdikleri karar bize muzaf tır. Bizim onların
kararını tebdllen vereceğimiz nihai karar, Gre
ne! Kurul kararı onlar tarafımdan da lâzimülittibadır. Bizim Ikarar bu idi, Genel Kuru!
bizim kararı bozdu diyemez. Onlar bizim par
çamız olarak konuşmuşlardır, incelemişlerdir,
bize neticeyi vermişlerdir. Fakat biz onlara
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da ımuzaf olaralk, Ibütün Türk .adalelim© de muzaf olarak Türk Milletinin iradesini tecelli et
tiren (bir karar verince onlar da 'bunu fo'enkmseme!k hukukî durumuma girmişlerdir. CBu iti
barla onlar !bu noktayi nazarı nasıl ben'imseye'büirler, 'kararlarını nasıl değiştirebülİT'ler gi
bi şahsillteştirmek, Meclisin varlığiyle, bu ıvarlığin maihiiyetiyle, iradei 'milliye meselesiyle
kabili telif bir anlam değildir. Mârumtım Sa
yın Ahmet Yıldız ve arkadaşının yeniden ince
leme tekliflerinim reddini talep miahiyetindedir.
Hürmetlerimi sunarım.
BAŞKAN — Sayın Macit Zeren.
MAÖİT ZW6m <(C. Senatosu Amasya Üye
si) — Sayın Başkan, 'muhterem arkadaşlarını,
meseleyi sükûnetle tetkik 'etmek suretiyle ne
ticeye bir an evvel vâsıl olmamız mümkündür.
Şimdi bâzı arkadaşlarımız, hususiyle Ahmet
Yılmaz Beyefendi ve takririne iltihak eden di
ğer arkadaşlarımız meselenin esasına, özüne ye
niden eğilmek temayülünü izhar etmektedirler.
Hatırlarsınız; 6 Temmuz 1962 tarihinde, yani
takriben 16 ay evvel bu meselenin esası, özü hu
zurunda inceden inceye tetkik edilmiş, bir yan
dan Geçici Komisyonun hazırlamış olduğu ra
por, öte yandan karşıt fikirleri ifade eden nok
tayı nazarlar mukayese edilmiş ve neticede eski
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur Beyin Anaya
sa Mahkemesine şevkine karar verilmiştir. Şim
di, meselenin özü karargir olmuştur. Bugün hu
zurunuza gelen mesele sadece Anayasa Mahke
mesine sevk edilen dosyada suçun tarif edilmesi,
Türk Ceza Kanununda yerinin belirtilmesi me
selesidir. Mamafih, mesele esasından ve özün
den bir kere tetkik edilmiş iken, bilâhara karar
verildikten sonra ele geçen bâzı kuvvetli vesi
kaların, kuvvetli delillerin ışığı altında yeniden
meselenin tetkik edilmesi de talebedilebilir. Ah
met Yıldız Beyefendi ve arkadaşları 6 Temmuz
1962 tarihinden bu yana bu nevi belgelere, delil
lere sahibolmuş bulunabilirler. Şayet bu belge
lerle delilleri takrirlerine mesnet olarak bura
dan açıklayacak olurlar ise meselenin esası üze
rindeki kanaatimizin değişmesi ve yeniden bir
tetkik konusu olarak ele alınması mümkün ola
bilir. Ancak şu kadarını derhatır etmek isterim;
6 Temmuz 1962 tarihinden bu yana muhakkak
ki meselenin lehinde veya aleyhinde tezekkür
edilmesi, kullanılması muhakkak ki, meselenin
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edilmesi, kullanılması mümkün bâzı delâil orta
ya çıkmıştır. Benim elime geçen deliller tama
men Ahmet Yıldız Beyefendinin dayandığı noktai nazann aksinedir. Bilâkis Mehmet Baydıır
Beyin Anayasa Mahkemesinde mahkeme edilme
sini icabettirecek kuvvet ve kıymettedir. Ve şu
dakikada da elimde, dosyamdadır. Ama mese
lenin esasına girmem hususunda henüz bir kara
rınız mevcudolmadığı için bunları söylemek ve
konuşmak lüzumunu da görmüyorum. Şimdi üs
tünde durulacak husus Anayasa Mahkemesinin
eşiğine kadar gelmiş olan bir arkadaşı, tarafsız- '
lığı şüphesiz olan bu mahkemenin tetkik ve süz
gecinden geçirmek dururken, muhakeme edilece
ği günü uzatmak, burada yeniden konuşmalara
yol açmak, bilmem ne derece maksada uygun
olur?.
Ben Coşkun Kırca aıkadaşmıın görüşüne bir
noktada iltihak ediyorum. Mehmet Baydıır Be
yin şeref ve haysiyetini vikaye için bir an evvel
Anayasa Mahkemesinde muhakeme edilmesine im
kân hazırlıyalım ve bu müzakereleri burada kı
sa keselim. Takririmize iltifat edilmesini istir
ham eder, Sayın Bakanı ve beni dinlemek lûtfunda bulunan arkadaşlarımı yeniden hürmetle
selâmlarım.
BAŞKAN — Buyurun Ahmet Yıldız.
AHMET YILDIZ (Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi) — Sayın Başkan, Sayın arkadaşlar;
ben iki husus üzerinde görüşlerimi arz edeceğim.
Evvelâ şunu arz edeyim ki, önergemi her hal
de iyi açıklıyamadığım için yanlış anlaşılmakta
dır. Metnini değiştirmiyorum, metni Başkanlık
Divanmdadır. Fakat okunursa bâzı itirazlar hakikatta benim önergemde yoktur.
İkincisi; sanırım ki, Anayasa Mahkemesinin
kararı da pek iyi okunamadı galiba. Bu iki hu
sus üzerinde görüşlerimi arz edeyim. Neden böy
le söylüyorum?. Meselâ Sayın Asım Eren'in bu
rada yaptığı açıklamalar bir bakıma benim öner
gemin açıklanması idi. Benim isteklerimi ayniy
le istedi, söyledi ve arkasından da Ahmet Yıldız'm önergesinin reddini teklif ederim dedi.
Ben şimdi arz edeceğim ki, Sayın Asım Erenle
bir virgül farkımız yoktur. Tamamiyle önerge
min aynıdır. Evvelâ meseleyi biraz açık konu
şalım. Müsaade ederseniz hâdiseyi lıissî ve bâzı
ön yargıların plâtfonundan çıkarıp gerçek yö
nü ile ineeliyelim.
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Anayasa Mahkemesi ne diyor?... Bir sürü
tefsirler oklu ama, benim dinlediğime götte,
eğer yanılnıadımsa, Anayasa Mahkemesi altı
maddelik bir ihbar var diyor. Fakat ben ince
liyorum, burada suç isnadedilmiş bir durum
yok, Meclis Tahkik Komisyonunda, burada su
çun mahiyetini söyliyen bir dileğiniz yok, ne
den ve niçin sevk ettiğiniz belli değil, dâvaya
başlıyamıyorum, diyor. Dâvaya başlamış nazarı
ile bakılması bence mümkün değildir. Başlıya
mıyorum bu dâvaya diyor. Çünkü, esasında ne
yapacağıma, neden mahkeme yapacağıma ka
rar veremiyorum, çünkü, bana sevk ettiğiniz
evrakta böyle bir şey yok diyor. Açıkçası bu.. :
Şimdi böyle olunca, elbette muhterem arkadaş
larımın üzüntülerine katılmamak mümkün de
ğildir, bende katılıyorum. Türkiye Büyük Mil
let .Meclislinin böyle bir soru ile karşı karşıya
. gelmesine hepimiz üzülüyoruz. Bu doğrudur,
ama, bunun üzüntüsünü biraz sonra belirtece
ğim. Bu arada ben. önergemde diyorum ki, ma
dem ki, suçun mahiyeti tavsif edilmedi ve ka
nun maddelerinden bahsetmediğiniz için Ana
yasa Mahkemesi mahkemeyi yürütmeye imkân
bulamadığını bildiriyor. Dâvayı oraya havale
eden bizdik, Komisyonumuz görüşlerini getirdi,
mukabil tezi savunanlar konuştu. Sonunda bir
karara varıldı. Şimdi oturup bir gerekçe ima)
•edemeyiz. Burada gene aynı komisyon, gene ay
nı zevat, tutanaklar mevcut, genel görüşme ya
pıyoruz; bu görüşmede biz karar veririz. Ve ne
istediğimizi ve niçin istediğimizi, hangi madde
lerle mahkûm edilmesini istediğimizi tesbit
eder, havale ederiz diyorum, isteğim bundan
ibarettir. Komisyon kurulmasını da teklif et
medim, Meclis tahkikatı açılmasını da teklif et
medim. önergem okunursa görülür ki, aynen
şöyle söylüyorum:
«Gerekçesinin belir olmadığını söyliyerek,
bizden gerekçe istiyor. Bir görüşme yapılma
dan da gerekçe bulamıyacağma göre, görüşme
yi yapalım, karara varalım ve kararı bildirelim,
bu işlemi uygulıyalım» diyorum. Benim kanaa
tim her hangi bir prosedür hatası değil, önce
den şu kararı verelim diye bir teklif değil...
(iSağdan, «Mütaakrp önerge», sesi) Mütaakıp •
önerge başka. Fakat benim evvelâ verdiğim
önerge açıkça budur. Şimdi bir arkadaşım der
ki, - oradan bana seslendiği için, bana, «Müta
akıp önerge» diye lâf attığı için ben de söyli-
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yeyim - illâ suç bulacak bir komisyon kuralım...
Böyle bir komisyon dünyada bulunamaz ve T.
B. M. Meclisi üyeleri de illâ suç bulmak için ko
misyona üye olmazlar. (Gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim,
dinliyelim.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Azıcık sab
redin beyefendi, burada öyle lâflar söylendi ki,
eğer genel bir görüşme açılırsa, neleri söyliyeceğimıi ve burada neler arz edeceğimi görecek
siniz. Müsaade edin, dinleyin. Sabrınız olsun,
politikacısınız.
BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden
lütfen müdahale etmeyiniz. Sayın Yıldız, siz de
sözünüze devam edin, cevap vermeyin.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim,
dâva açılmamış.. (Gürültüler) Niye söyleniyor,
kararı neye göre burası verdi, açıkça söyliyeyim. Bir ihbar var, bir kişi ihbar ediyor. Hükü
met üyesi Sayın Ticaret Bakanı - Birinci Koa
lisyon devrinin Ticaret Bakanı - bu hususta iki
Meclise bir açıklama yapıyor; bakanın sorum
luluğu yok diyor. Müfettişler rapor veriyor,
ilgisi yoktur diyor. Biz, 1,5 ay çalıştık ve ilgisi
yoktur diyoruz. Ama ihbar mukaddes ve mute
berdir diye ısrar edilmiş, bulunuyor. Dâva, me
sele buradadır. Elbette Meclis bu karar karşı
sında sıkıntı çekmiş bulunuyor. Bu sıkıntıdan
kurtulmak gene Meclisin vazifesidir. Derler k i ;
Ahmet Yıldız belgelerini versin. İşte bu belge
olmayışından dolayı Meclis bu hale getirilmiş
tir. Çünkü; belge diye ileri sürülen her şeyi in
celedik, belge bulamadığımız için ayrı partiden,
her partiden üyelerin ittifakı ile bu karara var
dık. Komisyonun kararı Büyük Millet Meclisi
adına çalışan ve her partiden temsilcisi bulu-'
nan Komisyonun ittifakla verdiği karar bu.
Şimdi ben Meclisin yetkisi yoktur, Meclis şu
nu yapsın, bunu yapsın, diye bir şey söyleme
dim. Teklifimi açıkça arz ediyorum.. Görüşme
yapıldı, Komisyonun sunduğu rapor okundu,
mukabil görüşler oldu, tutanaklara geçildi. Ko
misyon burada, mukabil görüş sahipleri bura
da. Anayasa Mahkemesi der k i ; suçun mahiye
tini tesbit etmediniz. Ben dâvaya bakamıyorum,
Dâvaya baktırmak için, suçun mahiyetini tesbit etmek için, burada her türlü kararımızı vic
dan huzuru içinde verebilmek için bir görüş
me yapalım diyorum. Teklifim bundan ibaret-
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tir. O görüşmeyi yaptığımız zaman belgesi olan
belgesini söyler, mukabil görüşü olan. da muka
bil görüşünü arz eder. Eminim ki, esas itiba
riyle görüşlerimizde bir fark yok ama, meselâ
af buyursunlar Asımı Eren de, önergesini .red
dedin diyor, yani bu suretle benim önergemi
«aynen kabul etmiş bulunuyor ki, ben de bu fi
kirdeyim. Sanırım ki, bu komisyona avale et
mek yeni bir şey yapmıyaeaik. Tutanaklar ora
dadır, tanıklar oradadır, iddialar oradadır, mu
kabil iddialar oradadır, hepsi oradadır. Bir Ge
nel görüşme ile kısaca Anayasa Mahkemesine
havale edeceğimiz hususu teshil ederiz. Bir gö
rüşe ben bir türlü katılamıyorum. (Meclis Ikararmdan dönsün mü? Sesleri) Kararından dön
sün diye teklif etmiyorum, onu sonra görüşü
rüz. B. M. Meclisi bu kararından dönemez di
ye de bir şey yoktur. B. M. Meclisi çıkardığı
'kararı da, çıikardığı kanunu da değiştirir, Ana
yasayı da değiştirir. (Mahkeme kararını da de
ğiştirir mi? Sesleri? Kazai karar B. M. Mecli
sinin değildir.
BAŞKAN —• Müdahale

etmeyin, arkadaş

lar.
AHMET YILDIZ (Devamla) — B. M. Mecli
sine mahkeme, kazai karara sevk edemiyorsun
beni diyor, Büyük Millet Meclisi onu kazai ka
rara şevk edememiş, sevk edemediğine göre ni
ye sevk edemediğini söyler veya vazgeçer. Ka
zai kararı, mahkemenin kararını tasdik etmiyo
ruz. Mahkeme niçin sevk ettiniz, ne istiyorsu
nuz ? Açıkçası bunları ihtiva eden bir sualle kar
şı karşıya bırakıyor. Evet, ben de utanıyorum,
belki sıkılıyorum ama, onu bu önergeyi verenler
de burada savunsunlar, mukabil görüşü söyle
sinler. Yoksa, kazai karar verilmiş, duruşma baş
lamış, duruşmayı paydos ediyoruz. Böyle bir şey
yok. Okunsun, lütfen tekrar dinliydim; ne di
yor Anayasa Mahkemesinin kararı?. Bu arz et
tiklerimi söylüyor. Suçu tesbit edin, mahiyetini
•tâyin edin ve niçin sevk ettiğinizi söyleyin. Biz
bunlara göre duruşmaya başlıyalım. Biz de bu
hususları Genel Kurul nasıl tensip buyuruyorsa
o şekilde müzakere eder, tesbit ederiz. Saygıla
rımla.
BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu.
FAPIİR GÎRlTLÎOĞLU (Edirne Milletveki
li) — Vazgeçtim.
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BAŞKAN — Coşkun Kırca, buyurun.
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Efendim, ben de söz iste
miştim.
BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, biz söz sıra
sında Macit Zeren arkadaşımız tarafından veri
len ilk takrir üzerine sizi tesbit etmiştik. Fakat
o takrir üzerinde görüşmeler devam ederken bir
kifayet takriri geldi. Fakat ondan evvel veril
miş başka bir takriri okuttuk, şimdi o takrir
üzerine konuşuluyor, o takrir üzerine söz istiyenlere veriyoruz. Siz, sonra verilmiş takrir üze
rine Riyasetten söz istemediniz.
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — istedim efendim.
BAŞKAN — Bundan benim haberim yok,
bana haber vermediler, öyle ise Coşkun Kırca'dan sonra size söz vereyim.
(Karakurt'ta söz istedi sesleri) Şimdi arka
daşlar, söz istemiş olan arkadaşların bana inti
kal eden durumu şudur. Arz edeyim de bir yan
lışlık olmasın.
Bilâhara verilen takrirler üzerine söz istiyen
arkadaşların sırası :
Fahir Giritlioğlu, vazgeçti. Coşkun Kırca,
Talât Asal, Sedat Çumralı, Halil özmen, bendeki
not budur.
Şimdi Talât Oğuz, Saadet Evren ve bir de
Karakurt istemişlerdir.
Şimdi okuyorum arkadaşlar;
Coşkun Kırca
Çağlayangil
Talât Asal
Sedat Çumralı
Halil özmen
Saadet Evren
Talât Oğuz
Esat Mahmut Karakurt
Bu arkadaşlardan başka söz istiyen ? Yok.
Buyurun, Coşkun Kırca.
COŞKUN KTRÖA (istanbul Milleltveödli) —
Muhterem arkadaşlarım, bahis .'konusu olan me
sele, bundan evvel her hangi bir kanunda veya
örf ve âdet kaidesinde bir mefhaz bulup halle
debileceğimiz meselelerden değildir. Burada ko
nuşan arkadaşlarımızın Ihepsi taJkdir ederler ki,
ıson tahkikatın açılmasına 'karar veren ve ver
mek mevkiinde 'olan hiçbir merci yoktur ki, ıson
tahkikatın açılması İkalarında, aynı zamanda
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(hangi oeza maddesine istinaden son tahkikatı]ı miyelim, lütfen. Bu kararı almış; buna hür
açılması kararını verdiğini belirtmeyi unutmuş
met edeceksiniz. (A. P. sıralarından gürültü
olsun. Biz hunu unutmuş bulunuyoruz.
ler)
Muhterem arkadaşlarım, bu bir maddi nata
BAŞKAN — .Sayın Kırca bir dakika. Ar
da değildir. Ceza muhakemeleri usulü Kanu
kadaşlar hatip konuşurken olduğumuz yerden
numuzun, bir sorgu hakimine açıkça; sen son
müdahale eder ve kendisine cevap vermek is
tahkikatı açabilmek için şunu, şunu yapacak
terseniz o da size cevap verecek. Bu suretle
sın, ama, suçun da maddesini açıkça gösterecek
müzakerelerin selâmeti ortadan kalkacaktır.
sin diye emrettiği bir hussu, maddi halta gibi
Maksadımız bir neticeye varmaktır. Müsaade
'küçümsemeye imkân yoktur. O kadar küçümse
'buyurun dinleyelim, söz istiyene söz veriyoruz.
meye imkân yoktur ki, Anayasa Mahkemesi
Mesele tavazzuh eder, Meclisi Âli halleder.
elindeki ilâmında açıktan açığa bunu 'belirti
Karkılıklı konuşma olmaz.
yor. Her ne kadar Kemal Bağcıoğlu arkada
Devam ediniz, efendim.
şımız meselenin Anayasa Mahkemesinde rüyeıt
COŞKUN KIRCA (Devamla.) — Lütfedip,
edilmekte olduğunu, meselenin Anayasa Mah
Anayasanın
132 nci maddesine riayet edelim ve
kemesine mal edilmiş olduğunu söyledilerse de,
Anayasa
Mahkemesinin
kararını olduğu gibi
Anayasa Mahkemesi bu kanaatte değildir ar
kahul
edelim.
Anayasa
Mahkemesi,
'tekrar arz
kadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, açık açık 'bu
ediyorum,
'bu
dâvanın
huzurumda
görülmesine
günkü hukukî durumda bu dâvanın görülmesi
imkân ve cevaz yoktur diyor. Ne zamana ka
ne imkân yoktur, cevaz yoktur demektedir.
dar?
Şimdi, biçjbir kimse burada çıkıp, Yüce
ŞVndi, Anavasa Mahkemesi bir dâvayı görmeye
Heyetiniz
suçu tavsife yetkili değildir, suçu
İmkân görmüyorsa, bir dâvaya bakmaya cevaz
tavsif
etmeyiniz
de demedi. Ama, ortaya çıkan
görmüyorsa, o dâva orada rüyet ediliyor diye
mesele,
nedir?
Ortaya
çıkan mesele şudur:
iddia, etmemek lâzımdır. O dâva artık orada
görülmüyor,
arkadaşlarım.
Ortada
sadece
Bir soruşturma yapılmıştır, bu soruşturma
Meclisin itham ettiği, fakat hukuk tarihinde
tekrar yapılsın mı? Bir kere buna içtüzüğümüz
belki de ilk defa raslanan bir garabet içerisinde
cevaz vermiyor; hattâ Anayasa cevaz vermi
ortalarda kalmış bir maznun vardır. Bu maz
yor. Çünkü, bir Soruşturma. Komisyonu ku
nunun durumunu Yüce Meclis 'halletmek zorun
rulmuş ve soruşturma yapılmıştır. Bir muame
dadır. (A. P. sıralarından gürültüler, «Anaya
lenin tekemmülü için, zaruri unsurlar eksikse,
sa Mahkemesi karar almış» sesleri)
soruşturma yeniden yapılır diye, ne Anayasa
mızda ne de içtüzükte her hangi bir kaide yok
BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdaha
tur ve ne de umumi hukuk kaideleri bun'a ce
le etmeyin, söz alır konuşursunuz.
vaz verir. Umumi hukuk kaidelerinim cevaz
OOŞKUN KHICA (Devamla) — «Daha du
verdiği tek husus eksik olan muameledeki un
ruşma devam ediyor»1 deniyor. Daha duruşma
surun tamamlanmasından ibarettir. Bütün bun
devam ettiğine göre mahkeme maznunu sor
larda
öyle zannediyorum ki, mutaibı'kız. Yeni
guya çekmiş de 'bitmiş mi? Hayır, sadece hir
den
görüşeceğimiz
husus nedir. Yeniden 'görü
karar vermiş, bir ara kararı almış (A. P. sıra
şeceğimiz husus iSayın Ağırnaslı 'nın sözcülüğü
larından gürültüler)
nü yaptığı muhterem komisyonun raporu d a de
BAŞKAN — Sayın Kırca karşılıklı konuş
ğildir. Hattâ Macit Zeren arkadaşımızın, di
mayın.
ğer
bâzı arkadaşlarımızın Mehmet Baydur aley
OOŞKUN KIRCA (Devamla) — Anayasa
hinde
burada ileri sürebilecekleri yeni delil
Mahkemesi bir ara kararı almış. Ben bu hu
ler
de
değildir. Burada bunu yapmaya hakkı
kukî durumda bu dâvayı kendime mal edemem,
mız
yoktur.
Bütün hu muameleler tamamlan
bu dâvanın görülmesine imkân da yoktur, ce
mıştır. Tamamlanana kadar olan safhada ek
vaz da yoktur, diyor. (A. P. sıralarından gü
sikliği o'lmıyan muameleleri biz burada tekrarrültüler)
lıyamayız.
Neyi tam yapacağız biz burada?
BAŞKAN —• Arkadaşlar müdahale etmeyin.
Eksik
bıraktığımız
muameleyi tamamlayacağız.
OOŞKUN KIRCA (Devamla) — Anayasa
Eksik
bıraktığımız
muameleyi
tamamlamak bahMahkemesinin aldığı k a r a n da münakaşa et-
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sinde iki fikirle 'karşı karşıyayız. Deniyor di;
'biz burada .madem ki .Mehmet Baydur'u Yüce
Dibana .sevk ettik, ama sevk ederken hanigi ce
za maddesine göre sevk -etmeyi unuttuk. İşte,
biz şimdi bu unutkanlığımızı telâfi ederken
illâ ki Mehmet IBaydur'u Ceza. Kanununda yer
-alan muayyen bir suçla ithama 'mecburuz! Böy
le şey olur mu arkadaşlar? Kimse Yüce Mec
lisin ıbu isnadı yapma yetkisine sahibolmadığını
iddia etmiyor. Ama iş ister komisyona hava^
le edilsin, isterse mesele takrirler yolu ile doğ
rudan doğruya Heyeti Umaımiyede görüşülsün,
ne olacaktır? Komisyona havale edildiğini ka
imi edelim. Komisyon diyecektir ki, '2Ö0 ucu
•maddeye göre itham edilmesi gerekir. Oylaya
lım, hunu. Reddedildi. Ne olacak? Yeni ko
misyon mu kuracaksınız? Kurdunuz, kabul ede
lim. Geldi bir raporla, 240 a göre itham ediyo
rum., dedi. Reddettiniz. O zaman ne yapacak
sınız ?
Diğer ihtimali de ele alalım. Komisyon kur
madınız; yahut eski Komisyona havale etmedi
niz. Ne yaptınız? Genel Kuralda takrir yolu
ile bu meseleyi halle tevessül ettiniz. iBir tak
rir verildi. '2130 a göre gitsin dendi, Reddedil
di, 240 a göre gitsin dendi, reddedildi, falan
caya göre gitsin dendi reddedildi.
Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinizde
yer alan ve herbiri teker teker vicdan sahibi
of an insanlar, illâki, ama 280, ama 240 a .göre
bir ceza maddesini 'bulup Mehmet Baydür'a
giydirmeye mecbur eden bir adalet kaidesi, hir
hakkaniyet kaidesi var mıdır, olabilir mi?
İşte, şimdi hiz diyoruz ki, Mehmet Baydur'u
itham ederken, huradan Yüce Divana sevk ka
rarı alınmasına âmil olan arkadaşlariimız, lüt
fen bu ithamlarında sarih -olsunlar. . Mehmet
Baydur hakkında hu ithamları yapanlar elbette
ki Mehmet Baydur'un bu fiillerinin hangi ceza
kanununun maddesine ıgirdiğini de pekâlâ bil
mek mevkiindedirler, mecburiyetindedirler. On
lar takrirler verirler, bu takrirler hurada oy
lanır, kalbul edilirse muamele tekemmül etmiş
olur, Anayasa Mahkemesi dâvaya niyet 'etme
ye devam eder. Ama kalbul edilmezse, hiçfbir
kuvvetin, Yüce Mecliste yer alan senatörleri
ve milletvekillerini 230 lehine, 230 ncıi madde
olmazsa 240 lehine el kaldırmaya mecbur ede
ceğine kaani olanlardan değilim. İşte o zaman.
ne olacaktır? Bu meseleyi halietnıek.me'C'buri1---
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çetindesiniz. İşte o zaman Yüce Meclis eğer
her hangi (bir suç tavsifini yapmaya muvaffak
olamazsa, (yaparsa mesele yok, makfbu'lümüzdür ama) yapamazsa ne olacaktır? Şimdiden
prosedürünü bulmak zorundasınız. Hakkaniyet
icahı, adalet icalbı Ibulmak medburiyetindesiniız,
Hiiçibir suiçla tavsif -edemedik : Bu adanı ortada
mı kalsın? Hiçbir hukuk kaidesi yoktur ki, z.a.n
altında (bulunan .hir adam hakkında -cemiyet,
yani onu zan altında. tutan merci, ihkakı hak
tan hâkimleri raenetsin, kendi kendisini menetsin. Böyle şey olma,z arkadaşlarım, işte Ana
yasaya aykırı olan şey budur. Zan altında tu
tuyorsanız 'sevk edeceksiniz ve hakkında ceza
mı verilecek, beraet kararı mı verilecek, an
laşılacak. Ama zan altında tutuyorum fakat
sevk edemiyorum. Böyle şey olmaz. . Bu, yargı
fonksiyonunun 'görülmesini Meclisin, ihmali
hir fiili ile menetmesi demektir ki, bu düpe
düz Anayasanın ihlâli olur arkadaşlarım. (A.
P. sıralarından («Allah Allah» sesleri). Ne isti
yoruz, «Allah» diye bağıran arkadaşlarım ne
için «Allah» diye (bağırırlar bilmek isterim.
BAŞKAN — Devam edin efendim,
COŞKUN KIRCA (Devamla.) — Muhterem
K.ürşat arkadaşını, şurada 230 ile itham edil
mesin, 240 ile itham edilmesin, (buna yetkiniz
yoktur demiyorum. Ama eğer her hanlgi Ibirisi
ile itham edilmezse sizin de ilânihaye Mehmet
Baydur'u hangi sehepten, hangi .suçtan1 -oldu
ğu (belli olmadan, zan altında tutmaya hakkınız
yoktur, diyorum. Bunun prosedürünü de şim
diden bulmak mecburiyetindeyiz diyorum. Şim
di, 'bu 'böyle ise şayet, lütfen takrirler verilsin,
230 (budur, 240 budur, Yüce Meclis oylasın.
Soruşturma Komisyonuna havale ettiğiniz tak
dirde aynı şey olmıyaeak mı? Soruşturma Ko
misyonu yüksek huzurunuza 230 ile- gelse bu
raporu oylamıyacak mısınız? 240 la ıgelse bu
raporu »oylamıyacak mısınız? Oyhyacaiksınız.
Ama yeniden soruşturma açmış .olacaksınız.
Yeniden soruşturma açmış olmakla da Ana
yasayı da, İçtüzüğü de ihlâl etmiş olacaksınız.
Yeniden soruşturma açmaya kimsenin hakkı
yok. Bu muamele nerede tekemmül etmemiş?
Yüce Meclisin Genel Kurulunda tekemmül et
memiş. Komisyon raporu reddedilirken verilen
takrirde Yüce Divana Mehmet Baydur'un
hangi maddeye ıgöre 'sevk edMnıesinin zikredil*

180 —

T.B.M.M«clfâi

B : 9 9.10.1963

mesi unutulmuş. İşte bu noktayı tamamlamakla'
görevliyiz. Bunun dı'şına çıkamayız. Ne geri
ye döneibiliriz, ne komisyon kurup soruşturma
yapafoiliriz, ne de burada t e k r a r Mehmet Baydur'ıın fiilleri (hakkında tgörüşme açabiliriz.
Bu noktada Sayın Eren'e iştirak ediyorum.
Biz Ibir tek şey yapabiliriz. Daha evvel verdi
ğimiz kararı tamam lam ak üzere Genel Kurul
da takrirler verilir, onları oylarız. Ama oy-'
Iryamazsak, itham edemezsek, o zaman da bir
insanı - öyle zannediyorum iki. - ıbu Mecliste
ilânihaye zan altında tutmaya hiç kimsenin vic
danı elvermiyecek'tir, arkadaşlar. (O. H. P.,
Y. T. P. ve Talbiî 'Senatörlerin sıralarından al
kımlar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gelmiş
kifayet takriri/eri vardır. Ondan evvel verilmiş
önergelerin, hepsini okutuyorum. Bilâlhara ki
fayeti takririni oyunuza sunacağım.
Başkanlığa!
Kürsüde izaih ettiğimiz sebeplere binaen
maznun Mehmet Baydur'a isnadedilen suçun
Türk Ceza Kanununun 240 nen maddesine te
mas eden vazifeyi suiistimal sucu olarak tav
sifini >arz ve teklif ederiz.
Sakarya Milletvekili
Mardin Milletvekili
Y. Ulusoy
T. Oğuz

Ö.İ

kendi 'kararlarına kendi güvensizliği gibi bir
durum yaratacağı ve esasen olay artık Ana
yasa Mahkemesinin malı olup Büyük Millet
Meclisinden istenen hususun ise münhasıran
suçun mahiyetinin açıklanmasından ibaret bu
lunduğu ve adaletin,, tereddüt halinde -sanık
lehinde yorumu ieabettirdiği ve bu seıbıeple de
yeni hir incelemenin lüzumlu ve faydalı olma
yıp bilâkis zaman israfına ve sanığın ıstırap
larını uzatmak demek olacağı cihetle, doğru
olamıyaıcağından reddi ile Anayasa Mahkemesi
ne verilecek cevalbm Genel Kurulca hazırlanması için müzakerenin bir hafta sonraya bıra
kılmak üzere sayın üyelere bir hazırlık me
hili verilmesini saygı ile arz ve teklif ederim.
Niğde Milletvekili
A. Eren
;Saym Başkanlığa
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
kında Anayasa Mahkemesine sevk kararı alın
mış ve fakat kararın gerekçesi belirtilme
diğinden ötürü, çözümü güç bir sorum karşı
sında kalınmış bulunuyor.
Bir görüşme yapılmadan, yeni (bir gerekçe
.bnlunamıyacağından, komisyon rakorunun ye
ni baştan görüşlülerefc, T. B. .M. Meclisinin be
lirtecek yeni iradesine igöre işlem yapılmasını
saygı ile sunarım.
C. Senatosu Talbiî Üyesi
A. Yıldız

.T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Mehmet Baydur hakkında ileri sürülen id
dia ve ibu hususta T. B. M. Meclisince verilen
karara göre :
1
Yüksek Başkanlığa
Fiil Türk Ceza Kanunun (240) nıcı madde
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
sine uygun olduğundan bu maddeye göre sevk
kında her hangi bir suıç isnadı suçun tavsifi su
kararı verilmesini arz ve teklif ederim.
retiyle yapılamadığından, kendisi hakkında da
Maraş Milletvekili
ha önce verilmiş olan Yüce Divana seıvk kaK. Bağcıoğlu
rarının kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Istanlbul
Milletvekili C. Senatosu Tabiî Üyesi
Yülksek Başkanlığa
C.
Bahan
A. Yıldız
1. Suçun tavsifinin Genel Kurulda yapılma
sının ; ve
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
2. Suç tavsifi mümkün olmadığı takdirde
1. Komisyon Mehmet Baydur'u suçsuz
Yüce Divana sevk kararının Genel Kurul ka^
olarak kabul etmiş ve meni muhakeme kararı
rariyle kaldırılmasının usul ittihaz edilmesini i
vermiştir.
arz ve teklif ederim.
2. Yüce Heyetiniz asliye ceza hâkimi ola
İstanbul Milletvekili
rak meni muhakeme kararını tasdik etmemiş
C. Kırca
vo dâvanın "açılmasını istemiştir.
3. Bu prensipten hareket edilerek dosya
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
nın eski Komisyona sevkmi ve Komisyonun bizSayın Ahmet Yıldız ile bir sayın, arkadaşı
nın (yeniden inceleme) teklifi, Büyük Meclisin j zarure son tahkikat kararını yazmasını ve su-
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KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — İlk
çun vasfını tâyin ederek maddeleri gösterme "
okunan
önergenin aleyhinde konuşacağım.
sini arz ederim.
BAŞKAN — Hangi önergeyi oya sunaca
Kırşehir Milletvekili
ğımı bilmiyorsunuz ki, aleyhinde konuşasmız.
Halil özmen
10 tane okuttum ve arz ettim ki, bunları ay
T. B. M. M. Başkanlığına
kırılık derecesine göre tasnif edip birer bi
Mehmet Baydur hakkında evvelce, Yüce
rer oya sunacağım. Okutalım ondan sonra ko
Meclisçe alınan Anayasa Mahkemesine sevk ka
nuşursunuz.
rarının evvelki kararın ışığı altında incelenip
Arkadaşlar verilen önergelerin içinde en
sevk maddesinin tâyin ve tesbiti için yeniden
aykırısı Yüce Heyetinizin evvelce vermiş ol
seçilecek bir komisyona havalesini arz ve tek
duğu, kararın kaldırılması mahiyetinde olan
lif ederiz.
önergedir. O önergeyi bir kere daha okutuyo
C. Senatosu .
Amasya
rum, oyunuza sunacağım.
Amasya Üyesi
Milletvekili
COŞKUN KİRCA (İstanbul Milletvekili) —
Maeit Zeren
Nevzat Şener
Usul hakkında söz istiyorum.
Sayın Başkanlığa
BAŞKAN — Hangi usul hakkında?
Konu hukukî 'bakımdan orijinal ve ender
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
bir olaydır. Müzakere ile halli güç olacaktır.
Oylamanın usulü hakkında.
Başkanlık Divanı bir formül bularak Genel Ku
rula sunmasını arz ve teklif ederim.
BAŞKAN — Buyurun.
Afyon Karahisar
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —'
Milletvekili
Muhterem arkadaşlar, şu anda ne eskiden veril
Halûk Nur Baki
miş kararın ortadan kaldırılmasına mütaallik
takririn, ne de Sayın Bağcıoğlu arkadaşımın
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar şu ana ka
muayyen bir suç isnadı ile sevk kararının tekem
dar verilmiş olan önergeleri okuttum. Şimdi
mül ettirilmesini istihdaf eden takririnin oylakifayet önergelerini okutup oyunuza sunaca
namıyacağı kanaatindeyim.
ğım kabul ederseniz, önergeleri aykırılık de
Takrirler iki ayrı mahiyettedir, birbirlerine
recesine göre tasnif edip oyunuza sunacağım.
karıştırmamak lâzımdır. Usul hakkındaki tak
T. B. M. M. Sayın Başkanlığına
rirler vardır, esas hakkındaki takrirler vardır.
Durum aydınlanmıştır. Konuşmaların yeter
Evvelâ usulümüzü tesbit edelim. Komisyon mu
liğinin oya koymanızı dilerim. Saygılarımla.
kuracağız? Yoksa meseleyi Genel Kurulda mı
Giresun Milletvekili
halledeceğiz? Komisyon kuracaksak, eski komis
Naim Tiralli
yona mı havale edeceğiz, yeni komisyon mu se
çeceğiz? Bir kere bunları bilelim. Müsaade bu
Sayın Başkanlığa
yurun,
komisyon kurulacaksa bilfarz Sayın Bağ
önerge üzerindeki müzakerelerin kifayetini
cıoğlu
arkadaşımızla, eski kararın kalkmasına
arz ve teklif ederim.
mütaallik
olan takriri veren arkadaşlarımızın bu
Afyon Karahisar
önergelerinin
komisyona havale edilmesi iktiza
Milletvekili
eder. Komisyon bunları tezekkür edecek. Şu hal
Halûk Nur Baki
de bilmiyoruz, belki de Yüce Heyetin kararı ko
İHSAN SABRt
ÇAĞLIYANGÎL (C. S.
misyon kurmak şeklinde olur. Benim şahsi fik
Bursa Üyesi) — Söz hakkımız baki bulunuyor
rim bu değil. Ama usulü bir kere kararlaştıra
mu?
lım. Binaenaleyh, Sayın Riyasetten istirhamım
nevi şahsına münhasır bir hâdiseyi tezekkür
BAŞKAN —• Baki bulunmuyor, kifayet öner
ederken yanlışlığa düşmemek için, verilmiş tak
geleri geldiği anda ve Yüce Heyetiniz kabul
ederse hiç kimse konuşamaz, efendim. Kifa
rirler var, bir kısmı usule, bir kısmı da esasa
yet takrirleri aleyhinde söz istiyen? Yok. Kifa
mütaallik; usule mütaallik olanları evvelâ lüt
yeti oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etfen tasnif buyursunlar, hangi usulü tatbik ede
miyenler... Kabul edilmiştir.
ceğimiz bir kere oylanıp anlaşılsın, ondan son-
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ra uaruma göre esasa mütaallik takrirler oylan
sın, istirhamım budur, efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset
Coşkun Kırea'nın görüşünde değildir. Verilmiş
olan takrirleri dinlediniz. Bunların içinde istan
bul Milletvekili Cihat Baban ile Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız tarafından ve
rilmiş bir önerge de, hâdisenin, Yüce Heyetiniz
de ne görüşülmesi ve ne de bir komisyona hava
lesi istenmektedir. Takrirde sarahaten denilmek
tedir ki; «eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur
hakkında her hangi bir suç isnadı, suçun tavsifi
suretiyle yapılmadığından, kendisi hakkında da
ha önce verilmiş olan Yüce Divana sevk kara
rın kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum» diyor.
Binaenaleyh bu takrir kabul edilirse ne komis
yona kurmaya ne burada maddi tavsife lüzum
hâsıl olmıyacaktır. Bu reddedildikten sonra Ri
yaset verilmiş takrirlere göre, Coşkun Kırea'nın
dediği usulü reylerinizde tâyin edecektir. Yani
Yüce Heyet burada konuşalım, suçu tavsif ede
lim bir karara varalım derse burada konuşula
cak, veya aksine olan takrirleri, yani komisyo
na havale edilmesini kabul ederse o zaman da
hangi komisyona gidecek? Eski komisyona mı,
yoksa yeni bir komisyon mu kurulacak, o da oy
larınızla halledilecektir. Binaenaleyh, takriri
tekrar okutuyorum, oyunuza sunacağım.
(İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve Tabiî
Üye Ahmet Yıldız'm önergesi tekrar okundu.)
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Le
hinde söz istiyorum, efendim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi) — Söz istiyorum efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) —
Efendim, oylama esnasında söz istenmez ve ko
nuşulamaz.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu
Kayseri Üyesi) — Efendim, bu takriri...
BAŞKAN — Müsaade buyurun
efendim.
Muhterem arkadaşlar, Riyaset Divanı yaptığı
istişare ile bu takririn evvelce okunmuş olması
na ve bundan sonra kifayet takriri kabul edilmiş
olmasına göre, arkadaşımıza söz veremiyeceğim.
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Usul
hakkında.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
— Usul hakkında.
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BAŞKAN — Usul hakkında söz verebilirim,
buyurunuz efendim. Siz daha evvel mi istediniz?
Buyurun. Hangi usul hakkında? Oylama usulü
hakkında mı?
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
— Evet.
BAŞKAN — Bu takrir için verilmiş 20 imzalı
önerge var. Onu Heyeti Umumiyeye sunacağım,
ona göre oylama yapacağız. Bunun için konuşu
yorsanız buna lüzum yok. Riyaset onu şimdi oy
lamadan evvel okuttu. Sizin verdiğiniz ikinci
takriri de okutup ona göre oylamaya geçeceğiz.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
— Vermiş olduğum takriri okutacaksanız mese
le kalmaz, okutmadığınız için daha önceden usul
hakkında söz istedim. Mademki okutacaksınız,
vazgeçiyorum.
BAŞKAN — Takriri okuttum. Arkadaş söz is
tedi, ona söz verip verilmeme meselesini halledi*
yoruz. Bunlar halledilmeden diğer takrirler oylanamaz ki.
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Usul
hakkında söz istiyorum. (Gürültüler)
BAŞKAN — Arkadaşlar birer birer. Lehte,
aleyhte ikişer kişiye söz verebiliriz. Binaenaleyh
sıranız gelebilir. Sayın Karakurt lehte mi, aleyh
te mi ?
ESAT MAHMUT KARAKURT (C. Senatosu
Urfa Üyesi) — Usul hakkında efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Sayın
Başkan, ben daha evvel istedim.
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar söylüyor,
Karakurt arkadaşımız sizden evvel istemiş. Kâ
tip arkadaşlarımın dediğine ve bu şekilde isten
diğine göre size nasıl söz verebilirim. Buyurun,
Sayın Karakurt.
ESAT MAHMUT KARAKURT (C. Senatosu
Urfa Üyesi) — Efendim, şimdi arkadaşın bir
teklifi var. Der k i ; 240 ncı madde ile işte tavsif
ettim, bunu oylaymız. Şimdi Sayın Yıldız'm ve
sayın diğer arkadaşların teklifi kabul edilmez de
ıBağcıoğlu'nun teklifine 'gelinirde oylanırsa ve
Bağcıoğlu'nun teklifi de reddedilirse bu adam
mesuliyetten Kurtulmuş telâkki edilecek mi, edilmiyecek mi? (Edilecek sesleri) Evvelâ bunu ta- •
yin edelim.
Şimdi Kemal Bağcıoğlu diyor ki; bu suç 240
ncı madde ile tavsif edilmiştir ve bununla mah-
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kemeye sevkedelim. Bu, oya konulacak ve biz
bunu reddedeceğiz ve bu red kararı, artık Mec
lisi bu sabık vekil hakkında ademî mesuliyet
kararı verdiğini tazammum edecek mi etmiyecek
mi? Yani bir daha .mahkemeye gidecek mi, gitiiııiyecek mi? Bunu da usulle tâyin edelim, on
dan sonra oylamıya gidelim.
(BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun,
müzakereyi selâmetle idare edebilmek için Riya
set arkadaşlara şu nokta üzerinde izahatta bu
lunmayı lüzumlu görmüştür, içtüzüğün tatbiki
hususunda arkadaşlarda tereddüt hâsıl olurda
usul hakkında söz istenirse iki alehte iki lehte
arkadaşa söz verilir, Yüce heyetin kararı ile me
sele halledilir. Şimdi ibiz oylamaya geçerken ar
kadaşlar oylama usulü hakkında söz istiyoruz de
diler ve kendilerine bu maksatla söz verilmiştir.
Arkadaşlara söz vermem; İçtüzüğün Riyasetçe
tatbikine taallûk eden muamelede yâni usulde
görüşlerini ifade etmek içindi. 'Tatbik ettiğimiz
usulün lehinde ve aleyhinde iki kişi (konuştuktan
sonra Yüce 'Heyetinizin kararları ile bu mesele
halledilecektir.
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Son
izahatınız muvacehesinde aleyhinde söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özek.
KADRİ ÖZEIK (İzmir Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlarım, Riyaset Divanının tutumu
nu Muhterem Heyetiniz yakinen takibetti.
Kifayet önergesi geldi, kifayet önergesinin
okutulmasından
önce dediler ki; biz, verilen
önergeleri okutacağız, -önergeleri okuttular. Ben
deniz usulü, bu noktada, bildiğim için yâni ki
fayet taikriri okunup kabul edildikten sonra öner
geler hakkında konuşulmasının mümkün olamıyacağını nazarı itibare alarak Riyaset Divanın
dan, Sayın Reisten söz istedim. Bendenizi âdeta
muaheze ettiler ve dediler ki; «hangi önerge hak
kında söz istiyorsunuz, (bir kere sıraya koyalım,
tasnif edelim, ondan sonra size söz vereceğiz» de
diler. Bimeanaleyh önergeler okutulduktan son
ra, önergelerin leh ve aleyhinde içtüzüğün ko
nuşmaya cevaz vermiş olması muvacehesinde bu
mesele halledilmeden kifayet takririni okutup,
bilâihara bendeniz SÖK talebettiğim halde «efen
dim bir kere kifayet takriri okunsun, şunları bir
tasnife koyalım» demek suretiyle benim söz hak
kımı selbetmelerini içtüzük tasvibetmiyor. Bi
naenaleyh; bu tutumu ile .hataya düşüldüğü ka-
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naat indeyim. Buna Yüce Heyetiniz şahittir.
Bendeniz önceden söz istedim. Zannederim ki
Riyaset de bunu teslim edecektir. Kifayet takri
ri oylanmadan hattâ okutulmadan evvel istedim
ama söz vermediler ve sonra vereceklerini vadettiler. Düştükleri hata muvacehesinde benim söz
hakkım selbedilmiş oluyor. Muhterem Heyetini
zin hakemliğine müracaat ediyirum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu
Kayseri Üyesi) — Efendim, bu takrir oylamaya
vaz'edilemez. Sebebi: O zaman taikriri müzakere
ye gidilmiş olur. Binaenaleyh Riyaset yanlış bir
tutum içindedir. Bu takriri oya koymak şu şe
kilde de mümkün değildir. Meselenin esası hak
kında Yüksek Heyetiniz sureti mutlakada bu gün
müzakereye girmiş değildir. Riyaset meselenin
esası sanki hallolmamışcasma geliyor, meseleyi
yeniden müzakere etmiş gibi Yüksek Heyetinizi
yanlış bir» yola götürüyor. Biz Reisin hüsnüniye
tinden eminiz. Fakat bu usulde ibir hata yüzün
den bu şekle girmektedir. Muhterem arkadaşla
rım, o halde bu takririn oylanmasından muh
terem Riyasetin sarfınazar etmesini istirham edi
yorum. Mesele yalnız ve yalnız Yüce Divanın
buraya sevk şekline uygun bir hal tarzı .bulmak
üzere buna uygun takrirlerin müzakeresi ile hal
ve faslolur, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Arkadaşlar..
COŞKUN KIRCA -(istanbul Milletvekili) —
Uygulanacak usul hakkında bir takririm var.
Bu suretle değişik bir takrir okutacak olur
sanız usul hakkında bir karara varırız.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Arkadaşlar,
Yüce Meclise verilmiş olan takrirlerin bir kıs
mı verildiği zaman okundu. Birçok arkadaş
lar söz aklı. ifade ettikleri fikirleri takrirle
huzurunuza getirdiler. Riyaset kifayet takriri
gelince müzakere edilen konu üzerinde Içtü- ,
züğün emrettiği adette arkadaş konuştuktan
sonra kifayet takririni oylamak mevkiindedir.
Gelmiş olan takrirlerin her birisinin ayrı ayrı
üzerinde yeniden bir konuşma açmak bizim
içtüzüğün emrettiği hükümlere uymamakta
dır. Arkadaşımızın ileri sürdüğü husus, leh
ve aleyhte, ancak kifayet takriri için mevzuubahis olabilir. Umumi müzakereler esnasın
da takririn mahiyeti anlaşıldıktan sonra ki
fayet takriri mevcut olmasaydı, ve böyle bir
takriri Meclis kabul etmeseydi, şüphesizki biz,
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önergeler üzerinde arkadaşımıza istediği kadar
söz verirdik. Binaenaleyh içtüzüğün mevcut
hükümlerine göre usul hakkında da aleyhte
iki arkadaş söz almıştır. Binaenaleyh tatbik
ettiğimiz usulü devanı ettireceğiz.
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Reis
Bey önergeler hakkında söz istedim, verece
ğim dediniz vermediniz. Ben önergeler hak
kında söz işiyorum dedim, zabıtlar buradadır,
mesele tavazzuh etmedi.
BAŞKAN — Arkadaşlar, Coşkun Kırca ar
kadaşımız tarafından demin izah •ettiğim ve
bu önergenin diğer önergelere takdimen gö
rüşülmesi hususundaki mâruzâtımın aleyhine
bir takrir verilmektedir. Yani bu takrirle eski
görüşlerinde ısrar etmektedirler. Bit takrirde
evvelâ usule dair önergelerin oylamasını arz
ederim, demektedirler. Bu takrirde ısrar et
tiklerine göre oyunuzla bunu halledeceğiz. Oku
tuyorum.
(Sağdan ön sıradan usul hakkında söz isti
yorum sesleri).
BAŞKAN — Bu kısımda usul hakkında baş
ka söz vermiyorum. Okuyun efendim.
Yüksek Başkanlığa
Evvelâ usule dair önergelerin 'oylanmasını
arz ve teklif ederim.
istanbul Milletvekili
Coşkun Kırca
-BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) —
Prensip üzerinde bir takrir var okunsun.
BAŞKAN — Bunlar diğer okunan takrir
lerde de vardır. Kifayetten sonra yeni bir tak
rir verilcmezki.
TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) —
Prensip üzerinde bir atkrir. Prensibe bağlamak
için lütfen okunsun.
BAŞKAN — Arkadaşım, siz diyorsunuz ki,
Meclis Mehmet Baydur'a isnat edilen fiilin
tavsifi üzerinde karar versin. Diğer okunan
takrirleri dinlemediniz imi Hepsi bu mahiyet
te. Bâzı takrirler de 240 ncı maddeye uygun
dur denilmiştir. Bu ondan ayrı bir şey değilki. Ne usulü-bu.
Şimdi arkadaşlar, okuttuğum ve oyunuza
sunulacak takririn yani Büyük Millet Mec
lisince evvelce Mehmet Baydur hakkında alın-
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mış olan kararın kaldırılmasına dair olan tak
ririn acık oya sunulmasına dair 20 küsur ar
kadaşı takriri vardır. Bu takrir mucibince biz..
(Bu takrir oya konulamaz sesleri) Oya koya
cağım efendim, arz ediyorum. Arkadaşlar niçin
bu kadar sabırsız oluyorsunuz ? Riyasetin ne
diyeceğini ve ne neticeye varacağını anlama
dan niçin acele ediyorsunuz? Riyaset eğer der
se ki, bu takriri oyunuza sunuyorum, ondan
sonra ona göre hareket ediyorum derse o zaman
belki itiraza hakkınız olacak. Ama ben He
yeti uımumiyeye malûmat vermeden açık oya
gitsem bütün' arkadaşlar şaşıracak. Niçin reis
açık oya gitti diyecek. Ve onun için takriri
okutmak mecburiyetindeyim, neden acele edi
yorsunuz1? Şimdi önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Mehmet Baydur Anayasa Mahkemesi huzu*
randa suçlu olarak ifade verdiğine göre dosya
adlî m'erciin malı olmuştur. Bu dosyanm geri
alınması hususundaki Cihat Baban ve Ahmet
Yıldız ile Coşkun Kırca'nın tekliflerinin açık
oya sunulmasını arz ve teklif ederiz.
Zonguldak Milletvekili
Antalya Milletvekili
Ramiz Karakaşoğlu
ihsan Ataöv
Ordu Milletvekili
Amasya Milletvekili
Sadi Pehlİvanoğlu
Nevzat Şener
C. S. Antalya Üyesi
Gümüşane Milletvekili
Mustafa jözer
Sabahattin Savacı
Çorum
Milletvekili
C. S. Zonguldak Üyesi
Muzaffer Dündar
Tarık Renizi Baltan
Maraş Milletvekili
Maraş Milletvekili
Adnan karaküçük
Kemal Bağeıoğlu
C. S. Rize Üyesi
Bilecik Milletvekili
Necip Danişoğlu
Orhan Tuğrul
Eskişehir
Milletvekili
istanbul Milletvekili
Aziz Zeytinoğlu
Muhittin Güven
C. S. Maraş Üyesi
Trabzon Milletvekili
Cenap Aksu
Zeki Yağmurdereli
Kayseri Milletvekili
Tokat Milletvekili
Hüsamettin Gümüşpala
Sabahattin Baybura
Konya Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
Ahmet Gürkan
Sadık Tekin Müftüoğlu
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Benim (böyle
bir takririm yoktur, (isim yanlışlığı var ısesleri.)
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar bir noktayı
tavzih etmek lâzım. Bu takriri veren arkadaş
lar hata etmişlerdir. Coşkun Kırca'nm imzası
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ile verilmiş olan takrir huzurunuzda da o!kunduğu gibidir. Şayet Heyeti Umumiyede Mehmet
Baydur'a isnadedilen fiilin tavsifi yapılmazsa ka
rarın - kaldırılması, diyedir. Halbuki şimdi bu
§ekilde oyunuza sunulan takrir Ahmet Yıldızca
Cihat Baban tarafından verilmiş ve Coşkun
Kırca'nm imzası olmayan bir 'takrirdir. 'Bina
enaleyh, bu takriri veren arkadaşlar, Coşkun
Kırca'nın imzasını çıkartıyorlar.
Şimdi 'arkadaşlar, Iburaya kutu 'konulacaktır.'
İsimleri okunan arkadaşlar reylerini kullansın
lar. Takriri bir daha okuyalım mı? (Lüzum
yok sesleri.) *•
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili)
— Reis Bey, bu takrir açık oya konamaz. Usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Içtüzü'kte bunun rey izhariyle
olacağına dair hüküm vıar.
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili)
— izah edeyim efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım, içtüzüğün 171 nci
maddesine göre tahkikat takrirleri ve buna mü
tedair talepler işari rey ile halledilir. Bu se
beple bu mevzua taallûk «den reyin de işari
rey ile olması lâzımdır. İçtüzüğün 171 nci mad
desine göre, bunu arz ediyorum, açık reye ko
namaz. (Ortadan, bravo sesleri)
BAŞKAN — Arkadaşlar, O'rhaıı (Apaydın
arkadaşımızın bahsettiği içtüzük maddesi 'ken
dilerinin de okuduğu ıgibi, «alâkadar vekil ve
takriri veren veya verenler veya mazbatayı
yapan encümen dinlendikten sonra, takririn
veya mazbatanın nazarı dikkate alınıp -alınma
ması hakkında Meclis bilmüzakere işari rey ile
'kararını verir.» Diyor.
Şimdi bu takrirlerin mahiyetini Yüksek He
yetiniz, bu 171 nci maddede okunan ve bir ve
kilin mazbata hakkında karar ittihazı mahiye
tinde telâkki ediyorsa, konulmaması lâzımgelir. Biz Riyaset; verilen takriri evvelce veril
miş Ibir muamele Anayasadan gelen bir tezkere
üzerine yapılacak muamele hakkında verilmiş
bir takrir telâkki ettiğimiz için bu şekilde uy
gun gördük. Arkadaşımız direniyorsa, Yüce
Heyetin reyi ile bu işi halletmek lâzımgelir.
Muhterem arkadaşım, siz «bu açık oya sunul
maz» diye ısrar ediyor musunuz?
•
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ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili)
— Evet, ısrar ediyorum.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Mara§ Milletvekili)
— Takrirde benim de imzam olduğu için müsa
ade buyurun izah edeyim. (Müzakere edilmez
sesleri.) ;
•BASILAN — Sevkı müzakere etmiyorum
Buyurun.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
— Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım,
Şimdi Divanca okunmuş bulunan 19 imzayı havi
ve Ahmet Yıldız ve Cihat Baban (Coşkun Kırcanın ismi zu'hulen yazılmış, onu çılkardık)
arkadaşlarımızın vermiş oldukları takririn açık
oya sunulması hakkındaki takririmi müsaade
buyurursanız iziah edeyim: Aslında biz ve şah
san ben, Başkanlık Divanının Ahmet Yıldız ve
Cihad Baban arkadaşlarımızın vermiş oldukları
takriri oylamıyacağı kanaatindeyiz. Divan olara'k bu takriri oylamaları gerekir. Ancak her
hangi 'bir şekilde, almış olduğumuz esas hak
kındaki kararı belki de nakşa matuf bir başka
kararın çıkmasını önlemek ve her arkadaşımı
zın oylarının açıkça ve sarahaten tesbitine ce
vaz ve imkân vermek için bu açık oy takriri
mizi vermiş bulunuyoruz. Bu sebeple müza
kere ve münakaşaların kesilmesi için arz edi
yorum. Aslında Ahmet Yıldız ve Cihat Baban
arkadaşımız bu takrirlerini geri alırlarsa, biz
de ibunu geri alırız açı'k oy diye bir şey bahis
mevzuu olmaz. Ve aslında , Başkanlık Divanı
böyle Ibir takriri oylıyamaz. Ama yanlış bir
yola gitmeye mani olmak için açık oy takriri
mizi vermiş bulunuyoruz, müsaadenizle.
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Söz
istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Özek, bu takrir hakkın
da mı? Buyurun.
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlarım, Yüce Meclisin ittihaz ede
ceği her türlü karar ço'k mühim bir manâ ifa
de eder. Bendeniz verilen takririn oylanamıyaeağı kanaatindeyim. Bir hususa işaret etme
me müsaadenizi bilhasısa istirham ediyorum.
Muhterem arkadaşlar, ne hakkında karar ve
receğiz biz? Meclis her hangi bir kanunu tadi
le salahiyetlidir. Ama, mer'i bir kanunu tadilen tatbik etmek hak ve salâhiyetine ha
iz değildir. Binaenaleyh, halen mer'i bir
Türk Ceza Kanunu vardır. Türk Ceza
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Kanununun 1 nci maddesinin âmir hükmü şu
dur: «Kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı
hiç kimse hakkında takibat yapılamaz ve ka
nunun suç saymadığı bir mesele hakkında da
kimseye ceza verilemez» diyor. Yapılan tahki
kat neticesinde suç tesbit edilememiştir. Suç
yoktur. Hangi madde ile neyi tavsif edeceksi
niz. Suç yok ki, tavsif olsun, istirham ediyo
rum, binaenaleyh, böyle bir önergenin oylan
ması yapılamaz. Tahkik Komisyonu, suç tesbit
etmedikten sonra illâ şu adamı tecziye edecek
siniz diye bir karar veremez. .(Şiddetli gürültü
ler) Efendiler, zorlamayın kendinizi. O karar
ittifakla çıkmıştır. Sizin Komisyon üyesi arka
daşı nasıl tazyik ettiğinizi ben biliyorum. Ayıp
tır. Davet ediyorum, buraya gelsin izah etsin
lütfen. (Şiddetli gürültüler)
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mizden dolayı 20 imzalı takrir sebebiyle açıt
oya gidilecektir. Ahmet Yıldız ve Gihad Baban
arkadaşımız takrirlerini geri alırlarsa mesele
kalmıyor. Bu takririn oylama mevzuu olmıyar
cağı için, bu 20 imzalı takrire de lüzum kalmıyacak. Cihad Baban ve Ahmet Yıldız arkadaşı
mız geri almıyorlarsa, açık oya gideceğiz.
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —
Zikrettiğiniz bu esbabı mucibe muvacehesinde
görüşümü arz edeceğim.
BAŞKAN — Siz görüşünüzü izah ettiniz.
Direniyorum dediniz. Şimdi direnmenizi oylıyaeağız.
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —
Riyasetin şimdi zikrettiği esbabı mucibeye kar
şı görüşümü arz edeceğim.
BAŞKAN — Siz fikrinizi izah etmediniz mi
burada?
BAŞKAN — Sayın özek sakin konuşun, lüt
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —
fen. Muhterem arkadaşlar, Meclisin sükûnetini
bozmayın. Karşılıklı konuşmayın, müdahale I İzah ettim, ama, ondan sonra Riyaset bu gö
rüşü...
etmeyin. (Gürültüler)
BAŞKAN — Riyaset tatbik edeceği hususu
Muhterem arkadaşlar, Riyasetin görüşünü
izah etmeye yetkilidir ve vazifelidir.
tekrar tavzih lüzumunu hissediyorum. Arkadaş
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —
larımla istişare ettim, Riyasetin görüşü şudur:
Benim izah etmeme müsaade ediniz.
Arkadaşımız direndiği için direnmeyi oyunuza
BAŞKAN — Sayın Yıldız önergenizi geri
sunacağım. 171 nci maddeye göre İçtüzük sara
alıyor musunuz? Almıyor musunuz?
haten reyi işari ile hallolunur diye hükmettiği
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Almıyo
hususlarda, 15 imzalı veya ondan fazla imzalı
ruz.
bir takrir ile açık oy istenemez. Bu sarih. Biz
BAŞKAN — Sayın Apaydın, direniyorsu
burada bir bakanın Yüce Divana sevkı için vâki
nuz, değil mi?
olan talebi üzerine komisyonun, teşkil edilmiş
komisyonun, getirdiği raporu oylamak vazi
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —
yetinde değiliz. Bu durum olsa idi, biz 171 nci
Direnmenin sebebini arz edeceğini, efendim,
maddeyi tatbik edebilirdik. Bu takrir oylanamüsaade buyurun.
maz, Riyaset Divanınız bu kanaatte de değiliz.
BAŞKAN — Buyurun.
Riyaset Divanının görüşü şudur : Yüce Mecli
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop Milletve
kili) — Oylama usulü bakımından, söz istiyo
sin ittihaz etmiş olduğu her hangi- bir kararı,
rum, efendim.
kendisine tevdi ettiği mereiden noksan ikmali
için kendisine geldiği zaman Yüce Meclis itti
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —
haz edeceği kararda serbesttir. Riyaset Divanı
Muhterem arkadaşlarım, şimdi mesele şudur.
Verilmiş takrir bir ademimesuliyet veya mesu
nın görüşü budur. Riyaset Divanının bu görüşü
liyeti şeklinde tecelli edecektir, takririn oyla
Yüce Heyetçe kabul edilmeyebilir. Riyaset Di
ma neticesinde. Yani başka bir ifade ile Yüce
vanı bu görüşüne istinaden, bu istikamette müDivana sevk kararı iptal edilecek veya iptal
zarekeleri yürütmektedir. Böyle olunca arkadaş
edllmiyeeek. Bunun mânası açıktır ve şudur.
larımız takriri geri almadığı müddetçe biz oyu
Nasıl ki, Encümen daha evvelki encümenin
nuza sunmak mevkiindeyiz. Takririn de mahi
mazbatasının müzakeresi sırasında bu müzake
yeti, İçtüzüğün 171 nci maddesinde de ileri sü
reyi oya konuyor, bu oya konma iş'ari reyle
rüldüğü gibi bir Komisyon kararı mahiyetinde
hallediyor ise, ona rücu ediyoruz. Eğer ademi
olmadığı için, bunu 171 nci maddedeki, reyi iş'at-i kaydiyle kendimizi mukayyet addetmediği- | mesuliyet k a r a n verilecekse bu binnetice encü-
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ımen raporunun kabulü mânasına gelecektir. Ki
bu husustaki müzakerelerde oylamanın iş'ari
.reyle olacağı sarahaten zikredilmiştir. Bu se
beple Riyaset Divanının görüşü İçtüzüğe mu
haliftir. Bu hususta direniyorum.
Hürmetlerimle. (Reye, reye sesleri gürül
tüler.)
BAŞKAN — Müsaade buyurun, oylamaya
geçtik. Usulü yok bu işin, takrir okunduğu
zaman bütün söyliyeceklerinizi söylerdiniz. Or
han Apaydın arkadaşımız söyledi. Mesele bit
miştir söz vermiyorum.
Şimdi arkadaşlar Orhan Apaydın arkadaşı
mız bu hususta takrir vermiş dahi olsu İçtü
züğün 171 nei maddesine göre açık oya arz eclilemiyeceğini iddia etmekte ve bu iddiasında di
renmektedir. Bu hususu oyunuza arz ediyo
rum. Yani açık oya gidilmeyip işari oyla ya
pılması hususundaki direnmelerini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Açık oya gidilmesi vaziyetini Yüce Meclis
kabul etmemiştir.
Reyi işari ile takriri tekrar okutarak oyla
rınıza sunacağım.
(İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve C. S.
Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'm önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler.. (Anlaşılmadı Reis Bey, sesleri.)
Cihat Baban ve Ahmet Yıldız arkadaşlarımı
zın takririn oyunuza sunuyorum. Yani bu tak
rir kabul edildiği takdirde Yüce Meclisin
Mehmet Baydur hakkında almış olduğu evvelki
karar kalkmış olacaktır. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir.
Şimdi arkadaşlar 2 nei kısma geçiyoruz.
Mevcut takrirlerden bir kısmı Yüce Mecliste
müzakere açılsın ve bu müzakere ile cürümün
tavsifi Mecliste yapılsın demektedir. Diğer
takrirlerde ise bâzı arkadaşlarımız, bunlar ev
velâ komisyona gitsin, komisyonda tetkik edil
dikten sonra Yüce Heyet karar versin demek
tedir
Şimdi komisyona gitme kararını şu kayıtla
oyunuza sunuyorum : Evvelâ Yüce Mecliste
doğrudan doğruya karar verilmeden komisyona
gitmesi kabul edilirse eski komisyona mı gide
cek, yeni komisyon mu kuracağız? Bunu bilâhara halledeceğiz.
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Şimdi arkadaşlar, Yüce Divan Anayasa
Mahkemesi Başsavelığmdan gelen tezkere üze
rine, keyfiyetin evvçlemirde teşkil edilecek
bir komisyonda görüşülmesini oyunuza arz
ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, bir
komisyona gidecektir.
Şimdi arkadaşlar iki görüş vardır. Birisi
eski komisyona gitsin, birisi yeni bir ko
misyona gitsin. Yeni komisyona gitmesi aykırı
teklif olduğu için, yeni bir komisyon teşkili
ile onun tarafından tetkik edilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Yani yeni bir komisyon teş
kili kabul edilmiştir.
Arkadaşlar, bir yere gitmeyiniz, komisyon
seçilecektir.
Arkadaşlar, Anayasa hükmüne uygun ola
rak Senato ve Millet Meclislerinden aynı
adedde seçilmiş üyeleden mürekkep bir komis
yon teşkili icabetmektedir.
Müsaade buyu
rursanız geçen sefer olduğu gibi bu sefer de
beş üye Senatodan ve beş üye de Millet Mec
lisinden olmak üzere bunlardan mürekkep on
kişilik bir heyet kuralım.
Bu fikri doğru buluyor musunuz?
(Doğrudur sesleri,)
Öyle ise her iki kanattan beşer üye ismini
lütfen Riyasete veriniz. Grupların bu komis
yon için ayrı bir teklifleri varsa, hangi par
tiden şu kadar olsun diyebiliyorsanız onu ve
rin, değilse Yüce Heyet doğrudan doğruya
aday ismi versin, oylamaya geçeceğiz. Grup
lar isim vermek istiyor mu? Gruplar arasında
orana göre bir ayırma yapalım istiyor musu
nuz arkadaşlar? (Riyaset halletsin sesleri.) .
Müsaade buyurursanız geçen seferki gibi
halledelim. Geçen sefer, her partiden gerek
senatör, gerekse milletvekili kaçar üye alın
mışsa aynı partilerden, aynı aded üyelerden
mürekkep 10 kişilik bir komisyon kuralım.
Bunu kabul ediyor musunuz, Efendim? (Kabul
ediyoruz şeşleri.) Kabul ettiğinize göre şimdi
okutturacağım, ona göre aday ismi verilmesini
rica ediyorum. Geçen seferki Komisyon şu
zevattan teşekkül etmiştir: «.Sadrettin Tosbi C.
K. M. P., Atalay Akan C. H. P., Mahmut Alicanoğlu € . H. P., Refet Sezgin Y. T. P., Reşat özarda A. P. Senato üyeleri ise Vasfi Gerger <C. H.
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P., Niyazi Ağırnaslı C. K. M. P., Salahattin Orhon Y. 'T. P. Fethi Başak A. P., Ahmet Yıldız
Tabiî Senatör.»
Şimdi arkadaşlar, bu şekilde yeniden kurula
cak heyetim teşkilini tasvip buyurduğunuza göre,
Millet Meclisinden Milletvekili olarak 1 C. K. M.
P., 2 O. H. P., 1 Y. T. P., 1 A. P. isminin grup
larınca verilmesi ve Meclisi Âliye arz edilmesi
uygun olacak. Senato üyeleri olarak da, 1 C. H.
P., 1 C. K. M. P., 1. Y. T. I \ , 1 A. P., bir tabiî
Senatör.
Yalnız burada bir nokta var arkadaşlar. Zan
nediyorum iki, Mehmet Baydur arkadaşımız (hak
kında bu karar alınırken Millet Partisi ile Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi ayrılmamışlardı.
Buna göre M. P. sine bir şey verilmek lâzımgeliyorsa ona göre hareket edelim.
, '(Her partiden birer üye sesleri.)
Şimdi arkadaşlar, müsaade buyurun. Her
partiden Millet Meclisinde birer üye almak müm
kündür. Çünkü Millet Meclisinde .beş parti var
dır. Beş siyasi grup vardır. Heyetin tasvibiyle
bu mümkün olabilir.
Senato için ise durum böyle değildir. Sena
toda iki partinin grubu yoktur. Zannediyorum
Senatoda üç partinin grubu vardır, onların dı
şında grup yoktur. Senatodan seçilecek 5 üyenin
de kimlerden, hangi topluluktan (içileceğine de
karar verilmesi lâzımgelir; eski kararınızdan
dönmek arzusunu izhar ettiğinize göre.
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I rar'okuyayım aynı şekli tasvibediyorsanız öyle
yaparız,
«C. H. P. den bir, C. ;K. M. P. den bir, Y.
T. P. den bir, A P. den bir, Tabiî Senatörlerden
I bir.» ( «tamam» sesleri)
I
Şimdi efendim, bu şekilde bir teklif...
OEVAD iODYAKMAZ (Sivas Milletvekili)
I — Efendim, 11 kişi olsun bir de M. P. dahil olI sun.
BAŞKAN — 11 olamaz. İki Meclisten aynı
adedde vermek lâzımgeliyor. Bir takrir verirsi
niz, 6 ya çıkarırsınız. Belki o zaman olabilir.
J

Buyurun Sayın Çağlayangil.
'İHSAN SABRİ ÇAĞEAYANCIİL (€.' Sena
tosu Bursa Üyesi) — Muhterem arkadaşlarını.
Senatomuzda, Millet Meclisinde temsil edilen bü
tün siyasi partHerin grupları yoktur. Millet Mec
lisine muvazi olarak oradaki parti gruplarına da
hak verdiğimiz takdirde bağımsızlar, tabiî Sena
törler ve Reisicumhur kontenjanından gelen üye
ler temsil edilmemiş olacaklardır. Senato da beş
kişiyle temsil edildiği takdirde bir tercih bahis
konusu olacaktır. Ye bu tercihin gerekçesini bul
mak da müşkülât peyda edecektir.
Şu hale göre Senatodan seçilecek adayların
sadece Senatoda mevcut siyasi parti grupları ara
sından seçilmesini Millet Meclisinde olduğu gibi
ve bir orantı dahilinde seçilmesini arz ve teklif
ederim, (olamaz olamaz sesleri)

BAŞKAN — Çağlayangil, .teklifinizi lütfen
Şimdi, bunu kısım kısım ayıralım. Millet Mec
yazılı
veriniz, muhtelif teklifler olduğuna göre
lisinin, vereceği üyelerin, Millet Meclisinde mev
oylıyalım.
cut 5 partiden birer üye verme suretiyle terki
Buyurun efendim.
bi teklif ediliyor; bunu ıkabul edenler... Etmi- I
AHMET YILDIZ (€. S. Tabiî Üyesi) —
yenler... Kabul edilmiştir.
Tabiî
Senatörler kendilerinden bir aday verme
Senato için Ibir teklif var mı efendim?
dikleri için o adayı Senato istediği gruptan se
Buyurun efendim.
çebilir.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (C. S. Tabiî Üye
Saygılarımla,
si) — Senatodan 5 kişi seçilmesini, fakat bu beş
BAŞKAN — Coşkun Kırca.
kişiyi -Senatonun seçmesini arz ve teklif ediyo
OOŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
rum.
I Vazgeçtim efendini.
BAŞKAN — Şimdi, Yüce Heyetiniz karar
BAŞKAN — Şimdi bu işte yetkili olan T. B.
alacak. Bir başka teklif, takrir var mı efendim?
M. M. olduğuna göre; Meclisin kanatlarında ay
rı ayrı bu iş için bir karar alma mevzııubahis de I Yoksa bu eski şekli tasvibettiğinize göre ona göğildir. Bu heyet bu kararı alacaktır. O bakımdan I re yapılacaktır. Takrir varını efendim?.
Buyurun efendim.
Senatoda arz ettiğim gibi grup teşkil eden 3 |
parti vardır. Bunun dışında kontenjan, tabiî
KÂZIM ARAR (Çankırı Milletvekili) —
üyeler ve grup teşkil edemiyen iki parti vardır. I Efendim, Riyasetin de izah ettiği üzere bu tali- :
Geçen sefer Senatodan nasıl üye verildiğini tek- I kikatm açılmasına karar verildiği anda 'C." K. M.
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P. yekvücut halde idi. Millet Partisi bilâhare ku
ruldu. Binaenaleyh, Senatodan 5 üyeyi seçmemiz
hâli evvelki karara muvazi olduğu takdirde Mil
let Partisi yine açıkta kalacaktır. Millet Partisi
bir siyasi teşekküldür, bağımsızlarla müsavi ola
maz. Tabiî Senatörler de bir siyasi teşekkül de
ğildir. Bu bakımdan Millet Meclisi hakkında ver
diğimiz karara muvazi olarak grupu olsun olma
sın, bir siyasi teşekkül olması itibariyle her par
tiden bir kişinin temsil etmesi hususu mümkün
olmadığı takdirde Senatodan beş yerine altı ve
ya yedi üye vermek suretiyle bu eksiği tamamla
mak ve siyasi partilerin devamlı olarak her mev
zuda beş siyasi teşekküle, her partiyi temsil eden
bir insanın konması kararlaştırıldığına göre Se
natoda da aynı hususun göz önünde tutulması
ve bu karara bağlanması zaruridir. Aksi takdir
de geçen defaki verilen karar da yine Senatoda
grupu olmıyan bir siyasi teşekküle bir halk ver
mektedir. Biz bunun verilmemesi şeklinde bir
düşünceye sahip değiliz. Onlar da alsınlar, biz
de alalım diyoruz. Bunun bir usul ittihaz edebil
mesini ve her partinin 'görüş ve kanaatini komis
yonda, içeride, dışarıda her zama,n izhar edebil
mesi için Mecliste bir teamül halini almasını te
menniye şayan görüyoruz.
Hürmetlerimle.
ÛBAŞKAN — Sayın Kırca söz istemiştiniz. ,
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Vazgeçtim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MEHMET ALTINSOY (Niğde Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlar, seçilmesi" düşünülen bir
tahkik komisyonudur. Aslında buraya seçilecek
olan 10-12 arkadaşın sadece bir siyasi teşekkül
den dahi olması ıbiçbir şey değiştirmiyecektir. Yü
ce Meclisinizin tasvibiyle seçilecek arkadaşlar evleviyetle sizin itimadınıza şayan kimseler olacak
tır. Yalnız siyasi partilerin gerek Cumhuriyet
Senatosunda, 'gerek Millet Meclisinde gruplarının
tam olmadığı sebebiyle ortaya çıkan ihtilafı hal
letmek için ortalama bir yol teklif edeceğim,
bendeniz. Komisyon üyelerini 12 ye çıkarmak su
retiyle, 6 sini Millet Meclisinden, 6 sini Cumhu
riyet Senatosundan seçmeli. (1'2 rakamı çift olu
yor sesleri). Olur efendim teklif edilen 10 raka
mı da çift rakamdır, bizim teklif ettiğimiz 12
rakamı da çift rakamdır. Birincisi için mahzur
lar ne ise .Mncisi için de o olmak gerekir. Bu-
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mm da şu şekilde tercihinde isabet olduğu ka
naatindeyiz.
Millet Meclisinde beş siyasi teşekkül vardır
ve bunların hepsinden birer üye, yine Millet
Meclisinde ayrıca bir de müstakil Milletvekili
arkadaşlar vardır. Bunların içinden de bir üye
almak suretiyle altı üye Millet Meclisinden seç
mek mümkündür. Cumhuriyet Senatosunda mev
cut beş siyasi teşekkülden birer üye ve geriye
kalan Reisicumhur kontenjanından ve tabiî üye
arkadaşlardan da bir üye almak suretiyle ora
dan da altı üye seçilir ve ceman 12 kişilik bir
komisyon seçilir.
Bu mevzuda bir takrir veriyorum. Kabulünü
istirham ederim.
BAŞKAN — Sayın Nur Baki.
HALÛK NUR BAKİ (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Mehmet Altınsoy'un teklifi çok gü
zel bir tekliftir. Bu tekliften sonra konuşma
mak lâzımdı. Yalnız, bir şeyi anlıyamıyorum,
bunun için huzurunuzu işgal ettim. Bir tah
kikat komisyonunda veya tahkikat komisyonu
görevi yapmaya benzer • görevi yapacak bir
komisyonda mutlaka ve mutlaka parti görüş
lerinin de bulunması gibi garip bir psikolojiyi
bir türlü anlıyamıyorum. Çünkü bu (Gürültüler)
Evet, şimdi ben katiyen hiçbir tahkikat
komisyonunda bulunmamış bir kimseyim. Çün
kü Allah göstermesin giren çıkanın ne oldu
ğunu görüyoruz. Şimdi yalnız mesele şudur
arkadaşlar. Hukukî bir komisyon kuruluyor,
hukukî bir komisyonda, hukuk işlemi yapa
cak bir komisyonda illâ ki, her partinin de
temsil edilmesinden aranan şey nedir? Siyasi
partiler, vaka hakkındaki hukukî görüşleri
ni ayrı ayrı siyasi noktai nazarlardan mı izah
edeceklerdir? Aslında bu komisyonun, Mehmet
Altınsoy'un da söylediği gibi bir tek partiden
dahi kurulmasında beis yoktur. Kaldı ki;
birkaç partiden kurulduktan sonra her hangi
bir şekilde akla gelecek bir siyasi kayırma
olmıyacak demektir. Bunun dışında illâ her
partinin bulunması mutlaka partilerin sayıla
rına göre bir kontenjan ayrılması, bence Ana
yasanın böyle tatbikatlarda grup kararı alına
maz, kelimesi altında istihdaf ettiği öz mâna
ya, cümleye değil, onun altındaki öz mânaya
aykırıdır. Demek istiyor ki Anayasa, bu ka
bil tatbikatlarda parti görüşünüzü savunma-
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yınız. Partinin görüşünü, hiçbir şekilde kornişyonlarda olsun, Mecliste olsun belli edecek
bir hale bürünraeyiniz demek istiyor ;• fakat
biz hâlâ partiler niye temsil edilmedi diye
ısrar ediyoruz. Bu çok yanlıştır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mesele zannediyorum ki lüzumundan fazla dağıtılmaktadır. Yüce Meclisimiz eskiden olduğu
gibi beşer kişiden on kişilik bir heyet kuralmasını kabul etti. Şimdi bundan rücu tazaanmun eden bâzı takrirler vardır. Şimdi okutacağım. Bu takrirlerde yine vuzuh yoktur.
Şu Meclisten 6 Senatodan 6 diyorlar. Senatodan 6 demekle iş halledilecek değildir ki, Senatonun terekküp tarzı biliyorsunuz iki parti
nin grupu yoktur. 3 partinin grupu vardır.
Reisicumhur
kontenjanından senatörler ve
tabiî senatörler vardır. Bu altı kişi hangilerinden alacak? Hattâ Senatoda müstakil se
natörler dahi vardır, Millet Meclisinde, de
müstakil milletvekilleri vardır. Takrirlerde
bunlar tavzih edilmeden, bunlara ışık tutacak
ve muameleyi ona göre yaptıracak teklifler
yapılmadan arkadaşlarımız (altı olsun) di
yorlar.. Bu bir hüküm ifade etmez. Binaenaleyh, evvelâ rica ediyorum takriri veren ar
kadaşlara iade edeyim, takrirlerini bu bakım
dan tavzih etsinler.. (Gürültüler)
Şimdi, arkadaşlar, ben takrirleri arkadaş
larıma iade ediyorum. Arz ettiğim hususta
tavzih etsinler... (Gürültüler)
CÎHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
— Meclisin komisyon seçmek üzere kararı var
zaten, 'bu takrirlerden vaz geçsinler.
BAŞKAN — İşte onu arz ettim. Bundan
rücü edin onkiye çıkın, diyorlar. Meclis her
zaman kararından isterse rücü eder. Çünkü
adaylar seçilmiştir, bir mesele yoktur. Yalnız,
gelen takrirlerde meseleyi halletmiyor. Sena
todan altı, Nasıl altı ? Yani yeniden bir çıkmaza gireceğiz. Ya takriri tasrih etsinler. Şunlardan şunlardan altı desinler, oyunuza sunayım,
kabul edilirse ona göre hareket ediniz. Şimdi,
yalnız Cevad Odyakmaz arkadaşımız tarafından verilen bir takrirde, deniyor ki; oniki ki
şiye çıksın. Altısı Senatodan, ve altı Millet
Meclisinden. Cumhuriyet Senatosundan seçilecek üyelerin her partiden birer kişi ile, tabiî
üyelerden bir kişi, ve Millet Meclisinden se©ilecek üyelerden her partiden birer kişi ile,
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bağımsızlardan bir kişi diye bir teklif vardır.
Şimdi takrirleri veren arkadaşlar düzeltip
verdiler mi, sıra ile okutup oylarınıza sunaca
ğım.
ÎBRAHÎM SAFFET OMAY (C. S. Ankara
Üyesi) — Bendeniz takririmde 5 tane Millet
Meclisinden, 5 tanede Senatodan, yalnız tabiî
senatörler iştirak etmediği takdirde bir üye kon
tenjandan alınsın demiştim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, buda me
seleyi halletmiyor. Çünkü 12 ye çıkarılsın diye
olan teklif belki kabul edilir. Kabul edilme
yip te 5 olduğu takdirde dahi sizin takririniz
tabiî üyeler kabul etmediğine göre konten
jandan bir kişi olsun diyorsunuz. Diğer dör
dü kimlerden olacak? Eskisi gibi; yani grup
teşkil etmemiş olan C. K. M. P. den de bir
I olacak; grup teşkil eden üç partiden de bir
olacak, dört; bir de kontenjandan
olacak di
' yorsunuz. Şimdi, bu şekilde tavzih ettiğinize
göre oylarken nazara alırız.
Şimdi arkadaşlar; bir arkadaşımız da ıtek
rakamlı olsun diyor. Bu Anayasaya aykırıdır.
Binaenaleyh takririni iade ediyorum, arkada
| şım. Çünkü iki Meclisten de aynı adette üye
seçilmek mecburiyeti vardır. Binaenaleyh, tek
olmak imkânı yoktur, Anayasaya aykırı olur.
Arkadaşlar şimdi evvelce aldığımız kara
rın rücu edilerek bu komisyona iki Meclisten
altışar üye seçilmesi hususunu evvelâ oyunu
za sunacağım, bu kabul edilmediği takdirde
beşer üzerinden hareket edilecektir. (Gürül
tüler) Müsaade buyurun, başka türlü hareket
1 etmeye imkân yoktur. Bir kanat üye vermez
se, Yüce Meclis seçimi nasıl yapacaktır. (Ge
| ri kalanlar yapacaktır sesleri)
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) —
Anayasaya göre yapılacaktır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, eski
I karardan rücuu tazammun eden teklifi, yani
I her iki Meclisten 6 şar üye alınmasını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
I Binaenaleyh Millet Meclisinden seçilecek 5
I üye için her guruptan birer tane demiştir o
tâyin etmiştir. Gruplardan aday istiyorum.
Şimdi Senatoda eskiden olduğu gibi 4 kişi,
I 'bir de tabiî sena'törler bu taleplerden vazgeç
I tikleri için. kontenjan arkadaşlardan seçilir
I diye bir' teklif vardır. Teklifi okutup oyları
j nıza sunacağım.
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AHMET BİLGİN (Kırşehir Milletvekili) —
Onun yerine Millet Partisi olsun.
BAŞKAN — Millet Partisi için bir -takrir
verirsiniz, onu da okuturuz. Bu 2 takriri de
okuyup oylarınıza 'sunacağım. Okuyun efen
dim.
Sayın Başkanlığa
Senatoda da Millet Meclisinde olduğu gibi
üye seçilmesini arz ederiz.
C. H. P.
A. P.
M. P.
C. K. M. P.
Y. T. P.
Canisin Milletvekili
Şaban Keskin

1
1
1
1
1

Bolu Milletvekili
Kâmil înal

Yüksek Başkanlığa
Tabiî Senatörler aday gösteremiyeceklerine
göre kontenjandan bir senatör alınması suretiy
le eskisi gibi teşkilini arz ederim.
ıC. ıS. Ankara Üyesi
İbrahim IS affet O m ay
'BAŞKAN —• Arkadaşlar; takrirleri tekrar
okutup oylarınıza sunacağım.
(Çankırı- Milletvekili Şaban Keskin ve Bolu
Milletvekili Kâmil înal'm önergeleri teikrar
okundu.)
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum,
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
'•Şimdi, arkadaşlardan aday göstermelerini,
aday isimlerini vermelerini rica ediyorum. Yal
nız Adalet Partisinden Millet Meclisi için bir
üye ismi verilmiştir. Diğer partiler de lütfen
gerek Senato gerek Millet Meclisindeki parti
grupları adaylarının ismini versinler... Arka
daşlar grup Başkanları bunu burada şimdi ve
remezler imi?
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
C. H. P. Grupu veremez şu anda
BAŞKAN — Aday ismi halen verilemediği
ne göre T. B. M. Meclisi Birleşimini.., (Veriyor,
sesleri)
Grup Başkanları burada mı? Efendim, veri
yorlar mı? Vermiyorlar mı? (Veriyorlar, ses
leri) Adalet Partisi verdi. C. H. P. Senato için
verdi mi efendim? C. H. P. Meclis Grupu ver
miştir. Senato vermiyor mu? (Vermiyor, sesle-
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ri.) Arkadaşlar bize bu aday isimlerini Grup
Başkanvekilleri imzalariylc versinler, rica ede
rim. Çünkü imzasız geliyor. Grup adına mıdır
bilmiyorum, imzasız isimleri kabul edemiyeceğim, arkadaşlar. Lütfen grup başkanları imza
lan ile versinler.
H. ALI DÎZMAN (Tokat) Milletvekili) —
Müşterek gruplara Millet Meclisi Grup Divanları
riyaset ettiği için salâhiyetle hareket edebilir.
BAŞKAN — Aynı şekilde hareket edebilir,
o husus mucibi münakaşa olabilir, gruplar ara
sında görüş ayrılığı olabilir. Bir müşterek top
lantının idaresi başkadır. Sizin içtüzüğünüz onu
•mu âmir? Yani yetkiliyim diyorsunuz, zapta
geçiyor. C. H. P. Meclis ıGrupundan var mı
efendim?
AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) —
JBiz daha sonra vereceğiz.
(BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar C. H. P. si -.
Meclis Grupu B-aşkanvekili, «O. H. P. si adına
milletvekillerinden bu Komisyona girecek aday
ismini şimdi vermek mevkiinde değiliz. Arka
daşlarla görüşüp vereceğiz.» derler. Binaena
leyh, buna göre bugün oylamaya gitmek imkâ
nımız olmıyacaık. Oyladığımız takdirde zaten
Heyet tam üye ile toplanarak çalışma mevkiin
de bulunan bir heyet olduğu için eksik kadro
ile zaten toplanamaz. Binaenaleyh, Millet Mec
lisi C. H. P. Grupu Başkanlığından rica ede
ceğim....
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin Milletve
kili) — Sayın Başkanım, ben dışarıda bulunu. yordum. Arkadaşlarla görüştük kendilerinden
de rica ettik, Reşit Ülker arkadaşımızı göste
riyoruz.
BAŞKAN — Reşit Ülker'i gösteriyorsunuz,
peki.
Şimdi arkadaşlarım, aday isimleri tamam
lanmıştır, bunları okutuyorum, isimleri lütfen
tesbit buyurunuz ve ona göre oyunuzu kullanı
nız.
Üç kişilik tasnif heyeti için isim çekiyoruz.
Kemal Ataman (Konya), burada mı efen
dimi? (Yok sesleri).
Maoit Zeren (Amasya), burada mı efendim? (Burada sesleri).
iSaffet Eminağaoğlu (Artvin), burada mı
'efendim? (Burada sesleri).
Abdülhalinı Araş (Kayseri), burada mı efen
dim ? (Yok sesleri),
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Hürrem Kubat (Manisa), burada mı efen
dim? (Yok sesleri).
Neriman Ağaoğlu (Manisa), burada mı efen
dim? (Burada sesleri).

ismen tasnif yapılmamıştır.
Arz olunur.
Üye
Üye
C. S. Amasya Üyesi
Artvin Milletvekili
Macit Zeren
Saffet Eminağaoğlu
Üye
Manisa Milletvekili
Neriman Ağaoğlu

Hangi seçim bölgesinden bağlıyacağımızı tes•bit etmek üzere kur'a çekiyoruz efendim: An
kara'dan başlıyoruz.
Efendim, adayların isimlerini okutuyorum :
A. P . : Lâtif Aykut, Kemal Bağcıoğlu.
Y. T. P . : Saadet Evren, Hazım Dağlı.
M. *P.: Halil özmen, îzzet Gener.
C. H. P . : Zeki Kumrulu, Eeşit Ülker.
BAŞKAN — 10 isim tamamlandı. Zaptedemiyen arkadaş varsa bir kere daha okutuyorum.
10 kişi olacak, (isimler bir kere daha okundu.)
Şimdi Ankara'dan başlıyoruz. İsimleri oku
nan arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. An
kara...
(Ankara seçim bölgesinden başlanarak oy
lar toplandı.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Tasnif heyeti lütfen yerini alsın.
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, tasnif neti
cesini bildiren yazıyı okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hak
kında kurulması kabul edilen Tahkikat Ko
misyonu üye seçimine (198) zat katılmış ve ne.ticede aranılan ekseriyet hâsıl olmadığından
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, okunan not
tan anlaşıldığına göre nisap yoktur. Seçimin
yenilenmesi icabetmektedir. Şu anda yeniden
nisap elde edilebileceği intibaı meveudolmadığından dolayı T. B. M. Meclisi birleşimini ya
rın, yani 10 Ekim Perşembe günü saat 10 da...
(Sabahleyin ekseriyet bulamazsınız sesleri.)
Arkadaşlar, Millet Meclisi gündemi de çok
doludur. Esasen, Türkiye Büyük Millet Meclisi
gündeminde ayrıca görüşeceğimiz mevzular
vardır. Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet
Meclisi birleşiminin yarın saat 10.00 da top
lanmasını uygun görüyorum. («Saat 10.00 da
Senato toplantısı var» sesleri.) («Saat 14.00 de
yapalım» sesleri.)
Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlar
saat 10.00 da toplanmak teklifini istemiyorlar,
yarın saat 14.00 te toplanmayı istiyorlar. Se
nato için yarın saat 14 te toplanılması hususu
müsait mi? («Müsait, müsait}» sesleri.)
O halde 10 . 10 . 1963 Perşembe günü saat
14.00 te toplanmak üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi birleşimini kapatıyorum.
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Kapanma saati : 17.55

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
DOKITZÜNCU BİRLEŞİM
9 . 10 . 1963 Çarşamba
Saat : .14
I
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay dur'un, Yüce Divana sevk evrakında görülen nok
sanlar dolayısiyle dosyasının iade olunduğuna
dalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tez' "Ö-'ÖS.'I

(3/SÎJ)

2. — Bole». Milletvekili Kâmil İnal ve 3 ar
kadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda soruş
turma açılmasına dair önergesi (4/8)
II
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
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