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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
27 Mayıs 1900 tarihinden evvelki Bakanla
ra ait iade olunan 35 dosya hakkındaki T. B.
M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi kabul olundu.
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahioğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle mücadele konu
sunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine
getirmediği iddiasiyle Başbakan Süleyman Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları hakkın
da Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini
incelemek üzere 18 üyeden bir Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu kurulması, ilgililerin yazılı
görüşlerini komisyonunun seçimi tarihinden
itibaren 15 gün içinde bildirmeleri ve komis
yonun görev süresinin seçimi tarihinden baş
laması hususları kabul olundu.

Bu komisyon üyelerinin seçimi ile,
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, T. B.
M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14
ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki Tüzük teklifini görüşmek üzere kurulan
Geçici Karma Komisyonundaki açıklara üye
seçiminin birlikte yapılması onaylanarak her
iki komisyon için üye seçimi yapıldı ise de,
oyların tasnifi sonunda çoğunluğun sağlanama
dığı, seçimlerin gelecek birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi.
Birleşime saat 15,46 da son verildi.
Kâtip
Sivas
T ev fik Kor alt an

Başkan
Başkanvekili
İsmail Arar

İv. atıp
Tunceli
Kenan Aral

BİRÎNCÎ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar
KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), Ramazan Tekeli (Urfa)

BAŞKAN — T.B.M.M. Birleşik Toplantısının 1 nci Birleşimini açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır,
görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
1. — 6 Soruşturma Hazırlık Komisyonu hak
kında Başkanlığın açıklaması.
BAŞKAN — Gündemin 1 nci maddesinde, 6
Soruşturma Hazırlık Komisyonu hakkında Baş
kanlığın açıklaması yer almaktadır. Okuyorum:

Muhterem arkadaşlar;
Gündemimizin sunuşlar kısmında yer alan 6
Soruşturma Hazırlık Komisyonu hakkında bir
açıklama yapmak zarureti hâsıl olmuştur.
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Malûmunuz olduğu üzere geçen toplantı yı
lının son aylarına doğru teşkil olunan ve seçim
leri ikmal edilen bu komisyonların, başkan, söz
cü ve kâtip seçimleri için Başkanlığımızca iki ve
yine Başkanlık emirleriyle Komisyon görevlisi
tarafından bir defa olmak üzere yapılan üç da
vete rağmen gerekli nisap sağlanamamış ve se
çimler yapılamamıştır. Bu arada komisyonların
görev süreleri de bitmiş bulunmaktadır.
Bu komisyonlardan :
1. 9/53 esas sayısı ile kayıtlı, Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, Sanayi Bakanı Mehmet
Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Millet
vekili Arif Hikmet Onat haklarında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek
üzere kurulan 18 kişilik komisyonun görev sü
resi üyelerin seçim tarihi olan 19.6.1968 tarihin
de başlamış olup araya tatilin girmesi sebebiy
le 12.10.1968 tarihinde sona ermiştir.
2. 9/59 esas sayısı ile kayıtlı, Zonguldak
Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Rafet Sezgin hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulan 18 kişilik soruşturma ha
zırlık komisyonunun görev süresi üyelerin seçi
mi tarihi olan 19.6.1968 tarihinde başlamış olup
araya tatilin girmesi sebebiyle 12.10.1968 tari
hinde sona ermiştir.
3. 9/60 esas sayısı ile kayıtlı, Zonguldak
Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Başbakan, Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel ile eski Ticaret bakan
ları Macit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu hak
larında Meclis soruşturması açılmasına dair
önergesini incelemek üzere kurulan soruşturma
hazırlık komisyonunun görev süresi, üyelerin
seçimi tarihi olan 19.6.1968 tarihinde başlamış
olup araya tatilin girmesi sebebiyle 12.10.1968
tarihinde sona ermiştir.
4. 9/61 esas sayısı ile kayıtlı, Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, Başbakan hakkında
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesini
incelemek üzere kurulan 18 kişilik soruşturma
hazırlık komisyonunun görev süresi, üyelerin
seçimi tarihi olan 19.6.1968 tarihinde başlamış
olup araya tatilin girmesi sebebiyle 12.10.1968
tarihinde sona ermiştir.
5. 9/62 esas sayısı ile kayıtlı, Zonguldak
Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Sanayi Bakam
Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel
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haklarında Meclis soruşturması açılmasına dair
önergesini incelemek üzere kurulan 18 kişilik
soruşturma hazırlık komisyonunun görev süresi,
üyelerin seçim tarihi olan 19.6.1968 tarihinde
başlamış olup araya tatilin girmesi sebebiyle
12.10.1968 tarihinde sona ermiştir.
6. 9/63 esas sayısı ile kayıtlı, Zonguldak
Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Başbakan ve Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel haklarında Meclisi
soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan 18 kişilik soruşturma hazır
lık komisyonunun görev süresi, üyelerin seçimi
tarihi olan 19.6.1968 tarihinde başlamış olup ara
ya tatilin girmesi sebebiyle 12.10.1968 tarihinde
sona ermiştir.
Bu durum karşısında bundan evvelki tatbi
katımızda da görüldüğü gibi ve şayet sayın üye
lerin bu konularda başka teklifleri yoksa, evvel
ce kurulmuş ve görev süreleri sona ermiş olan
6 aded soruşturma hazırlık komisyonlarının
münfesih addiyle yerlerine yeni soruşturma ha
zırlık komisyonları kurulması hususunu tasvibi
nize sunacağım.
Başkanlığın bu sunuş ve teklifi dışında sa
yın ürelerin her Ihanıgi başka bir teklifi var smı
efendim?
Sayın Ekmel Çetiner; komisyonların münfe
sih addedilmesi (teklifinin aleyhinde mi fbulunacaüî3inız efendim
EKMEL ÇETİNER (Zonguldak Milletvekili)
— Tevali eden durum hakkında efendim.
BAŞKAN — Duymuyorum Sayın Çetiner.
Komisyonların yeniden kurulması hakkında
mı efendim?
EKMEL ÇETİNER (Zonguldak Milletvekili)
— Arz edeceğim efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
-EKMEL ÇETİNER (Zonguldak Milletvekili)
— Muhterem senatörler, muhterem milletvekil
leri ;
Bilindiği üzere Anayasa, Meclis sıoruşiturıma•smı T. B. M. M, nin denetim yolları arasında
saymıştır. Şüphe yok ki, denetim yollarının en
önemlisMir bu. 'Doğuracağı netice sadece siyasi
mesuliyetle ilgili değil, Başbakan ve bakanların
hukukî, cezai mesuliyetleri ile ilgilidir. Nitekim
Anayasada, Meclis «oruşturmaisı için diğer dene
tim yollarından ayrı bir usul kabul edilmiştir.
90 ncı imaddesinde Meclis (soruşturması istem-
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terinin T. B. M. M. nin birleşik toplantısında gö
rüşülüp, (kararlaştırılacağını hükme bağlamış ve
parti gruplarınca (bu (hususta görüşme yapılamıyacağmı ve (karar almamıyacağını açıklamış
tır.
T. B. M. M. İçtüzüğü de (buna muvazi olarak
soruşturma şekli ve müzakerelerini kesin, 'be
lirli usullere ve müddetlere 'bağlamıştır. Meselâ,
İçtüzüğün 14 ncü ımalddesi, soruşturma hazırlık
komisyonunun raporunu 30 ig'ün içinde sayın
Başkanlığa vermesini hükme (bağlamıştır, ilgili
Başbakan ve Bakanların yazılı görüşlerini ko
misyonun seçildiği tarihten itibaren 15 gün içki
de komisyona bildirmelerini âmiridir. Bu husus
15 gün (olarak reylerinizle (kararlaştırılmıştı.
Bunlara ve Sayın Başkanlığın tebligatlarına
rağmen bendenizin takdim ettiği 4 soruşturma
açılması önergesi ile ilgili olarak 19 . 6 . 1968
tarihinde seçilmiş 4 hazırlık soruşturma komis
yonundan (hiçbirisi, değil raporunu vermek, de
ğil isoruşıturmaya başlamak, (bir defa olsun top
lanmamış, vazife taksimi dahi yapmamıştır. Bu
durum cidden (üzücü ve düşündürücüdür. So
ruşturma komisyonlarında ekseriyet iktidar
grupundadır. Bu sebeple komisyonların topla
nabilmesi ve çalışabilmesi ancak iktidara men
sup 'sayın senatör ve milletvekilleri arkadaşla
rımızın toplantılara katılmaları ile mümkün
dür.
Sayın Hükümet Başkanı aynı zamanda ikti
dar partisinin ve grupunun da başkanıdır; diğer
taraftan ısoruşturma istemi önergelerine dâhil
de bulunmaktadırlar.
Bütün bunlar ığöz önünde tutulursa, ister is
temez, zihinlerde bu soruşturmaların yapılma
sının istenilmediği, sürüncemede kalmalarının
arz edildiği intibaı hâsıl oluyor. Hatıra gelen
diğer bir nokta da şudur: Anayasanın denetim
ile İlgili hükümlerine önem verilmediği ve bu
zihniyete sahip bulunulduğu keyfiyetidir. Çün
kü bunu teyideden başka örnekler de vardır.
Meselâ, Anayasanın 88 nci maddesi; sözlü, ya
zılı soruyu T. B. M. M. nin denetim yollarından
kabul dtltiği halde, bilinmekte 'olduğu üzere bun
lara, (hususi ile yazılı sorulara hiç cevap veril
memekte ve ekseriya çok geç cevap verilmekte
dir. içtüzüğün 149 ve mütaakıp maddelerindeki
hükümlere ve sarahate, Anayasanın mezkûr hük
müne rağmen, Sayın Başbakan tarafından ce
vaplandırılması ricası ite sunduğum üç yazılı so
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ruma aradan 9 ay geçtiği halde cevap verilme
miş ve geciktirilme sebepleri de bildirilmemiş
tir.
Sayın Başbakanlığa müracaatımda veirlen
cevap da şu olmuştur: Başkanlığın vazifesi ve
yetkisi soru önergesini ilgiliye göndermek ve
tutanağa geçirtmekten ibarettir.
Bütün bunlar göstermektedir ki, Anayasanın
ve İçtüzüklerin murakabe ile ilgili hükümleri
işlememekte ve işletilememektedir.
Demokratik rejimin başta gelen esasların
dan, 'özelliklerinden birisinin murakabe olduğu
malûmdur, Anayasanın denetim ile ilgili hüküm
leri işlemediği, işletilemediği takdirde Parlâ
mentoya olan ıgüven azalır, şüpheler hâsıl olur
ve varsa mevcut şüpheler daha da artar. Bun
dan memleket ve iktidarın kendisi de zarar gö
rür. Bu, aynı zamanda rejimin selâmeti bakımın
dan da önemlidir. Bu itibarla Yüce Meclislerin
bu konuya lâyık olduğu önemle eğilmeleri ge
rektiği kanaatimi arz etmek isterim.
Bugünkü durumdan ve daha evvelki misal
lerden anlaşılmaktadır ki, Anayasanın ve İçtü
züklerin denetim ile alâkalı hükümlerinin işliyebilmesi iktidar grupunun ve basının tutumu
na bağlıdır. Böyle olunca, bugüne kadar gö
rülen tutum ve durum devam ettirilirse, bunun
sorumluluğu da kendi omuzlarında kalmakta
devam etmiş olacaktır. Aynı zamanda; İcranın
işlemleri daima Parlâmentonun murakabesi al
tındadır, Meclisler vazifelerini yapmaktadır,
her şeyimiz açıktır, gibi sık sık tekrarlanan be
yanların samimiyetine inanmak da güçtür.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Bîüftiioğlu.
Buyurun efendim.
Sayın Ülker, siz de söz istiyorsunuz. Sayın
Tahtakılıç, siz de söz istiyorsunuz,
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak Mv.) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; biz de Hükümet olarak, ku
rulmuş olan komisyonların zamanında ve hattâ
en kısa zamanda vazife taksimi yaparak kendi
lerine mevdu işleri biran evvel bitirmelerini ar
zu etmekteyiz. Zira, hükümetin bir üyesi olarak,
bizzat bendeniz dahi bir ithamın altında bulun
maktayım. Bu sebeple ithamların haklılığı veya
haksızlığı ancak yapılacak soruşturmalar so
nunda meydana çıkacağına göre, bizler de bi-
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ran evvel ithamların altından kurtulmayı, en az I de bu komisyonlara verilmiş olan süreler uzatı
arkadaşım kadar, istemekteyiz.
lacaktır. Binaenaleyh sayın arkadaşlarımızdan
Ancak, tıpkı ithamlarda olduğu gibi, ko bu istikametteki mütalâalarını da lütfen beyan
misyonların çalışmasında da mesuliyeti Hükü etmelerini istirham ederim.
mete ve onun başına yüklemenin ne kadar sa
Buyurun, Sayın Tahtakılıç.
mimî olduğunu muhterem arkadaşlarımın tak
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul Milletve
dir edeceğine kaaniim. Anlaşılıyor ki burada
kili) — iSayın Başkan, Türkiye Büyük Millet
mefhumlar arasında bir karıştırma vardır. Ana Meclisinin muhterem üyeleri; evvelâ ben Sa
yasayı tetkik ettiğimiz zaman İcranın, Teşriî
yın Başkanın haklı işaretine cevabımı arz edi
Organın ve Yargı Ormanlarının birbirlerinden
yorum.
ayrı fonksiyonları olduğu, yumuşak da olsa
Bir meselenin esası halledilmeden şekil ola
kuvvetler ayrılığı prensibinin benimsenmiş ol rak komisyonlarını yeniden seçmek veya süresini
duğunu görmekteyiz.
uzatmak bir meseleyi halletmez. Onun için ev
velâ Başkanlığın teklifiyle bu meselenin halleYüce Heyetiniz bir soruşturma hazırlık ko dilemiyeceği konusundaki mütalâalarımı arz et
misyonu kuruyor. Oylanıyor, komisyon teşekkül mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
ediyor. Prosedürüne göre toplanması, aralarında
Muhterem arkadaşlarım, bir milletvekili
vazife taksimi yapması lâzımgeliyor. Ancak,
arkadaşın Hazırlık Soruşturma Komisyonları
1961 den beri müşahede ettiğimiz şekilde, arzu
nın toplanamamasından duyduğu ıstırabı, mey
edilmiyen bir tarz içerisinde arkadaşlarımızın
dana gelecek neticeleri, denetim yollarının, ya
bir araya gelip vazife taksimi yapmaları maale
zılı - sözlü sorular bakmrmdan da aldığı yönü
sef mümkün olmuyor. Bu, 1961 den bu yana
ifade eden konuşmasını burada dinledim.
üzüntü ile müşahede ettiğimiz bir gerçek. Bu
Devlet Bakanı Sayın Müftüoğlu'nun da..
gerçek böylece durur iken son defa sayın arka
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFdaşımın vermiş olduğu bir takrir üzerine kurul
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Devlet
muş olan hazırlık komisyonunun vazife taksimi
Bakanı.
yapamamasını veya vazifesini icra için bir ara
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bir
ya gelememesini Sayın Başbakana atfı lâzımşey teşkil etmez, İnşallah onu da olursunuz, ya
gelen bir kusur halinde Yüce Heyetinize sunul
şınız müsait.
masını samimî olarak ifade edeyim ki, sami
miyetle ve hakşinaslıkla bağdaştırmak müm
Devlet Bakanı Sayın Müftüoğlu'nun, ida bu
kün değildir. Bu, düpedüz, kuvvetler fonksiyon
meselede parti grupu başkanı olarak, Başbakan
larının karşılanmasından ileri geliyor. Meclisin
olarak Sayın Demirel'e kadar tenkidin tevec
kendi iç bünyesinde yapacağı bir hususu, ta
cüh etmesinden üzüntü duyduğuna dair beya
hakkuk ettireceği bir vazifeyi icraya yükleme natını dinledik.
nin veya Meclisin kendi bünyesindeki, çalış
Muhterem arkadaşlar, üç meseleyi hallet
malardan meydana gelen aksaklıkların vebalini
meye mecburuz, işin bir centilmen tarafı var
icrada aramanın ne kadar haklı veya haksız ol
dır. Parlâmentoda bir komisyona seçilmeyi ka
duğunu zannediyorum muhterem arkadaşlarım
bul eden arkadaşın o vazifenin önemini takdir
takdir edeceklerdir.
ederek kendi üzerine düşeni yapmayı peşinen
Binnetice de bu konuşmayı o istikamette de
deruhde ettiği mânası çıkar. Şu halde evvelâ
ğerlendireceklerdir. Saygılarımı sunarım.
Türkiye'de Parlâmento çerçevesinde halledeme
BAŞKAN — Efendim, konuşacak arkadaş
lardan, kıymetli mütalâalarını serd ederlerken
sonuçta, şu istikamette de Yüce Heyetin alaca
ğı karara ışık tutmalarını rica ©derim.
Başkanlık bir teklif ile gelmiştir; bu komis
yonların münfesih addedilmesi. Yüce Heyetçe
bu teklif kabul edilirse yeni komisyonlar seçi
lecektir, yok eğer bu kabul eidilmezse, o takdir- |
—5

diğimiz mesele, bir seçimde adaylığı ve seçimi
kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi veya
Senato âzası veya Millet Meclisi âzası arkadaş
ların komisyondaki görevi Anayasanın ruhuna
ve Büyük Millet Meclisi müessesesinin ciddiye
tine göre benimseyip benimsememesi meselesi
vardır ki, bu önemlidir, istifa hakkı da açık
tır. Aday gösterildiği zaman, ben bu komisyo-
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na gelemiyeceğim, devam edemiyeceğim demek
hakkı da açıktır. Hiç bu yola gidilmiyor, komis
yonlar seçiliyor, ondan sonra da komisyonların
toplanamaması gerçeği ile kargı karşıya kalmı
yor. Bu neden böyle oluyor? Bunun nedenini
araştırdığımız zaman şöyle neticeye varıyoruz:
Biliyorsunuz ki, Anayasamız ve içtüzüğü
müz partileri ve grupları Türkiye Büyük Millet
Meclisinin, yani Senato ve Millet Meclisinin
vazgeçilmez unsurları ve çalışmasına müessir
organları olarak kabul etmiştir. Ben, Ekmel
Çetiner arkadaşımın ıstırabını şöyle anlıyorum;
icabında Adalet Partisi, çoğunluk partisi grupu başkanı olan ıSaym Başbakanın, çıkmasını
istediği bir kanun üzerinde bütün üyeleri üze
rindeki mânevi nüfuzunu, parti başkanı nüfu
zunu kullanarak, sabaha kadar hurai&fi otura
rak nasıl vazifesini yapmak gereğini hissediyor
sa, komisyonların çalışması mevzun nda da
grup başkanı, parti genel başkanı olarak - el
bette parti içerisinde yapacağı vazife vardıraynı vazife, Cumhuriyet Halk Partisinden olan
üyeler için de varittir, diğer partilerden olan
üyeler için de varittir, binaenaleyh, «komis
yonların çalışması mevzuunda da parti liderle
rinin maddî olmasa da mânevi bir .sorumluluğu
vardır» dilekleri bir işte nasıl partiyi harekete
getiriyorlarsa, istedikleri bir kanunu nasıl bir
celsede çıkarmak imkânını buluyorlarsa, bu ko
misyonlar meselesinde de parti nüfuzunu, par
ti otoritesini kullanmak suretiyle elbette netice
almak imkânını sağlıyabilirler. Bir defa bu
gerçeği tesbit etmek lâzımdır.
işin Anayasa çerçevesinden ehemmiyeti da
ha büyüktür.
Arkadaşlar Anayasamız, icra organının so
rumluluğu mevzuunda birtakım usuller koy
muştur. Evvelâ hazırlık soruşturma komisyo
nu kurulmasını düşünmüştür. Hazırlık Soruş
turma komisyonlarının vazifesi, kısmen sorgu
hâkimi durumundadır. Bir memleket tasavvur
ediniz ki, sorgu hâkimi vazifesini yapmıyor, o
memlekette elbette adalet olmaz. Onun için bu
komisyonlara seçildiği andan itibaren arkadaş
ların, hangi partiye mensuibolursa olsun, bir
bakanın itham altında hulunmanıası noktasın
dan hareket ederek veya âmme salâhiyetinin
iyi kullanılmaması noktasından hareket ederek
vazifesini gereği gibi yapması lâzımdır. Aksi
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takdirde Parlâmento fonksiyonunu yapamaz
duruma düşer. Demek ki, işin centilmen zih
niyetiyle ele alınacak tarafı, komisyona seçilen
üyelerin daha seçilirken itirazlarını dermeyan
etmedikleri takdirde bu komisyonun sorumlu
luğunu kabul etmiş olmalarıdır.
ikincisi; parti liderlerinin, grup liderlerinin
vazifesi nasıl kendi gruplarına ait veya iste
dikleri her hangi bir neticenin alınması için
otoritelerini kullanıyorlarsa elbette bu hazırlık
komisyonları için otoritelerini tıpkı Sayın Müftüoğlu'nun dediği gibi, itham altında bir Ba
kanın kalmaısmdaki mânevi üzüntüyü hallet
mesi veya bir âmme sorumluluğu altında bu
lunan bir Bakanın böyle bir sorumluluk varsa
(bunun gereği gibi biran evvel meydana çıkma
sını teminen harekette gelmesi lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, hakikaten 1961 den
beri bu soruşturma kurulları mevzuu halledilemedi, temdit, uzatma, uzatma, uzatma veya
yenisini seçme. Ben, Başkanlığın yeniden ko
misyonların seçilmesi hakkındaki önergesine ka
tılıyorum, fakat rica ediyorum, komisyona
seçilen azaların, bunun bir kanuni mesuliyet;
gerek hakanların (Sorumluluğu bakımından, ge
rek âmme işlerinde her hangi bir yolsuzluğun
olup olmadığını soruşturma bakımından ağır
bir mesuliyet olduğunu kabul ederek, devam
edip edemiyeceklerini, bu vazifeyi yapıp yapamıyacaklarını aday gösterildikleri anda beyan
etmeleri suretiyle bu müessesenin işlemesine
inıkân vermelerini kendilerinden istirham ede
rim. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) —
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyele
ri, zannediyorum ki, aynı konuda son dört, beş
sene içerisinde ya ikinci veya üçüncü defa ben
konuşuyorum. Tahmin ©diyorum ki, birçok
arkadaşlarım da ımütaaddit defalar aynı konu
yu konuştular.
önümüzde bulunan mesele daha ziyade kazai niteliği taşıyan, yasama vazifesinin yanın
da kazai niteliği taşıyan bir Meclis tahkikatıdır.
Bakan veya bakanların ısoramluluğu kanunla
ra göre ancak Büyük Millet Meclisinden geç
tikten sonra kaza organlarına intikal edebilir.
Bu usul iişletilmediği takdirde sorumluluk mü
essesesi ortadan dolaylı şekilde kaldırılmış olur.
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Bugüne Ikadarki tutum, Birleşik Toplantı iç
tüzüğünün 14 ncü maddesine göre; Meclis so
ruşturması Hazırlık Komisyonu seçiliyor, bu
seçimden sonra (komisyon çok defa vazifesini
görmüyor, 1961 den beri, benden evvel konu
şan Sayın Bakan dâhil, birçok arkadaşların
işaret ettikleri gibi, sorumluluk müessesesini
işletecek bu mekanizma 1961 den beri iyi işle
tilmiyor, ama bunun sorumluluğu hepimize
ait, arkadaşlar. GBirleşik Toplantı içtüzüğü bu
komisyonun 30 gün zarfında raporunu vermesi
ni sarih olarak emrediyor : «Komisyon rapo
runu 30 gün içinde Başkanlığa verir.» Biraz
aşağısında da : «Eğer elde olmıyan sebepler,
zorlayıcı sebepler mevcudolduğu takdirde, ko
misyon, incelemelerini 30 gün içinde tamamlıyamıyorsa gerekçesini belirterek Genel Ku
ruldan bu sürenin uzatılmasını istiyebilir. Bu
süre 30 günden iazla uzatılamaz.» Toplamı 60
gün oluyor. Aradaki bir zaımanı koymaya hak
ikimiz olmadığı kanaatindeyim. Eğer bitiremiyorsa, birinci 30 gün dolmadan evvel Yüce
Meclise durumun sunulması ve 2 nci 30 günün
kullanılması lâzım.
Şimdi, bizim çözemediğimiz veyahut yanlış
çözdüğümüz nokta şurası; ikinci 30 gün içinde
de bu iş yapılmazsa ne olur? Biz burada oy
larımızla, ikinci 30 gün zarfında bu iş yapıl
madığı takdirde de, komisyonu yeniden kuru
yoruz. Arkadaşlar, bu yanlış toir yol. Biz
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Anayasa
ya aykırı bir harekete katılmış oluyoruz. Ya
pılacak iş basittir; ikinci 30 gün de geçmişse,
şu veya bu sebeple geçirilmişse, tıpkı kanun
larda yaptığımız gibi (Bu iş sürüncemede bı
rakılmaz ilkesinden hareket ederek ikinci 30
günden sonra doğrudan doğruya konu Meclisin
gündemine alınır. Yani hazırlık soruşturması
yapılmaksızın Meclisin gündemine alınır ve
konuşulur. Zaten Meclisin konuşacağı hususda
sorumluluk değildir; hakkında bir soruştur
manın açılmasıdır. O karardan sonra asıl so
ruşturma yapılacaktır. Bütün bunlar hazır
lık safhasıdır.
Bu sebeple, Başkanlığın teklifi de bir gö
rüştür, fakat müteaddit defalar bu Meclise
bu teklif getirilmiştir, buna göre yeniden ko
misyon seçilmiştir, yeniden seçilen komisyon
lar da toplanmamıştır, toplatalmamıştır, netice
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olarak bu noktaya gelinmiştir. O teklifin de
nenmiş ve sonuç alınmamış bir teklif olması
sebebiyle, netice itibariyle son raporu dahi,
Bakan hakkında Meclis tahkikatı açılsa, açıl
dıktan sonra Meclis tahkikatını inceliyecek
komisyonun raporu dahi Yüce Mecliste son ka
rara bağlandığına göre, son merci olan Yüce
Meclisin kendisine niyabeten vazife görmek
istemiyen komisyonlar karşısında vazifesine
sahip çıkması lâzımdır, saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda.
REŞAT ÖZARDA (Aydın Milletvekili) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Müşterek
Toplantı içtüzüğünün 14 ncü maddesine göre,
Hazırlık Araştırma komisyonları en geç 30 gün
içerisinde tetkikatlannı yapmak ve tetkikatlarınm neticesini bir raporla Birleşik Toplan
tı Başkanlığına vermek mecburiyetindedirler.
Bc^'m soruşturma önergelerinden birisi
tam. 3C ay evvel verilmişti. 30 gün içinde bi
tirilmesi lâzımgelen bir işlem, maalesef 30 ay
geçtiği halde henüz bu komisyon toplanıp dos
yayı ele a'ımamış, incelemen?iş, vazifesini yap
mamıştır.
Esasen bu komisyonların işi çok laubali
şekilde ele aldıkları görevlerini yapmadıkları,
(bundan evvel dikkat nazarımı çekmiş, yine
bundan iki yıl evvel Yüce Başkanlığa verdi
ğim bir teklifle, Müşterek Toplantı içtüzüğü
nün araştırma komisyonlarının çalışmaları ile
ilgili hükümlerini değiştirecek ve bunlara ça
lışır hale getirecek değişiklikleri teklif ettim,
bu Karma Komisyon dahi, içtüzüğü tetkik edip
bir karar verecek olan bu Karma Komisyon da
hi ildi yıldan beri maalesef toplanamadı, vazi
fe taksimi yapıp bu işi ele alamadı.
Muhterem arkadaşlar, bugün memleketi
mizde birçok müesseselerde zaman zaman has
talıklar müşahade edilir. Vatandaş merakla
gözlerini Parlâmentoya diker. Bu Parlâmento
memleketin sosyal, ekonomik ve siyasal bir
çok krizlerine, hastalıklarına zamanında teş
his koyup, derman olacak bir müessesedir, fa
kat maalesef Parlâmentomuzun çalışması hak
kında kendi iç bünyesinde bir hastalığa mu
saptır.
Mecliste arkadaşlarımız büyük bir çoğun
lukla muntazaman vazifelerine devam etmez
ler, komisyonlara gelmezler, bakanlıkların
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umum müdürleri, müsteşarları günlerce ma
kamlarından Meclise taşınırlar, fakat komisyon
da ekseriyet olmadığı için hiçbir şey görüşü
lemez, onların da kıymetli zamanları israf edi
lir. Binaenaleyh, bu Parlâmento bu hastalığa
bir çare bulmak mecburiyetindedir.
Bugün zaman zaman Parlâmento dışından
bize yöneltilen ithamlar karşısında; Parlâmen
toyu, parlömanter rejimi çekemiyenler vardır,
diye onlara karşı birleşiyoruz. Ancak bizim
bu kendi devamsızlığımız ve vazifelerimizi hak
kı ile yapamamamız kendi elimizle kendi par
lâmentomuza olan itimadı sarsmaktan başka
bir netice vermiyor.
Şimdi Sayın Başkan diyorlar ki; «Müddeti
içinde görevini yapmıyan komisyonları infi
sah ettirelim ve yenisini seçelim.» bunu birçok
defalar tecrübe ettik. 1961 - 1965 yılları ara
sında btn komisyonlar böyle değildi, çalışıyor
du. Meselâ benim hatırladığım o devre içerisin
de iki Meclis soruşturması önergesi verilmiş
ti. Birisi Mehmet Baydur'un «Arpa» meselesi,
diğeri 33 lokomotif meselesi. Her iki konuda da
Komisyonlar derhal toplanmış, süratle meseleyi
tetkik etmiş ve çok kısa bir zaman içinde rapor
larını Yüce Meclislere takdim ederek müzake
renin yapılmasını sağlamışlardı. Ancak 1965
yılından bu yana tek bir soruşturma komis
yonu bir tek işi ele almamış, bir tek defa top
lanıp vazife taksimi ile görevini yapmamıştır.
Binaenaleyh şimdi burada kalkıp komisyonları
feshettirmek, yerlerine yeni. komisyon üyele
ri seçtirmek yine uzun bir müddet alacak, bir
çok defalar yapılacak oylamalarda ekseriyet
elde edilemiyecek, komisyon seçilemiyecek ve
bu dönem de böyle geçip gidecek muhterem
arkadaşlar. O bakımdan Sayın Başkanlığın bu
yola gitmemesini, ancak Meclisten bunların
müddetlerinin birer ay daha uzatılması kara
rını almakla beraber kendilerine ismen filân
gün toplantı yapınız, vazife taksimi yapınız,
diye bir tebligat yaparken bu tebligatı ismen
TRT vasıtasiyle yapmasına ve bütün Türk Mil
letine duyurulmasını ve gününde toplantıya gelmiyecek olan parlâmento üyelerinin de yine
isimlerinin TRT vasıtasiyle Türk Milletine du
yurulmasını en münasip ve en verimli yol ola
rak görüyoruz.
Saygılarımla.
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BAŞKAN — Sayın ilyas Seçkin.
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) —
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin pek muhterem üyeleri; benden evvel Bü
yük Meclise hitabeden Sayın Özarda arkada
şımın bundan otuz ay evvel verdiği bir so
ruşturma önergesi için Büyük Meclisin kurdu
ğu Soruşturma Komisyonunda iki senelik müd
detle âzalık sıfatım devam ediyor. İki sene içe
risinde bu komisyon iki veya üç defa toplan
dı. Altı ay evvel arz etmiştim Yüce Meclise,
hiçbir ciddî iş yapmadı, ondan sonra da Büyük
Meclisin, karariyle müddet uzatılması için ko
misyon feshedilmiş sayıldı, yeniden aynı ko
nuda bir komisyon kuruldu. Şimdi muhterem
Büyük Millet Meclisi Riyaset Divanının su
nuşlarından anlaşılıyor ki, daha bir sürü ha
zırlık tahkikat komisyonları vazifelerini yap
mamışlar, Başkanlık da şaşırmış, «Ne yapa
lım» diye Meclise soruyor.
Sevgili, arkadaşlarım, bu işler böyle gitmez.
Türkiye Büyük Millet Meclisi âzası ve o âza
içerisinde iktidar Partisi çoğunluğu bu konu
lan ciddiye almamaktadır. Bütün mesele bura
dan çıkıyor, iktidar Partisi çoğunluğu eğer
kendi Hükümeti üyeleri hakkında veyahut da
bir başka partinin vaktiyle Hükümet üyeliği
yapmış üyeleri hakkında verilmiş olan soruş
turma önergelerini ciddiye alsa yirmidört saat
içerisinde bu komisyonları toplar, bir hafta
içerisinde tahkikatları bitirir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir arkada
şım gülüyor; bu Hazırlık Tahkikat Komisyonu
önergesini Büyük Meclise verenleri iktidar Par
tisi yirmidört saat içerisinde Haysiyet Divanını
toplayıp partisinden ihraç etti. Ama bu komis
yonların çalışması bahis konusu olduğu vakit
hiç kılı kıpırdamıyor, koruyucu melek kanatları
nı vekillerinin üzerine geriyor ve komisyonu ça
lıştırmıyor, toplamıyor. Bendeniz üye olarak
çok gittim bu komisyonlara, başkan olarak ya
zılan yazıların hiçbirisinde iktidar Partisi me
buslarım görmedim.
Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Dahiliye
Vekili, galiba biraz evvel gördüm burada idi, bu
Meclis kürsüsünden şöyle hitabetmişlerdi vak
tiyle: «Biz hesabı Mahkemei Kübrada veririz.»
Ben onu lalettayin şaka kabilinden söylenmiş
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bir lâf zannetmiştim; demek M, bütün hazırlık
lar oraya, burada kimse hesap vermiyecek. (Or
ta sıralardan, alkışlar, sol sıralardan, gülüşme
ler.)
Şimdi... Sayın Bakan, gülmeyin, ağlıyacak
bir durumdur bu, Sayın Bakan ağlanacak bir
durumdur Meclisin bu hali. Yoksa arkadaşlar
bu işe İktidar Partisi çoğunluğu önem verse onbeş gün içinde raporlar buraya gelir. Suçlu suç
suz, benim şaştığım nokta hakkında hazırlık tah
kikatı açılması için önerge verilen vekiller de
lâlu ebkem sandalyalarında devam ediyorlar.
«Yahu ben suçlu gezemem, şu Meclis bu işi bi
tirsin» deyip de bu kürsüye çıkmıyor. Asıl en
teresan olan tarafı bu. Bir vekil hakkında tah
kikat önergesi verilecek, üç sene Meclise elini, ko
lunu sallaya sallaya girecek, ne kamu oyundan,
ne Meclisten en ufak bir hassiyet görmiyecek.
Nasıl şey bu arkadaşlar, nasıl şey bu... Bu vekil
ler nasıl gezebiliyorlar memlekette, nasıl vazi
fe yapabiliyorlar? Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hakkında Hazırlık Tahkikat Komisyonu
kurduğu bir vekil otuz ay gezemez arkadaşlar,
gezemez arkadaşlar! (Soldan «Sen nasıl gezi
yorsun?» sesleri.) Verin eğer varsa beni de,
herkes hesabını görsün, Mahkemei Kübraya kal
masın, verin. Ama arkadaşlar, bu işi ciddî bir
Devlet idaresi zihniyeti ile bağdaştıramadığım
için, özür dilerim, yani eğer biraz mütehevvir
konuşuyorsam özür dilerim, içim sızlıyor ve Bü
yük Meclise karşı vatandaşın itimadı bu gibi se
beplerden dolayı azalıyor arkadaşlar, işleri cid
diye alalım.
Benim Riyaset Divanından istirhamım; va
zifesini yapmıyan komisyonlar feshedilmiş sayıl
sın, bir. Yeni komisyon derhal seçilsin ve biz
derhal bu komisyonlar çalışmadığı takdirde ce
zai müeyyide ne bulacaksak, Büyük Meclis iç
tüzüğünü yeniden bu bakımdan ele alsın ve cid
dî müeyyideler koysun; yoksa bu işler böyle la
ubali hareketlerle yürümez. Saygılarımı arz ede
rim.
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Müftüoğlu, buyurun.
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım; haddizatında bir
usuli müzakerede Hükümetin bir üyesi olarak söz
almamak icabediyor. Burada yapılması lâzım-
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gelen de şudur: Sayın Riyaset doğrudan doğru
ya hazırlık komisyonlarının müddeti içerisinde
vazifesini yapamaması muvacehesinde düşünmüş
ler taşınmışlar bir yol tesbit etmişler. Diyorlar
ki: «Muhterem, arkadaşlar, şöyle bir vakıa var,
hazırlık soruşturma komisyonları müddeti içeri
sinde vazifesini yapmamışlar, Diz Riyaset olarak
şunu uygun bulduk, bunu Heyetinize takdim edi
yoruz. Ya bunu kabul edersiniz veya muhterem
üye arkadaşlarımızın ayrı teklifleri varsa onlar
müzakere edilir, teklif haline gelirse Heyetinizin
tasvibine arz olunur, Heyetiniz hangisini kabul
ederse bu şekilde bir çıkış yolu bulunur.» Arz
olunan, takdim olunan sunuşun gaye ve maksadı
bu.
Ancak burada şahit olduğumuz vakıa da şu:
Birçok sayın arkadaşım diyemiyeceğim, iyi bir
şeydir bu, bâzı sayın arkadaşlarım bunu bir fır
sat vesile ittihaz ederek Hükümeti yıpratmak,
Hükümeti tenkid etmek ve Hükümet üzerinde
birtakım şüpheler ve ithamlar yaratma yarışı
içerisine rahatça girebiliyorlar. Bu suretle de
görüşmeler ve konuşmalar mecrasından çıkıyor,
bir nevi kötü bir Hükümet imajı yaratabilmek
gayretlerinin içerisine yenileri ekleniyor. Bu
sebeplerle ister, istemez bu tartışma içerisinde
cevap vermek lüzumu kendiliğinden hâsıl olu
yor.
Şimdi aziz arkadaşlarım, mesele ne? Sayın
Tahtakılıç arkadaşım buyurdular ki, «Sayın Baş
bakan bir kanunun çıkmasını arzu ettiği zaman
gelirler burada otururlar sabahlara kadar, ka
nun çıkar.» dediler. Yani gerek bu arkadaşımı
zın, gerek diğer arkadaşlarımın demek istediği
şey şu: Sayın Başbakan nasıl kanun müzakere
lerinde burada oturuyorlar, müzakereyi takibediyorlarsa komisyonlarda da aynı şeyi pekâlâ
yapabilirler.
Aziz arkadaşlarım, size şunu ifade edeyim;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde zannedi
yorum ilk defa olarak A. P. Hükümeti zamanın
da Parlâmento ile Hükümet arasındaki müna
sebetleri ve Parlâmento çalışmalarını yakından
takibedebilmek için bir Devlet Bakanı ilk defa
olarak bu işle tavzif edilmiştir, bilebildiğim kadariyle. Demek M, Adalet Partisi iktidarı Mec
lis çalışmalarına ve Meclis faaliyetlerine, daha
önceki iktidarlarla mukayese edilmiyecek şekil
de büyük bir önem ve büyük bir değer* vermek
tedir.
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Şimdi eğer biz burada bilhassa hasırlık so
ruşturma komisyonlarının vazife ve faaliyetleri
ni, Meclisin kanun çıkarma vazife ve faaliyetle
riyle birlikte biribirine müsavi tutarsak zannedi
yorum Anayasanın 90 ncı maddesi muvacehe
sinde yanlış istikametlere sürükleniriz. Nedir
Anayasanın 90 ricı maddesi? Anayasanın
90 ncı maddesinin son bendinde aynen :
«Meclisteki siyasi parti gruplarında, Meclis
soruşturmasiyle ilgili görüşme yapılamaz
ve karar alınamaz.» diyor. Demek ki,
bu soruşturmalarla
ilgili olarak gruplar
ne bir görüşme yapabilirler, ne de bir karar
alabilirler. Şimdi böyle bir espri içerisinde Sa
yın Başbakanın veya birBakan arkadaşımızın bu
komisyonları toplaması, toplanan komisyonların
huzurunda hazır bulunması, hele hele bunu vazi
fe taksiminden itibaren, sırf komisyonlar toplan
sınlar, vazife taksimi yapsınlar esprisi içerisin
de - ki bugün ifade edilen şey budur - orada ha
zır bulunmaları zannediyorum bu espri ile pek
kolay kolay bağdaşmaz. Kaldı ki, bu arkadaş
larım bunu samimiyetle' ifade ettiler. Ancak
ben size söyliyeyim; böyle bir davranışın içeri
sine bugün veya yarın her hangi bir Bakan ar
kadaşım veya her hangi bir Başbakan gittiği tak
dirde bunun birtakım suizanlar tevlidedeceğini
ben size bugün, ifade etmek isterim. Anayasada
siyasi parti gruplarında görüşme ve karar alma
meselesi mevzuubahsolmadığı, menedildiği halde
bir Bakan kendisi hakkında yapılan bir hazırlık
soruşturması Komisyonunda hazır bulundu, va
zife taksiminden itibaren meseleyi takibetmek
suretiyle oradaki milletvekili arkadaşlar üzeri
ne bir nevi baskı kurdu, diye türlü şikâyetlere
konu olabilir. Binaenaleyh, meseleyi tek yönlü
mütalâa etmek ve bu yönden Hükümete birta
kım imâlarda bulunmak zannediyorum doğru
değil.
Kaldı ki, Anayasamız murakabe hakkını doğ
rudan doğruya teşriî organlarımıza vermiştir. E,
bu konuşmalar muvacehesinde insan gayriihtiyari soruyor, diyor ki; ne zamandan beri teşriî
organlar murakabe vazifesini kullanmak için ic
ranın vesayeti altına girmişlerdir? Böyle bir şe
yi biz kabul etmeyiz muhterem arkadaşlar. Ve
böyle bir kanaati olan arkadaşım varsa bu kana
atlerinin yanlış olduğunu da huzurunuzda ifade
etmeye mecburum. Binaenaleyh, doğrudan doğ
ruya Parlâmentonun ve parlömanterlerimize
— 10
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mevdu bir hakkın kullanılışının, hele hele Ha
zırlık Soruşturma Komisyonu gibi faaliyetleri
içerisinde olan mevzularda, siyasi parti grupla
rının bir araya gelerek görüşme ve karar alamıyacağı mevzularda, sis bu komisyonları toplamıyorsunuz diye veya toplantılarda hazır bulun
muyorsunuz diye Hükümete vâki tenkid ve ta
rizlerin haklı olmadığını muhterem arkadaşları
mın da kabul edeceğine inanmaktayım.
Burada bir hususu daha tavzih etmeye mec
burum. Sayın içişleri Bakanı arkadaşım; - hafı
zam Ibeni yanıltmıyor ise - «biz hesabımızı mahkemei kübrada veririz» dememişti, «Biz hesa
bımızı mahkemei kübrada da vermeye hazırız.»
demişti. Bu bir inanç, bu !bir iman meselesidir,
istiyen inanır, istiyen inanmaz. Saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın (Mehmet Ali Arsan.
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı Milletve
kili) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
üzerinde konuştuğumuz ve değerli arkadaşları
mın beyan ettiği değişik görüşler meseleyi kö
künden halledecek nitelikte görünmemektedir.
Mesele, Sayın Bakanın da arz ettiği gibi, za
man zaman siyasi bir mecraya doğru kaymaya
başlamıştır. Mühim mesele bu (komisyonların
nasıl çalışacağı veya nasıl çalıştırılacağı mese
lesine dayanmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, komisyonlar Mec
lisin, yani Meclis faaliyetlerimizin bir parçası
dır. Milletvekilliği ve senatörlük, haftada üç
gün Umumi Heyet toplantılarına iştirak edip
burada var olmak ve ondan sonra buradan ay
rılmak demek değildir. Bir Meclisin, gerek ge
nel kurulariyle, gerek komisyonlariyle, gerek
Meclise yöneltilmiş vazifeleri deruhde etmek
mesuliyetinde bulunan parlömanberleriyle topyekûn bu duygu ile donanmış olmaları lâzımdır.
Hergün kamu oyumuzda Parlâmentonun sey
retmiş olduğu çalışma sistemi münakaşalara,
tenıkidlere yol açmaktadır. Zaman zaman Par
lâmentoya karşı yöneltilen ithamların sartliği
göz önüne alındığı zaman Parlâmento gerçekten
vazifesini yapmıyor duruma düşüyormuş gibi
halkoyunda bir kanaat uyandırmaktadır.
Şimdi bunun sebepleri; 30 ay evvel verilen
bir araştırma, tahkikat önergesi var, 30 ay son
ra değil görüşülmek, komisyonun üyeleri dahi
toplanmıyor ve tekrar geliniyor deniyor ki,
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efendim bunu daha uzatalım ve bu 30 ay için
de Hükümeti teşkil eden sayın, değerli, belki
suçlu, belki suçsuz üyeler suç altında bulundu
ruluyor ve kendi camialarında sayın bakanlar
kambur üstüne kambur gibi birtakım ithamlarla
vazifelerini deruhde ediyorlar. Yüce Parlâmen
tonun ve sayın milletvekillerinin bir dcra mev
kiinde olan Sayın Hükümet üyelerinin bu vazi
yette vazifelerine devam etmesini arzu etmesi,
asgari Parlâmentomuzun muvaffak olmaması,
kamu oyunda bu müessesenin iflâs etmiş ka
naatini uyandırmaya yardımcı oldukları yönün
de bir 'kanaat bendenizde uyanıyor.
Şimdi tasavvur ediniz; biz de bir kaç komis
yonda üye olduk, komisyonlara gidiyorsunuz
kimse gelmiyor. E, bunun mesuliyeti kime ait
tir? Başkanlık Divanı yazı yazıyor, sayın üye
ler iştirak etmiyorlar. Ama şu demokratik ni
zam içerisinde Meclislerimizde komisyonların
çalışma mesuliyetlerinin en büyüğü de hiç şüp
hesiz ki, bu Mecliste grupu fazla olan, yani ço
ğunlukta olan partilere düşmektedir. Bugün
komisyonlarımızda seçimler yapılırken, bugün
iktidarda bulunan Adalet Partisinin sayın üye
leri çoğunluktadırlar.
(Sayın Bakan 'burada arz ettiler; grup kararı
alınamaz, dediler. Bu anlamda değil. Elbette ki
bu 27 Mayıs Anayasasından sonra Anayasamı
za girmiş yeni bir usuldür. Bu usul, gruplar
da partizanca davranışlar neticesinde birtakım
suiistimalleri örtme gerekçesiyle grup karan
alınmaz esprisine dayanmaktadır. Halbuki ko
misyonların çalışması bakımından gruplar üye
lerine tebligat yapıp, (komisyonlara devam et
tirip nrüsbet veya menfi neticeye vardırılması
için gruplar bir karar alamazlar diye ortada
bir espri yoktur. Bu vazife, Genel Kurula de
vam etmiyen sayın üyelerin, komisyonlara da
devam etmiyen, (çünkü komisyonlar da Meclis
çalışmalarının bir devamıdır, aynı Genel Kurul
gibidir) 'Sayın üyelerin kendi mesuliyetleri, mil
letvekilliği ve senatörlük mesuliyetleri onların
o komisyonlara gidip o vazifeleri de devam et
tirmesini icabeder. Burada bizim bir içtüzü
ğümüz vardır; Meclise üstüste üç defa devam
etmiyen milletvekilinin aylık ve ödenekleri
kesilir. E, Meclis Başkanlık Divanı bir karar ge
tirebilir; komisyonların muayyen zamanlarda
toplanmasını istiyebilir, bu komisyonlara se— 11
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çilen arkadaşlarımız eğer vazifelerini yerine getirmiyorlarsa onlar hakkında da birtakım cezai
müeyyidelere başvurabilir. Veyahut da devam
etmiyen sayın üyelerini, - iSayın Reşat özarda'nın arzu ettiği gibi - radyo ve basın vasıtasiyle «milletvekilliğinin ve senatörlüğün vecibele
rinden olan komisyon çalışmalarına iştirak et
miyen sayın üyeler» diye kamu oyuna lanse
edelbilir. Bu Meclisler çalışmalıdır. Şayet bu
Meclisler çalışmaz, bu Meclisler birer miting
meydanı gibi siyasi partilerin sen ben kavga
larının çekişme yeri olursa o zaman bu Parlâ
mento vazife yapamaz. Halk, bu Parlâmentodan
beklemiş olduğu vazifeyi göremez. Bunda Hü
kümeti suçlamak yersizdir. Hükümet, neticede
İktidar grupunun bir parçasıdır, muhterem üye
ler arasından kurulmuş icra mevkiine geçmiş
insanlardır. Ama iktidarda bulunan, çoğunluk
ta bulunan grupun yöneticilerine birtakım va
zifeler düşmektedir. E, şimdi «Biz grupuz, ka
rar alamıyoruz, komisyon çalışmalarını yaptıramıyoruz» Şimdi bunları münfesih addettire
lim. iSaym ilyas Beyin dediği gibi, biraz po
lemik oldu ama, öbür dünyada biz hesap ver
meye hazırız, mahkeme-i kübrada gibi filân.^
Böyle bir polemiğe girmek istemiyorum, ama
Birtakım suçlar vardır, Sayın Hükümet suç al
tındadır. Ben Türk Hükümetlerinin suç altında
bulunmasını arzu eden bir insan değilim.
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun
Milletvekili) — Suç altında mı, yoksa itham
altında mı?
MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — İtham
var, itham altında, tavzih ediyorum. Bu, kamu
oyunda suçluluk psikolojisi altında da bulu
nabilir, itham altında da bulunabilir, bunu an
latmak için ferden ferda herkese meseleyi izah
etmek lâzımdır, iktidarları itham altında bu
lundurarak elbetteki bilvesiyle hakikat olmıyan (belki hakikattir, belki hakikat değildir).
meselelerde her gün yıpratmak hakkı ne benim,
ne muhalefetin, ne de iktidarın kendisinin hak
la değildir. Ortaya hakikatler gelsin, bu komis
yonlar çalışsın.
Bu hususta Yüce Başkanlığa bir teklif j ver
dim. Komisyonlara devam etmiyen, süreleri
içinde vazifesini yapmıyan ve mâkul mazeret
lerle gerekçesini izah ederek ısüre uzatma tale
binde bulunmıyan muhterem komisyon üyele-
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rinin, aynı Meclislerin genel kurullarına de
vam etmiyen milletvekilleri gibi, üç oturum
dan sonra basın ve radyo vasıtasiyle vazifeyi
yapmıyan milletvekilleri olarak kamu oyuna
arz edilmesini ayrı bir teklif olarak sunuyorum.
Başkanlık Divanının bunları münfesih kabul
ettirmek teklifine iştirak etmiyorum. Onu da
teklif olarak arz ediyorum; bu komisyon yine
bir ay devam etsin, bir ay içinde süratle mese
leyi halletsin. Diğer gelecek olan arkadaşları
mız da yine [milletvekilleridir. Aglolan bu ko
misyonları çalıştırmaktır. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi) — Çok muhterem ar
kadaşlar* komisyonun bir üyesi olarak ben de
bildiklerimi arz için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum.
Muhalefete mensup arkadaşlarım meseleyi
burada bir Hükümet sorumluluğu olarak ve
onunla işbirliği eden Adalet Partisi grupları
olarak tamamen bizlerin üzerine yıkmaya çalış
tılar. Mesele böyle midir? Tabiî konuşanla
rı kastediyorum. Böylt midir? Şurada'müsta
kil bir meclis ve meclislerimiz var. İcra organı
ayrı, teşrii organlar ayrıdır. Peki hal böyle iken
bunun üstüne inzimam eden bir ikinci hukukî
mesele vardır, onu siz daha iyi bilirsiniz. O da
bu gibi meselelerde hiçbir grupun kendiliğin
den toplanıp bu gibi işleri müzakere ile kendi
gruplarında bir karara varamıyacağını Anaya
sa emretmektedir. O halde Adalet Partisi Grupu Hükümeti müdafaa için kendileri ayrı ayrı
toplanmış da veya birlikte toplanmış da bu me
selede suç var veya yoktur diye bir müzakere
ye mi girmiş? Hayır. Sizler girebildiniz mi?
Yine hayır.
O halde bu evvelce altışar kişilik ve bugün
on sekizer kişilik yedi tane toplanan komisyon
ların toplanmaması meselesi yalnız iktidar par
tisi olan Adalet Partisi gruplarının mı günahı
dır veya onların burada toplanmasiyle vücuda
getirdikleri çoğunluğun günahı mıdır?
Nedir bu komisyonlardaki üye adedleri?
Evvelce altışar iken, yani, altı senatör, altı mil
letvekili iken sonradan Başkanlığın aldığı ka
rarla, ki, bu karar da sizlerin talebiyle olmuş
tur, küçük partiler burada temsil edilemiyor
— 12
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ve Anayasanın âmir hükümlerine göre temsil
edilmesi lâzımgelir, üçerden altı kişilik heyet
lerde büyük parti grupları temisl ediliyor, kü
çükler temsil edilemiyor diye vâki şikâyet üze
rine Başkanlık meseleyi tezekkür etmiş, geçen
sene bu maksadı temine matuf olarak Başkan
lık Divanınca bunların üye sayılarının 18 e
çıkarılması derpiş edilmiş ve Heyeti Umumiyeye sunulmak suretiyle bu heyetler de 18 e çı
karılmıştır. O halde bu 18 kişilik heyetin 9 u
değilse 8 i muhalefete mensuptur. Bunu siz de
bilmektesiniz. 8 tane muhalefet partilerinden
üyeler gelmiş de dokuzuncuyu teşkil edecek ik
tidar Partisinden bir kişi gelmemiş midir bu
komisyonlara? İnsafınıza sığınarak arz ediyo
rum, göreceksiniz M, iktidar Partisinden de
gelen kişiler, dosyayı tetkik ederseniz muhale
fetten gelen insanlardan daha az değildir, im
zalarımız da vardır. Sayın Seçkin bunu tetkik
etmiş de mi kürsüye getirmiş acaba, mütemadi
yen İktidar Partisi Grupuna yüklüyor ve «so
rumlusunuz, sorumlusunuz» diyor. Kim sorum
lu? Eğer sorumlu bir müessese varsa onun ifa
desiyle arz edeyim, topyekûn sizlersiniz ve topyekûn Meclistir ve Meclisin mânevi şahsiyeti
dir.
Grupunu siz sorumlu kıla
#j Adalet Partisi
caksınız, muhalefete mensup arkadaşları so
rumsuz kılacaksınız, nerden çıktı bu mantık?
Kendisi bu komisyonlardan birine üye midir
bilmiyorum, gelmiş midir acaba her seferinde,
imzası var mıdır? Zannediyorum hayır. Ama
buraya çıkıyorlar her şeyi bir polemik mev
zuu yapıyorlar. Hükümetle Adalet Partisi Grupunun ne alâkası var? (C. H. P. sıralarından
«A, hiç alâkası yok!» sesleri) Yani eğer Hü
kümeti biz sorumluluktan kurtarmak istiyor
sak neye kaçalım bundan? Sizlerle beraber ya
palım. Kaldı ki, suçlu haline getiriyorlar. Siz
gelirsiniz, itham, itham, itham; hep her şeyi
buraya mevzu olarak getirirsiniz. O kadar M
muhterem arkadaşlarım, soya fasulyesinin fiya
tı mevzuu bir gensoru olacak kadar buraya ge
tirilmiştir. Olur mu? (Gürültüler, «olur, olur»
sesleri) Olmaz, işte olursa bu komisyonları her
gün biraz daha artırırsınız ve netice itibariyle
kimseyi getirmez hale getirirsiniz.
İSMET KAPISIZ (Konya Milletvekili) —
Tabiî olur, neden getirilmesin?
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leşiyor. Bu, sizin hüsnüniyetinizi mi ifade eder,
yoksa benim partimin ve benim grupumun ar
kadaşlarının hüsnüniyetini mi ifade eder? Grö
rüyorsunuz ki, kendisinin reyleriyle, kendi Hü
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
kümetini veya kendi Hükümetinin bir vekili
Bunun adına murakabe denilmez. Millet Partili
ni, kendi hakkında gensoru verilmesi için müs
lere de arz ediyorum, orada tahammül edeme
pet rey kullanacak kadar müspet düşünen bir
diler konuşmama. Buraya 545 sayfalık gensoru
grupun mümessili bulunmaktayım.
getirirler. Nedir bu? Bir kitabı alırlar, bir dos
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) —
yayı alırlar, önüne bir gensoru derler, oturur
Bu komisyonlar sizin reylerinizle kurulmadı,
lar kitabı okurlar. Sonra ne olur biliyor mu
Anayasaya göre kuruldu.
sunuz? O kadar gayriciddî bir davranışın içine
BAŞKAN — Sayın Seçkin, oturduğunuz
girersiniz ki, bu gensoruyu veren sizler gelip
yerden müdahale etmeyin efendim, istirham
şurada topyekûn bulunmanız icabettiği halde
ediyorum.
ya beş kişi, ya sekiz kişiyle temsil edersiniz
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
ve gensoruyu zorla Okutmaya kalkarsınız. So
Suçlu gezen bakanlar... Muhterem arkadaşlar,
ruyorum arkadaşlar, bu mudur murakabe? İn
şu Halk Partisinin zihniyetini ben bir türlü
saf edelim, eğer böyle murakabe yapılacaksa
anlıyamıyorum. Nedir Alİah aşkına, ortada bir
bunun arkası gelmez. Ama görüyorsunuz ki,
tahkikat yapılacak, suçlu olup , olmadıklarını
siz de bu murakabenin çıkar tarafı olmadığını
kendileri çok daha iyi bilir, fakat burada kür
anladınız ve artık bu gibi meseleleri gensoru
süde geliyor muhterem arkadaşım, suçlu gezen
olmaktan vazgeçerek getirmiyorsunuz. Bu ba
bakanlar diyor. Demek ki, bu yedi tane gen
kımdan size teşekkür ederim.
soruda ismi geçen bakanlar, muhterem Halk
Partisi Grupuna göre ve o arkadaşlarıma göre
Bizim görüşümüze göre anlayış budur. Bu
suçludur arkadaşlar. Böyle midir insafınıza sı
rada bir hakkın suiistimali bahis mevzuudur.
ğmıyorum?
Bu arkadaşlar suçlu mudur? De
Evet, Meclis her zaman Hükümeti murakabe
mek
ki,
bu
arkadaşlar
kendi kendilerini hâkim
eder, doğrudur, etmesi lâzımgeldr. Hattâ siz >
etmezseniz kendi grupum, kendi Hükümetini telâkki ediyorlar, yani kendi kendilerine hü
küm verebiliyorlar. Tabiî bunların mantalitemurakabe etmeye muktedirdir ve vazifesidir.
sine göre temyiz de yok. Yani bir parlâmento
Fakat işi ciddiye almak suretiyle bunlar olur
üyesinin çıkıp da buraya, bu vekilleri «suçlu
arkadaşlar. Buraya gelip de her meseleyi bir
dur» diye damgalamaya bilmiyorum hakkı var
hakkın suiistimaline gidecek şekilde kürsüye
getirirsiniz, komisyon komisyon üstüne kuru mı? Ve bu fikrin, bu düşüncenin insafla kabili
telif bir haklı tarafı var mı? Ama söylüyorlar.
lur, o kadar kendi grupum tevakki etmiştir ki,
bu meselelerde, «aman muhalefet murakabeden
Ben de bütün arkadaşlardan istirham edece
kaçıyor demesin» diye bir çok olur olmaz me
ğim, benim gibi bu komisyona üye olan arka
selelerinizde hırgür çıkmasın Mecliste diye
daşlardan rica edeceğim, gelelim arkadaşlar,
«evet» demiştir, müspet rey kullanmak suretiy
bu ağır ithamlardan kurtulalım. Zaten suçlu
le bu komisyonların kurulmasına imkân ver
olmıyan kimseleri, burada kürsüde suçlu diye
miştir. Hüsnüniyet budur işte.
cek kadar peşin hükümle gelen arkadaşlara
Görüyorsunuz ki, benim grupum hayır dedi karsı, gelelim ve kendileri yarıdan bir eksiktir
ği zaman hiçbiri buraya gelmez bunların. Bu
bu komisvonlarda, kendilerinden de rica ediyo
kudret sizde yoktur, getirecek kudret rey iti rum, kendileri de gelsin, tam kadro ile burada
bariyle yoktur, ama buna rağmen muhterem
bulunsunlar, görecekler ki, Adalet Partisinden
muhalefetin belki haklı tarafı da vardır, bel
de en aşağı üç - beş kişi, hiç olmazsa üç - beş
ki, efkârı umumiyede başka şekilde bu mese
kişi. en aşağı üç - beş kişi gelmek suretiyle ekleler anlaşılır, itham altında kalınmasın diye,
seriveti temin edeceğiz ve belki orada bu sözü
zararı yok diyoruz, en basit meselelerde dahi
«sövliven arkadaşlarım görecekler ki, Adalet
çok hüsnüniyet gösterip peki deyip, parmak
Partisi Grunu yine orada ekseriveti teşekkül
kaldırmak suretiyle koskoca grup sizinle bir
ettirecek ekseriyetle onların üyeleri orada buBAŞKAN — Sayın Kapısız lütfen müdaha
le etmeyin. (C. H. P. sıralarından «olur, olur»
sesleri) Efendim, müdahale etmeyiniz.
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lunacak ve zannediyorum bu itham eden sözle
rinden de biraz mahcubiyet duyacaklar. Gele
lim, yapalım, eğer suçlu ise görecekler ki, yi
ne bu arkadaşlarıma ben kemali samimiyetle
arz edeyim, hiçbir Adalet Partili üye de, eğer
suç varsa, suç unsuru varsa, hiçbir zaman bun
lar kendi Hükümetinin üyesidir diye, suç yok
tur yoluna gitmiyecektir, sapmıyacaktır.
Parlâmento çalışmıyor, Parlâmento vazifesi
ni yapmıyor diyecek kadar ileri gittiler. Ne
imiş? Şurada yalan yanlış meseleleri buraya
getirmek suretiyle bâzı...
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) —
Nereden biliyorsun?. (Nereden biliyorsun) ses
leri.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlardan tek
rar istirham ediyoruın, oturdukları yerden sa
yın hatibe müdahale etmesinler efendim, lüt
fen oturduğunuz yerden müdahale etmeyin
efendim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
Bâzı meseleleri buraya 'getirirler ve Adalet Par
tisi Grupundan 'olan arkadaşların da reyleriyle
«peki» denilir ve bir (soruşturma komisyonu ku
rulur. Bu komisyonların çalışıp çalışmaması
mevzuu, az evvel arz ettiğim, kendilerinden faz
la bizim grupumuzun mesuliyeti içinde değil
dir, olsa 'olsa birlikte mesuliyet içine girilir ve
bu mesuliyetin ihiç değilse yarısı kendilerine,
yarısı bize düşer; hepsi bize değil, bunu burada
konuşan arkadaşlarım (da bilir.
Bunu bir yana bırakalım, meseleyi şu yön
den ele alalım:
Muhterem arkadaşlar, meclislerin çalışması
yedi itane bakan hakkında soruşturmadan mı
ibarettir? Meclislerin binbir türlü işleri vardır.
Bunları bu muhterem arkadaşlarım da bilir.
Araştırma komisyonları bunlardan bir tanesi
dir ve cüzi bir tanesidir. Meclisleri tutup da ef
kârı umumiye karşısında, çalışmıyor gibi göster
mek, «Çalışmıyor» demek, «Meclisler vazifesini
yapmıyor.» demek doğru mudur? Bukomisyonlalara gelen veya gelmiyen arkadaşlar itham edile
bilir, fakat meclislerin topyekûn mânevi şahsiye
tini, bu komisyonlara bâzı arkadaşların gelmeme
si dolayısiyle, küçük düşürecek şekilde burada
umumi bir ifade kullanılması da, takdirlerinize
arz ediyorum ki, iyi bir düşüncenin mahsulü de
ğildir. Meclisler çalışmaktadır, meclisler çalışa
caktır,
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Muhterem arkadaşlarımdan ben şunu istir
ham ediyorum, bundan sonra olur olmaz mese
lelerde, ufak tefek meselelerde, ki Meclislerin
nasıl murakabe hakları vardır, bunları kendile
ri pekâlâ biliyorlar, o murakabe yollarına gitmdk suretiyle bir soruşturma mevzuuna götü
recek kadar bu işi çoğaltmasınlar ve bu, ken
dilerinin şikâyet ettiği gibi Meclislerin çalışma
masını değil çalışmasını da temin 'edecektir, gen
soru bakıımından, soruşturma bakımından temin
edecektir. Sayfalarca ufak tefek meseleleri, 89
ncu maddeye sığınmak suretiyle, kürsüye geti
ren arkadaşlar bunun vebalini elbet taşımakta
dır. Aylarca Meclisi çalışamaz 'hale getiren ken
dileridir. Memleketin bir sürü kanunlarını, ha
yati kanunlarını burada müzakere edilip çıkmaz
hale getiren kendileri olduğu halde bugün ba
kıyoruz ki, Meclisin çalışamaz hale gelmesinden
yakmıyorlar. Bunu benim grupumdan bir kimise yapmamıştır. Görüyoruz ve kendilerine bu
bakımdan teşekkür ediyoruz M, artık bu sayfa
larca gensorunun zamanının geçtiğini, efkârı
umumiyede bunun hiç de hoş karşılanmadığını
idrak eden arkadaşlarım, arttık 89 ncu madde
nin çalıştırılmasında bir fayda mülâhaza etmiyerek bundan tevakki etmektedirler. Kendile
rine bu bakımdan 'teşekkür ederim.
Hürmetlerimi takdim ederim. (Soldan al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın ilyas Seçkin.
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) —
Muhterem Başkan, pek muhterem arkadaşla
rım, söz almak niyetinde değiMim, ama gerek
Sayın Bakan, gerek iktidar grupuna mensup
bir muhterem 'senatör arkadaşım burada, bil
hassa bendenize söylemediğim lâfları söylemiş
»gibi göstermek çabasına düştüler, onun için söz
aldım.
Bendeniz Büyük Meclise mâruzâtta bulu
nurken «Bu konuda Hükümet suçludur» deme
dim. «Hükümetin bâzı vekilleri ^hakkında So
ruşturma Hazırlık Tahkikatı Komisyonu kurul
muş, hâlâ vekillik yapmaya devam 'ediyorlar,
üç seneden beri en ufak hassasiyet görülmedi»
dedim.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, önerge verilmiş,
komisyon kurulmuş, komisyonu ekseriyet partisinin mensupları çalıştırmıyor. 18 kişilik ko
misyonda 10 kişi ekseriyet partisinden,
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Altı ay evvel Büyük Meclise bir maruzatta
bulundum, dedim ki, «Ben bu Tahkikat Komis
yonunun üyesiyim, toplantıya bir defa gittim,
tesadüfen ekseriyet oldu. 'İktidar Partisi men
supları arasında konuşulan şu: E,, bu vaktiyle
konuşulmuş, tahkikat yapmadan rapora bağ
lıyalım, dediler.» Geldim bunu Meclise söyle
dim ve o zaman Komisyonun Başkanı da «Böyle
bir konuşma olmadı» diyemedi, bu kürsüye
benden sonra çıktı «Böyle bir şey olmadı» diye
medi.
Şimdi arkadaşlar, bunu ne için arz ediyo
rum? Dün akşam evimde, bir Meclis soruştur
ma önergesi hazırlamak için masama oturdum,
sanki bugün bu işler konuşulaeakmış gibi, ak
lıma gelen şu oldu: Bundan evvel, dört senedenberi kurulan dört tane Hazırlık Tahkikatı
Komisyonu çalışmadı, e, ilyas Seçkin sen bu
nu niye hazırlıyorsun, niye emeğin boşuna gidi
yor, şeklinde muhakeme ettim kendi kendime.
Yani mebuslara çalışma şevki gelmez, Meclis
de murakabe vazifesini yapamaz. Kamuoyu
önünde hiç kimsenin, «T. B. M. M. çalışamıyor»
imajını vermek haddi ve hakkı değildir.
Sevgili arkadaşlarım, Sayın Kalpaklıoğlu
hukukçudur. Burada bir yanlışı düzeltelim: Bu
önergeler verilmiş, iktidar partisi de lütfetmiş.
elini kaldırmış, rey vermiş ve komisyon kurul
muş böyle şey yoktur. Bu komisyonlar Anayasa,nm hükmüne göre otomatikman kurulur, Sa
yın Kalpakhoğlu. Siz lütfedip de komisyon
kurmak için rey vermediniz. T. B. M. M. Bir
leşik toplantısında bir üye önerge verdi mi ko
misyon otomatikman kurulur. Yoksa siz, ohoo...
Sizde bu zihniyet varken, 4 yıl komisyonu ça
lıştırmayan komisyon kurar mı, lütfedin Sayın
Kalpaklıoğlu. iki üç defa tekrar ettiniz «Biz
de sizinle beraber olduk da filân» diye Hayır
efendim. Anayasanın 90 nıncı maddesi sarüh,
önerge verildi mi komisyon kurulur, bir.
ikincisi; sevgili arkadaşlarım, burada bir
tehlikeli zihniyete işaret etmek istiyorum. Bu
rada Sayın Kalkaplıoğlu «milletvekilleri olur
elmas şeylerle geliyorlar, tahkikat açılmasını
istiyorlar» diyor. Ne demek? Bunun kadar teh
likeli fikir şimdiye kadar T. B. M. Meclisinde
ifade edilmedi. T. B. M. Meclisi muhterem üye
lerinin faaliyetleri iktidar partisinin vizesine mi
tabi? Sizden mi isin alacağız? Bir konunun
önemli olup olmadığını T. B. M. Meclisi takdir
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eder. Sayın Kalpaklıoğlu takdir etmez, ikti
dar Partisi Grupu da takdir etmez. Bir ko
nuyu bir Meclis memleketin milletin, âli men
faatlerine aykırı bulur, Hükümeti yanlış yol
da bulur, konu iktidar partisine göre önemli
değildir ama, burada vazife gören milletvekili
için çok önemlidir ve hiçbir mebusun faaliyeti
bu kürsüde iktidar partisi mensuplarının ve ço
ğunluğunun vizesine bağlı değildir. Bunun
böylece bilinmesi lâzım.
Saygılar sunarım. (Muhalefet sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi
verilmiştir, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Konu üzerinde gereğince görüşülmüştür.
Yeterliği arz ederim.
Nevşehir1 Milletvekili
Salâhattin Hakkı Esatoğlu
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul Milletve
kili) — Efendim, zikretmediğim bir husus ba
na mal edilerek beyan edilmiştir, cevap hakkı
mı kullanmak istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ka
bul edilmiştir. Konu üzerinde başka kimseye
söz veremem.
Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir önerge
ile, «Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu,
Meclise niyabeten görev görür. Bu sebeple 30
gün içinde raporunu veremiyen komisyonların
konusu olan Meclis soruşturması isteklerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine
alınmasını arz ve teklif ederim,» ıdiyorlar Sayın
Reşit Ülker ve arkadaşları.
Sayın önerge sahiplerine şunu hasırlatmak
isterim ki, Birleşik Toplantı içtüzüğü bu gibi
hallerde takibedilecek yolu tâyin etmiştir. Si
zin teklifiniz doğru olur, yanlış olur, bir mü
talâa serd edemem. Ancak, şurası gerçektir ki,
Birleşik Toplantı İçtüzüğünde bu yolda tadi
lât yapılmadıkça «görev süresi içinde komis
yon görevini bitirmedi» diye bu konunun Mec
lis gündemine alınması imkânı yoktur. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Hazırlık Soruşturma Komisyonu tarafından
getirilecek rapor üzerinde müzakere yapılacak15 —
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tır. Zatıâlileri arzu ederlerse, bu önerelerini,
Başkanlığa bir içtüzük tadili şeklinde verebi
lirler.
Sayın Reşat özarda, birinci kısımda, «ko
misyonlar feshedilmesin, görev süresi uzatıl
sın» diyen bir önerge veriyorlar. Şayet Baş
kanlığın teklifi, yani bu komisyonların mün
fesih addedilmesi teklifi reddedilirse, esasen
yapılacak iş, bu olduğuna göre, bunu ayrıca
-oya arz etmiyorum. O zaman süre uzatılması
yoluna gideceğiz.
Şimdi muhterem arkadaşlarım; birleşimin ba
şında sıra sayılarını ve her birisinin konusunu
arz ettiğim komisyonların münfesih addedilme
si hususunu oyunuza sunacağım. Bu hususu
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Şu halde şimdi süre uzatılması söz konusu
dur.
İSMET KAPISIZ (Konya Milletvekili) —
Görevini yapmıyan komisyonlarda görevli olan
(kişilerin ıkimler olduğunu öğrenebilir miyiz Sa
yın Başkanım?
BAŞKAN — Şu anda öğrenemezsiniz efen
dim. Böyle bir vazife ile yükümlü değiliz.
Efendim, şimdi 9/53 esas sayısında kayıtlı
ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayın
dırlık Balkanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet
Onat hakkında Meclis soruşturması açılmasına
dair önergesini incelemek üzere kurulan 18 ki
şilik ve görev süresi 12 . 10 . 1968 tarihinde
sona ermiş olan komisyonun görev süresinin
12 . 10 . 1968 den 12 . 11 . 1968 e kadar ve
sonra 12 . 11 . 1968 den 12 . 12 . 1968 e kadar
uzatılması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
9/59 esas sayısında kayıtlı, Zonguldak Mil
letvekili Ekmel Çetmelin, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulan ve görev süresi 12.10.1968
tarihinde sona ermiş bulunan komisyonun gö
rev süresinin 12 . 10 . 1968 den 12 . 11 . 1968
e ve gene 12 . 11 . 1968 den 12 . 12 . 1968 e
kadar uzatılması hususunu oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

13 . 11 . 1968

O :1

9/60 esas sayısında kayıtlı, Zonguldak mil
letvekili Ekmel Çetiner'in, Başbakan, Ticaret
Bakanı Ahmet Türkel ve Eski Ticaret Bakanı
Macit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu hakla
rında Meclis (Soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık komisyonunun görev süresinin 12.10.1968
den 12 . 11 . 1968 e ve sonra 12 . 11 . 1968
den 12 . 12 . 1968 e kadar uzatılması hususunu
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
9/61 esas sayısnda kayıtlı Aydın Milletvekili
Reşat özarda'nm, Başbakan hakkında Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan ve görev süresi 12.10.1968
tarihinde bitmiş olan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin önce 12 .11.1968 e
ve sonradan 12 . 12 . 1968 tarihine kadar uza
tılması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
9/62 esas sayısında kayıtlı Zonguldak mil
letvekili Ekmel Çetiner'in, Sanayi Bakanı Meh
met Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin
Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel
haklarında Meclis Soruşturması açılmasını istiyen önergesini incelemek üzere kurulan ve
görev süresi 12 . 10 . 1968 tarihinde sona er
miş olan komisyonun görev süresinin 12.11.1968 e
ve sonra 12 . 12 . 1968 e kadar uzatılması hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
9/63 esas sayısında kayıtlı Zonguldak Mil
letvekili Ekmel Çetiner'in, Başbakan ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel haklarında Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan ve görev süresi 12 .10 .1968
tarihinde sona eren komisyonun görev süresinin
12 . 11 . 1968 ve sonra 12 . 12 . 1968 tarihi
ne kadar uzatılması hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Şimdi sayın arkadaşlar, görev süreleri biraz
önce ittihaz ettiğiniz kararlarla uzatılmış olan
bu 6 aded ıSoruşturma Hazırlık Komisyonundan
9/59 ve 9/61 esas sayılı dosyalar için kurulan
komisyonlara Türkiye işçi Partisinden üye se
çilen Âdil Kurtel, 9/60 esas sayılı dosya için
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna
Adalet Partisi Grupundan üye seçilen Ömer
16 —
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"Ucuzal ile ChEnfcttriyet Halk FartislMen üye
seçilen Sadık Artukmaç ve 9/61 esas sayılı «dos
ya için kurulan komisyona Adalet Partisi gruptittdan Üye seçilen Ltitfi Tokoğiıı arkadaşla
rımız, bıı toplantı yılında Başkanlık Divanı
üyeliklerine seçildiklerinden, içtüzüğümüzde İki
. görevi tkatbul etme imkânı olmayıp, isiımleri ge
çen sayın üyelerin (Başkanlık Divanı üyelikle
rini kabul suretiyle tercih yaptıklarından, ev
velce segilmiş bulundukları Soruşturma Hazır
lık komisyonları üyeliklerinden müstafi adde
dilmeleri hususunu tasvibinize sunuyorum, Bu
hususu kabul edenler lütfen işaret buyursun..
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu suretle, 9/59, 9/61 ve 9/60 esas sayılariyle kurulmuş olan Hazırlık komisyonlarında
vâki olan boşalmalar için ilgili gruplardan
aday istenecek ve bu seçimler gelecek birle; simde yapılacaktır.
Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz.
2. -— 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki Ba
kanlara ait iade olunan 35 dosya hakkındaki
T.BM. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun v görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon
Başkanlığı tezkeresi (9/56)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Türkiye Büyük »Bilet Meclisi Birleşik
Toplantı» Başkanlığına
26.4.1964 tarihli ve 141 numaralı kararla teş
kil olunup, yaa tatilinin araya girmesi sebebiyle
görevini bitirmemiş olan ve 27 Mayıs 1960 tari
hinden evvelki bâaı bakanlara ait 35 dosya hak
kında inceleme yapmakla görevli T.B.M.M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süre
sinin sona erdiği 21.10.1908 tarihinden başla
mak üzere, 21.11.1968 tarihine kadar uzatılması
İçin gereğinin yapılmasını rica ederim,
Saygılarımla.
T.B.M.M. 11 numaralı
Soruşturma Hazırlık Komisyonu
Başkanı yerine
Burdur Milletvekili
İsmail Hakkı Boyacıoğlu
BAŞKAN — Okunan tezkere gereğince, 141
-sayılı kararla teşkil edilmiş olan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin 21.10.1968
den başlamak üzere 21.11.1968 tarihine kadar
uzatılması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul
«edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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•Muhterem arkadaşlar, seçilmiş olan bu ko
misyona Türkiye İşçi Partisi Gmpundan üye
olarak verilen Âdil Kurtel, Başkanlık Divamndaki görevi gereginee, biraa evvel ittihaz et
tiğiniz karar sonucu, bu komisyondan da isfa etmiş addedilmektedir i Türkiye İşçi Parti
si Grupunun vereceği, aday üzerine komisyon
da vâki boşalma, gelecek birleşimde yapıla
cak seçimle doldurulacaktır.
5. •— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, hileli t]arım ilâçtariyle mücadele ko
nusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine
getirmediği iddîasiyle Başbakan Süleyman Be*
mirel üe Ticaret ve Tarım Bakanları hakkına^
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince MecUs so
ruşturması açümasına dair önergesini incelemek
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi (9/64)
BAŞKAN — Gündemin 3 ncü maddesinde
yer alan Soruşturma Hazırlık Komisyonu için
iTgiK parti gruplarınca bildirilmiş olan aday
listeleri, bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmış
tır.
Yapılacak seçimde verilecek oylan tasnif
etmek üzere 3 kişilik bir Tasnif Komisyonu se
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasnif Komisyonu için ad. çekiyorum :
îhsan Sabri Çağlayangil? Yok.
Salih Yıldız? Yok.
Adnan Karaküçük? Yok.
Gavsi Uçagök? Yok.
Turgut Cebe? Yok.
Ali Baran Numanoğlu? Yok.
Cevad Odyakmaz? Burada.
Türkân Seğirin? Yok.
, Âdil Kurtel? Yok.
Orhan Türkkan? Burada.
Yunus Koçak? Yok..
Mustafa Akalın? Burada.
Şu halde Tasnif Komisyonu, sayın Cevad
Odyakmas, sayın Orhan Türkkan ve sayın Mus
tafa Akahn'dan kurulmuştur.
Oylamaya hangi ilden başlayacağımızı tesbit
etmek için ad çekiyorum :Malatya.
Oyların toplanmasına Malatya Milletvekil
lerinden
başlıyoruz. İsimleri okutuyorum.
(Malatya
Milletvekillerinden
suretile oylar toplandı)
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Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin 0. S.
Başkan — Oylarını kulanmıyan arkadaşlar I;
v
,
varmı?... Yok Oy verme işlemi bitmiştir. Kutu* Üyesi)
Hüseyin^ Yaycıoğlu (Maraş Milletvekili)
lar kaldırılsın.
r
i Yahya Kanbolat (Hatay Milletvekili)
(Oyların ayırımı yapıldı)
Ali ihsan Çelikkan (Gümüşane Millet;
vekili)
BAŞKAN "'-i- Yapılan seçim sonucunu arz
ediyorum.

328
329
32&
329

Gündemin 4 ncü maiddesine geçiyoruz.
Yüksek Başkanlığa

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçları ile mücadele konusun
da Başbakan Süleyman Demirel ile Ticaret ve
Tarım bakanları hakkında Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonu üye
likleri için yapılan seçime 329 üye katılmış ve
neticede ilişik listede isimleri yazılı olan üyeler
hizalarında gösterilen oylan almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Sivas
Cevat Odyakmaz

Üye
Kırklareli
Orhan Türkkan

üye
Afyon Karahisar
Mustafa Akalın
Sırrı Turanlı (Adıyaman O. S. Üyesi)
İsmail Yetiş (Ankara C. S. Üyesi)
Gürhan Titrek (Çankırı C. S. Üyesi)
Mustafa Bozoklar (izmir C. S. Üyesi)
Adnan Karaküçük (Maraş C. S. Üyesi)
Faik Atayurt (Uşak C. S. Üyesi)
Kemâl Ziya öztürk (Aydın Milletvekili)
Talât Köseoğlu (Hatay Milletvekili)
Haydar Özalp (Niğde MiiletveMli)
Şerafettin Paker (Sakarya Milletvekili)
M. Yılmaz Mete (Adana 0. S. Üyesi)
Nejat Sarlıcalı (Balıkesir C. S. Üyesi)
M. Kemâl Yılmaz (Aydın Milletvekili)
Reşat Mursaloğlu (Hatay Milletvekili)

328
328
329
328
328
329
328
326
329
329
325
326
326
325

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki Tüzük tekilfini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Karma Komisyondaki açıklara üye
seçimi (2/282)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
min 4 ncü sırasında kayıtlı 2/282 sayılı dosya
için kurulan Geçici Karma Komisyona üye seçi
len Adalet Partisinden Lûtfi Tokoğlu, Ömer
Ucuzal, Abdurrahman Güler ile Türkiye İşçi
Partisinden Âdil Kurtel, Başkanlık Divanı üye
liklerine seçilmişlerdir.
içtüzük; Başkanlık Divanında görev alanla
rın başka herhangi bir komisyonda görev alma
larına engeldir. Bu sayın üyeler Başkanlık Di
vanı üyeliklerini tercih etmişlerdir. Şu halde
komisyon üyeliğinden istifa etmiş sayılmaları
nı yüksek tasviplerinize sunacağım.
Bu hususu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu münhal üyelikler için Ihenüz ilgili parti
grupları adaylarım bildirmemişlerdü'. Bu itibar
la gündemin diğer maddesindeki komisyonlar
için yapılacak seçimle birlikte, gelecek birleşim
de, bu komisyon için de seçim yapılacaktır.
'Gündemde görüşülecek başka bir husus bu
lunmadığından T. B. M. M. Birleşik toplantısını
kapatıyorum.
Kapanma saati : 17,08

Türfdye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı
GÜNDEMİ
1 NCI BİRLEŞİM
13 . 11 . 1968

Çarşamba

Saat : 15,00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
1. —'6 Soruşturma Hazırlık Komisyonu hak
kında Başkanlığın açıklaması',
2. — 27 Mayıs 1960 tarihimden evvelki Ba
kanlara ait iade olunan 35 doisya hakkındaki
T. B. M. Meclisli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin uzatılmasına dair (ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/56)
3. — Adana Milletviekajld Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, hileli tarım üâçlariyle mücadele ko
nusunda, Anayasa ve kıanun hükümılerini yerine
»getirmediği iddiasiyle Başbakan Süleyman De
mirci ile Ticaret ve T a n m Bakanları hakkında
Anayasanın 88 nci (maddesi gereğince Meciiis so
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçdmi (9/64)
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4. — Aydın MMeftvelkili Reşat özarlda'nm,
T. B. M. Meclisli Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi
hakkımdaki Tüzük teklifini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Karma Komisyondaki açıklara üye
seçimi (2/282)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
4. _ İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GERE
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ
SORULAR
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR
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