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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun, İs
timlâk Kanununun 27 nci maddesine-bir fıkra 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifini görüşmek 
üzere muvakkat bir encümen teşkili kabul edildi. 

Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen ve iki 
arkadaşının, münhal mebusluklar için bu-sene 
ara seçimi yapılmaması hakkındaki takriri kabul 
olundu. 

Kaun lâyiha ve tekliflerinin suallerden 
önce görüşülmesi hakkındaki takrir kabul 
edildi. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hak
kındaki $623 sayılı Kanunun'14 neü maddesinin 
değiştirilmesine; 

Tahrirî sualler 
1.— Antalya Mebusu Aşım Okur'un, Tür

kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından İzmir 'de 
zirai mücadele ilâçları imal etmek üzere açıla
cak fabrika hakkındaki tahrirî sual takriri Zi
raat Vekâletine gönderilmiştir. (7/372) 

Teklifler 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Köy 

enstitüleriyle, ilk öğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki. 6234 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/513) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Gümüşane Mebusu Sabri özcan Sanın, 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, 
Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki 6746 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/514) (Nafıa, Dahi
liye ve Bütçe encümenlerine) 

3222 sayılı Telsiz Kanunnuun 6566 sayılı 
Kanula muaddel 5 nci maddesinin, tadiline dair 
olan kanunlar kabul olundu. 

İskân Kanunu lâyihasının maddeleri üzerinde 
bir müddet müzakere cereyan etti. 

24 . VI . 1957 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son verldi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Görenta§ 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
son yağmurlardan zarar gören mıntakalara hü
kümetçe ne gibi yardım yapıldığına dair tahri
rî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/373) 

Tezkere 
3. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1956 bütçe yılı hesabına ait rapor ile bilançosu
nun sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/529) (Divanı Muhasebat Encü
menine) • • 

Mazbata 
4. — Millî Korunma Kanununun bâzı mad

delerinin tadili ve bâzı maddelerine de bent ve 
fıkralar ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/682) (Ruzna-
meye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



KÂTİPLER 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 

Ömer Mart (Kayseri), Attilâ Konuk (Antalya) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. '— Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun, 

İstimlâk Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Muvakkat En
cümen mazbatası (2/514) (1) 

REİS — Gündemle ilgili bir takrir uar, oku
yoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznameııin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 5 nci sırada bulunan Anka
ra Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun, İstimlâk Ka
nununun 27 nci maddesine bir fakra ilâvesi hak
kındaki kanun teklifinin bir an evvel kanu
niye! kesbetmesi için, suallere ve diğer bütün 
işi/ere takdimen müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Devlet Vekili ve Millî 
• Müdafaa Vekâleti Vekili 

Semi Ergin 

REİS — Takdimen müzakereyi oyunuza arz 
ediyorum, efendini. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen arkadaşımız var mı, efendim. 

Muammer AlakanJ, buyurun efendim. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar; huzurunuza sevk edil
miş bulunan lâyiha ile tayyare meydanları için 
yapılan istimlâklerde, eğer bütçede tahsisat 
yoksa, kâfi miktarda para bulunmuyorsa, bun
ların bedellerinin, İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle sahiplerine ertesi sene ödenebileceği tek
lif edilmektedir. 

(1) 272 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

Evvelâ kanun teklifinin sayın bir milletve
kili tarafından getirilmiş bulunması, hakikaten 
mucibi istiğraptır. Bu tamamen bir hükümet ta
sarrufudur. Böyle bir ihtiyacın mevcudolup ol
madığını takdir etmek hükümetin takdiri da
hilindedir. Böyle olduğu halde böyle bir kanun-
teklifini hükümet yapmayıp da, bir milletveki
linin, kendisini hükümetin yerine ikame ederek, 
yapmış olması bendenizde istiğrabı mucibolmuş-
tıu\ 

Gerçi Anayasa mucibince hükümetin salâhi
yetleri yoktur demiyorum ama, bu salâhiyetle
rin, hükümetin yerine bu şekilde istimal edilme
si parlmanter teamüllere asla uygun değildir. 

Saniyen bu teklif Anayasanın metnine sara
haten aykırıdır. 

Ve yine şayanı teessüftür ki, teklif ettikleri 
kanunun esbabı mucibesinde, rTâzı formalitelere 
uymak zaruretinden dolayı, bir arazinin istim
lâk edilmemesi gibi bir kayıt konulmuş bulun
maktadır. 

Arkadaşlar, bu Mecliste, Anayasanın sarih 
hükümlerinin, bâzı formalitelere uymak zaru
reti yüzünden, ihlâl edilmesi ne zamandan beri 
âdet halini almış bulunmaktadır? Geçen celsede 
arz ettiğim gibi, 9 ucu Devre Büyük Millet Mec
lisi, yine ekseriyeti Demokrat Parti milletvekil
lerinden mürekkepti, Anayasa üzerinde büyük 
hassasiyet gösterirlerdi. Anayasaya aykırı gö 
rünen kaç kanun buraya geldiyse her defasın
da bir milletvekili arkadaş kalkıp bunun Ana
yasaya uygun olmadığım iddia eder ve Anayasa 
Komisyonuna havalesini ister ve bu istek kabul 
edilirdi. Nereden geldik nereye gidiyoruz. Şim
di Fahri Belen'in yazmış olduğu kitabı hatırlı
yorum : «Nereden geldik, nereye gidiyoruz..» 
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(Soldan bir ses : «Sen nereden geldin?») Ben 
nereden geldim?.. Ben işte 9 ncu B. M. Meclisin
de Demokrat Partinin, Demokrat Parti ekseri
yetini teşkil eden milletvekillerinin hukuk reji
mine, Anayasa rejimine fevkalâde hassasiyet 
gösterdikleri bir camiadan geldim. Ben de, o 
arkadaşlar da bu camiadan geldik. Vaktaki 
Anayasa hükümleri, formaliteler dolayısiyle ih
lâl edilmeye başlandı, biz de ayrıldık. (Sağdan 
bravo sesleri) 

HÎLMİ ÇELTİKÇtOÖLU (Çoruh) — Seni 
ihtirasın ayırdı. 

* YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Akademik bir konuyu müdahalelerle ih
lâl etmeyin. Şimdi Anayasanın 74 ncü madde
sini okuyorum : 

(Madde 74. — Umumi menfaatler için, lüzu
mu, usulüne göre anlaşılmadıkça ve mahsus ka
nunları mucibince değer pahası peşin verilme
dikçe hiçbir kimsenin malı istimval ve mülkü 
istimlâk olunamaz.) 

(Değer pahası peşin verilmedikçe) diyor. Ar
kadaşlar, bu ve emsali hükümler Anayasaya bey
hude konmamıştır. Bunlar bir memlekette kanun 
rejiminin ve vatandaşların emniyet içinde yaşa
masının temini için konmuştur. Şimdi bir forma
lite olarak bunu kaldırın, alelade bir kanunla 
Anayasanın sarih hükmünü ilılâl edin. Bizden 
nasıl böyle bir şey talebedebiliyorlar? Zaman ge
lir, Anayasanın hükümlerinin değiştirilmesi icab-
eder o zaman değiştirilir. Bu kadar büyük bir ek
seriyeti haiz bir iktidar lüzum gördüğü takdirde 
Anayasanın hükümlerini değiştirmek mesuliyeti
ni üzerine alıp bu yollardan gider. Nitekim 1924 
Anayasası muhtelif tadillere uğramıştır. Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarı o zaman ormanları 
Devletleştirmek lüzumunu duyduğu zaman şu ta
dili yapmıştı: 

«Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları 
Devlet tarafından idare etmek için istimlâk olu
nacak arazi ve ormanların istimlâk bedeli ve te
diye şekilleri mahsus kanunlariyle tâyin olunur.» 

Lüzum gördükleri zaman bu tadilleri yapmış
lardır. Eğer bu şekilde kendilerince mevcut olan 
memleket ihtiyaçları varsa Anayasanın tadiline 
giderek bu gibi işleri yapmak mesuliyetini De
mokrat Parti iktidarı üzerine almalıydı. Bu şe
kildeki kanun teklifleri ile bizi Anayasa hilâfına 
hareket etmeye davet etmemeleri icabederdi. 

Diğer tarafta; bu hava alanları ve saire enf- j 
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rastrüktür denilen tesisat bütün sulh cephesi ih
tiyaçlarını karşılamak üzere girişilen muazzam . 
işlerdir. Bütün bu ihtiyaçları karşılamak, yerine 
getirmek ise Türkiye'nin malî istitaatı dışındadır. 
Biz bütün Türkiye olarak NATO Birliğini tas-
vibetmekteyiz. Fakat bunlar bütün sulh cephesi 
için yapılırken, zengin dostlarımız, meselâ Ameri
ka bu gibi külfetleri ihtiyar etmelidir. Dostumuz 
ve müttefikimiz Amerika, birçok devletlere mil
yarlarca dolar yardımda bulunmuştur. Bu tesis
leri yapmamıza bizim varidatımız kâfi gelmiyor
sa Amerikalı doslarımızın yardım etmesi icabe-
der. Nihayet bu onlar için büyük bir şey de de
ğildir. Bizden üç milyon güzide, cesur asker, 
Amerika'dan üç milyar dolar. Bu kendileri için 
fazla bir külfet teşkil etmez. 

Zannederim ki, Amerika'dan yardım temin et
mek için vâki teşebbüslerde, Hükümete yardım 
ediyorum, yardım etme yolunda gayret sarf edi
yorum diye ifadeyi kelâm ettiğime kaani bulun
maktayım. Binaenaleyh, bu teklif tamamen Ana-
yasa'ya aykırıdır. Mütemadiyen Anayasa'ya ay
kırı hareketler millî hâkimiyeti ihlâl eder. (Ri
yaset kürsüsünün üstündeki yazıya dönerek), 
evet «Hâkimiyet milletindir.» Anayasada ne ya
zıyor? «Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» 
Hâkimiyetin kaytısız şartsız milletin olması de
mek, milletin bize vermiş olduğu şu fermana, 
Frenkçe tabiriyle «Charte» a bizim itaat etmemiz 
demektir. Biz itaatle mecbur olduğumuz Anaya
sa hükümlerine riayeti ihlâl ettikçe, millî hâki
miyeti ihlâl ediyoruz demektir. (Millî hâkimi
yet, kayıtsız şartsız milletindir.) diye, namus ve 
vicdanlarımız üzerinde yaptığımız yemini yeri
ne getirmiyoruz, demektir. Bu gibi teklifler ve 
bu gibi kararlar bana şu misali hatırlatmakta
dır : 

«Kanun, kanun diye yine çiynendi yemin
ler!» 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NÂTIK 
POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhterem arkada
şımızın beyanlarına cevap vermeden evvel duru
mu aydınlatmak mecburiyetindeyim. Evvel 
emirde şunu arz edeyim ki, NATO camiası içe
risinde askerî hava meydanlarının yapılması 
NATO kararları icabındandır. Bütün meydan
ların yapılması senelere göre ayrılmış, tasnif 
edilmiş ve bunların bütün masraflarını NATO 
deruhte etmiştir. NATO ııun Türkiye meydanla
rının kalan kısmı yani 9 hava meydanını bu se-
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ne yapma kararını verdikten sonra Türkiye'ye 
tahsis ettiği para miktarı 84 milyon Isterlindir. 
Ancak NATO Bakanlar Yüksek Konseyinin var
mış olduğu karar gereğince her NATO memle
ketinde NATO nun yapacağı'meydanlarm arazi
sinin istimlâk bedeli millî bütçeden verilir. Bi
zim de muhterem ve Büyük Meclisten istediği
miz tahsisat bu 9 meydanın arazisinin istimlâki 
babındadır. 

1957 NATO Yüksek Konseyinin vermiş oldu
ğu karar 1956 senesinde hazırlanan bütçede 
uygulanamıyacağına göre, bunun 1957 senesinde 
nazarı itibara alınması lâzımdır. 

Yine NATO Yüksek Konseyinin kararı gere
ğince bu istimlâk yapılmadan bu tahsisat sarf 
edilmemektedir. O halde bize verilecek 84- mil
yon Sterlin kaybolacak veya gelecek seneye ka
lacaktır. Bu demektir ki, Millî Müdafaanın bir 
cephesi aksıyacaktır. işte bunları dikkate alan, 
program bakımından gayet acele bir durum kar
şısında bulunan Hükümetin bu durumuna vâkıf 
olan bir arkadaşımız gecikmeyi önlemek için bir 
teklif yapmıştır. Kendisi gereken ceyabı vere
ceklerdir. 

Anayasaya aykırılığı cihetine gelince; bir 
defa şunu arz etmek istiyorum, bu kanun çık
tıktan ve arazi tesbit edilip istimlâk muamelele
ri yapıldıktan ve seremonileri tekemmül ettik
ten sonra esasen 1958 bütçesi gelmektedir. Va
tandaşın elinden Anayasa hükümleri dışında 
her hangi bir hakkı alınacak değildir. Kaldı ki, 
Anayasanın 74 ncü maddesinin okudukları bi
rinci fıkrasından sonra gelen ikinci bir fıkrası 
vardır, onu okumadılar. 74 ncü maddenin bu 
ikinci fıkrasını okumuş olsalardı buradaki vâki 
beyanlarında, böyle millî müdafaa mevzuunda 
olsun, politika yapmak lüzumuna ihtiyaç hisset
mezlerdi. Müsaadenizle bu fıkrayı bendeniz oku
yayım: 

«Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiçbir kimse hiç
bir fedakârlık yapmaya zorlanamaz.» 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Atıf Benderlioğlu. 
ATIF BENDERLÎOĞLU (Ankara) — Efen

dim, teklifimi, havale buyurduğunuz komisyon 
benimsemiş ve bir raporla huzurunuza gelmiş 
olduğu için, teklifimin müdafaasını esasen ar
kadaşım yaptı. Bendeniz Muammer Alakant ar

kadaşımın «bu teklifi Hükümetin getirmesi lâ
zımdı, bir mebus neden getirdi» sözüne cevap 
arz etmek isterim. 

Her meselede Anayasaya istinadeden bu ar* 
kadaşım şunu da bilmelidir ki, her milletvekili 
kanun teklif etmek salâhiyetini haizdir. Ben bu 
hakkımı kullandım, takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

Havale edilen encümen benimsemiş ve tekli
fin müdafaasını yapmıştır. Arkadaşım bunu 
mucibi istiğrab gördü, ben de huzurunuzda ken
dilerine teessüf ederim. Anayasa mucibince ben 
hakkımı kullandım. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar.) 

RE IS — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Sayın Atıf Benderlioğlu benim konuşmamı 
ele alarak;. Anayasa mucibince kendilerinin böy
le bir teklifte bulunmak salâhiyetini haiz olma
dığı yolunda konuştuğumu söylediler. 

Evet arkadaşlar, şimdi burada; 500 arkada
şın huzurunda ve yüzlerce dinleyicinin karşı
sında, «efendim, Alakant bu şekilde konuştu» 
denmek ne kadar hilafı hakikattir, açıktır. (Sol
dan, gürültüler) 

Konuşmama şöyle başladım, «Her ne kadar 
Anayasa mucibince milletvekillerinin kanun tek
lif etmek salâhiyeti mevcut ise de...» (Soldan, 
«değiştiriyorsun» sesleri, gütültüler) 

Zabıtlarda mevcuttur, efendim. Şimdi okun
sun, bu şekilde konuşmadımsa mebusluktan istifa 
ederim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar), (Sol
dan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, devam 
ediniz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Biz, söylediklerimizi düşünerek ve bilerek 
söyleriz, arkadaşlar. (Soldan,bravo sesleri) An
cak, dedim ki, «Bu salâhiyetler kendilerinde 
mevcudolmakla beraber herkes bu salâhiyetlerini 
her yerde kullanamaz, münasip yererde kulla
nır.» (Sağdan, gürültüler) Bu salâhiyetleri, hu
susi hayatta, umumi hayatta, resmî hayatta, mü
nasip olan yerlerde kullanılır. Şimdi, Hükümetin 
böyle bir teklifini, bir milletvekilinin, kendini 
Hükümet yerine koyarak getirmesini gayrimü-
nasip buldum, ama siz münasip bulursunuz o 
başka. 

A. FEYZİ AT AH AN (Hatay) — Münasip 
olup olmadığını senden mi öğreneceğiz? 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

— «Münasip olup olmadığını senden mi öğrene
ceğiz?» diyor, arkadaşımız. Dermeyan edilen 
fikre, «bumm böyle olduğunu senden mi öğre
neceğiz?» denmez, işi bu dereceye düşürmiyelinı, 
bu gibi sözleri söyliyen 455 kişinin içinde on ki
şiyi geçmez ve bunlar her mecliste vardır. 

Benderlioğlu arkadaşımın mütalâasını bu şe
kilde cevaplandırdıktan sonra gelelim yine sa
yın sözcüye .* Sözcü diyor ki; «Kimsenin parası 
peşin ödenmiyecek değildir, zaten 1958 bütçesi 
çıkacak, bu bütçede tahsisat konacaktır, paraları 
verilecektir.» Böyle ise bu kanuna ne lüzum var 
arkadaşlar? Zaten şimdi istimlâk etmiyorsun, 
1958 bütçesine de tahsisat koyacaksın, şu halde 
bu kanuna ne lüzum var? 

Sözcü yine dediler ki; biz ikinci fıkrayı oku
mamışız. Biz senelerden beri bizim ' ve dünya 
anayasalarını tetkikle, okumakla meşgul bulunu
yoruz. Herkesin sevdiği bir ihtisas sahası olur, 
bizimki de bu oldu. 

Madde 74, birinci fıkra diyor ki: (Değer pa
hası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin malı, 
mülkü istimlâk olunamaz.) Ondan sonra çiftçiyi 
toprak sahibi yapmak ve ormanların istimlâk 
bedelleri ve bu bedellerin tediyesi sureti mahsus 
kanunlarla tâyin olunur. 

Bu, geçen devrelerde konulmuş olan hüküm
dür; (Çiftçiyi topraklandırmak için parası peşin 
verilir. Fakat devlete ait arazi, devlete maledi-
len ormanlar tapuda kaydedilen kıymetle veri
lir.) hükmünü yerine getirmek için konmuş bir 
fıkradır. İstimlâk, maddesi burada geçiyor. 

Gelelim Poyrazoğlu'nun söylediği son fıkra
ya : (Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiçbir kimse hiçbir 
fedakârlık yapmaya zorlanamaz.) Bundan mak
sat, vatandaşlar angaryada kullanılamaz ve hiz
meti mecbure tahmil edilemez, malları alınamaz. 
Fevkalâde zamanlarda icabederse bunları yaptı
rır. Yoksa istimlâk suretiyle hiçbir kimse feda
kârlığa zorlanmaz. Anayasanın hükmü budur, 
fevkalâde olmıyan hallerde maddenin sarih hük
mü budur. Binaenaleyh arkadaşlar, Anayasa hü
kümlerine ehemmiyet vermemek, bunları bir for
malite addetmek yolunda bir tekliftir. Biz, bu
nu asla kabul edemeyiz ve Büyük Millet Mecli
sinin de kabul etmiyeceğini ümidederim. Mâru-
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zatım bu kadardır, başka bir şey söyliyecek de
ğilim. 

REİS — Millî Müdafaa Vekili. 
DEVLET VEKİLİ MİLLÎ MÜDAFAA VE

KÂLETİ VEKİLİ ŞEMÎ ERGİN (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlarım; Cuma günkü toplan
tıda Yüksek Heyetinize bu teklifi getiren Atıf 
Benderlioğlu arkadaşımızın teklifi üzerine mu
vakkat bir komisyon kurularak bir an evvel ka-
nuniyet kespetmesini ifade eder ve Yüksek He
yetinizden bu ricayı yaparken hâdisenin mahi
yet ve ehemmiyetini arz etmiş bulunuyordum. 
Meıiıleketimizde yapılmakta olan hava meydan 
lan NATO camiası içerisine dâhil memleketler
de yapılmakta olan meydanların aynı tatbikatı
nı ve tekrarını ifade etmektedir. 1957 yılında 
memleketimizde hava meydanları için 220 mil
yon liralık tahsisatın sarf edilebilmesi yolu ile 
meydanlar yapılacak arazinin millî bütçeden is
timlâki gerekmektedir. 

1957 bütçesi çıktıktan sonra muttali olunmuş 
bulunulduğundan ve bilhassa NATO salahiyetli 
makamları' bu mevzuda fevkalâde hassas dav
ranarak, yılı içinde bu tahsisatı sarf etmek ve 
kendilerine meydan yapılacak arazinin gösteril
mesi bakımından, bize olduğu gibi diğer devlet
lere de müracaat yapmış ve meydan tahsisini 
istemiş bulunmaktadırlar. 

Bu cümleden olarak bu son günlerde tahacl-
düs eden bir hâdise ile karşı karşıya bulunu
yoruz. Bu arada İtalya'ya ve Yunanistan'a tah
sis edilen bâzı meydanların arazileri istimlâk 
edilerek kendilerine tevdi edilmediği içindir ki, 
bu meydan tahsisatı bu memleketlerden kaldı
rılmış bulunmaktadır. 

Aynı şey bize de ifade edildiğine göre, Mec
lisin tatile girmek üzere bulunduğu bugünlerde 
Atıf Benderlioğlu arkadaşımız muttali olarak, 

* bize kanunun daha çabuk çıkabilmesi için bir 
teklif yapacağını ifade etti. Maliye Vekili arka
daşımızla mevzuu görüştüm. Atıf Benderlioğlu 
arkadaşımıza bu kanunu getirmiş olduğundan 
dolayı teşekkürü bir vazife bilirim. 

Şimdi karşımızda müstacel bir durum bulun
maktadır. Yapılacak 11 meydan arazisini istim
lâk ederek NATO emrine istimlâk edildiğini 
bildirmediğimiz takdirde bu işe sarf edilecek 
220 milyonun tenkis edilerek başka memleketlere 
tahsis edilmesi mevzııubahis bulunmaktadır. 
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Muammer Beyefendinin Anayasa hükümle

rine karşı ifade etmiş bulunduğu fikirler aynı 
zamanda Muhtelit Komisyonda da mevzuubah-
soldu. Muhtelit Komisyon, teklifin Anayasaya 
aykırı olmadığını, buna mukabil memleket ihti
yaçları ve millî menfaatler bakımından zaruri 
bulunduğunu da ifade eyledi. 

Biz bu kanunla vatandaş arazisini hiçbir za
man bedelsiz alacak değiliz. Yalnız istimlâk 
muamelesine tevessül edip derhal arazilerin is
timlâk edildiğini NATO'ya bildirmek ve 1958 
yılı bütçesinden de bu vatandaşların paralarını 
tediye etmek üzere tedbirimizi almış bulunmak
tayız. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 ııcü mad
desinin son fıkrası hükmü burada ifade edildi. 
Şöyledir : «Fevkalâde hallerde kanuna göre tah
mil olunacak para ve mal ve çalışmaya dair mü
kellefiyetler müstesna olmak üzere, hiçbir kim
se hiçbir fedakârlık yapmaya zorlanamaz.» Bu
rada hâdisenin fevkalâde olduğu ve ehemmiyeti; 
Yüksek Heyetinizce kabul edilecek bir kanunla 
açıklanmış ve ifade edilmiş bulunacaktır. 

Binaenaleyh, bu kanunu kabul ettiğiniz tak
dirde millî menfaatler bakımından bu arazinin 
istimlâkinin fevkalâde ehemmiyetini Yüksek He
yetiniz görmüş olacak ve bu kanunun çıkmış ol
ması Anayasaya hiçbir zaman aykırılık teşkil 
etmiyecektir. Böyle bir millî menfaatin geniş 
çapta mevzııubahisokluğu bir müzakerede, bu 
yoldaki bâzı mütalâalarla, memleketin 11 mey
danının inşaatını geri bırakmak ve memlekete 
girecek 220 milyon liralık bir tahsisatın tenki
si yolunda bizi yanlış bir veçheye sevk etmek 
yolundaki fikir ve mütalâalar da tahmin etmem 
ki Yüksek Heyetinizce şayanı iltifat bulunsun. 

Hürmetlerimle. (Soldan, şiddetli alkışlar) 
REİS —Hüsnü Göktuğ. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlarım, Türkiye'nin haricî durumu bakı
mından çok kıymeti haiz olan bu kanun cidden 
yerinde ve doğrudur. Bunu arz edebilmek için 
şunu ifade etmek kâfidir : Bugünkü müdafaa 
camiası, Uzak - Doğu'da SEATO, Avrupa'da NA
TO ve Orta - Doğu'da METO'nun büyük bir kuv
vetle ve hakikaten kendisine has olan vaziyetle 
kendini gösteren kuvvetle Türkiye'ye mahsustur. 

Şimdi hava meydanlarının bizim için ne ka
dar- kıymetli olduğunu ifade edebilmek için 
memleket müdafaasının fevkinde olan bir gö
rüşü açıklamak isterim. Türkiye, Afrika, Avru-
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I pa ve Asya'nın ortasındadır. Bütün memleket

lere giriş buradan olacaktır. Binaenaleyh 
NATO'da müşterek çalışma bakımından hava 
meydanlarının hazırlanması bizim için çok dik
kate şayandır. Bakınız, İkinci Cihan Harbinde 
Polonya muharebelere girdiği zaman İngiltere 
ile 40 tayyare için kontratı vardı; fakat hava 

I meydanları olmadığı için bu tayyareleri getire
memiş ve müdafaasını bu yüzden noksan yap
mıştır. Bu bakımdan partiler üstü dâvalarda he-

I pimizin bir olarak çalışması icabeder. Bu hu
susta arkadaşların çok serbest ve devamlı ola-

I rak çalışması lâzımgelir. Hava meydanlarının 
I son sistem tayyarelerin inmesi için özel mey

danlara ihtiyacı vardır. Kendi memleketimizin 
I müdafaasında kendi evlerimizi bile vermeye ha-
I zırız, Türkiye'yi şu noktadan* kıymetli görmek 

lâzımdır ki, biz artık bir alet değil, bir gaye-
I tiz, arkadaşlar. Bu bakımdan Amerika'dan ay-
I rı bir Devlet değiliz. Binaenaleyh biz böyle bir # 

I işe girerken karşılıklı ve müşterek çalışacağız, 
buna kanaat getirilmelidir. Bu bakımdan kendi 

I hakkımızın kendi elimizde olduğunu bilmeliyiz, 
I JvEİS — Muammer Ala kant buyurun. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
I --• Muhterem arkadaşlar, bir müzakerede hak 
I sız olanlar, daima müzakere ettikleri konuda 
I şahsın söylemediği sözü ona isnadederler. 

I Sayın General; «Amerika'dan ayrı değiliz» 
I dediler. Konuşmamda dedim k i : «Hürriyet Par 

tisi olarak NORTH Atlantic Paktına taraftarız, 
I müşterek emniyet için faydalı olduğuna kaani-
I iz. Demokrat Parti Hükümeti yapmaya muvaf-
I fak. oldu.»-Bunları söyledikten sonra arkadaşı-
I m iz kalktı, biraz evvelki konuşmasını yaptı.* 

I Biz hava meydanlarının ve müşterek emni-
I yet neyi icabettiriyorsa onların yapılmasına ta-
I raf tariz. Hattâ Amerikalıların bunları yapmak 
I için daha fazla yardım yapmaları hususunda 
I Hükümete -müzahir olarak burada konuştuğu 
I mu zannediyorum. Bu şekilde konuşma, Sayın 
I General, hiçbir muhatap üzerinde tesir yapamaz. 
I Herkeste * akıl yar, 'herkesin mantığı var, aklı 
I selimi var. Bunları söyliyenler arkadaşlar na-
j zarında düşer. Şimdi, bunları bir tarafa bıraka-
I lım. 
I Sayın Millî Müdafaa Vekili arkadaşımız di-
I yorlar ki, bu durumu biz 1957 bütçesinden son-

,.|; ra gördük. Bunun için ne kadar para lâzım, bu 
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ne mazbatada, ne de beyanatlannda yok. Bun- ı 
lar için lâzımolan tahsisat bir ek ödenek ola- I 
rak istenemez mi idi? Halen istenemez mi? Bu
rada bu kadar münakaleler yaptık. Bunun için 
de bir münakale teklifi ile gelinemez mi idi ve 
halen gelinemez mi? Daha geçen günlerde bâzı 
dairelerin ileri senelere sâri borçlanmalarına, 
bonolar çıkarmalarına dair kanunlar geldi, bu
rada kabul edildi. Hürriyet Partisi olarak bir
çok arkadaşlarımız bunlara beyaz oy vermek su
retiyle iştirak ettik, ne bunlara itiraz ettik ve 
ne de bütçede samimiyet vardı, yoktu diye bir 
şey söyledik. 

Meclis henüz tatil edilmiş değildir. Bugün 
tatile girmekte ne zaruret vardır? Birkaç gün 
daha ve icabederse aylarca niçin oturup çalış-
mıyalım. Meclisin* tatili birkaç gün tehir edilir 
ve ne yapılması mümkünse bunlar yapılır ve bu 
suretle Anayasayı zorlama cihetine gitmeyiz. 

.Bu gibi şeyleri yapmamamız lâzımdır ve bun
ları yapmiyalım, arkadaşlar. 

Anayasa hükümlerine mütemadiyen riayet
sizlik yapmiyalım. Kanunları Büyük Millet 
Meclisi çiğnerse bu memlekette kanuna karşı 
hürmet kalır mı? (Sağdan, bravo sesleri) Bu 
memlekette kanunlara riayet kalır mı? Kanun 
(hükümleri rejimi içerisinde olmıyan memleket
ler ne olur? 

Hükümet bunu geri alsın. Meclis üç gün da
ha devam etsin ve ne tahsisat isteniyorsa bula
lım. Anayasaya aykırı bir kanun teklif etmekte 
ısrar edilmesin arkadaşlar. 

REİS — Başkaca söz istiyen arkadaşımız 
var mr, efendim? Başka söz istiyen arkadaş ol
madığına göre, maddelere geçilmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyet teklifi 
vardır. Müstaceliyeti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra ilavesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
nun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

Ancak, Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı Müşterek înfrastructure Programı gereğin
ce memleketimizde yapılacak inşa ve tesis i§-
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leri için lüzumlu olup müstaceliyetine İcra Ve
killeri Heyetince karar verilecek olan gayri
menkul istimlâklerinde cari yıl bütçesinde tah
sisat bulunmadığı takdirde .bedel, önceden Ma
liye Vekilinin muvafakati alınmak suretiyle 
mütaakıp yıl bütçesine konulacak tahsisattan 
yukardaki esaslar dairesinde ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. . 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is-r 
tiyen var mı? 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Lehte mi, aleyhte mi? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Aleyhte. 
REİS — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, konuşulan kanun teklifi üzerinde 
sarahate varmak lüzumu ortaya çıktı. Kıymetli 
arkadaşım Alakant'ın temas ettiği gibi hava 
meydanlarının lüzumu ve faydası üzerinde hiç
bir arkadaşın tereddüdü yoktur. Fakat bunların 
inşa edilmesi için benimsenen usul, ihtiyar olu
nan yol fevkalâde hatalıdır. 

Büyük Millet Meclisi müstemîrren münakit-
tir. Ne demek «tatile gireceğimiz şu sıralarda» 
diye bu kanunu, Anayasaya mugayeretini bile 
bile, Yüksek Meclisin huzuruna getirelim! 

Muhterem arkadaşlar, istimlâk edilecek mal
lar vatandaşın maişetine medar olan gayrimen-
küllerdir, tarlasıdır. bahçesidir. Bunu düşün
mek lâzımdır. Tarlasını, bahçesini alacağız va
tandaşın arkadaşlar. (Soldan, gürültüler, «bede
liyle alınacak; gaspedilmiyecek» sesleri) Vatan
daş mülkünü verecek; bedelini bir sene sonra ala
cak. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de behemahal 
riayetini zaruri kıknamız lâzımgelen mühim bir 
husus, vatandaşın mülkiyetine taallûk eden mev
zularda onun hakkına hürmetkar olmaktır. Bu 
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hususta yazılı sorular verdik, öyle vatandaşla
ra raslıyoruz ki, mülkü istimlâk edilmiş, işgal 
edilmiş, elinden alınmış, mülkün vergisini ödü
yor. Sual soruyoruz; bedeli tahsisatı verildiği 
zaman ödenecek, deniyor. Şu halde Türkiye'de 
bu hususta fiilî olarak kötü bir tatbikat vardır: 
İstimlâk edilen, fiilen işgal edilmiş ahvalde va
tandaşın mülküne sahibolamaması keyfiyeti. Şim
di de fiilen olmakta olan bu işler Yüksek Meclis
ten alınacak bir kararla kanunlaştırma yoluna gi
dilmektedir. işte arkadaşlar, bu sakat bir iştir. 
Muhterem heyetinizin, demin arkadaşımın söy
lediği gibi, bir hafta daha çalışmasına mâni 
olan nedir ? Meclisin tatiline dair olan kararı biz 
vereceğiz. Anayasanın ruhuna aykırı bir yoldan 
gitmek suretiyle vatandaşı mağdur edecek bir 
hükmü kabul etmektense, Anayasa hükmüne 
uygun bir yoldan gitmek suretiyle, tahsisat ka
nunu getirmek suretiyle vatandaş mutazarrır ol
maktan kurtarılır. Aynı zamanda riayetle mü
kellef olduğumuz Anayasa hükmü de mahfuz tu
tulmuş olur. 

Şayanı dikkattir arkadaşlar, bakınız, tek par
ti devrinde bile böyle yollara müracaat lüzumu 
hâsıl olduğu zaman Anayasanın değiştirilmesi 
yoluna gidilmiştir. Çiftçiyi topraklandırma, Or
manları devletleştirme zamanlarında Anayasayı 
tadil etmeden yapamayız, demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, sağda, solda muztarip 
vatandaşlara rastlıyoruz, mülkü alınmış, parası 
ödenmemiş. Zaruretine inandığımız bir mevzuda 
niçin acele ediyoruz? Vatandaşın mağduriyeti
ne sebebiyet vereceği muhakkak olan bu işi yapı
yoruz? Beş gün, on gün daha çalışalım. Arka
daşlar, bizlerin karariyle tatile gireceğiz. Va
tandaşın mağduriyetine sebebiyet vermekten
se, Anayasa hükümlerini ihlâl etmektense, lütfe
diniz reylerinizi kullanarak Meclisin tatilini 
15 güıi sonraya bırakınız. O zaman noksan
lar ikmâl edilir. Unutmayınızki, memleketleri 
idare eden kanunlar ve taammüllerdir. Fena 
bir teamül yaratmiyalım ki, badema bu şekil
de tekliflerin gelmesi, sureti katiyede redde
dilmiş olsun. Aksi takdirde yol açmış olur
sunuz. 

Bu bakımdan çok istirham ediyorum, me
sele bir usul ve formalite meselesi değildir, 
mesele bütün vatandaşlarımızın - bugün onla
rın, yarın sizin - mutazarrır olabilecekleri fev
kalâde kötü bir çalışma meselesidir. Çok rica 

ediyorum,-bunda ısrar etmezseniz üç gün içe
risinde bu mesele halledilebilir. Bu derece 
sabırsızlanmıyalım, bugün çıkarmakda ısrar et
mezseniz cidden Anayasanın hükümleri ihlâl 
edilmemiş olur. Vatandaşların yarın ellerinden 
alınacak malların bedeli bir yıl sonra ödene
cek, o da katî değil belki ödenmiyebilirde. 
1951 yılında Bütçe Komisyonunda.. 

ATIF BENDERLÎOĞLU (Ankara) — Mil
letin Hükümete itimadı vardır. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Atıf Bey 
vardır, seçimlere gelnceye kadar. Ancak se
çimlerde belli olur; milletin itimadı. 

ATIF BENDERLÎOĞLU (Ankara) — Bana 
söyliyemezsiniz, Meclise söylersiniz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Siz lâf 
attığınız için, bilhassa size söylüyorum. 

Sene 1951. Bütçe müzakerelerini yapıyoruz, 
yeni bir Meclis gelmiş, yeni bir encümen seçil
miş, hava değişmiş. Bütün vatandaşların «ıstı
rapları ne ise bunu söylüyorlar Meclise gön
deriyorlar, mebuslara yazıyorlar duyuruyorlar. 
Bunun başında elinden mülkü alınıp istimlâk 
bedeli ödenmiyen vatandaşların şikâyetleri ge
liyor (Soldan, gürültüler) Açın, zabıtlarda ve 
raporumuzda vardır. 

1951- Bütçe Encümeni raporuna koyduk, 
dedik k i ; hangi daire olursa olsun elinden mül
kü alınan vatandaşın istimlâk bedeli ödenme-
mişse, süratle ödiyecektir. ödendi. Hattâ bir . 
kısım daireler bütçelerine tahsisat koymamış
lardı, koyduk, Sdendi. 

Şimdi arkadaşlar yeni bir misal vereceğim. 
Denizli vilâyetinin Acıpayam kazasında, ovada 
su kanalları açılmış, vatandaşlarla konuştuk, 
şikâyetleri vardı, kanal tarlalarından geçmiş, 
«istimlâk bedellerini alamadınız mı» dedik, 
«hayır alamadık» dediler. 

Millî Müdafaa Vekilinden soruyorum, Bur
dur 'da vatandaşların arazileri elinden alındı. 
Hattâ bunun için yazılı soru önergesi verdim. 
15 gün sonra oraya gittiğimiz zaman hâlâ pa-
ralanj ödenmemiştir. Fakat vergisini ödüyoruz, 
dediler. 

Şimdi arkadaşlar, tatbikat böyle iken, böy
le bir tatbikat memlekette yerleşmiş iken, bu ' 
kararınızla bu tatbikatı külliyen reddetmedi
ğiniz takdirde, badema bu kabîl tasarruflar 
Türkiye'de olağan hale gelecektir. Yüksek Mee-
lis lâyihayı kabul etmediği takdirde artık 
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bu kabil tasarrufların Türkiye'de mümkün ola-
mıyacağını ilân etmiş olacağız, arkadaşlar. Çok 
istirham ediyorum. Vekil bey ısrar etmesinler, 
Yüksek Meclis de tatile giriyoruz, gireceğiz di
ye bir hava yaratıp acele edilmesin, üç, beş gün 
fazla çalışmakla ve bir münakale yapmak sure
tiyle veya ek.ödenekle vatandaşın mağduriyetini 
bertaraf etmiş oluruz ve bu suretle de bu kabil 
şeyleri sureti katiyede tasfiyede kararlı olduğu
muzu da ifade etmiş, ispat etmiş oluruz, arka* 
daşlar. 

Muhterem vekilden rica edeceğim, ısrar etme
sinler, ısrar edecek olurlarsa, bu konuşmalarımız 
sonunda aleyhte rey vereceğimizi ifade etmiş ola
yım arkadaşlar. 

BURHANEDDtN ONAT (Antalya) — Lehte 
konuşacağım. 

REİS — Buyurunuz. 
BURHANEDDİN ONAT (Antalya) — .Muh

terem arkadaşlar; memlekete 11 tane hava mey
danı yapılacaktır; sıkışık bir durum hâsıl olmuş
tur, müstaceliyet talebiyle bu kanun gelmiştir. 
Bunun etrafında hiç tahmin etmediğim halde 
bir fırtına koptu. Evvelâ Anayasaya mugayirdir 
dediler, vatandaşın arazisi gasbedileeektir, dedi
ler. Ben kanunun metnini okudumdu, acaba yan
lış mı okudum diye tekrar gözden geçirdim. Va
tandaşın arazisi gasbedilir, istimlâk edilmez diye 
birşey yok hâşa. Yalnız Anayasada bedeli peşin 
ödenmeden hiçbir kimsenin malı istimlâk edile
mez, denmiştir. Aradaki- fark nedir? Şimdi al
tıncı aydayız (Sağdan, gülüşmeler) 

Bana değil kendi halinize gülünüz. Size mil
let gülecektir. 

Altıncı aydayız, bu kanun kabul edilirse tat
bikata geçilinceye kadar en az iki ay geçecektir. 
istimlâk ettimdi, ediyordumdu derken onuncu 
ayı bulacağız. Nihayet, vatandaşın istimlâk esna
sında parasını peşin almasiyle 1958 senesinde 
alması arasında çok çok 3 ay, bilemediniz 4 ay 
bir zaman geçecektir. Velev bir sene geçsin. 

MUHALEFET SIRALARINDAN — Bir sa
atin dahi ehemmiyeti vardır.. 

. OSMAN ALİŞlROĞLU (Kırşehir) — Sen 
1958 in parasını şimdiden alıyorsun. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Mem
lekete 11 hava meydanı kazandıracak bir mak
sadı kaybettirmek bahsinde bir dakika ile, bir 
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sene, beş sene arasındaki farkı Ölçmek efkârı 
umumiyeye taallûk eden bir iştir. 

Deniyor ki, «tek parti devrinde dahi bâzı is
timlâk mevzularında yeni kanun çıkartılması 
icabetmiştir» bunların hiçbirisi memleketin millî 
müdafaası ile alâkalı mevzular değildir, arka
daşlar. Bu millet istimlâk mevzuunda alacağını 
bir iki ay veya sene tehir etmek değil; sırtındaki 
gömleğini ve ağzındaki lokmasını vermiş olan bir 
millettir. (Soldan, bravo sesleri) öyle ümidedi-
yorum ki, bu mevzuda, bu husustaki şikâyet yal
nız bugün kürsüde serd edilmiş olan şikâyetlere 
münhasır kalacaktır. 

Arkadaşlar; «Niçin kanuni yollardan, normal 
yollardan yürünmedi» diyor ve itiraf ediyor, 
Muammer Aakant : «Bir mebus diyor, kanun 
teklifi yapabilir. Fakat meselenin mahiyeti iti
bariyle tasarruf daha ziyade Hükümete aittir. 
«Ne ise ki, bir mebusun her hangi bir mevzuda 
kanun teklifi yapmak hususundaki salâhiyetini 
kabul buyurmuş oldular... Bu mevzuu normal 
yollardan sevk edelim.. Kendileri de vekillik etti
ler, bilirler : Millî Müdafaa Vekâleti bir tezkere 
yazacak, bütün vekâletleri birer birer dolaşacak, 
en erken 6 ayda çıkar 

İRFAN AKSU (İsparta) — 24 saat bile sür
müyor, işte Bölükbaşı'nın işi. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Me
selenin beklemeye tahammülü var mı? NATO ca
miası, ayırdığı tahsisatı muayyen bir zaman zar
fında sarf etmek durumundadır. İlân, istilâm, 
muhabere falan derken bir de bakarız ki, 11 ha
va meydanı, üzerine konacak tayyarelerden ev
vel kanatlanmış, uçup gitmiş. «Olı.. ne âlâ oldu, 
11 tayyare meydanı ol mayı versin, Anayasanfh 
hükmü yerine geldi ya..» Bunu mu diyeceğiz bu
rada? Yağma yok arkadaşlar. Anayasa, memle
ket hukuku, vatandaş hukuku, en az ve en az o 
arkadaşlar kadar bizim de hassasiyetle üzerinde 
durduğumuz mevzulardır. Ama millî müdafaa 
mevzuubahsolduğu zaman, onu her şeyin üstün
de tutar ve işimize bakarız, arkadaşlar.. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü-

452 



î : 86 24 . 6 
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/528) (1) 

REÎS — Gündemle ilgili bir takrir daha var, 
okuyoruz, 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin bir defa. müzakereye tâbi olan 

j maddeleri arasında (4) neü sırada bulunan 
| (Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm teşriî 
I masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
t tezkeresi hakkında Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen
ce hazırlanan mazbatanın) suallerle diğer bütün 
işlere takdimen müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Muhtelit Encümen Mazbata 
Muharriri 

Niğde 
Hasan Hayati Ülkün 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
REÎS — Ne hakkında? 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Okunan takririn 

aleyhinde... 
REÎS — Buyurun.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; bir takrirle komisyon bir defa mü
zakereye tâbi maddelerin 4 neü kısmının takdi
men görüşülmesini teklif ediyor. Sebebini öğ
renmek istiyorum. Niçin başka işler varken. 
memleket meselelerini alâkadar eden bunca su 
aller dururken, ehemmiyetli kanunlar varken. 
Osman Bölükbaşmın teşriî masuniyetine dair 
mazbata takdimen konuşulacaktır? Sebebini öğ
renmek iktiza eder. 

REÎS — Sırrı Bey, Hükümet ve encümen 
her zaman bir mevzuun takdimen görüşülmesi
ni teklif edebilir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Teklif ede
bilir, ama gerekçesini de beraber getirir, «ede
bilir» ama bunun bir mucip sebebi olması ikti
za eder. 

SELÂMI DffiÇER (Kocaeli) — Meclise ha
karet etmiştir, sebebi bu. 

REÎS — Müsaade buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) —Arkadaşlar ; 

«Meclise hakaret...» Biraz sonra onu konuşaea-

Çl) 273 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ğız. Biraz sonra Meclise hakaret xedilmiş mi, 
edilmemiş mi? bunu konuşacağız. 

Mesele şudur: Takrirle acele edilmek isteni
yor. Bu, 12 Haziran tarihinde işlendiği iddia 
edilen.bir suçtur. Şimdiye kadar teşriî masuni 
yet müessesesinin işlemesinde böyle bir misal 
gösteremezsiniz. Bu süratin sebebi nedir ki? 
Bu Büyük Millet Meclisinin... (Soldan gürültü
ler) Müsaade buyurun. Acele etmeyin. Büyük 
Millet Meclisinin bilhassa 1950 - 1954 devresin
de şahidiyiz ki, ağır cezalı zimmet suçunu işle
miş bir mebusun teşriî masuniyeti, dört yıl içe
risinde, yani bir devre zarfmda dahi görüşüle
memiştir. Ama muhalefete mensup bir milletve
kili olunca; usul hükümleri, normal ve mantıki 
zaman mefhumları, ortadan kalkıyor, ba işler 
bir gün içinde oluveriyor. Burhanettin Onat 
Bey, vekâletlere gidip gelme işi altı ayda neti
celenmez diyen Burhanettin Onat Bey, nerede
sin? 

Bu-BURMANETTÎN ONAT (Antalya) 
radayım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Osman Bö 
lükbaşı'nm teşriî maslniyetinin kaldırılmasını 
isteyen tezkere Ankara Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden Adliye Vekâletine, Adliye Vekâ
letinden Başvekâlete, Başvekâletten, Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine, Büyük Millet Mecli
si Riyasetinden, komisyonlara birkaç saat için
de gelmiş ve mazbata halini alarak Heyeti Umu-
miyeye sevk edilmiştir. Bu acele ne? Demek ki, 
bir kasdı mahsus var. (Soldan; gürültüler) 

(Soldan; Meclise hakaret etmiştir, sesleri) 
(Soldan; sana da hakaret etmiştir, sesleri) 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Maksat 
var tabiî, hakaret etmiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitirdiniz 
mi, beyefendi? 

Her şeyden evvel muhterem olan, insan şah
siyetidir. 

ÖMER FARUK SAN AÇ (Elâzığ) — Bu Mec-
listekiler insan değil midir? 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) - însan 
yalnız siz misiniz? ..<, 

REÎS — Sırrı Bey, yalnız takririn aleyhinde 
konuşunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aleyhinde 
konuşuyorum. 
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Diyorlar ki; hakaret olmuştur, onun için 

bu kadar istical ediliyor. Dünya mevzuatında 
da bu şeyler vardır. Hangi Devlet kanunların
da vardır? Evet, Büyük Millet Meclisi muhte
remdir, fakat mukaddes değildir, tabu değildir. 

însan şahsiyeti muhteremdir, insan şahsiyeti, 
şerefi tecavüzden masundur. Mânevi şahsiyetler 
artık demokratik kanunlar mevzuatında suç 
mevzuu değildir. Nereden geldik, neyin müda
faasını yapıyoruz? 

RElS — Müsaade buyurun, Sırrı Bey. Tak
ririn aleyhinde konuşmanız için söz verdim. Ko
nuşmayı umumi mahiyette yapmayın, takririn 
kabul veya ademikabulü Yüksek Heyete aittir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siyasi mak
satlarla gelmiş teşriî masuniyet müessesesi, lütuf 
buyurun, normal mekanizma ile işlesin. Geçmi
şin acelelerine, geçmişin siyasi maksatlarına bir 
yenisi daha eklenmesin ve normal yollardan geç
sin. 

REÎS — Encümen, buyurun. 
ADALET ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ HASAN HAYATI ÜLKÜN (Niğde) 
— Muhterem arkadaşlar, gayet kısaca cevaplan
dırmak istiyorum. Arkadaşımızın kasdı gayet 
aşikârdır. Bidayetinden beri bu bir politika pole
miği haline getirilmiştir. Bunu benim tekliften 
maksadım, hem Büyük Millet Meclisine hakaret 
yapan bir mebusun teşriî masuniyetini, hem de 
bu maksatla miHî menfaatleri ve müesseseleri 
alâkadar eden bir mevzuun bir an evvel görüşül-
mesidir. Biz, kendileri gibi burada polemik yap
mıyoruz. (Soldan, alkışlar, sağdan, gürültüler) 

RElS — Müsaade buyurun. Takdimen mü
zakeresini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatayı okuyoruz : 
(Mazbata ve muhalefet şerhleri okundu.) 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Söz isti

yorum. 
RElS — Behçet Bey, ne hakkında söz isti

yorsunuz? 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Mazba

tanın tanzim ve tertibi hakkında. 
RE IS — içtüzükte usul hakkında söz istenil

mesi mümkündür. Siz hangi husus hakkında söz 
istiyorsanız, bildirmeniz gerekir. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Mazbata 
mualleldir, onu izah* edeceğim. 
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REİS — Arkadaşımızın talebi usUl hüküm

lerine uygun olmadığı için kendilerine söz ver
miyorum. 

Şimdi söz alanları okuyoruz : 
Osman Bölükbaşı,.... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben söz 

almadım; konuşmaları dinliyecek ve gerekirse, 
söz alacağım. 

RE IS — Müdafaa sadedinde ilk söz size ve
rilmiştir. istemiyorsanız sırayı takibederiz. 

Söz alanları okumaya devam ediyoruz : 
C. M. Partisi adına Ahmet Bilgin, 
Cevat Ülkü, 
Reyhan GÖkmenoğlu, 
Muhit Tümerkan, 
Edibe Sayar, 
Tahir Taşer, 
Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Feyzi Atahan, 
Hüseyin Balık. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 

Bey, ithamları ve konuşmaları dinledikten sonra 
müdafaa yapılır. Bu itibarla bendeniz söz iste
miş değilim, müdafaamı sonunda yapacağım. 

RE IS — Her zaman müdafaa hakkınız mev
cuttur, son olarak söz verilecektir, efendim. 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Ahmet Bilgin, buyurun., 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Osman Bölükbaş'nın teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkındaki mazbatayı Ana
yasanın ışığı altında tetkik edeceğiz. 

Dosyanın tetkikinden anlaşılacağı üzere is-
nadedilen suç üç safhada gösterilmektedir. Biri
si, bu kürsüde vâki sözler, ikincisi içtima salo
nunda sarf edilen sözler, üçüncüsü de koridorda 
cereyan eden hâdisede sarf ettiği iddia edilen 
sözler. 

Muhterem arkadaşlar, kürsüde vâki beyan
ların hiçbir zaman suç sayılmıyacağı ve takibat 
yapılamıyacağı Anayasanın 17 nci maddesinin 
sarahatiyle tâyini kabil ve aşikardır. 

Anayasanın 17 nci maddesi «hiçbir mebus, 
Meclis dahilindeki rey ve mütalâasından ve be
yanatından ve Meclisteki rey ve mütalâasının 
ve beyanatının Meclis haricinde irat ve izahın
dan dolayı mesul değildir» demektedir. (Soldan, 
küfür beyan mıdır sesleri) Efendim, küfrün ve 
hakaretin de cezası musarrahtır. Bunların yeri
ni şimdi tüzükten okuyacağım. Anlıyaeaksıriız. 
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REÎS — Siz devam buyurun, Ahmet Bey. 
AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Anayasanın 17 nci maddesi mutlak
tır ve sarihtir., «Meclis dâhilinde» demek sure
tiyle sarahaten zikredilmiştir. "Meclisin dâhili 
ise yalnız İçtima Salonu değildir. Meclis dâhili, 
içtima saloniyle, Kütüphanesiyie, encümen oda-
lariyle hattâ gazino ve koridorlariyle tam bir 
ünitedir. Bunların tefrik edilmesine 17 nci mad
denin sarahati mânidir; 

Şimdi arkadaşlar, Dahilî Nizamnamenin 214 
ncü maddesine bakalım «Meclise silâhlı girmek 
yasaktır.» diyor. Bu yalnız içtima salonuna si
lâhlı girmek yasaktır; demek midir? Kapıdan 
içeri silâhlı girmek yasaktır. Hattâ Meclisin 
müştemilâtına dahi mebusun silâhlı girmesi ya
sak demek değil midir ? 

214 ncü maddenin mânası bu şekilde kabul 
edildiğine göre, bunu yalnız celse mahalline has
redecek olursak koridorda, Meclisin diğer aksa
nımda silâhlı gezmek yasak değildir mânası çık
maz mı? Şu halde 214 ncü maddeye böyle mâna 
vermek kabil değildir. Maddede kabul etmiş ol
duğumuz bu hüküm, 17 nci maddeye gelince ni
çin kabul etmiyerek yalnız salona hasredelim. 
Elbette böyle tefsir isabetli olmaz. Esasen şim
diye kadar vâki olan, otuz senelik teamül de 
böyledir. Kürsüde söylenen her hangi bir sözün 
takibata tâbi tutulmamış olması bizi teyideder, 
çok defa Mecliste bu hal vâki olmuştur. Meclise 
hakaret iddiasına, Hükümete hakaret iddiasına 
hep tüzük hükmünün tatbikiyle iktifa edilmiş 
ve adlî takibat asla, yapılmamıştır. 

Aksine bir misal gösterebilir misiniz? 
NİMET SÜMER (Ağrı) — Hakaret varsa? 
REÎS — Müsaade buyurun, efendim, hatibin 

sözünü kesmeyin. Devam ediniz Ahmet Bey. 
AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, yine Anayasanın 17 nci maddesi h.e? 
türlü rey ve beyanın diyor, beyanın iyisi de olur, 
kötüsü de olur. Anayasa tefrik etmemiştir, tyi 
beyana şöyle muamele yapılır, kötü beyana şöy
le muamele yapılır diye bir hüküm yoktur. 

Arkadaşlar, beyan sözü mutlak olduğuna gö 
re Şimdiye kadar bu kabîl kötü beyanlardan, ve 
kötü beyanlar karşısında ne gibi bir muamele 
yapıldığını Meclisin geçmiş müzakerelerinden 
anlamak pek kolaydır. Beyan kötü olursa ne 
muamele yapılır? İçtüzüğün 188 nci maddesi 
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açık olarak gösteriyor. 188 nci madde gayet sa
rihtir. 

«Meclisten çıkarma cezası tatbik edilir. 
Meclisten muvakkaten çıkarılmak cezasını 

müstelzim hareketler ise şunlardır : 
«1. Takbih cezasına uğradığı halde bunu 

müstelzim hareketlerden vazgeçmemek; 
2. Aynı inikatta üç kere takbih cezasına uğ

ramak, Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Mecli
si ve Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek;» 

Efendiler, muhterem arkadaşlar; İçtüzüğün 
şu maddesi de gayet açık olarak gösteriyor ki, 
Meclisi tahkir ve hatt̂ â Hükümeti tahkir etmek.. 

MüRAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Ama sövmek, küfretmek değil. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Küfürle de 
olabilir. Madde sarihtir, bu gibi fiiller muvak
katen Meclisten çıkarılmayı istilzam eder, diyor. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Aferin, aferin. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, devam 
ediniz. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Tabiî devam 
edeceğim, hakkımdır. İç Nizamname bu gibi hal
ler Meclisten 1-3 celse çıkarılmayı müstelzimdir, 
diyor. Bu işlem de yapılmıştır ve şimdiye kadar 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tatbikatı ve hat
tâ İçtüzüğün tatbikatı da bugüne kadar hep 
böyle cereyan etmiştir bu fiillerden dolayı, bu 
kürsüden vâki bütün hareketlere karşı bir tane
sinin başka şekilde takibedildiği vâki değildir, 
arkadaşlar. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Misal? \ 

AHMET BİLGİN (Devanda) — Misallerini 
getireceğim, merak buyurmayın. 188 nci mad
denin dördüncü paragrafı, (Meclis binaları ve 
müştemilâtı dâhilinde memnu bir fiili irtikâbet-
mek.) 

Anayasanın 17 nci maddesinde de; Mecliste 
kelimesinin içine Meclis gazinosunu ve Meclisin 
bütün müştemilâtını ithal ediyor; kütüphane, 
gazino diye bir tefrik mümkün değildir. Çün
kü mebus arkadaşlar, birçok meselelerin muza-
kerelerine dışarda başlar, burada bitirirler, bu
rada başlarlar dışarda bitirirler, birçok müna
kaşalar olur, burada neticelenir, orada başlar, 
burada biter. Eğer dışarda bir münazaa olmuş
sa yine vazifei teşriîyenin icabı ve neticesidir. 
Dışarda kavga edildiği zaman babalarının tar-
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lasının münazaasını yapmamışlardır. Memleket 
vazifesini yapmışlardır.vo vazifei teşriîyeden mü
tevellittir. 

Şimdi; gerek Su Komisyonun ve gerekse 
Karma Komisyonun almış olduğu kararlar üze
rinde duracağım. Su Komisyon vermiş olduğu 
kararında kürsüden vâki olan sözlerin suç sayıl-
mıyacağını, Meclis salonunda söylenen sözler 
için bir karar ittihaz etmiyeceklerini, bu cihet 
için karar vermeyi Karma Komisyona bırak
tıklarını, koridordaki sözler için ise Bölükba
şı'nın masuniyetinin kaldırılmasının lüzumuna 
karar vermişlerdir. Şu halde bizim buradaki id
dialarımızın, bu kürsüden' söylenen sözlerin hiç
bir zaman takibatı ieabettirmediğini Su Komis
yon da kabul etmiş bulunuyor. Karma Komisyo
nun müzakereleri esnasında da bu cihet uzun-
boylu münakaşaları muciboldıı. Ve hattâ üçü
nün de takibi ieabettiğine dair verilmiş olan 
bir önergenin oylanmaması İâzımgeldiği hakkında 
lieis dahi kendi mütalâasını beyan etti ve muha
lefet şerhinde de açık olan bu beyanı mazbata
da vardır. Şu halde gerek kürsüde, gerek sa
londa yapılmış olan bütün beyanların suç teşkil 
etmiyeceğiııe komisyon reiside kaani olmuş ve 
neticede yalnız Cumhuriyet Müddeiumumisinin 
talebi veçhile koridorda vâki beyanlar için ancak 
masuniyetin kaldırılması noktasında karar kıl
mışlar. Esasen arkadaşlar, masuniyeti teşriiye 
müessesesinin ne suretle kullanılacağını tçtüzük 
sarahaten gösteriyor. Masuniyeti kaldırılması 
istenilen bir milletvekilinin evrakı adliyeye tevdi 
edilir, adliye hangi suçtan dolayı takibat yap
mak istiyorsa o suçtan dolayı tahkikat yapılması
nı savcılık talebeder. Adliye Vekâletine gönde
rir, oradan Başvekâlete ve Meclis Riyasetine ge
lir, masuniyetin kalkması için karar alınmak üze
re usulü veçhile komisyonlara ve komisyonlardan 
sonra heyeti umumiyeye getirilir. Ö madde mü
zakere edilir, masuniyeti kaldırmak icabediyor
sa kaldırılır, icabetmiyorsa kaldırılmaz. Bu iti
barla masuniyeti tesriiyenin kaldırılması ancak* 
ve ancak, adaletten gelen fezlekedeki talep ile 
mukayyet ve mümkündür. Başka şekilde Meclis 
Başkanlığının tahkikat yapmaya, su«u tevsi et
meye hakkı yoktur. Ne komisyonların, ne de he
yeti umum iyenin yine hakkı yoktur. Tüzüğün 
maddesi sarihtir. 

NUSRET KİRİŞÇİOÖEU (Zonguldak) -— İh
bar yapmaya?... 

,1957 O : 1 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu da ayrı 

bir konu teşkil eder. O da bir fezleke ile gelir. 
Bunun hakkında da heyet karar alır. Madde sa
rihtir. 

Şimdi arkadaşlar, buraya kadar olan mâru
zâtımla bu içtima salonunda vâki olan söz ve be
yanların hiçbir zaman takibi icabettirmiyeeeği 
ve buna imkân olmadığını arz etmiş bulunuyo
rum. Şimdi de koridordaki beyanlara geliyorum.-
Koridorda söylenmiş olduğu iddia edilen sözlerin 
bir zabıtla tevsik edildiği belirtilmektedir. Şim
di bu zabıt üzerinde tevakkuf edelim. Zabıt, 
usulüne göre ve kanunun emrettiği şekilde tutul
mamıştır. Bu zaptın altında emniyet âmiri Ha
san Oğuzcan 'm ve komiser muavini Memiş Beyin 
imzaları vardır. Bu zabıt daktilo ile yazılmış ve 
imza edilmiştir. Bunda isnadedilen sözler şu şe
kilde ifade edilmiş : Güya Bölükbaşı burada ön 
sırada otururken hakkında 3 inikat heyeti ıınııı-
miyeden çıkarılma cezası verilince pür hiddet di-' 
sarı çıkmış ve küfür etmiş. Bunu Ahmet Koca-
bıyıkoğlu arkadaşımız duymuş. «Kime küfür 
ediyorsun?» diye sormuş. O da içtima salonuna 
dönerek: «Sizlere» demiş. Bunları Emniyet Âmi
ri Hasan Oğuzcan'in ifadesinden anlıyoruz. Ka
rakola gitmişler. Halbuki zabıt varakası mahal
linde tutulur. Karakola gitmişler ve istenildiği 
gibi yazdırılmış. Halbuki ifadesinde komiser 
muavini Memiş; âmir bey söyledi, ben yazdım, 
ben bunları işitmedim, onun isteği üzerine imza 
ettim, demektedir. 

Bölükbaşı ben odanın önünde beklerken, ko
miser muavini orada yoktu, nereden çıktı, dedi. 
Emniyet âmiri cevaben, efendim o zaman yok
tu, ben yardım için çağırdım. Sonra geldi zabıt 
varakasını imza etti dedi. Esasen komiserin ifa
desi de böyledir. Demekki zabıt varakasında iki 
imza olmakla beraber asıl beyan ve. ifade yalnız 
Emniyet Amiri Hasan Oğuzca ir m tek ifadesine 
nıunha sı r kal tu aktadı r. 

Bilâhara vakaya şahidolarak dinlenen Mebus 
arkadaşımız Fevzi Atahan, ifade verip çıktıktan. 
sonra kendisi burada işhadederinı. Meclise ha
karet sözlerini ben duymadım, diyor. 

Şahidim dedi. 
A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Yalan söy

lüyorsun... 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Sen yalan 

söylüyorsun. İfaden burada. 
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REİS — Her iki arkadaş karşılıklı Meclis I 

huzurunda hakaretâmiz sözler söylemişlerdir. 
Bu sebeple her ikisi için de takbih cezasını oyu
nuza arz ediyorum. (Sağdan, gürültüler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Evve
lâ tecavüz edene ihtar cezası vermeniz lâzımdır. 

REİS — Bunu takdir Riyaset makamına ait
tir. Her ikisi hakkında takbih cezasını kabul I 
edenler... Etmiyenler... Ufak bir ekseriyetle ka
bul edilmiştir. Buyurun-sözünüze devam edin, 
Ahmet Bilgin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Şimdi arka
daşlar zabıt varakasında imzası bulunan diğer 
arkadaşlarımız bu şekilde ifadede bulunduktan 
sonra Sayın Cemil Bengü .(emir verip de zabıt 
tutturan zattır) nün kendisini işhadediyorum. 
«Ben kendim, Bölükbaşı'nm böyle bir söz söy
lediğini duymadım» diyor. «Ancak söylenenleri 
işittim. Bunlara şahadet ediyorum» diyor. İfa- I 
de meydandadır, isterseniz dosyayı tetkik bu
yurunuz. 

Sayın Fikri Apaydın ise, odaya girerken : 
«Bunlar incir çekirdeğini doldurmıyaeak söz- I 
lerdir. Ben bunu fark etmedim. Böyle şeylerden 

. muamele yapılır mı? Tahkikat icra edilir mi?» 
dedi. (O.daya girerken) İsterse kendisi de cevap 
versin. Kendi kulaklarımla duydum. Arz ediyo- I 
ram. 

Şimdi arkadaşlar, umumiyet itibariyle gerek 
şahadetler ve gerekse zabıt-varakası, katiyen ih- • 

-ticaca salih değildir. Yalnız ve yalnız bir Em
niyet Âmiri Hasan Oğuzcan'm ifadesinden iba
rettir. Tek bir insanın şahadetimle de bir millet
vekilinin elbette ki, masuniyeti üzerinde konuş
mak caiz olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi gelelim Adliye 
Vekâletinin tezkeresine. Adliye Vekâleti, usulen, & 

her milletvekilinin masuniyeti kaldırılmak iş- | 
tendiği zaman adaletten gelen evrakı alır ve şu 
maddeden dolayı masuniyetinin kaldırılması 
talebedilir. Şu mebusun evrakı takdim edilmiş
tir, lâzımgelen işlemin yapılmasını rica ederim,' 
diye Başvekâlete takdim eder. Şimdi bu mev
zuda ise Adliye Vekâletinin, Başvekâlete yaz
mış olduğu tezkere bir mütalâa ve beyandan 
ziyade peşinen verilmiş bir mahkûmiyet kararı- * 
dır. Hem, öyle bir mahkûmiyet kararı ki, bu
nunla Adliye Vekâleti, taraf olmuş. Er. geç ada
lete intikal edecek olan böyle bir meselenin | 
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üzerinde şimdiden fikrini bildirmiş Anayasayı 
indî tefsirlerle tağyir etmiş; hiçbir kimsenin an-
lıyamıyacağı bir surette maddeye indî olarak 
mâna vermiş, hükme bağlamıştır. Anayasanın 
17 nei maddesini bu suretle tefsir etmek, zanne
derim ki, hiç kimsenin hakkı değildir; Adliye 
Vekilinin, hiç değildir. 

Tezkerede bâzı noktalara biraz göz atmak 
faydadan hali olmaz, arkadaşlar. Bakınız şura
da ne diyor, arkadaşlar. Adliye Vekâleti tezke
resinde. «Bu çıkarma kararı üzerine büsbütün 
asabiyete kapılan mumaileyh mebusun oturduğu 
ön sıradan • kalkarak sağdaki kapıdan dışarıya 
çıkmak üzere antreye doğru yürüdüğü ve bu su
retle artık teşriî vazifesi de zail olduğu bir sı
rada...» Muhterem arkadaşlar şu vakıa.hilafı 
hakikattir. Bu hâdise hepimizin gözü önünde ce
reyan etmiştir. Dahiliye Vekilinin kendisine 
çatması üzerine söz istiyen Bölükbaşr, kürsüye 
çıkarak söz isteğinde bulunmuş ve fjöz verilme
diği Reis tarafından kürsüde kendisine söylen
miştir. Kendisine üç İnikat Meclisten çıkarma 
kararı verildiği zaman Bölükbaşı dışarıda bulu
nuyordu. Binaenaleyh çıkarma kararı üzerine 
pürhiddet dışan çıkmış olması sözü, külliyen 
hilafı hakikattir. Hepimizin gözü önünde cere
yan etmiş bir hakikat tahrif edilmiştir. Hele üç 
İnikat dışarı çıkarilmış olması «Bir mebusun 
teşriî vazifesinin bittiği bir sırada» diyor. Üç 
İnikat dışarı çıkarılan bir mebusun teşriî vazife
si bit(er mi? Böyle bir kararı Adliye Vekili ne
reden istinbat ediyor, nereden biliyor. Üç İni- • 
kat dışarı çıkarılan bir mebusun komisyonda va
zifesi de bitmekte midir? Biz Türkçeyi biliyor
sak buna böyle bir mâna verilemez. Bunu bu 
şekilde mânalandırmak için Adliye Vekili kabi
linden profesör olmak, lâzım gelir. Yoksa asla 
böyle" bir mâna verilemez. Bu suretle Anayasa
yı indî bir şekilde tağyir ve tahrif eder hüküm
ler şimdiye kadar vâki olmamıştır. Olmamış şey
leri olmuş gibi gösteren Adliye Vekilinin bu tez
keresi hâdisede Vekilin bir hatası olduğunu bi
ze pekâlâ anlatmaktadır. Günkü şimdiye kadar 
buraya gelmiş bu kadar teşriî masuniyetin ref'-
ine dair mazbataların hiçbirisinde böyle bir tez
kere yazılmamıştır. Bunun hususiyeti ise sizce 
de, biz"ce de malûmdur. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar vâki 
maruzatımla Bölükbaşı'nm masuniyetinin ref'i 
talebinin kanuni ve hukuki esaslara istinadet-
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memekte olduğunu ifade etmiş bulunmaktayım. 

Eğer Yüksek Heyetiniz masuniyetin ref'ine 
karar alacak olursanız bu karar tamamiyle siya
si ve hissî sebeplerden mütevellidolacaktır. 

Sayın arkadaşlar; tarihî bir karar almak 
üzere bulunuyorsunuz. Bu kararı vereceğiniz 
§u demlerde vicdanlarınıza hitabediyorum. ma
suniyet müessesesi ne geçmiş devredeki mebus
ların ve ne de 10 ucu devredeki biz mebusların 
malıdır. Belki tarih boyunca Âe dünyanın sonu
na kadar geleceğinde kimsenin tereddüt ve şüp
hesi bulunmayan namütenahi devreler mebusla
rının malıdır. Bu itibarla alacağınız kararın bu 
kutsi müesseseyi zedelememesini sizlerden rica 
ediyorum. Aksi takdirde bu kararınız her türlü 
hukuki mesnetten âri, keyfî, hissî ve gayriâdi-
lâne olacaktır. Böyle bir karar alırsanız parti 
olarak, grup olarak bizleri asla teessüre sevk et-
miyecektir. Çünkü, âdil olmayan ve zulüm ifade 
eden kararları alanların sukutu gayet yakın 
olur. Bu netice ise ancak bizleri memnun eder. 

REİS — Ahmet Bilgin Bey, kullandığınız 
kelimeyi, Riyaset, lisanı nezakete uygun bulma
maktadır. 

AHMET BİLGİN (Devamla) —- Alacağınız 
karar, diyorum. Alınmış bir karar yok. 

REİS — İsmet İnönü. C. H. Partisi Meclis 
Grupu adına. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, Kırşehir Mebusu ve Cumhuriyetçi Mil
let Partisi Başkanı Sayın Osman Bölükbaşı'nm 
Mecliste geçen müzakerelerden dolayı masuni
yetinin kaldırılmasını müzakere etmekteyiz. 

Masuniyetin kaldırılmasını teklif eden maz
batada imza sahibi muhterem mebuslar üç gru-
pa ayrılmışlardır. Bir kısmı mazbatanın kabul 
edilmemesini ister. Takibat yapılmasını iltizam 
eden mebus arkadaşlar da ikiye ayrılmıştır. Bir 
kısım ekseriyet, takibat yapılabilmesi için Osman 
Bölükbaşı'nm Mecliste konuştuğu sözlerin suç 
telâkki edilmesi zaruri olduğundan başlıyarak 
hâdiseyi devam ettirir ve koridorda geçen söz
lerle beraber birkaç noktadan takibat yapılma
sını ister. 

Diğer bir kısım muhterem milletvekilleri Mec
liste yapılan sözlerden dolayı takibat yapılama
yacağını düşünerek bunların hariçte tutulma
sını ve yalnız koridorda geçen sözlerden do
layı takibat yapılmasını isterler. 

Takibat yapılmasını istiyen ve diğer mebus 
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arkadaşlar arasındaki ihtilâfın sebebi şudur: 
Mebusun Büyük Millet Meclsi müzakeretı sıra
sında serd ettiği mütalâa beyan ve sözlerde 
suç unsuru olur mu, olmaz mı? Mazbatada bu 
fikri iltizam edenler «mütalâa rey ve beyan ifa
de etmek küfretmek, hakaret etmek değildir; 
böyle sözler olursa takibat yapılabilir.» demek 
isterler. 

Her iki Grup arkadaşları takip usulünde 
ittihadedememektedirler. Çünki isnadedilen 
mevzu bariz bir hakikatle çatışma halindedir. 
Anayasanın, hususiyle her vesile ile birkaç 
defa okuduğumuz İçtüzüğün hükmü şudur: 
«Aym İnikatta üç kere takbih cezasına uğra
mak, Reisicumhur, Meclis Reisi ve Meclis ve 
Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek..» 
Bu haller Meclis içinde müeyyideye bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, milletvekili olarak 
biz kendi mevzuatımızla, iki nevi teminat al
tında vazife yapmaktayız: Bunlardan birisi, 
Meclis içindeki beyanlardan dolayı mesuliyet
sizlik teminatı, ikincisi de vazife ile alâkadar 
olmıyan, dışardaki isnatlardan dolayı masuni-
vet kaldırılması müessesesidir. Dışarıdaki 
hâdiselerden dolayı, masuniyetin kaldırılması 
müessesesinin mahiyeti, şümulü, derecesi mem
leketten memlekete farklıdır. 

Bâzı memleketlerde, bâzı suçların, bâzı za
manlarda takiplerini lüzumlu sayarlar, bâzıları 
başka mütalâada bulunurlar. 

Masuniyet müessesesinin bizdeki işleme tar
zına girmiyorum. Şimdi biz birinci mesele olan 

. teminat nıevzuundayız. Bu mevzu «Meclis dâhi
linde mütalâa ve beyanlarından dolayı mebu
sun mesuliyetsizliği» davasıdır. Bu hemen her 
parlmanter memlekette münakaşasız olarak 

* Meclis hayatlarının temeli addedilmiştir. Bu, 
birkaç asırlık tecrübenin mahsulüdür. İçtüzük 
maddesi de, mebusun, müzakereler esnasında 
kusur işlemesi, türlü mevzular, türlü sözlerle 
varit iken 2 - 3 maddeyi ayrıca sarahatle, hiç
bir tereddüde mahal kalmayacak surette tesbit 
etmiştir. Bunlar Reisicumhuru, Meclis Reisini 
ve Meclisi, Heyeti Hükümeti tahkir etmek mad-

- deleridir. Bunun sebebi aşikârdır. Bu, tecrübe 
mahsulüdür. Hükümet Mecliste çalışırken onu 
murakabe edecek mebuslarla şiddetli bir müna
kaşaya girdili zaman sinirler gerilir, sözler va
kit vakit ölçüsünü kaybeder ve ister istemez bu 
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tehdit, hakaret mevzuları şikâyet konusu olur. ! 
Her memlekette de daima böyledir. Çünkü, Hü
kümet ağır mesuliyetini tatbik edebilmek için 
Büyük Meclise teklifler getirecek, külfetler tek
lif edecektir. Vatandaşlar vakit vakit külfetler 
altında şikâyet edeceklerdir. Milletvekilleri bu 
hakları müdafaa edecektir. Meselâ Hükümet 
vergi teklif edecek, elbette bu verginin haksız 
olduğu, takat harici olduğu, zulüm olduğu, da-
yanılamıyacak hadde olduğu türlü şekilde söy
lenecek. Bu münakaşalardan, Hükümete, Heye
ti Hükümete hakaret etti, yahut şu tecavüzü 
yaptı diye hüküm çıkarmak çok kolaydır. 

Kezalik Mecliste, hususiyle muhtelif partiler 
halinde çalışırken mebuslar birbirlerinin sözleri 
ile nâkzederlerken, münakaşalarda, ister iste
mez, «siz vazifenizi iyi yapmadınız, biz vazife
mizi iyi yapıyoruz» gibi hallere sürüklenecek
lerdir. Buna muvazi olarak muvazenenin muh-
tel olduğu zamanlarda taraflar arasında, Bü
yük Millet Meclisine tecavüz etti, hakaret etti 
şikâyetleri hâsıl olacaktır. Her memlekette böy
le şeyler olur. Bizim tecrübelerimiz de zen
gindir. 

içtüzük, büyük tecrübelerin mahsulü olarak 
konulmuştur. Bu sebepledir ki, mebusların Mec
liste münakaşalarında evvelâ bu muayyen mev
zularda hakaret meselesini sarih usullere, sarih , 
müeyyidelere bağlamıştır. Ne yapılır? Riyase- ! 
tin takdir hakkı vardır, tevbith eder, Heyeti 
Umumiyenin rızasını alır, çıkarır, mesele de 
bununla biter. Başka türlü bir mesuliyet düşü
nülmemiştir, hiçbir parlmanter memlekette de 
yoktur, ve düşünülmesi son derece zararlıdır. 
Bahis mevzuu olan nokta; bu "kürsünün ve Mec
lis dâhilinin milletvekiline vazife ifa etme im
kânını verip vermeme meselesidir. Devletimizin 
temel kudreti Büyük Millet Meclisidir. Büyük 
Millet Meclisinin temeli de millecvekillerinin bu 
kürsüde, bu îMeclis içinde vicdani kanatlerine 
ve akıllarının erdiğine göre vazifelerini tehdit 
ve tesir altında olmaksızın ifa edebilmelerine 
bağlıdır. Onun için mebusun vazife ifa ederken 
mesuliyetsizlik müessesesi yalnız bir milletve
kili arkadaşımızın, muhalefete mensup bir mil
letvekilinin değil, bütün milletvekillerinin müş
terek kaygılarıdır. Hepimiz ancak milletvekil
lerinin bu haklarını hulûs ile, son derece titiz
likle müdafaa edebildiğimiz zamandır ki, Büyük 
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Millet Meclisinin vazife ifa edebilmesini temin 
etmiş oluruz. 

Bu sebeple Anayasanın ve İçtüzüğün sarih 
hükümlerine göre Osman Bölükbaşı arkadaşı
mızın bir meseleyi müdafaa ederken" burada, 
Meclis kürsüsünde ve Meclis içinde söylediği 
sözler hiçbir adlî takibi icabettirmiyecek me
suliyetsizlik hudutları içindedir. Bunun aksini 
düşünmeye imkân yoktur. (Soldan gürültüler). 
Bu noktayı esaslı bir surette tesbit etmeliyiz. 
Buradan hareket edince kurulmuş olan bütün 
bina her türlü temelden mahrum, çürük bir' 
vaziyete düşer. Meclisten başlıyarak hakaret 
suçundan dolayı takip taraftarı olan ekseri
yet, esas mesnedini kaybetmiş olur ve bütün 
iddia suya düşer. Meclisten başlamıyarak ko
ridorda geçen hâdiseler - gene Mecliste mesuli
yetsizlik kartal edilirse - büsbütün başka ma
hiyet arz eder. Çünkü burada söylenen sözle
rin koridorda değil, dışarda neşri ve tekrarı 
bile suç değildir. Koridorda geçen sözlerin te
ferruatını bilmiyoruz. Muhtelit Encümenin zap
tına göre, devam anlaşılıyor. Be]ki başka mev
zular da isnat edilmiştir. Ahmet Bilgin arka
daşımızın söylediğine göre cereyan eden mua
meleler her suretle tetkika şayandır. 

Şimdi arkadaşlarım, biz yakında Büyük 
Millet Meclisinin muamelâtında selâmet yolu 
bulmak için istifadeli tecrübeler geçirdik. .Ha
tırlarsınız, savcılar, İstanbul ve Ankara savcı
ları, Büyük Millet Meclisinde geçmiş olan 
ağır, yakışıksız sözlerin neşrolunmasını me-
netemye kıyam ettiler. Bunu biz burada ko
nuştuk ; «Büyük Millet Meclisi müzakereleri 
alenidir ve harfiyen neşrolunur» dedik Ana
yasanın bu sarih hükmü nihayet galebe etti. 
Cümleler ve fıkralar kendi kendine maddi bir 
kuvvet taşımaz. Ancak onlar sahibi tarafından 
benimsendiği zaman kuvvet kazanırlar. Bü
yük Millet Meclisi savcıların bu şekilde tasar
ruflarına müsaade etmedi. Gene Mecliste sarf 
edilen yakışıksız sözlerin zabıt ceridelerinde 
neşredilip edilmemesi, bir kısmının zabıtlar
dan çıkarılması yolunda da müzakereler cere
yan etti. Muhterem Riyaset divanının basireti 
galebe ederek Mecliste geçen sözlerin neşri' 
temin 'edildi ve bunların zabıttan çıkarılması 
önlendi. 

Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ve Mec-
lis içinde milletvekillerinin vazife ifa ederken 
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mesuliyetsizlik teminatı altında bulunduklarının 
Büyük Millet Meclisinin temel varlıklarından 
biri olduğunu kabul ettiğimiz anda diğer mülâ
hazaların hepsi tâli olur ve Büyük Millet Mecli
sinin ve memleketin selâmetinin müdafaası temin 
ve siyanet edilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, dört aydır Kırşehir 
meselesiyle uğraşıyoruz. Hakikatte Kırşehir nıese-
selesi 1954 ten beri devam ediyor. Kırşehir vilâ
yetinin ilgası bu Mecliste konuşulduğu zaman 
yine büyük heyecan ve endişe gösteren arkadaş
larımız olmuştur. Gene bu Mecliste intişar eden 
haberler göstermiştir. O zaman Kırşehir vilâye
tinin ilgası düşünülürken, hattâ Hükümet için
de bulunan muhterem vekillerin bile tereddüt ve 
ıstırap içinde bulundukları söylenmiştir. Kırşehir 
vilâyetinin 3 sene müddetle bütün memlekete ne 
büyük İstırap verdiğini, üzerimizde tahammül 
edilmez ağır yük olduğunu tecrübe ettik. Muh
terem Başvekilin basireti Kırşehir vilâyetinin il
gası gibi büyük bir yükü siyasi hayatımız üze
rinden bir günde kaldırma kararına sevk etti. 
Tasalanır ediniz arkadaşlar ki, bir günde burada 
Kırşehir vilâyetini lâğveden karar alındığı halde 
4 ay sonra Meclisten karar çıkabildi. Bugün ha
len Kırşehir'in ilgasından mütevellit işerin ihti-
lâtlariyle meşgulüz. 

Hâdise kısaca şu : 1954 ferdasında Kırşehir 
vilâyetinin ilgasiyle arzu edilmiyen milletvekil
lerine rey verilmesinden dolayı seçmenlerine ceza 
verilmesi düşünülmüştü. Bundan kurtulduk. 
Şimdi arzu edilmiyen milletvekillerini bertaraf 
etmek düşünülüyor. (Soldan «hayır öyle değil» 
sesleri) Mesele sadece bundan ibarettir. Osman 
Bölükbaşı'yi takip için hususi bir usul. takibolun-
duğu meydandadır. Muhterem Başvekilin burada 
bulunmasına çok ihtiyaç vardı. Bir muhalefet. 
partisinin liderinin siyasi emniyeti mevzuubahs-
olduğu zaman iktidar partisinin muhterem lideri 
olarak kendi yüksek nüfuzunu kullanmasına ha
kikaten ihtiyaç vardı. 

Arkadaşlar, siyasi hayatımız, siyasi emniye
timiz üzerinde duruyorum. Yarın seçime gidece
ğiz. Bir muhalefet partisi lideri hukuki olmıyan, 
insafa sığmayan acele ve hususi usullere tâbi ola
rak takibe mâruz bırakılacak. Yarın mahkemede 
ihtimal ki, tevkif olunacak ve seçimi uzaktan 
seyredecektir. Bir defa bu usule girdikten sonra 
daha takip altında bulunan muhalefet mebusları 

.1957 C : 1 
vardır. Bu nasıl seçimdir ki, siyasi hayatta kar
şılıklı vazife alacak olanların hepsini iktidar par
tisinde bulunan bir cereyan evvelâ tevkif edip 
muattal bırakacaktır? Ondan sonra seçimi emni
yetle yaptık diye memleketin karşısına çıkılacak
tır. (Sağdan, bravo sesleri) Buna iktidar partisi 
mensubu muhterem arkadaşlarınım muvafakat 
edeceklerine ihtimal vermiyorum. Ancak vakı
alar açıktır. Burada Bölükbaşı konuştu, Kır
şehir'e gitti, bir mebus arkadaşın evinde iken 
evi taşlandı, mesken masuniyeti ihlâl edildi. 
Muhalefet partisi lideri her vatandaş gibi, ka
nun tarafından himaye edilmek hakkına malik
tir. 

Şimdi arkadaşlarım sözlerimden kimseyi it
ham etmek mânasını lütfen çıkarmayınız. Bun
ları hükümetin yaptırmış olmasını düşünemem. 
Bunu Kırşehir vilâyetinin kaza kaymakamının 
yaptırmış olmasını da' kabul etmiyorum. Ama 
hâdise meydandadır. Bunu birtakım partizan
lar yapmaktadır. Bizim üzerinde durduğumuz 
mevzu kanun tarafından, kanunu tatbik edecek 
memurlar tarafından vatandaşların himaye edil
mesi, müdafaa olunmasıdır. Bu vaka olmuş mu
dur, olmamış mıdır? Osman Bölükbaşı umumi 
efkâra gazetelerde beyanat yaptı, iki satır ya
zı, «Haber alınmış, takibediliyor, muamele ya
pılacaktır» gibi bir resmî beyan lâzım idi. 

Şimdi Bölükbaşı buraya geldi. Büyük Mec
lis Muhtelit Komisyonunda cereyan eden tetkik 
usulü ve hattâ bugünkü gündeme alına şekli çok 
dikkati çekecek bir haldedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir iç rejim müna
kaşası içindeyiz. Münakaşa konusu her şeyden 
evvel emniyet meselesidir. Ben öteden beri re
jimin uğradığı hesapsız güçlükler ve iğvicaclar 
karşısında iki noktaya bel bağlamışımdır : 

Eğer basın hür olarak âmme murakabesini 
görebilirse yani basın hürriyeti varsa, eğer Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünde milletvekilleri 
memleket meselelerini serbestçe müdafaa eder 
ve serbestçe konuşurlarsa memlekette demok
ratik rejim nihayet salim bir çerçeve içinde in
kişaf edip yerleşir. Benim samimî kanaatim 
budur. 

Basın hürriyetinin ne kadar güçlükler için 
de kaldığını ve bugün ne halde bulunduğunu 
biliyoruz. Münakaşa mevzuunu dağıtmamak 
için yalnız işaretle iktifa ediyorum. Ama her 
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şeyin tek mercii olan Büyük Millet Meclisinde 
vazife ifa edilirken mesuliyetsizlik müessesesini 
hepimizin yüksek hassasiyetle takibetmemiz ve 
bunu behemahal korumamız lâzımdır. Eğer Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünde milletvekilinin 
çalışma serbestisini masun tutamazsak, bunu te
min edemezsek Devlet temelinden; temelin teme
linden sarsılmış olur. 

İçerde ve dışarda Türkiye büyük bir kuvvet 
ve itibar içindedir. Türkiye kendi iç münakaşa
larından dolayı meselelerini halledebilecek bir 
olgunlukta ve istikamette midir, bu, esaslı bir 
noktadır. Eğer biz, kendi meselelerimizi emni
yet içinde halledecek bir istidat gösterebilirsek 
bu memleketin vâsıl olacağı ikbal çok yüksektir. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem Başvekil bundan evvelki Büyük 
Millet Meclisi toplantılarmdaki konuşmalarında, 
İÇ politikada inkişafların iyi istikamette olacağı 
hususunda çok ümit vermiştir. Ben buna hakika
ten inanarak, bu istidadın varlığına inanarak, 
hiç güçlük • çıkarmadan bunu devam ettirmeye 
çalıştım. Kendisinden ve onun muhterem arka
daşlarından Osman Bölükbaşı'nm şahsında, onun 
masuniyeti meselesinde, Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde, vazife ifa ederken meydana çıkan 
mesuliyetsizlik müessesesini korumalarını ve si
yasi partiler arasında, siyasi emniyet noktai na
zarından fark gözetmemelerini ve gelecek seçim
lerde hep birlikte huzur içinde, emniyetli ve me
deni bir seçime girmenin şartlarını hazırlamala
rını rica ve teklif ederim. (Sağdan, alkışlar) 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — İsmimden 
bahsedildi, müsaade ederseniz bir noktayı tavzih 
edeceğim. 

REİS — Buyurun. 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Bir husu

sun tavzihi için huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum, affıriızı rica ederim. 

Ahmet Bilgin, Osman Bölükbaşı'nm teşriî 
masuniyetinin ref'i icabedip etmediği hususun
daki müzakereler sırasında gerek müdafaa sade
dinde, gerekse grupunun mütalâasını Heyeti Ce-
lilenize arz ederken benden bahşetmiş ve «Meclis 
Reisvekili Fikri Apaydın da bu meselenin «incir 
kabuğunu doldurmıyacak bir hâdisedir, ehemmi
yeti yoktur» demek suretiyle tasrih etmiştir» 
demişler. Bendeniz koridorda Ahmet Kocabıyık-
oğlu arkadaşımla Osman Bölükbaşı arasında ce
reyan eden hâdisenin bir kısmına şahittim. Mü-
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şahedelerim ifadelerimde imzam tahtında maz
buttur. 

Saat 21 e doğru evimde, yemekten kalktıktan 
sonra bir telefon aldım, İdare Âmiri Orhan Bey 
arkadaşımız, «Mecliste cereyan eden hâdiseler
den dolayı, ihzari bir tahkikat yapılıyor, sizin 
de şahadetiniz bahsi mevzuu oldu, teşrif ederse
niz, ifadeniz alınacaktır.» dedi. Derhal icabet et
tim.. Meclise girer girmez Kâtibi Umuminin oda
sında oturdum, haber gönderdim. Bir zatın ifa
desi alınıyormuş, bir memur arkadaş aşağı ine
rek sıranın bende olduğunu ifade etti ve yukarı 
davet etti. Hepinizin malûmu olduğu üzere, Dai
re Müdürünün odası İdare Âmirlerinin odası 
birbirine muttasıldır, İdare Âmirlerinin odasına 
çıkarken baktım, Daire Müdürünün odası açıktı, 
Osman Bölükbaşı tam karşıdaki bir koltukta 
oturmuştu. Gözgöze geldik, fakat şakku şefe dahi 
etmedik, hattâ selâmlaşmadık bile. İfade vermek 
için İdare Âmirlerinin odasına girdim, ifadele
rim zaptedildi. Dışarı çıkarken yine Daire Mü
dürünün kapısı açıktı, bu sefer yan tarafta Ah
met Bilginin yer aldığını gördüm. Birbirlerimizle 
o anda ne bir şey konuştuk, ne de selâmlaştık, 
ne tek bir kelime teati ettik. 

Bâzı. insanlar vardır, yolda giderken, merdi
venden çıkarken kendi kendisiyle konuşur, ben
denizde böyle bir illet mevcut değildir. (Soldan, 
gülüşmeler) Binaenaleyh ağzımdan çıkmıyan bir 
lâfı - tahkikatın ister ehemmiyetli olduğunu, is
ter ehemmiyette olmadığını belirtsin - ağzımdan 

I çıkmıyan bir lâfı taraf undan ifade edilmiş şekil
de Heyeti Celileniz huzurunda söyliyen Ahmet 
Bilgin'i Allah'a havale ediyorum. 

A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Söz isti
yorum, ismimden bahsettiler. 

REİS — Müsaade buyurun. Taarruzdan mı 
söz istiyorsunuz, muhalif beyandan mı söz isti
yorsunuz? Taarruz içinse söz veremem. 

A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Muhalif 
beyandan. 

REİS — Buyurun. 
A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Ahmet Bilgin'in ikinci ta
arruzuna mâruz kaldım. 

REİS — Taarruzdan konuşamazsınız. 
A. FEYZİ ATAHAN (Devamla) — İftira

sına mâruz kaldım, diyecektim. Bundan iki ay 
evvel yine bu kürsüde Bilgin'e muhatabol muş
tuk. Kendisinin bir talihsizlik eseri olarak Ha-
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tay'da doğduğunu ve bundan da çok müteellim 
bulunduklarını söylemiş olmaları üzerine, ben 
de Hatay'ın bir evlâdı olmakla... 

REİS — Beyefendi, böyle konuşamazsınız. 

A. FEYZİ ATAHAN (Devamla) — Bilgin 
arkadaşımıza göre ben ifade verip dönerken gü
ya ortada hiçbir hâdise olmadığını söylemişim. 
Ben hâdisenin son devresine şahidoldum. Ben, 
Bölükbaşı'mı, utanmıyor musun, yahut, böyle 
konuşamazsın, dedim. (Müstebitin köpekleri) 
diye haykırırken ben önüne geçtim. İfademi bu
gün dahi veririm, yarın da huzuru adalette ve
receğim, müsterih olun. Binaenaleyh iftira et-
meye hiçbir suretle tenezzül etmem. Keyfiyeti 
aynen arz ediyorum. Hiçbir suretle tenezzül et
mem. 

AHMET BİLGİN (Ku-şehir) — (Ayağa kal
karak) Söylemedin mi, söylemedin mi? Ben ifti
ra etmeye tenezzül etmem. 

A. FEYZİ ATAHAN (Devamla) — Ben de 
tenezzül etmem. 

REİS — Lütfen kürsüyü terk ediniz, efendim. 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adna Raif 

Aybar. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA RAİF AYBAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, söze başlarken müzakere edilen 
mazbatada Osman Bölükbaşı tarafından söylen
miş olduğu yazılı bulunan nahoş sözlerin mücer
ret söylenmiş olmasından Hürriyet Partisinin 
hepiniz gibi esef duyduğunu' işaret etmek iste
rim. (Soldan, bravo sesleri) Ancak, (Gülüşme
ler) hemen ilâveme müsaadenizi rica ederim ki; 
bu çatının altında bu memleketin büyük dâva
larının konuşulduğu yerlerde bulunan insanlar, 
koskoca bir milletin mesuliyetini omuzlamış olan 
kimselerdir. Bu itibarladır ki, meselelerin ehem
miyeti, sinir sisteminden tamamen teeridedilmiş 
olmıyarak buraya gelmiş bulunan insanların asa
bında zaman zaman râşeler yapmaktadır ve bu
nun ufak bir numunesini beş dakika evvel bura
da görmüş «bulunmaktayız. Binaenaleyh arkadaş
lar, bu hâdiseden mütevellidolarak önümüze ge
len mazbatayı tetkik ederken gerek bizde, gerek 
dünyada nahoş dahi olsa bu gibi sözlerin siyasi 
faaliyet esnasında söylenmekte bulunduklarını 
hatırlıyarak asabımızı teskin ve kendimizi bu 
havadan tecridetmek zaruretindeyiz. Bu mem
lekette kendisini tanıyan her* insanın şahsan ne-
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zaketiyie mâruf bir insan olduğunu kabul ede
ceğini zannettiğim ve bizce de öyle olan Adnan 
Menderes dahi bu kürsüden bir kısım arkadaş
larına karşı, milletvekili olan arkadaşlarına kar
şı ağır sözler, hakaretâmiz sözler söyliyebilmiş-
tir. Bu sözleri tekrar etmekte fayda ummadığım 
için hâtıralarınıza sessizce havale ediyorum. 
Demek ki, bu kürsüde yapılan münakaşalar sı
rasında hepimizin istemiye istemiye bu neviden 
nahoş sözleri söylemesi mümkün oluyor ve bu 
nevi çalışmalar yapan bütün medeni dünya par
lâmentolarında buna benzer, hattâ bizimkinden 
çok daha fazla münakaşalar her gün gelip geç
mektedir. Bu itibarla Büyük Meclisin dikka
tini bu gelmiş mazbatanın ehemmiyeti üzerine 
teksif etmesini rica etmekle söze başlıyaeağım. 

Bu mazbata hakikatte sadece bir mebusun 
masuniyetinin kaldırılmasını talebeden ve sık 
sık önümüzden gelip , geçen neviden bir mazba
ta değildir. Büyük Meclisin dikkatini teksif et
mesini rica edeceğim, derken mazbatanın bu muh
tevasına, dayanarak konuşmuş bulunuyorum. 

Demin Sayın inönü'nün de kısaca temas et
tiği gibi ha'kikaten bu mazbata mebusun mesu
liyetsizliği denen ve mebusun masuniyetinden! 
ayrı bir müessese olan mesuliyetsizlik müessesesi 
her gün önümüze gelip geçen masuniyetlerin 
kaldırılmasına ait mazbatalarla aynı ehemmiyet
te mütalâa edilmemesine, bir tarihî karar ver
me ânında bulunduğumuz şu dakikada, bilhassa 
nazarı dikkatinizi çekmek isterim. Aynı zaman
da mazbatanın muhteviyatında görüldüğü üze
re Anayasanın ka'bul ettiği bu mesuliyetsizlik 
müessesesiyle ceza hukukumuz arasında bir ir
tibat noktası da mevcuttur. Bu sebeple mevzua, 
bir defa da ceza hukuku noktasından itina 
ile eğilmek zorundayız. Ayrıca ve ayrıca söy
lemeye lüzum yo'ktur ki, bu mazbatanın kabu
lü veya reddi (demin İnönü'nün de münasip şe
kilde işaret etmek istedikleri gibi) siyasi istika
mette meml'eketşümul neticeleri mucibolabile-
cek birtakım ihtimallere de gebe bulunmakta
dır. Çünkü; bu mazbata ile masuniyeti değil, 
mesuliyetsizliği bertaraf olunması islenilen mil
letvekili, koskoca bir siyasi partinin lideri va-
ziyetindedir. Bu itibarla Büyük Millet Meclisi
nin gerek Anayasa hukuku ve gerekse siyasi.. 

İSMET USLU (-Seyhan) — Partisinin adım 
düşünse idi de öyle konuşmasa idi. 

•REİS — Müsaade buyurun. İsmet Bey. 
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RAİF AYBAR (Devamla) — ismet Bey, bu

nu Adana kongresinde zatıâliniz düşünse idiniz 
daha iyi olurdu. (Sağdan, bravo sesleri ve al
kışlar) 

İSMET USLU (Seyhan) — Bir parti lideri 
küfür etmez. 

REİS — Devam buyurun, efendim. 
RA'tF AYBAR (Devamla) — Bütün bu se

beplerle grupumuz bu mühim mevzudaki düşün
celerini her türlü hissî unsurdan âri olarak Bü
yük Meclise ve umumi efkâra arz etmek istiyor. 

Bendeniz bu vazifeyi yerine getirmeye çalı
şacağım. Başta ismet Bey arkadaşım olduğu 
halde bütün arkadaşlarımdan vazifemi başarma
ma müsaade ve muavenet buyurmalarını peşi
nen istirham ederim. Arz etmiş ve demiştim ki, 
huzurunuzda bu mazbata ile müzakere mevzuu 
yapılan mesele sadece bir masuniyet kaldırma 
meselesi değildir. 

Bu noktayı ufacık bir izah ile şakketmek is
tiyorum. Malûmdur ki, mebusların muafiyeti di
ye hu'kuk literatüründe büyük bir müessese 
vardır. Bu muafiyet müessesesi iki kanatlıdır. 
Ondan (şak) dedim, iki kanada ayrılmış, ikiye 
ayrılmış vaziyette umumi literatürde görünür, 
ve 'bir galatı rüyet içerisinde bunlar aynı şey
miş zannolunur. iyice üstüne eğilmediğimiz za
man.. Çünkü mesuliyetsizlik müessesesi başka 
bir müessese, masuniyet meselesi başka bir mü
essesedir. Birisi mutlak masuniyet, öteki mu-
kayyed masuniyet olarak ifade edilir. Dünyanın 
birçok memleketlerinde bu müesseseler anayasa
larda ayrı maddeler halinde tedvin edilmiştir. 
Bizde 17 nci (maddemizde bu iki müessese tek 
metin halinde tedvin edilmiş bulunmaktadır. 
Ama bizim gibi aynı vaziyette tedvin etmiş bu
lunan Hindistan, Tra'k, Almanya ve Amerika'
dan" gayrı olarak, ayrı metinler halinde tedvin 
etmiş bulunan pek çok memleket vardır. Brezil
ya, Ingilter, Japonya, israil, Endonezya, Fili
pinler bu vaziyettedir. Demek ki, bütün dünya
da işliyen bir müessesedir ve itina ile işlediği 
bir müessesedir. Şaıhsan temenni ederim ki, Ana
yasamızda iki madde halinde tedvin edilmiş ol
sa idi bugün bâzı arkadaşımızın düşmüş okluğu 
galatı rüyetten kurtulmak mümkün olurdu. 

Teşriî mesuliyetsizlik, yahut da mutlak ma
suniyet, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasında, mebus olarak ça-
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lışabilmenin, mebus olarak konuşabilmenin, 
teşriî fonksiyon icra edebilmenin zaruri şartla
rından biri olarak mebuslara bahşedilmiş bulu
nan bir imtiyazdır. Ve hatırlıyacağmız gibi; 
«Hiçbir mebus Meelis dâhilinde rey ve mütalâa
sından ve beyanından ve Meclisteki rey ve müta
lâasının ve beyanının ve Meclis haricinde irat ve 
izharından dolayı mesul değildir.» diyen 17 nci 
maddenin birinci fıkrasında, tedvin edilmiş bulun
maktadır. Bu muhtelif anayasalarda yer almış 
bulunan bütün dünya parlâmentolarında ve bi
zimkinde mestıliyet müessesesinin ref'i mevzuu-
bahsolmamıştır. Binaenaleyh bugün bir ma
suniyet mazbatasının araşma sıkıştırılıp getiril
miş bulunan ve mesuliyetsizlik müessesesine ha
time çekecek olan hükme dikkat etmek ve hâdise
yi ayıklamak lâzımdır. Maalesef arkadaşlar, ma
alesef söylemeye mecburum ki, gerek encümen -
inşallah mukadder olmaz, olmazsa memnun olu
rum - gerek Meclisin bu mesuliyetsizlik mevzuu 
üzerinde, bunu kaldırmak suretiyle tasarrufta 
bulunmasını mümkün kılacak, onu size temin 
edecek vasıta Adalet Bakanlığının tezkeresidir. 
Sonra uçuruma doğru yuvarlanan bir Anayasa 
gafının, bu tezkerenin içinde ayrık otu nevinden 
dallara tutunarak nasıl kendini kurtarmaya ça
lıştığını, şimdi mevzuu ana hatlarına ayırdığım 
zaman göreceksiniz. O incecik dallar, o testere
nin içine sıkışıvermiş olan koskoca bir mesuniyet-
sizlik müessesesini Meclisin elinden alıp götür
mek için hiç de kâfi mesnet olmıyacaktır. Mesu
liyetsizlik müessesesinin dünya tarihine baktığı
nız vakit üç asırlık bir mazisi olduğunu görürsü
nüz. ingiltere'de Haklar Beyannamesiyle 17 nci 
asırda milletin haklarını murakabe etmek vazife
siyle ve onu temsil etmek vazifesiyle seçilmiş bu
lunan parlâmento üyelerinin iktidara, kral kar
şısında murakabe haklarını kullanabilmenin yegâ
ne şart olduğu tesbit edilen bu müessese ingilte
re'de 17 nci asırda Haklar Beyannamesiyle vaz'-
edilmiştir. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Kıraliyet 
müessesesi mi var bu memlekette! (Sağdan, gü
lüşmeler) 

RAlF AYBAR (Devamla) — Bir şey mi bu
yurdunuz dostum? 

REİS — Devam buyurunuz, efendim. 
RAİ FAYBAR (Devamla) — Ve 18 nci asır

dan sonra da, mesuliyetsizlik müessesesi bütün 
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"medeni dünya anayasalarına girmiştir. Ve işte 
bizim 17 nci maddemizin 1 nci fıkrası bu cinsten 
bir hükmü muhtevidir. Bizim sadece mesuliyet
sizliğe taallûk eden, yani mebusun, mebus olarak 
yaptığı vazifelerden dolayı mutlak masuniyet, 
başka hariçte işlemiş olduğu suçlarından dolayı 
şu veya bu suretle takibata mâruz tutmak ve
ya tutmamak kararını vermeyi tazammun eden 
masuniyeti kaldırma meselesi bambaşka bir 
şeydir. 

Şimdi, Röymen arkadaşım eğer dışarı çık
mamış olsaydı bana biraz daha içerliyecekti 
çünkü bütün dünyada kabul edildiğini söyledi
ğim müesseseyi zedelemeden üç asırdan beri tat
bik edile geldiğini söylediğim müessesenin dün
yadaki tatbikatından ve dünya hukuk literatü
ründen bâzı parçalar, ufak notlan, hafızaları 
tazelemek için vermeme müsaadenizi rica ede
ceğim. 

1. İngiltere'de durum bugün şöyledir: Mer'i 
hükümlere göre parlâmento içinde parlâmento 
âzalarının âza olarak söyledikleri her hangi bir 
sözü mahkemeler bir suç olarak ele alamaz. 

2. Bir parlâmento azasının velev komisyon 
âzası halinde olsun parlâmento işlerinin görü
şülmesi sırasında söyliyebileceği her türlü söz 
ve efali, parlâmento içinde cereyan eden safa
hattan sayılır. 

Müelliflere göre, İngiltere'de restorasyon 
devrinden beri, 300 seneden beri Avam Kama
rasında söylenmiş sözlerden dolayı bir mesele
nin mahkemeye intikal ettiği görülmemiştir. 

NUSRET KtRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Demek ki, parlâmentolar içi bir kurul var... 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Anlatacağım, 
hepsini anlatacağım; . dilimin döndüğü kadar 
hepsini anlatacağım. 

Haklar Beyannamesi, müzakere ve çekişme
ler* sırasında söz hürriyetinin parlâmento dışı 
bir mahkemece murakabe ve takibat mevzuu 
yapılamıyacağmı 17 nei Asrın ortalarında tes-
bit etmiştir. 

Amerika'da durum: Amerikan Anayasasının 
1 nci maddesinin 6 nci fıkrasında; «Mebuslar 
her iki mecliste iradettikleri nutuklar veya 
mütalâaları için hiçbir makam tarafından sor
guya çekilemezler. 

Mer'i içtihat, hem ne zamandan beri mer'i? 
O kadar müstakar ki 1808 den beri meri. 
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Teşriî muafiyet maddesi, dar bir mâna ile 

değil, geniş bir mâna ile maksadı istihsali müm
kün kılacak şekilde tefsir etmek lâzımdır. Va
zifenin tabiatından veya ifasından doğan her 
türlü efale teşmil edilmesi mecburidir. 

Fransada durum; müelliflere göre: Lafer-
riere diyor ki; mesuliyetsizlik parlmanter 
fonksiyonun bütün efaline şâmildir. 1791 Ana
yasasına göre mesuliyetsiz meclis âzalarının 
temsilcilik fonksiyonlarının ifası sırasında söy-
liyecekleri, yazacakları veya yapacaklan her 
şeyi içine almaktadır. 

Yine mutlak masuniyet mesuliyetsizlik, sa
hasında Müellif Esmen'in fikirleri, dikkat bu-
yurulmasmı rica ederim: Muhayyel suçlar is-
nadedilerek girişilecek takibatı bertaraf etmek 
için fonksiyonun ifasını temin edecek hareket
lerinde mündemiç hakiki suçlar için dahi mebu
sun takibattan masun kılınması zaruri görül
müştür. Bu konuda hâkim olan düşünce ancak. 

MUZAFFER ÖNAL (Çorum) — Hakrki suç
la muhayyel suç nasıl mukayese edilir. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Muzaffer Bey, 
mutlak mahiyette olduğu takdirde müspet ne
tice verecektir. Tıüus ve Paris Üniversiteleri 
Profesörü aynen şunları söylemektedir. «Alâka
lı Meclisten başlıyarak hiçbir otorite mesuliyet
sizliği muvakkatan veya tamamen kaldırmak 
gibi bir yetkiye sahip değildir.» 

Demek oluyor ki; muhterem arkadaşlarım 
himmet btıyurulduğu takdirde bu mazbatanm 
satırlan arasında gürültüye gitmek üzere olan 
bir mebusun mesuliyetsizlik müessesesinin bü
tün dünyadaki mânası, şümulü, tatbikatı şu 
umumi ifadelerle huzurunuza getirdiğim notlar
da zahirdir. 

Bizim durumumuz nedir? Bizim durumumuz 
da, benim tesbit edebildiğime göre, Anayasanın 
mer'i olduğu günden beri bundan başka bir şey 
değildir. Bu mazi)ata bizi, dünya anayasa huku
ku sahasında üç asırdan beri milletlerin geçtiği 
bir çayda otuz sene sonra karaya oturtmak is
tiyor. Hukuk nizamımız namına, hukuk devleti
mizin haysiyeti namına, Anayasamızın kudsiye-
ti namına buna meydan vermemenizi istirham 
edeceğim. (Sağdan, bravo sesleri) 

Bizim tatbikatımız da, evvelce de işaret et
tiğim gibi, Anayasanın masuniyeti kaldırma 
müessesesi sadece 17 nci maddenin ikinci fıkra
sındaki kısımlara maksur ve münhasır olarak 
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cereyan edegelmiştir. Eğer bu seferki mazbata 
o neviden bir suçu önümüze getirmiş bulunsay
dı o takdirde takdirler gayet rahat çalışabilir
di. Ama burada vaziyet bambaşkadır. 

Şimdi gerek bütün dünyada gerekse Anaya
samızın sarih hükmünde parlâmentonun duru
mu, bozamıyaeağı, ref edemiyeceği, mebusluk
tan ayıramıyacağı mesuliyetsizlik müessesesini, 
Muhtelit Komisyonun karara bağlamaması için 
çok çalıştık arkadaşlar. Çünkü parlâmentonun 
yapamıyacağı bir tasarrufu, gönül isterdi ki, 
Anayasanın sarahati karşısında ilk barikatı, 
Muhtelit Encümen, kursun ve neticeyi istihsal 
etsin, az rey farkı ile de olsa bu karar arkadaş
lar müessesenin, mahiyetine nüfuz edememele
rinden dolayı, olmuştur, müsaadeleriyle bunu 
üzüntü ile kaydetmek yerinde olacaktır, 

Şimdi, söze başlarken demiştim ki ; mesuli
yetsizlik müessesesinin ceza hukukiyle irtibatlı 
bir noktası vardır. Bu irtibatı çok kısa olarak 
ifade edebilmek için arz edeyim ki ; mesuliyet
sizliğin taallûk ettiği fiil ceza kanunlarında me
bustan gayri vatandaşlar için suç olması halin
de acaba mebus için mubah bir fiil midir?.. Bu 
mesele ceza hukukunda, başka yerlerde ve biz
de mevzuubahis edilmiş bir meseledir. îki fikir 
var; birisi; mesuliyetsizliğin taallûk ettiği fiil
ler Ceza Kanununda suç olsa dahi mebuslar için 
hukuka aykırılık vasfı mürtefi olmuş fiillerdir, 
diyen' fikir, tkincisi; hayır bu fiillerin hukuka 
aykırılık vasfı berdevamdır, yalnız cezalandır
ma unsurundan mahrumdur, mebus için. Şu hal
de bu cezalandırma unsurundan mahrum olan 
bir fiilî mutlak masuniyetin, mesuliyetsizliğin 
ceza hukukuna inikas eden hükümleridir. Bun
ların fiilen mahkeme önüne şevki ceza hukuku 
bakımından da zaten muhaldir. Ama Adalet 
Bakanlığının - ilerde arz edeceğim - yazdığı tez
kereye istinaden bir mazbatanın kabulü halin
de âdeta bir yeni hüküm vaz'edilmiş olması iti
bariyle bütün bu nazariyatta ve tatbikatta tes-
bit edilmiş olan hususlar ceza hukuku bakımın
dan tâyin edilmiş bu kriteryum bu farika, bizim 
ceza hukukumuzu allak bullak edecektir. 

Adalet Bakanı başka bir maksat için, yani 
kürsüde dahi konuşmanın suç olduğunu, sürç-ü 
lisan, yahut kalem sürçmesi olarak kararına 
yazmış bulunan Temyiz 4 neü Ceza Dairesinin 
bir kararı vesilesiyle bu hâdiseyi mazbatasında 
zikrettiğini gördük. Ama gönül isterdi ki, Ada-
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let Bakanı kürsüde mesuliyetsizliğin dahi kökü
ne kibrit suyu ekmek, yahut demin söylediğim 
gibi, ayrık otuna tutunmak kabilinden böyle bir 
mütalâaya tutunarak yapmaktansa bu kararda 
derpiş edilen mütalâatın ve kararın mevzuunu 
teşkil eden hususun neye ait bulunduğunu dü
şünerek bu tezkeredeki mütalâattan sarfınazar 
etsin idi. Çünkü 1950 tarihli 4 neü Ceza Daire
sinin tetkik ettiği hâdiseyi tahlil ettiğim zaman 
neler söylemek istediğimi daha iyi anlatacağım. 
Ceza hukuku bakımından mesuliyetsizliğin, mut
lak mesuliyetsizliğin iki ince hükmü vardır : 
Mutlak masuniyet daimîdir. Mebusluk sıfatının 
kalkmasından sonra da ya madamül hayat de
vam eder. Kimse bir mebusu vazife yaparken, 
işlemiş olduğu suçtan dolayı yalnız mebusluk 
müddeti esnasında değil, mebusluk sıfatının 
kalkmasından sonra dahi her hangi bir takibata 
mâruz tutamaz. Bu itibarla mesuliyetsizlik mü
essesesinin devamlılığı vardır. Muvakkat masu
niyet de denilen dokunulmazlıkta daimiyet vas
fı olmadığı, devrenin sonuna kadar tehiriyle il
gili bir muamelenin görülmesiyle kendiliğinden 
anlaşılır. 

Mesuliyetsizliğin ikinci ince hükmü, dikkat
ten kaçırılmaması lâzımgelen hükmü, mebusu 
bütün cezai, hukuki ve siyasi takibattan mutlak 
olarak korumasıdır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, buraya kadar ifade 
etmeye çalıştığım mesele büyük bir anayasa me
selesinin Anayasamızda bir madde halinde ted
vin edilmiş bulunmasiyle biraz alâkalı gördü
ğüm başka bir müessese ile karıştırılması tema
yülüne gidilmemesi için elimden gelen hizmeti 
Büyük Meclise, arkadaşlarıma yapabilmek gay
retinden ibarettir. 

Çünkü, çok inanmak istiyorum ki, dünyanın 
hiçbir yerinde cerhedilmemiş, katledilmemiş olan 
parlâmento üyelerinin teşriî mesuliyetsizliği mü
essesesini 1957 senesinde Türk Parlâmentosu
nun üyeleri kendi elleriyle cerhetmesinler. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Şimdi geçiyorum, mazbataya : Demin konu
şan arkadaşlarım da ifade ettiler, mazbata son 
derece lâtakrübüsselâte halindedir. Çünkü; ne
reden başlarsanız başlayın, «dediğinden dolayı» 
masuniyetin kaldırılmasını istiyen bir hava taşı
maktadır. Halbuki bu meclisin içinde normal ma
suniyet müesseselerinin işletilmemesi için dahi 
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gelecek mazbatalar ele alınacak olursa, fiiller, 
İçtüzüğün hükümlerine göre mahkemelerden 
(İçtüzüğün 178 nci maddesi) talebedilmiş fiiller 
olması lâzımgelir. Hâdisemizde 217 nci madde 
ile Meclis İdare Amirliği vasıtasiyle bir iptidai 
tahkik yapılmış. Bu tahkik başından sonuna ka
dar Bölükbaşı'nm koridorda Ahmet Koeabıyık-
oğlu ile arasında geçmiş olan hakaretâmiz sözle
re maksur ve münhasır kılınmış. Meclis Riya
seti, müddeiumumiliğin talebi veçhile, evrakı 
tevdi ederken de, bu yolda hareket etmiş, kori
dorda Bölükbaşı (Ahmet Kocabıyıkoğlu ile ara
larında geçen hâdise dolayısiyle) Meclise haka
ret etti, diyor. Müddeiumumi de Adliye Vekâle
tine «koridora çıktığında» diyor. (Fezlekeyi hu
lâsa ettikten sonra) Ahmet Kocabıyıkoğlu'na hi
taben Bölükbaşı Meclise hakaret etmiştir, iddia
sı mevcutur. Binaenaleyh, gerekli muamelenin 
yapılmasına müsaade buyurun diye Adliye Ve
kâletine yazıyor. Eh, İç Tüzük hükümleri ma
suniyetlerin ref'i için hangi mercilerin talepte 
bulunacağını, hangi mercilerin tavassutta bulu
nacağını tesbit etmiş, sarahaten. 

Adliye Vekâleti fevkalâde enteresan bir j p -
sele yakalamış ve ilmî bir ilâm keşide etmek 
merakına kapılmış gibi (Sağdan, gülüşmeler) 
koridordaki kısmını aşarak, taşarak kürsüye ka
dar gelmiş ve kürsüden itibaren ne ki söylen -
'misse alayı suçtur diyor. Bunu nasıl söylüyor? 
istinatgahları şunlar : 

Diyor ki ; efendim bir Temyiz kararı var. Bu 
Temyiz kararı demin işaret ettiğim karardır. Ri
ze Mebusu rahmetli Fahri Kurtuluş (Ölmedi, 
sesleri)... çok yaşıyacak öyle ise; onunla Cum
huriyet gazetesi sahip ve mesulleri arasında geç
miş olan bir hakaret dâvasından ibaret olan bir 
mevzu vardı. Temyiz 4 ncü Ceza Dairesi, me
busun kürsüden söylediği sözlerden gayrisi teş
riî vazifesine dâhil değildir, diye karar veriyor 
ve parti gruplarını da Meclisten telâkki eden 
İç Tüzüğün alâkalı maddesinin tadiline rağmen 
ve Anayasanın hükmüne nazaran çok zayıf, Ce
za Hukuku bakımından çok kuvvetli bir karar 
çıkıyor. Şimdi kararın kuvveti ceza cephesi, za
yıf tarafı, dünya tatbikatında, Türkiye tatbi
katında bir tek mesnedi bulunmıyan tarafı, me
busun kürsüden söylediği sözün dahi hakaret
âmiz olması halinin suç teşkil edeceği cephesi
dir. Adliye Vekâletinin, müddeiumuminin ta-
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lebi dışında itham mefhumunun kürsüye geti
rirken tutunduğu kuvvetli dallardan birisi bu
dur, işte. 

İkinci dal : Efendim diyor, bir mebus konuş
muş, inmiş kürsüden, bir daha söz istemiş 
vermemişler. Çıkıp gtidıiyor binaenaleyh bıçak
la keser gibi şu ikinci basamakta mebusluk 
vazifesi bitmiştir. Ondan sonra başka formül, 
başka mesuliyet, başka nizam, başka ceza.. 
«Meclisin içerisinde» diyen İçtüzüğün sarih hü-
hümleri muvacehesinde nasnl bir Adliye Vekâ
leti tezkeresinde yer alabildiğine insanın şaş
ın anı ası için kendisini çok zorlaması lâzım. 

Şimdi geliyorum Adliye Vekâletinin o gü
zelim tezkeresine : Tezkeresinde diyor ki : Ga
liz söz beyan olmaz. Bâzı arkadaslarmız da bu 
galatı rüyeti gösteriyor. Halbuki Türkçenin 
ilk okulun ilk sınıflarında okutulan bir mev
zuuna dâhildir efendim. Anayasa «beyan» dan 
bahsediyor. Beyan hakaretâmiz olursa asla be
yan olmak vasfı yoktur. Böyle şey olmaz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahfear) — 
Gayet tabiî.. 

RAİF AYBAR (Devamla) — Sizin için ta
biî ama benim İlk okulun dördüncü sınıfındaki 
kızım için tabiî değildir. (Sağdan bravo sesleri). 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Sükû
netle konuş. 

REİS — Devam buyurun, efendim. 
RAİF AYBAR (Devamla) — Efendim, şim

di burada gayet kemali sükûnetle konuşuyorum. 
Kimseye tarizde bulunmadan, hakkıım olan nis
petin çok altında sükûnetle konuşuyorum. Ar
tık bunu bu şekilde karşılamak doğru mu? 

REİS — Devam buyurunuz, Raif Bey. (De
vam et, devam et;, güzel konuşuyorsunuz ses
leri). 

RAİF AYBAR (Devamla) — Türkçede ba
sit bir tarifle hakikat bulunmaktadır. Bir dü
şünceyi,, bir fikri ve bir duyguyu İfade etmek 
üzere söylemiş olan sözler beyandır. Bir duy
gu, bir düşünce ve bir filkıİT mutlaka elfazı za
rife ve nâzike ile yapılır, elfazı galize ile ya
pılmaz olduğunu iddia edebilecek olan bir 
Türkçeciliği Adalet Bakanlığının masalarının 
üzerinden buraya getirmiş olmak hakikaten 
maharettir. 

Demek ki, mutlak masuniyet olan mesuli
yetsizliğin Türk Anayasa Hukukunda nerede 
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başlayıp nerede biteceği • bell\ olmıyan gü
zergâh üzerinden alınıp götürülmesi neticesi
ni doğurabilecek olan böyle bir tezkerenin 
bu kuvvetli mesnetlere sahip bulunduğu yazılı 
olarak kalmaktadır. Bu mesnet neyin karşı
sına dikilmiştir? Bu kuvvetli mesnetler dün
yanın üç asırdan beri tatbikatı ve Türkiye 
Cumhuriyetinin 30 küsur seneden beri tatbi
katının karşısına dikilmiştir. Niçin dikilmiş
tir? Filân veya falan bir küçük hizmetin 
tecziyesi için değil, bir parti lideri olan bir 
mebus arkadaşın tecziyesini temin etmek için 
dikilmiştir. İstirham ederim, arkadaşlarım. 
Adalet Vekilinin bu mazbatasında yahut bu 
tezkeresinde yağlanmış olan ipi, kendi elleri
nizle masuniyet müessesesinin gırtlağına tak
mayınız. (Sağdan bravo, sesleri alkışlar). Ve 
bu mazbatayı iade ediniz . Ta ki, herkes bu 
memlekette neyin yapılabileceğini neyin ya-
püamıyacağmı anlamış bulunsun. 

Şimdi bana denebilir ki, «Peki Raif, kür
südeki suç. olmadı; salonda söyledikleri de 
sue olmadı ve yapılması lâzımgeldiği gibi müd
deiumuminin talebiyle mukayyet koridordaki 
kısma şâmil hususat suç olmaz mı, ve bundan 
dolayı masuniyet kaldırılmaz mı ?» Bir kısım 
arkadaşlarımızın noktai nazarları da mazbata
ya böyle aksetmiştir; kaldırırmaz. Niçin kaldı
rılmaz. Arz edeyim, içtüzüğün 17 nci maddesi, 
içerde söylenmiş sözlerin dışarıda söylenme
sinden dolayı mesuliyet doğmıyaeağını kay
deder. Maddeyi okumuyorum, hepinizin bildiği 
Anavasanın 17 nci maddesi.-

Şimdi bu içerde söylenmiş sözlerin dışa
rıda tekrarı meselesiyle karşı karşıya geldiği
miz zaman iki husus var. Birincisi, Meclis 
koridorlarının dışarıdan madudolup olmadığı 
meselesi. Benden evvel konuşan arkadaşım 
Meclis koridorlarının dışarıdan madudolup ol
madığına temas ettiler ve olmadığı mütalâa
sında bulundular. Hakikaten birçok defa yok; 
lama nisabında tereddütler olduğu zaman Ri
yaset bize, koridorlarda olan, encümenlerde 
olan arkadaşların Meclis dâhilinde olduğunu 
ileri sürerek celsenin devamına, diye hüküm
ler tebliğ ederler. Şu halde koridorun dahi 
dışardan addedilmesini çok zorlamak lâzımdır-; 
tatbikatımız ve hâdisatın seyri bunu böyle gös
termemektedir. Ama ben fena bir ihtimal üzerin
de durarak, koridoru Meclisin dışında olarak 
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farzımahal kabul ediyorum. Bu takdirde içeri
de de tekrar edilen ve söylenen sözlerin dışarıda 
da tekrarı suçtur diye mesuliyetsizliği kaldıra
mazsınız. îş dönüp dolaşıyor 17 nci maddenin 
II. fıkrasını anlama noktasına geliyor. 

Acaba bir kısım arkadaşların mazbatada şerh 
vermiş oldukları gibi, içeride söylenen sözler ke
lime be kelime dışarda tekrarında mı ancak mes
uliyetsizliği mevzuubahsolur. Bu itibarla bâzı ar
kadaşların da dediği gibi Osman Bölükbaşı kürsü
de ve salonda söylediğini kelime be kelime Ahmet 
Kocabıyıkoğlu'na hitaben aynen tekrarlamış bu
lunmadığı için mesuliyeti cihetine gitmek lâzımdır. 
Yok böyle bir şey, yok. Nasıl olduğunu anlata
yım: Bü madde Anayasamızın 17 nci maddesi 
tedvin edilirken iki noktai nazar çarpışmış. Bi
risi; mebusun içeride ve dışarıda söyliyeceği bü
tün sözleri, içeride söylediklerini dışarıda her 
zaman tekrar edebilir ve dışarıda söylediklerini 
haydi haydi içeride de söyler noktai nazarında 
bulunanlardır. Bu esası kabule temayül etmiş 
bâzı memleketler vardır. 

Diğeri, aynen tekrarından ancak mesuliyet
sizlik ayakta durur diyenlerdir, ikinci fikirle bu 
fikirler münakaşa edilmiş ve neticede Rahmetli 
Hakkı Tarık Us 'un imzası ile verilmiş bir takrir
le, içeride söylenen şeylerin aynen tekrarı, lâfını 
evvelce koyduğu halde o kısım kabul edilmemiş 
ve takrirde içeride söylenen sözlerin dışarıda tek
rarında mesuliyet yoktur diye madde tahrir olun
muş. Aynen lâfı müzakere mevzuu edilmiş olma
sına rağmen çıkarılmış olarak maddenin, bu şe
kildeki bir takririn kabulü ile tedvin edilmiş 
bulunması ve müelliflerce de şüphesiz aynı nok
tai nazarın kabuliyle, aynı noktai nazarda olduk
ları veçhile içerde söylenmiş lâfların, dışarıda 
tekrarına cevaz veren hükmün, ancak kelime be 
kelime aynı olması takdirinde mesuliyetsizliğin de
vamına sebebolacağı şeklinde anlaşılması meselesi 
ortadan kalkmış, halledilmiştir. Mantıkan da bu 
böyle olmaktadır. Çünkü beş on seneden beri me
busluk yapan bir kimsenin Mecliste söyledikleri 
sözleri dışarıda söylemesi hakkını kullanıp kul-
lanaımyacağmı anlamak için belki de bir eşek 
yükü zabıtları dışarıda beraberinde bulundur- ' 
ması icabeder, burada mevzuubahsolan şey dışarı
da tekrarıdır, bu tekrar da mealen ve muhtevası 
itibariyle ayniyet meselesidir. Yani bir mebus 
çıkar bu kürsüden birtakım tenkidi fikirler söy-
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İerse ve bu söylediği tenkidi fikirlerin falan fa- i 
lan kelimelerini yanyana dizmek suretiyle ifade 
etmiş. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Bunun 
Meclisle ne alâkası var ? 

RAlF AYBAR (Devamla) — Beyefendi si
zin mevzu ile alâkanızı bir tesbit etsek her hal
de iyi olur. Ben ne söylüyorum, siz ne söylü
yorsunuz? 

Bir mebus diyorum; misal veriyorum; çıksa 
tenkid etse, tenkid mahiyetinde muhtevasında 
ve mânasında konuşsa ve dışarıya çıksa haka
ret suçunu teşkil edebilecek birtakım elfaza bu
nu tahvil etse, o zaman içeride söylediği sözleri 
dışarda tekrar etmiş olmaz. Ama bir mebus bu- I 
rada zaten hakaretâmiz, konuşmuşsa ve meselâ 1 
demişse ki; haysiyetsiz, dışarıda ise haysiyetten 
mahrum, demişse bunun mâna ve muhteva itiba
riyle neresinde bir fark vardır ki, içerdekini dı
şarda tekrar etmek hakkını, mutlak masuniyeti 
kendisine tanımış olan Anayasanın 17 nci mad
desi hükmüne rağmen masuniyeti reddedip me
busu adlî takibat için mahkeme önüne götüre-
bilelim. 

Şu halde arkadaşlarım, mevzuu bir hulâsa
ya tâbi tutarsak gelen mazbatanın kürsü ve 
Meclis içine sâri bir mesuliyetsizliğin kaldırıl
ması birtakım hükümlerle, demin arz ettiğim gi
bi, yufka mütalâatla alıp götürülmeye müsaade 
etmememiz ve mutlak mesuliyetsizliğin böyle 
yarım yamalak mütalâalarla değil pek vahîm 
hallerin zuhurunda dahi hizmetlerin iyi ifası, 
mebusların çalışabilmek için ona kanat gerecek 
bir müessese olduğunu kabul etmemiz lâzımge-
lir. 

Demin arz ettiğim sebeplerle içeride olmuş, 
dışarda olmuş, arasında hiçbir fark mevcut de
ğildir. Kelime, kelime tekrar edilmemesi, takdi
rinde Anayasamızda bir mütalâa bulunmadığı 
için onda dahi mutlak mesuliyetsizlik içindedir. 
Kaldı ki, doğrusunu isterseniz bu gibi vakaları 
(maalmemnuniye ifade ediyorum.) tecrübesini 
geçirmemiş olması yüzünden olacak meselenin 
dlşardaki kısmının suç olmasını, şahıslar arası 
suç olmasını dahi tevsik edebilecek bir vesika 
hazırlamış olmak bakımından, yapılmış bulu
nan tahkikat evrakı, beyyine olmak, delil olmak 
zapturapt içinde bir tahkikat olmak bakımın
dan çok acemice ve noksan olarak getirilmiş- j 
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tir. İdaredeki arkadaşlarımın bu işte mümarese-
leri olmadığı için bu tahkikat çok acemice ol
muştur arkadaşlar... Bir kere mazbatanın tan
zimi ile hâdise arasında, görgü şahitleri arasın
da tam bir mutabakat temin edilememiş, hiç 
alâkası olmıyan bir komiser muavinini, daktilo 
makinası gibi getirmişler, yazdırmışlar. 

- Şimdi, bu zabıtta ifade verirken kemali sa
mimiyetle diyor ki, ben Ahmet Kocabıyıkoğlu 
ile Osman BÖlükbaşı arasındaki şahsi muhave
renin dahi bir kelimesini duymuş değilim. Bu
nu ifade ediyor. 

Şimdi şahsi suç bakımından tahkik edilen 
işin en küçük noktasına kadar tahlil edelim. Bu 
ifadeler içine girmiş olan tahkikat ifadelerinde 
Feyzi Atahan arkadaşımızın bir ifadesi var. Bu
nun tam karşısında Meclis Reisvekili Fikri 
Apaydın arkadaşımızın bir ifadesi var. Tam kar
şısında demekten maksadım şudur: Bu iki arka
daş da diyorlar ki, Ahmet'le Osman arasında, 
Kocabıyıkoğlu ile Bölükbaşı arasında şu kelime
ler söylendiği anda ben orada idim. Ama bun
lardan Feyzi Bey mazbatada muharrer olan sa
halara kadar sirayet edici bir tarzda, Bölükba
şı tarafından Ahmet'e hitabedildiğini söylerken 
anın körgü ve duygu şahidi Fikri Apaydın Bö
lükbaşı'nm Kocabıyıkoğlu'nun elini sallamak 
suretiyle şahsını göstererek bu sözleri sana söy
lüyorum diyerek bu hava içinde konuştuğunu 
tesbit etmiş oluyor. 

Hayri Büke arkadaşımız Fikri Apaydın'm 
şahadetine müşabih bir ifade de bulunuyor. Bü
tün tahkikat bittikten sonra bir gönüllü şahit 
halinde Meclis Daire Müdürünün hem burada 
hem orada, hem Osman Bölükbaşı ve hem de 
Ahınet Kocabıyıkoğlu'na yapışık bir halde söy
lenen sözleri duyduğunu ifade eden şahadeti var 
ve Meclis Reisvekilini evinden saat 10 da getir-
te bilen îdare Amirliğinde bir tahkikatın an-

ı eak ikmalinden sonra bu daire müdürünün ge-
• lip ifade verdiği - Grene zabıtlardan anlaşılıyor -

(Gönüllü sesleri) 
Şimdi, birçok hukukçu arkadaşlarımız var. 

(Bendenizin nâçiz kanaatine göre, bu; bir usul 
ve hukuk meselesi bile değil, bir izah ve normal 
aklıselim meselesidir. Bu delillerle ve kendi 
mahremiyetimiz, kendi çatımızın altında bir ar
kadaşa suç izafe edip - velev şahsi bir suç da 
olsa - ortaya çıkarmanın doğru olmadığını tak-

I dir etmek lâzımdır. 
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Şu halde, konuşmamı hulâsa ederek diyece

ğim M, mesuliyetsizlik müessesesine yüzde yüz 
teeavüzkâr olan, kürsü ve salon içindeki çalış
malardan ve bu arada geçmiş hakaretâmiz söz
lerden dolayı her hangi bir Türk mebusunun 
masuniyetinin refedilebilmesine imkân verecek 
bir hüküm Türk Anayasasında mevcut değildir. 
Böyle bir hâdisenin tek müeyyidesi, İçtüzüğün 
188 nci maddesinde sarahaten yazılıdır. İçtü
züğün 188 nci maddesi, bu gibi vakaların, mü
essif vakaların olabilmesi tabiî olması esası
na dayanarak, vâzıı kanunun derpiş ettiği mü
eyyideyi hâvi olan bir hükümdür. 

Binaenaleyh, bu müeyyide de Reisçe isabetle 
tatbik edilmiştir. 

Dışardaki sözlerin içerdekilerden ayrı bir 
masuniyet muamelesine, tâbi tutulmasına, de
min arz ettiğim sebeplerle, imkân yoktur. 

Şu halde bir Anayasa müessesesini yıkmak, 
bir büyük ölçüde siyasi portesi olabilecek olan 
meseleye beyhude meydan vermek, memleket 
âf akında meydan vermek; ceza hukukumuzun 
bâzı prensiplerini zedelemek maksadiyle, yazıl
mış bulunan bu mazbatanın reddi Büyük Mecli
sin cidden şeref hizmetinin tablolarına yazılabi
lecek bir karar olacaktır. Bu kararı sizden bek
liyoruz. (Sağdan şiddetli alkışlar) 

Bu husustaki takririmi takdim ediyorum. 
REİS — Osman Kavrakoğlu. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhterem 
arkadaşlarını, millî hâkimiyetin bu mukaddes 
ocağına, tarihî varlığımızın bu en şerefli mües
sesesine «Türkiye Büyük Millet Meclisine» karşı 
işlenmiş çok ağır bir hakaret suçunun müzake
resi dolayısiyle söz almak mecburiyetinde kalma
nın ıstırabı içindeyim. 

Çok arzu ederdim* ki, göğüslerimizi kabartan 
çetin mücadeleler pahasına asil Türk Milletinin 
hükümranlık haklarını bizzat kullanmak üzere 
tesis etmiş olduğu bu aziz varlık, bu ulvi top
luluk, şahsi kin ve garezlerin kamçıladığı derin 
ihtirasların tecavüzlerinden uzak kalsın, siyasi 
ve içtimai bünyemizin bütün kıymetlerini telvis 
etmeye uğraşan sivri diller bu muhteşem mabede 
kadar uzanmamış bulunsun. (Sol'dan, bravo 
sesleri, alkışlar) Fakat görüyorsunuz arkadaş
lar. Bir müddetten beri hepinizin vicdanında 
müspet akisler uyandıran bu temiz duygulara 
rağmen vâzıı kanun olan sizlerin muhterem şa-
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j hıslarmızda Meclisi Âlinin fazilet duygularına 

dehalet etmek ve bu müesseseye karşı hürmet 
göstermekten uzak kalanlar mevzuatın kapalı 
noktalarını siper yapıp buralarda barınmak ve 
fırsat buldukça bu siperlerden hakaretlerini yağ
dırmak gayretindedirler. 

İşte bu hazin mücadele tarzı yüzündendir 
ki, sığınılmak istenilen bu siperleri ortadan kal
dırmak bizim için bir vazife olmuştur. 

Mütecaviz, teşriî masuniyet müessesesine ve 
r bunu vaz'eden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 

nci maddesine sığınmaktadır. 
Evvelâ teşriî masuniyet müessesesini lâyıkı 

ile anlamak için bunun doğuş sebeplerini hakkiy-
le bilmek, tarihî seyrini taMbeylemek lâ
zımdır. 

İktidarların bugün bizde olduğu gibi milletin 
reyi ile el değiştirmediği ve parlâmentoların (ik
tidara vaziülyed) olan hükümdarların biraz mec
buriyet, biraz da idareyi maslahat düşüncesiyle 
tesis olundukları devirlerde, mebusların milleti 
temsil vazifelerini ifa sırasında kendilerini ikti
dara karşı zayıf, hattâ mahkûm hissettikleri bir 
hakikattir. Mebusların kolayca tevkif ve teb'it 
olundukları, hattâ canlarından ve mallarından 
edildikleri defaatle görülmüştür. İşte böyle te
minatsız bir mazi içinden gelen mebusu cesaret
lendirmek, ona vazifesini korkusuzca yapmasını 
sağlıyacak ve onu iktidarın karşısında ayakta tu
tacak siyasi haklarla teçhiz etmek ihtiyacıdır M, 
teşriî masuniyet müessesesini doğurmuştur. Va
tanı İngiltere olan bu müessese, orada 1688 de 

I kurulmuş, sonra Fransa'ya geçmiş ve yavaş ya
vaş muasır bütün esas teşkilât kanunlarına gire
rek bugüne kadar gelmiştir. 

Müessesenin tarihî tekâmülü gösteriyor ki; 
I ihdasından maksat iradei millîyeyi teşkil eden 
I (mebus reylerinin) her türlü mesuliyet düşün

cesinden âzado bir şekilde serbestçe izharını sağ
lamaktır. Buna murtabıt olarak reyin selâmeti 
istikametini tâyin için her türlü mütâlâa ve be-

I yanların aynı serbesti ve mesuliyetsizlik çerçe
vesi içinde serd edilmesi de düşünülmüş ve niha-

I yet bütün bunlar mebusun Mecliste kolayca ve 
I korkusunca vazife görebilmesini teminat altında 

bulundurmak maksadına tevcih olunmuştur. 
Zaman ilerlemiş, iktidarların parlâmento ile 

I münasebetleri parlâmentoların daima kuvvet 
I bulmaları ile iktidarların aleyhinde geniş inki-

- 469 -



I : 85 24.6 
saflar göstermiş, değil mebusların, vatandaşların 
bile teb'it ve tenkili şöyle dursun en küçük bir 
şekilde zorlanması imkân haricinde kalmıştır. 
Şahsi hürriyetler kuvvetli teminatlara raptolun-
muştur. Bu inkişafları bâzı anayasalar taMbet-
miş, bâzı anayasalar eski hükümleri muhafaza 
eylemişlerdir. Aynı teminatı mebuslara tanıyan 
bizim Anayasamızın : 17 nci .maddesi; mebusun, 
mütalâa, rey ve beyanlarından ve bunların ha
riçte neşir ve tekrarından mesul olamıyacağı 
hükmünü vaz'etmiş ve fakat yalnızca (Mütalâa,, 
rey ve beyan) tâbirlerini kaydetmeyi lüzumlu 
görmüştür. 

Müzakere mevzuumuz olan zabıtnamede tes-
bit edilen sözler her şerefli insanı utandıracak 
bir hakaret örneği olup, asla bir mütalâa, bir 
beyan veya bir rey olarak kabulüne imkân bu-
lunmıyan sarih bir tecavüz ifade etmektedir. Bu 
derece çirkin ve ağır sözleri sarf etmek her za
man ve her yerde ve daima suç sayılmış ve ceza 
müeyyidesi altına alınmıştır; 

Hal böyle olduğuna göre, pek meşru sebep
lerle tesis edilmiş bulunan (ademimesuliyet) mü
essesesini her hangi bir suçun işlenmesi halinde 

.mebusa tanınmış bir ceza muafiyeti şeklinde te
lâkki etmeye katiyen imkân yoktur. Anayasa
larla böyle bir maksat takibedilseydi, buna mü
tenazır olan ceza kanunlarında da suçluluk ha
lini ortadan kaldıran sebepler meyanmda suç iş-
liyenin mebus olması halinin dahi zikredilmesi 
iktiza ederdi; böyle bir hüküm ihtiva eden her 
hangi bir ceza kanunu bilmiyoruz. Halbuki bu
nun aksini ihtiva eden anayasalar çoktur. Ez
cümle insanlık vasıflariyle bütün medeni âleme 
örnek olan Şimalin en efendi milleti Finlandi
ya'nın Anayasası şöyledir : Mecliste her mebus 
ciddî ve asıl bir tavrı harekete sahibolacaktır. 
Hiçbir mebus hükümet ve özel şahıslar hakkında 
hakaret edici alaylı sözler sarf edemez ve sükûnu 
bozamaz. Bunları yaparsa Reis derhal kendisinin 
sözünü keser. 

Böyle hareket eden bir mebusu Meclisten çı
karmak, veya mahkemeye sevk etmek veya ha
reketi vakıayı gayrivârit addetmek Meclis Umu
mi Heyetine aittir. Demek oluyor ki, dünyanın 
en terbiyeli insanları arasında zikredebileceği
miz Finlandiyalılar bile. Meclis müzakereleri- j 
nin selâmet ve nezahetini temin için mebusla
rın hareket tarzlarını zapturapt altma almak 
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ihtiyacını duymuş ve Mecliste mebusluk vazife
sini ifa ederken Hükümete ve özel şahıslara kar
şı değil yalnız hakaret, hattâ alay ve istihza teş
kil edecek sözleri sarf edecek olanları dahi mah
kemelere göndermek imkânını sağlamışlardır. 

Bu misal teşriî masuniyet müessesesinin nasıl 
anlaşıldığını ve bunun temine çalıştığı mesuli
yetsizlik mefhumunun hudutlarının ne kadar 
daraltılmış olduğunu çok güzel ifade etmekte
dir. 

Bundan başka Federal Almanya Anayasası 
da tatbikat için yolumuzu aydınlatacak bir" sa
rahat ihtiva etmektedir. 

Bu kanunun 46 ncı maddesi, mebuslar Fede
ral Parlâmento veya onun komisyonlarından 
birinde vermiş oldukları reyler ve sarf ettikleri 
sözler dolayısiyle hiçbir zamalı adlî ve inzibati 
takibata mâruz bırakılamazlar. Bunlar hakkın
da parlâmento haricinde hesap vermeye çağnla-
mazlar, ancak (bu hükümler hakaret ve sövme 
halinde tatbik edilmez) demektedir. (Soldan, 
bravo, sesleri) 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, biz encümen 
olarak dünya anayasalarma, insanlık âleminin 
hukuki prensiplerine aykırı bir karar almadık, 
yepyeni bir anlayışla, insanlık şerefini her şeyin 
üstünde tutmak istiyenlerin anlayışı ile tertemiz 
bir karar aldık. (Soldan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlar; hakaret ve sövme... Hakaret 
ve söğme halini (ademimesuliyet) mefhumunun 
hudutları dışına atan Alman Kanununun taşıdı
ğı kıymeti ahlâkiyenin yüksekliğini takdir et
memek mümkün değildir. 

Bu misaller ortada dururken Meclis Umumi 
Heyetine, namussuzlar, namussuz olmasanız böy
le kanun çıkarmazdınız, diye hakaret eden ve bu 
hakareti, birbirinden daha ağır olan, haysiyet
sizler, müstebitlerin köpekleri, köpekler kelime
leriyle mütaaddit defalar tekrarlıyan Osman 
Bölükbaşı'nm hareketi vakıasını 17 nci madde
nin mebusa bahşettiği bir hakkın istimali ola
rak kabule imkân tasavvur olunamaz. (Soldan, 
doğru, sesleri) 

Kaldı ki, arkadaşlar; Bölükbaşı misli görül
memiş bir «cüretle bu hakaretlerini yaparken 
Meclis usullerine göre söz almış, yani söz hak
kını istimal etmekte bulunmuş da değildir. Hod-
behod ayağa kalkmış ve Reisin ihtarlarına ku
lak asmadan bu sözleri sarf etmiştir. 
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Şimdi arkadaşlar, yine kendisi için siper va

zifesini göreceği zannolunan ikinci bir noktayı 
ele alacağım. 

Malûmunuz olduğu veçhile Reisten söz al
maksızın bu hakaretleri savuran mütecaviz Ri
yasetçe Umumi Heyetin tasvibi alınarak üç cel
se için kapı dışarı edilmiştir. İnönü'nün anlayı
şına göre işte bu karar Bölükbaşı'nm hakaret
lerinin cezasıdır. Asla arkadaşlar, asla. Bu ted
bir bir ceza değildir. İçtüzüğün 18 nci bölümü 
disiplin cezalarını tadadetmektedir. Bu fiile 
göre verilen disiplin kararı fiilin Ceza Kanunu 
muvacehesindeki durumunu değiştirmez. Bir
çok suçların aynı zamanda disiplin cezasını da 
müstehzim oldukları bilinen bir vakıadır. 

Bu bir disiplin cezası, bir mâni tedbirdir. Dü
şünün arkadaşlar, bîr mütecaviz Meclise, yüz
lerce mebusa namussuzlar diyor. Meclis galeya
na gelebilir, bu mütecaviz hattâ lincolunabilir. 
îşte Reis mâni tedbirini alıyor, mütecavizi kapı 
dışarı ediyor. îşte bu bir mâni tedbir, bir disip
lin cezasıdır. 

Bundan ayrı olarak suç ayrıca cezalandırı
lacaktır, disiplin kararı adlî takibata -mâni ola
maz. Küfürü meşru sayamaz. (Sağdan, bravo 
Karvrakoğlu sesleri, gülüşmeler) Rica ederim 
arkadaşlar, demek ki siz küfürlü Mecliste çalış
mak istiyorsunuz, Allah size böyle küfürlü Mec
lisler içinde çalışmak nasibetsin, bize de küfür-
süz Mecliste çalışmak nasibetsin. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Demek oluyor ki, bize karşı serd edilen ikinci 
iddianın da esası yoktur. Ayrıca, adı geçenin 
huzurunuzda tekrarlamak istemediğim sözleri 
Meclise karşı değil, sıra kapaklarını vuran
lara, söz vermiyenlere karşı söylediği yolun
daki iddialara da temas etmek isterim : 

Bu iddialar hâdisede hakaret kasdınm mev
cudiyetini açığa vuran mühim işaretlerdir. Bu 
iddiayı kabul edersek Bölükbaşı'nm savurdu
ğu küfürleri bilerek ve hedef gözeterek sarf 
ettiği anlaşılır. Demek ki, dinlenilmek istenme
diği ve söz verilmediği/ için sövmüştür. Din-
lemiyen kim? Söz vermiyen kim? Kendisine 
söz vermiyen Riyaset Divanı ve kendisini 
dinlemek istemiyen de Meclis Umumi Heyeti
dir. Bunun böyle olduğu «namussuzlar, namus
suz olmasanız böyle kanun çıkarmazdınız» söz
lerinden de açıkça anlaşılmaktadır. Zira ka
nunu çıkaran birkaç şahıs değil, doğrudan 
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doğruya Türkiye Büyük Milllet Meclisidir. Bu 
cihet de göstermektedir k i ; hakaret bilerek 
ve istenerek Meclise karşı- yapılmıştır. Şimdi 
vaziyet bu şekilde mütalâa ve tesbit olunduk
tan sonra meselenin bilhassa mühim olan ta
rafına geçmek isterim. 

Bölükbaşı'nı müdafaa edenler bu derece 
seviyesiz sözlerin cezasız kalmasını terviceder-
ken, daima mebusun teşriî masuniyetini ele al
makta vazifesinin kutsiyetinden bahseylemok-
tedirler. 

Biz bu yolda kendilerinden tamamen ayrı 
bir görüşe sahip bulunuyoruz. Osman Bölük
başı'nm şahsı ve partisi bizi alâkadar etmez. 
Bizi alâkadar eden ve bize çok ciddî görü
nen "nokta, Türk Milletinin en şerefli bir mües
sesesinde, müzakere âdabının bu derekelere dü
şürülmesinde nasıl olup da faide mülâhaza 
edilebildiğidir. Teessüf ve teessür beyan eden 
yok. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Biraz 
evvel, seviyesiz tâbirini kullandın, ne demek is
tiyorsun? 

REİS — Osman Boy, lütfen hatibe müdahale 
etmeyiniz. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 
Hiçbir arkadaşıma seviyesiz demedim. Aziz 
arkadaşlarım, . burada hususi şahıslar yoktur. 
Burada Türk Milletinin şerefli mümessilleri 
vardır. 

Tarihi büyük, şanlı bir milleti temsil etmek 
gibi çok şerefli ve mesuliyeti! Mr vazifenin sa
hipleri her şeyden evvel edep ve terbiye daire
sinde konuşmasını bilmek mecburiyetindedirler. 

Kendilerini bu "mecburiyetten vareste sayarak 
milletimizin (Büyük Millet Meclisinin) muhte
rem azalarını bâzı kendini bilmezlerin hakaret
lerine muhatap kılmak üzere seçip gönderdiğini 
zannedenlere, şeref ve haysiyetlere tecavüz et
meden, namuskârane ve insan gibi konuşmanın 
mümkün ve zaruri olduğunu bildirmek, masuni
yet müessesesine sığınarak saldırdıkları şerefli 
mebusların da aynı teşriî masuniyete sahibolduk-
larını anlatmak lâzımdır. (Soldan, alkışlar) 

Şerefli insanlar masuniyet müessesesini ce
zadan kurtulmak için değil, şerefleri korumak 
için vaz'etmişlerdir. 

Türkiye'de parlmanter rejim artık yerleş
miştir. Bunu fbedileştirmeye çalışanların bura-
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da karşılıklı mücadelelerin ve çatışmaların dai- ı 
ma devam edeceğini unutmamaları icabeder. Bu 
mücadele ve münakaşaları Türk Milletini ha
yal sukutuna uğratacak bir seviyeye düşürme
ye kimsenin hakkı yoktur. (Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, buradan hakaret kasdiyle sarf 
edilen bu şekildeki ağır sözler cezasız kalırsa, 
mebuslara karşı aynı kasıtla, (namssuzlar, hay
siyetsizler, köpekler, müstebitler, topunuz ne 
olduğunuzu gösterdiniz) şeklindeki konuşmalar 
takipsiz bırakılırsa, en şerefli bir vazife olan 
mebusluk bile namuslu insanlar için kabul edil
mesi zor bir hale girecektir. (Soldan, doğru ses
leri) 

Düşünün arkadaşlar, bir mebus için her han
gi bir vatandaşa aynı sözleri söylemek suçtur. 
Fakat aynı mebus için bu sözleri Mecliste arka
daşlarının yüzüne karşı yüzlerce dinleyicinin ı 
huzurunda sarf etmesi suç değildir. Hattâ bun
ların neşri de suç. değildir. Şu halde hakarete 
mâruz kalanın şeref ve heysiyeti ne olacaktır? 

Bu hukuk anlayışı, aziz vatanı ahlâki çökün
tüye göetüren yanlış, zararlı, hattâ çok tehlike
li bir görüştür. Bunu şiddetle reddetmenizi' ve 
Meclisi Âlii Millîyi insafsızca tahkir eden suçlu 
hakkındaki Muhtelit Encümen kararını kabul 
buyurmanızı rica ederim. (Soldan, şiddetli alkış
lar, bravo sesleri) 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Cumhuriyetçi Millet Partisi Lideri 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına ait Muhtelit Encümen 
mazbatası ve mazbatanın mehazı olan Adliye 
Vekâletinin mütalâasını, yahutta derkenar diye
ceğimiz yazısı, siyasi tarihimizde bir ibret 
vesikası olarak kalacaktır. (Soldan, gürültüler) 
Bitirin, devam edeceğim ve sakin konuşacağım. 

•Sataşmalara da cevap vermiyeceğim. 
Zira mazbatanın hedefi B. M. Meclisi kürsü

sünden konuşma hürriyetine ve bu hürriyetin I 
ulviyetine bir taarruzdur. Doğrudan doğruya 
konuşma hürriyetinin son merciine de tecavüz 
edilmektedir. 

Bölükbaşı, İhzari Encümende ve Muhtelit 
Encümende olmuş olanı, olmakta olanı, bilhas
sa Muhtelit Encümende son sözleriyle olacak 
olanı beliğ bir şekilde ifade etmişti. Bu sebep
ten olayın fiilî tarafını değil, doğrudan doğruya 
hukuki cihetlerini arz ve izaha çalışacağım. J 
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Evvelâ, Muhtelit Encümen mazbatası Anaya

saya mugayirdir. Bu bakımdan, usul noktai na
zarından reddi iktiza eder. 

Anayasanın 17 nci maddesi üzerinde durul
du. 17 nci madde, sarih olarak Büyük Millet 
Meclisinde bir milletvekilinin mütalâasından, 
rey ve beyanatından ademi mesuliyetini derpiş 
eden âmir bir hükümdür. Muhtelit Encümende 
13 reyle ekseriyet temin eden bir noktai nazarı 
veya Adliye Vekâletinin Anayasayı tefsiri, bu 
mutlak hükmü değiştirmez. Çoğunluğunuz müm
kündür ki, bu raporu kabul ile belki teşriî ma
suniyeti kaldıracak ama - reyiniz muhteremdir -
fakat bunu kaldırmanız dahi Anayasanın mut
lak ve âmir bu hükmünü ortadan kaldırmış sa
yılamaz. Çünkü, Anayasanın bu maddesinin lağ
vı veya her hangi bir şekilde değiştirilmesi, Ana
yasadaki usulü muayyen bir şekilde ortadan 
kaldırabilir. Arz ettiğim gibi, birkaç saat sonra, 
teşriî masuniyet müessesesi, mutlak veya geçici 
masuniyetin veya her ikisi bir arada kaldırılmış 
olacaktır. Kararınız muhteremdir ama, yine tek
rar edeyim ki, Anayasanın bu hükmü baki ka
lacaktır. Zira bu tasarruf, benim noktai naza
rıma göre, hukuki olmıyacaktır. Çünkü, Anaya
sanın mutlak ve âmir bir hükmünü muayyen bir 
şekilde kaldırmak mümkündür. Bunun dışında 
Anayasanın bu hükmü ayakta kalacaktır ve kal
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar, içtüzüğün 217 nci 
maddesi meseleyi halletmiştir. Tahkikat yapıl
mıştır. 217 nci madde, Büyük Millet Meclisinde 
hangi durumlarda tahkikat ve takibat yapıla
bileceğini derpiş etmiştir ve bu muamele de ya
pılmıştır. 

Eğer 217 nci maddenin dışında Anayasanın 
17 nci maddesinin birinci fıkrası da suç saymış 
olsaydı usul hükümlerini derpiş eden 217 nci 
maddenin içersine, 17 nci maddeni^ birinci fık
rası hükümleri de konur ve Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünde sarf edilen her hangi bir sözden 
dolayı şu yolda muamele edilir, denirdi. Usulde 
böyle bir hüküm yoktur. Binaenaleyh Anayasa
nın 17 nci maddesinin derpiş ettiği âmir hükmü, 
bir taraftan 217 nci madde usule aidolarak der
piş ettiği gibi, içtüzüğün 188 nci maddesinin 
ikinci fıkrası da bunu teyidetmektedir. Müm
kündür ki, Büyük Millet Meclisinde sinirler ge
rilir ve karşılıklı hakaret suçu olabilir, bunlara 
çokça raslanmıştır. 
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Muhterem arkadaşlar, Başvekilin nice, nice 

hakaretlerini işitmişizdir. İsterseniz bunları te
ker teker okuyayım, tesbit ettim yanımdadır. 
Size numuneler vereyim: 

Muhterem Reisicumhur 24 Temmuz 1955 te 
Adapazarı'nda Şeker Fabrikasını açarken, Hü
kümetin yaptıklarını unutanlar dünyanın en 
âdi insanlarıdır, diye memleketin en şerefli va
tandaşlarına hakaret ediyordu. Binaenaleyh 
suçlar oluyor, hakaretler tevali ediyor. Şimdi 
bütün memleketin sathında ve bu mübarek çatı
nın altında sanki sizden, Hükümetten bu kabil 
hakaret ve sözler hiç gelmiyor gelmiyormuş gi
bi Osman Kavrakoğlu kalkıp burada, «Biz bu 
zihniyetin dâvacısıyız.» diyor. Asıl davacı biziz. 
Şu köşeye sıkıştırılmış vaziyette Başvekilin bi
ze kürsüden neler söylediğini ne çabuk unuttu
nuz? O zaman 17 nci maddeyi çok hassas vic
danlarınız niçin hatırlamıyordu? 

Muhterem arkadaşlarım ben şahsi fikirleri
mi bir tarafa bırakayım. Aybar size İngiliz hu
kukundan misaller verdi, ben de Fransa'dan mi
saller vereceğim. Bundan evvel bizim mevzuatı
mız nedir, onu izah edelim. 

Hepiniz tanırsınız ve pek çoğunuzun hocası 
mâruf cezacımız Prof. Tahir Taner'in ceza huku
kundan bir parça okuyacağım: Sayfa 206 kısım 
132. «Ceza Kanunu memleket içinde her kes hak
kında tatbik edilir.» mi? Sualini soruyor. İstis
nalarını sıralıyor ve milletvekili dokunulmazlı
ğı müessesesine geçiyor. 

Milletvekilliği doknülmazlığı biri mutlak 
öteki muvakkat olmak üzere iki türlüdür, di
yor ve devam ediyor: 

«Mutlak düknulmazlık Anayasanın 17 nci 
maddesinin birinci cümlesinde şöyle deniyor: 
Bir milletvekili ne Meclis içindeki oy, düşün
ce ve tlemeçlerinden ne de Meclisteki oy, dü
şünce ve demeçlerini Meclis dışında söylemek ve 
açığa vurmaktan sorumlu değildir.» 

Bu itibarla bir milletvekilinin Meclis dâhi
linde, yani Umumi Heyette veya komisyonlar
da söylediği sözlerde ve nutuklarda, verdiği 
reyler ve önergelerde, okuduğu evrakta kanu
nen suç sayılacak ve meselâ birisine hakaret ma
hiyetinde telâkki edilecek cümleler varsa, bun
dan dolayı kendisine gönderilen ve içinde tah
kiri havi ibareler bulunan bir yazıyı Meclis kür
süsünde veya komisyonda okusa bile yine cezai 
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mesuliyeti yoktur; Umumi Heyette veya ko
misyonlarda söylediği sözleri sonradan hariçte 
tekrar etse, gazetede neşreylese yine mesul ola
maz. 

Kati ve tam olan bu mesuliyetsizlik, yukar
da da işaret ettiğimiz gibi, teşriî vazifenin is
tilzam ettiği tabiî bir kaidedir. Söz hürriyeti, 
hiçbir kayıt ile bağlı olmamalı, her milletvekili 
düşündüklerini, mütalâalarını, duygularını Mec
liste serbestçe söyliyebilmelidir; Millî hâkimi
yet ancak bu suretle tecelli eder. Söz hürriyeti 
millî hâkimiyetin temelidir. Eğer milletvekille
rinin Mecliste söyliyecekleri sözler suç sayıla
rak bundan dolayı mesuliyetleri ve cezalandırıl
maları yoluna gidilirse, düşündüklerini, bildik
lerini söylemekte tereddüdederler, hattâ bundan 
çekinirler; bu halde ise asıl gaye tamamiyle 
kaybolur. 

Böyle olmakla beraber, bir milletvekilinin bu 
katî ve tam dokunulmazlıktan istifade ederek 
Meclis kürsüsünden bir arkadaşına, yahut mil
letvekili olmıyan ve hususiyle orada bulunma
ması sebebiyle kendisini müdafaa edemiyecek 
olan bir kimseye karşı, hakareti tazammun ede
cek sözler söylemekten kaçınması lâzımgelir. 
Her hangi bir masuniyetten istifade edenlerin 
her keşten, ziyade dikkatli bulunması icabeder. 
Diğer taraftan bahsettiğimiz hâdiselerde Mecli
sin İçtüzüğü gereğince, lüzumunda disiplin ted-' 
biri alınır. Bir kimseye karşı hakareti tazam
mun edecek sözlerden kaçınmak lâzımgeliı;.» 
Dikkat buyurun beyler, suç değil, kaçınmak di
yor ve bununla ahlâki ve vicdani bir vecibe yük
lüyor. 

Devam ediyorum, «Her hangi bir masuniyet
ten istifade edenlerin herkesten- ziyade dikkatli 
bulunması icabeder. Diğer taraftan bahsetitği 
iniz hâdiselerde Meclisin İçtüzüğü gereğince 
lüzumunda disiplin tedbiri alınır.» 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar; ceza hukuku
muzda otorite sayılan Tahir Taner; iki nevi do
kunulmazlığın birincisi olan yani milletvekili
ni ölümüne kadar takibeden ve kendisine cezai-
mesuliyet terettübettirmiyen mutlak masuniye
tin mahiyetini tesbit ediyor ve tam mânasiyle 
dokunulmazlığını engellemiyen hareketlerinde 
Büyük Millet Meclisi, kürsüsünde velev hakare
ti mutazammııı kelimeler sarf etse bile, onu vic
dan muhasebesiyle, ahlâk salâbeti ile ve Büyük 
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Millet Meclisi Riyaset Divanının İçtüzük hii-

t kümleri dairesinde tatbik edeceği disiplin eeza-
lariyle karşı karşıya bırakır. Onun dışında 
kendisinin teşriî masuniyetini kaldırıp adlî ci
hazın huzuruna gönderilmesine cevaz vermiyor. 
Sebebi, açık. Kavrakoğlu arkadaşımız diyorlar 
ki ; eski devirlerde mutlak bir irade vardı, par
lâmento yoktu. Onun için teşriî masuniyete ih
tiyaç vardı. 

Arkadaşlar şunu ifade edeyim, ki ; çok par
tili memleketlerde, demokratik icapları yerine 
getirilmemiş, teminatsız memleketlerde Ve hele 
bizim memleketimizde bu müesseseye daha çok 
ihtiyaç vardır. Her hangi bir arkadaşımızın ko
nuştuklarını burada diğer arkadaşlarımız beğen-, 
miye bilirler. Meclise hakaret etti diye teşriî 
masuniyetinin kaldırılması yolu açık bulundu
ğundan, muhalefete mensup ve hattâ iktidara 
mensup »ve fakat Hükümetin beğenmediği bir 
milletvekilinin Büyük Millet Meclisi kürsüsün
den fikirlerini ifade etmesi güç olur. Bu rapor 
kabul edilirse muhalefet milletvekillerinin ko
nuşmaları yalnız güç olmıyacaktır, çoğunluk 
isterse muhalefete mensup milletvekillerine kan 
kusturabilir, o zaman kan. 

Fraıısada 24 Şubat 1894 te Temyiz Mahke
mesi şöyle bir karar veriyor; «Milletvekilleri
nin parlâmentodaki sözleri ne olursa olsun mes
uliyeti gerektirmez.» 

Yine hukukçu Barthelemy; «Bir milletvekili 
teşriî vazifesini alâkadar eden bir husus için rüş
vet alsa ve bu sabit olsa mesuliyeti cihetine gi
dilemez, diyor ve ilâve ediyor. Çünkü; 16 Tem
muz 1875 tarihli Kanunun 13 ncü maddesi ade
mi mesuliyet kaidesine hiçbir istisna tanımamış
tır.» Yani mesuliyetsizliğin, Anayasanın 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının hüküm altına al
dığı mesuliyetsizliğin, hukuk mevzuatında, hiç
bir istisnası tanınmaz. Bizim 17 nci maddemiz 
de bunu teyideder. 

Muhterem.-arkadaşlarım; usule ve Anayasa
ya mugayir olduğunu söylediğim bu raporun 
İkinci bir noktai nazardan sakat olduğunu ifa
de etmek isterim. Hukukçu olan arkadaşlarımız 
gayet iyi bilirler ki; âmine dâvası açmak Cum
huriyet müddeiumumilerinin inhisarı altındadır. 
Âmme dâvasını açacak olan Cumhürriyet müddei
umumisi bu dâvanın bütün hazırlıklarına hâkim-

' dir ve onun emri altında cereyan eder. Her hangi 
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bir husus için dâva açılmasını ancak Cumhuriyet 
müddeiumumisi talebedebilir. Onun dışında' bâzı 
hallerde valiler dâva açılmasını istiyebilirler. Ad
liye Vekili dâva açılmasını emredebilir. Büyük 
Millet Meclisinin her hangi bir komisyonu, ya
hut idare âmiri veyahut Büyük Millet Meclisi 
kaza organına âmme dâvası açılması için emir ve
remez, isteyemezler. Cumhuriyet müddeiumumi
sine dâva açmak için ne emir verebilir ne de ta
lepte bulunabilir. Önümüzde tetkik ettiğimiz 
meselede komisyon doğrudan doğruya tasarrufta 
bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Müddeiumumisi 
15 Haziran 1957 tarihli talebinde ve fezlekesinde, 
koridordaki olaydan dolayı teşriî masuniyetin, 
geçici masuniyetin kaldırılmasını talebettiği hal
de Muhtelit Komisyon 13 kişilik ekseriyetle İh
zari Encümenin mütalâası hilâfına olarak Anaya
sanın 17 nci maddesinin birinci fıkrasını içine 
alarak müddeiumuminin Salebinin tamamen dı
şında bir dâva açmak yetkisini veriyor. Adliye 
Vekili burada ama onun her zaman burada gö
rünen müsteşarı yok. Bu mütalâanın onun eseri 
olduğu anlaşılıyor. 1950 deki bir yazısında ka
mu dâvasını açmak için Adliye Vekilinin Cum
huriyet müddeiumumisine emir verebileceğini 
derpiş ediyor. Ve hangi hallerde âmme dâvasının 
açılamıyacağmı Muhterem Hadi Tan, bir etü
dünde şöyle tesbit ediyor: «Fiil cezalı kanunlara 
göre suç teşkil etmezse, kamu dâvasının açılma
sına mâni olan sebeplerden birisi mevcut ise, dâ
va açmak hakkı düşmüş ise, fiilde kanuni suç 
unsurları yoksa veya noksan ise yahut sanık 
aleyhinde kâfi delâil mevcut değilse, suçu ve suç
luluğu ortadan kaldıran sebeplerden birisi mev
cut ise, (Sorumsuzluk, meşru müdafaa, zaruret, 
af gibi) cumhuriyet müddeiumumisi dâva aça
maz.» diyor Hadi Tan. 

Halbuki verdiği mütalâada - ki biraz sonra 
160 nci madde dolayısiyle biraz üzerinde* dura
cağım - Anayasanın 17 nci maddesini tefsir ede
rek, mutlak sorumsuzluk bulunmasına ve kendisi 
daha önce noktai nazarını açıklamasına rağmen, 
dâva hazırlık safhasında olsa dahi ademitakip 
kararının verileceğini 1950 senesinde mütalâa 
eden muhterem Hadi Tan, bu sefer 17 nci madde 
muvacehesinde sorumsuzluk bulunmasına rağmen 
Anayasayı tefsir ederek diyor ki, hakaret bulun
duğuna göre .17 nci maddenin 1 nci fıkrası tatbik 
edilmemek iktiza eder. 217 nci madde tavzih et
miştir, Meclis binası içindeki hâdiseden dolayı 
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sonra koridorda veya gazinoda bir hâdise olur
sa o zaman muamele yapılacak. Müddeiumumi 
istemiyor, ben 17 nci maddenin birinci fıkra
sına göre bir dâva açacağım, bana yetki verin, 
demiyor. 

Soruyorum, profesör Adliye Vekilinden, 
kendisi Medeni Hukuk profesörüdür, cezadan 
anlamaz, ama bazan da kalkar ceza hukukun
da ben size böyle öğretmemiştim, der, soralım. 
Neden Ceza Hukuku Muhakemeleri Usulü Ka
nununu bir tarafa bırakıyor. Neden Anayasayı 
tefsir ederek müddeiumumi bir talebte bulun
madan böyle mütalâa beyan ediyor. Sonra müd
deiumumi bir talebte bulunuyor, encümen o 
talebi tevsi ederek bunu al mahkemeye sevk 
et diyor. 

Muhterem arkadaşlar, Osman Kavrakoğlu 
kendisini heyecana kaprırarak bu Âli Meclise 
hakaret yolunu koyacağız. Bu rapor doğrudur 
diîyorlar. 

însan şahsiyeti muhteremdir. Bütün memle
ketlere muhterem olan insan şahsiyetidir. - Şim
di ben Osman Kavrakoğlu'na soracağım, gel
sin söylesin - baksınlar; hangi memlekette 159 
ncu maddeye benzer bir hüküm, bir fıkra, bir 
madde bulabileceklerdir: Büyük Millet Meclis
leri, parlâmentolar, hükümetler nerede böyle 
zırhlara bürünmüşlerdir? Medeni dünyanın hiç
bir memleketinde büyük millet meclisleri, par
lâmentolar, hükümetler böyle zırhlara bürün
mezler. însan şahsiyeti muhteremdir. İşte bi
zim de istediğimiz o. însan şahsiyeti. 

Muhterem arkadaşlar, Cenabı Allah insan 
olarak hepimizin vicdanlarımızın en aziz varlı
ğıdır ona hâşa hâşa sövmek cezayı müstelzim-
dir. Mümkün müdür bu? Bu kadar mukaddes 
bir varlık ceza müeyyidesi ile mi bağlıdır? 
Lütfetsinler, gelsinler, bunu söylesinler. Bü
tün memleketlerin müesseseleri bir insanın mu
kaddes varlığı dışında hükümlere bağlı değil
dir. Desinler ki, şu şu şu memleketlerde hükü
mete - Parlâmentoya sövmek suçtur, hükü
mete sövmek suçtur. Buyursunlar, söylesinler. 
Bundan 30 sene kadar önceleri oruç yemek 
suç idi. O zamanlar oruç yenmezmiş. Suç sayı-
lırmış. Bunlar geçti. Oruç yiyene ağır cezalar 
verilirdi, geçti. Ama bugün değil. Medeni zihni
yetin icabı odur ki, Allah ile insanlar arasında 
bir şeydir; oruç tutup tutmamak cezai takibata 
mâruz kalmaz, nereden nereye geldik! 
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Tıpkı onun gibi parlâmentoya, Hükümete 

sövmek meselesi de geçmiştir. Bunlar bir ahlâk 
telâkkisi işidir. Halbuki antidemokratik mevzu
atımızın tipik bir örneği olarak 159 ncu madde 
Demoklesin kılıcı gibi muhalefetin başı ucunda 
sallanmaktadır. Yer yüzünde bunun bir örneği 
yoktur. 

Meselâ Cengiz Han'ın Kanununun 14 ncü 
maddesi, gök gürlediği zaman suya girene ceza 
verirdi. 

Çin'deki Ceza Kanunu; evini temiz tutmıyana 
80 deynek vurulmasını hükme bağlamıştır. 

Fatih Sultan Mehmet'in Kanunnamesinin 
ikinci faslının birinci maddesi.... 

Bunlar artık geçmiştir. Bunlar artık birer 
ceza mevzuu değildir ve olamaz. Muhterem olan 
insanın şahsiyetidir. Müesseseler, B. M. M. ve 
Hükümet gibi şeyler insanın kendi vicdanına ve 
ahlâkına ahlâki telâkkilerine bırakılmıştır. Hal
buki bizim Ceza Kanunumuzda bir seneden altı 
seneye kadar ağır hapis var, yalnız hapis de de
ğil, para cezası, ondan sonra sürgün, korkunç 
cezalarla ve müeyyidelerle vatandaş karşı karşıya 
bırakılmaktadır. Belki hatırlarsınız, zannederim 
1947 yılında ve yine zannederim Muğla'da Eeisi-
cumhur Celâl Bayar muhalefet lideri olarak di
yor ki, înönü 157 nci madde gereğince Reisi
cumhur olarak zırhı içinde, muhalefet lideri ola
rak ben bundan mahrumum, niçin? Böyle demok
rasi mi olur?, diyorlardı. 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi, 
Hükümet ve şahıslar ağır zırhlar içinde, vatan
daş ise mahrum, niçin? Demokratik memleketle
rin hiçbirisinde bulunmıyan 159 ncu madde biz-
dede olmasa idi, Bölükbaşı huzurunuza gelme
miş olacaktı. Antidemokratik kanunların tipik 
bir örneği olan 159 ncu madde mevzuu demok
ratik memleketlerde suç değildir. Muhalefete 
mensup bir partinin liderini sigaya çekmek ve 
mutlak sorumluluğunu kaldırmak bilmem ki, bu 
159 ncu madde, bu artık medeni diyarla suç ol-
mıyan iddialarla nasıl mümkün olacaktır. So
rumsuzluğu kaldırmak bilmem ki, hukuk ile ve 
modern kanun tekniği ile nasıl telif edilecektir? 
Adliye Vekâleti tarihe geçecek meşhur hüviyeti 
ile, mütalâası ile Anayasayı nasıl tefsir ediyor? 

Şimdi Muhterem Adliye Vekiline soracağım : 
160 nci madde niçin konmuştur? Yani, Hükü
mete, Büyük Millet Meclisine hakaret olursa 159 
ncu maddede sayılan suçlardan dolayı izin ve-
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recektir. Mehaz kanunumuz malûmdur. İtalya'
dan alınırken kanun vâzıı düşünmüştür; bir ta
rafta Hükümet, bir tarafta Büyük Millet Mec
lisi. Ağır ceza müeyyideleriyle koruyacak. İnsan
ların his, kin, ihtiras halleri de var, bunu düşü
nüyor. Bu ağır müeyyideleri insanlar birbirle
rine karşı silâh olarak kullanacaklardır. Hâkim
lik ve savcılık edenler bilir, siyasi hayatta bir va
sıta olarak kullanmak üzere 157 ve 159 ncu mad
deler çok işlenmektedir. Birbirlerinin aleyhine 
olanlar bu maddelere sarılırlar. Kanun vâzıı dü
şünmüş dikta rejimi ile idare edilen İtalya'dan 
bu antidemokratik mevzuatı alırken bir süzgeç 
koymuş, demiş ki : Adliye Vekâletinden savcılar 
soracaklar, eğer izin verirse takibata geçilecek; 
vermezse, istediği kadar hakaret olsun suçluluk 
kalkar, Adliye Vekâleti izin vermiyorum, dedi 
mi bitti; hakaret de olsa, suç da olsa mesele ar
tık halledilmiştir, ne dâva açılır ve ne de takibat 
yapılır. 

Dikkat buyurunuz beyefendiler, eğer bu, ce
za mevzuatında çok rastlanan bir suç ise gereği 
yapılır. Demekki, kendisine mahsus bir hususi
yeti vardır ve bir tecrübenin esasıdır ki, süz
gece tâbi olmuştur. Adliye Vekili bana söyliye-
bilir mi ki,. 160 ncı maddenin size vermiş olduğu 
takdir salâhiyetinizi tam mânasiyle objektif 
esaslara göre kullanmış bulunuyoruz. Kendileri
ne bir hususu izah edeyim ki, bilhassa muhterem 
profesörün Adliye Vekili olduğu tarihten bu ya
na muhalefet mebuslarının hakkında; 160 ncı 
maddenin hiçbir surette tetkik eseri olmadan 
-yalnız Osman Bölükbaşı hakkındaki mütalâa 
hariç- müddeiumumilikten gelir gelmez derhal 
mütalâalarını bildirmektedir. Sanki bir sevinç 
içerisinde geldiği an derhal bunu halletmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Raif Aybar arkada
şım bilhassa, mutlak masuniyet yani sorumsuz
luk üzerinde durdular ve İngiliz mevzuatından 
misaller verdier. Ben onun daha fazla üzerinde 
durmıyacağım. Müsaade ederseniz Bölükbaşı'ya 
isnadedilen ve teşriî masuniyetinin kaldırılma
sını hedef tutan ikinci mevzu hakkındaki mü
talâalarımı arz edeyim : Anayasanın takibatı ge
ciktiren ve takibatı devre sonuna bırakmayı hü
küm altına alan ikinci hususa gelince, bunun 
tesisi hikmeti parlâmento vazifesini gören mil
letvekillerini bilhassa Hükümetten gelecek taz
yiklere, siyasi hayava karşı koruyabilmek ve 
teşriî faaliyetlerini himaye edebilmek içindir. 

10ÖÎ C : l 
Muhterem arkadaşlar, zannedersem Maraş 

Mebusu muhterem arkadaşımız Ahmet Bozdağ 
1950 yılından önce Pazarcık Belediye Reisi iken 
19 maddeden zimmetine para geçirmek ve ih
tilas suçlarından dolayı takibat altına alınmıştı. 
Zannediyorum ki, 1953 tarihinin 24 Nisanına 
kadar Büyük Millet Meclisine gelmedi. Ve yine 
zannedersem geldiği zaman ilk konuşan arkada
şınız oldum. Ekseriyet temin edilemediği için 
geri kaldı. Ve 9 ncu Devre içinde bir daha da 
(gündeme girmedi. «Terhibi suçtur. Bu itibarla 
teşriî masuniyetin kalkması lâzımdır» diyen ar
kadaşlarıma cevap veriyorum. Halbuki verdi
ğim misalde, mebus olmadan işlenmiş, siyasi 
veçhesi olnııyan terzili bir suç - affedersiniz 
sürcü lisan oldu; işlenmiş suç dedim. Arkada
şımı tenzih ederim. Asla böyle bir iddiada bu
lunamam - terzili bir suç iddia ediliyor; mesele 
Büyük Millet Meclisine geliyor, bir kere gün
demde yer alıyor; ekseriyet kalmadığı için ko
nuşulamıyor, ondan sonra üç sene Büyük Millet 
Meclisi gündeminde görülmüyor. 

Halbuki muhalefete mensup bir arkadaş için,* 
Osman Bölükbaşı için, - biraz sonra kendisi de 
söyliyecektir - ne ekspres hıziyle, ne atom hı-
ziyle, görülmedik bir süratle Bölükbaşınm işi 
bu sefer tıkır tıkır işler ve bir gün içinde bü
tün formaliteler ikmal edilerek huzurunuza ge
lir. 

Şimdi müsaade ederseniz dünya mevzuatın
daki bu geçici masuniyet üzerinde bir nebze du
ralım. Bütün dünya şunu kabul ediyor, parlâ
mentoda muhtelif fikirler çarpışabilir, ve orada 
muhtelif partilere mensup kimseler olabilir. Dı
şarıdan veya Hükümetten gelecek baskılara 
karşı milletvekilini müdafaa etmeik mecburiye
ti vardır. Muvakkat masuniyeti ortadan kal
dırmak için talep vâki olunca Büyük Millet 
Meclisinin tetkikatı ne olacaktır"? Yüksek He
yetiniz bir mahkeme gibi dediller mi tetkik ede
ceksiniz? Suç işlemiş mi, işlememiş mî? Şu par
tiye mi mensup, bu partiye mi mensup diye öl
çüler kullanacak mısınız? Dünya mevzuatı bunu 
da tesbit etmiştir. Bizim de geçmiş örneklerimiz 
olmuştur. Meselâ 1950 seçimine girmeden bir ay 
önce Muhterem Başvekil Adnan Menderes mu
halefete mensup bir milletvekili idi. Hakkında 
hakaret suçundan dolayı terhiplî suçtan olmak 
üzere 159 ncu maddeye göre hakkında iki, üç dâ
vası vardı. Bu dâvalar Devre sonuna bırakıldı. 
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Büyük Millet Meclisine gelen teşriî masuniyetlerin j 
kaldırılması talebi karşısında kıstas nedir, ne 
olacaktır? 

Fransa'da tanınmış bir hukukçu Moro ken
disi mebus bulunduğu Zaman parlâmentoya şu 
raporu veriyor : «Encümenimiz bugüne kadar 
Mecliste takibolunan esasa göre, ve esasa sadık 
kalarak hâdisenin esasını tetkik etmeyi salâhi
yetimiz haricinde olduğunu, adliyenin talebi 
bdzde ancak 16 Temmuz 1875 te Teşkilât Kanu
nu hükümlerine uygun olarak tatbik edilebilir. 
Yani tetkikatımız müddeiumuminin talebi ka
nuni midir, ciddî midir hususlarına inhisar 
edecektir. Kanuni, yani Hükümetin siyasi bir 
fikri mahsusunu gizlemeyin.» 

Arkadaşlar, bunu tekrar ediyorum, Hüküme
tin siyasi bir fikri mahsusunu gizlemiyen, diyor. 
Ama ben, Yüksek Heyetiniz ne fikirdedir bil
mem, Adliye Vekâletinin mütalâasını,bir kasdı 
mahsus olarak görmekteyim. 

« . . . . başladığını gösteren bir talep karşısın
da bulunup bulunmıyacağımızı araştırmakla ik
tifa edeceğiz.» 

Barthelemy kendisi mebus bulunduğu bir sı
rada meclise şu raporu veriyordu: 

« Binaenaleyh bu esasen bizi araştırıcı 
karine olan şimdiye kadar câri olan doktrinlerin 
tamamen aksidir.» 

Bu itibarla kendisi takibata müsaade verilme
mesi lehindedir. Çünkü karîne kabul ediyor. Ya
ni talebe muvafakat cevabı verilmemesini peşinen 
karîne olarak kabul ediyorlar. Teşriî masuniyet 
müessesesinin objektif olarak lehinde bulunan 
bir zattır. 

Müsaade verilmemesi lehinde kanuni bir ka
rinenin mevcudolduğunu ve müsaadenin ancak 
pek ağır sebeplerinin bulunması halinde verile
bileceğini söylemek icabeder. Teşriî masuniyetin 
kaldırılmasına, Meclisin karar verebilmesi için, 
takibatın hiçbir şantaj, tezvir ve tazyik fikriyle 
yapılmamış olması kâfi değildir. Teşriî mesuııi-
yetin ref'i için, müspet, hususi ve ağır sebep
lerin, meselâ mebusa isnadolunan suçun haysiyet 
ve namusu ihlâl eden neviden olması veyahut da 
âmme efkârının, meselesinin kısa bir zaman zar- | 
fmda aydınlatılmasını istemiş bulunması, gibi 
sebeplerin mevcudiyeti lâzımdır. Bu gibi haller 
haricinde müsaade talebi reddedilmelidir. 

Talep siyasi sebeplerden dolayı geliyorsa, ta- I 
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lebin reddelimesini karîne olarak kabul edilmesi
nin iktiza ettiğini peşinen ifade ediliyor. . 

Esasen Profesör Barthelemy'in bu hususta
ki fikirleri Fransa'da şiddetle tenkid edilmiş ve 
ezcümle Profesör Duguit : «Muvakkat masuni
yetten bahseden 16 Temmuz 1875 Esas Teşkilât 
Kanununun 14 ncü maddesi istisnai bir karak
ter arz etmektedir. Binaenaleyh dar mânada da 
tefsir edilmelidir. Parlâmento âzalarının cezai 
mesuliyetleri her vatandaşmdakinden farksızdır. 
Karinei kanuniye takibatın durulması değil, bi
lâkis takibata imkân verilmesi lehindedir. Bu 
itibarla müsaade takibatın devamı için hususî bir 
sebep bulunduğu takdirde değil, takibatın dur
durulması için bir sebep bulunmadığı takdirde 
verilmelidir. Mösyö Barthelemy'in fikirleri 
kabul olunacak olursa, takibata müsaade edil
mesi pek nadir ahvale inhisar edecektir. Zira 
Meclisin beklemeye tahammülü olmıyan sebeple
ri enderdir. Binaenaleyh Meclis müsaade talebi
nin ciddî ve kanuni olduğunu ve siyasi sebeple
rin tesiri altında kalmaksızın yapılmış bulun
duğunu görünce müsaade verecektir. 

Kelsene göre ise; bir mebusun işlemiş olduğu 
suçtan dolayı takip ve tevkif edilmemesi için 
evvelâ Meclisten müsaade alınmasına lüzum gös
termesi ve derebeylik mesuliyeti yani parlâmen
to ile kiralın hükümet arasındaki ziddiyetin had 
halde bulunduğu devirlerde ve hattâ sonraları 
bu zıddiyetin baki kaldığı Meşrutiyet devirle
rinde mahkemelerin istiklâlinin tehlikeye sokul
masının azaltılmış olduğu ve Hükümetin elinde
ki kuvvetten istifade ederek parlâmento azala
rını vazifelerinden menedebilmesi mümkün bu
lunduğu sıralarda teşriî masuniyet kaidesinin 
muhafazası şayanı kabul görülmüş olabilir. Fa
kat Hükümetin parlâmentonun bir komisyonun
dan başka bir şey olmadığı ve muhaliflerin ve 
başka efkârı umumiyenin en sıkı kontrolüne tâ
bi bulunduğu mahkemelerde, istiklâllerinde meş
rutiyet devirlerinden daha çok teminat da bulun
duğu parlâmentolar Cumhuriyet rejiminde par
lâmentonun kendi hükümetine karşı kalkışması 
artık hiçbir mâna ifade etmez.» 

Şartlar öyle olsaydı, yani mahkeme teminatı 
mevcudolsaydı, ben ikinci husus hakkında; ya
ni muvakkat dokunulmazlıkta ısrar etmezdim. 
Fakat Adliye Vekilinin peşin bir hüküm ve ilâm 
mahiyetine olan mütalâası açıkça göstermekte
dir ki, Kelsen'in daha önceki zamanlarda, de-
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mokratik olmıyatı devirler için meşru addettiği 
teşriî masuniyet müessesesi bünyemiz için, bu
günkü zihniyet için daha çok lâzımdır ve huku
kun ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi tetkik edelim. 
Tahkikat, takibat veya talep, kâfi bir teminatla 
başlamış mıdır? Ceza mevzuatımız, ve İçtüzüğün 
teşriî masuniyetin kaldırılmasına ait hükümleri 
dairesinde bir suç işlenir. Bu suçun işlendiğine 
muttali olan Cumhuriyet savcısı, tahkikatını ya
parken evvelâ 160 ncı maddeye göre Adliye Ve
kâletinden izin ister. Sonra tahkikatını bitirir. 
Kâfi derecede delil toplarsa ikinci defa Adliye 
Vekâletine baş vurur. Bu zat mebustur. Kişi do
kunulmazlığının kaldırılması iktiza eder, der. 
Ama bu hâdisede bunlar yapılmış mıdır? Bu te
minat var mıdır? Hayır arkadaşlar... 13 Hazi
randa muamele ikmal ediliyor, 15 Haziranda 
Cumhuriyet müddeiumumisi, fezlekesini tanzi-
men, Adliye Vekâletinden yalnız izin mi istiyor, 
yoksa başka şey mi istiyor? Bunlar belli değil. 
Teminat yok. Tahkikat kâfi, teminatla başlama
mıştır? Muayyen usul hükümlerine riayet ikti
za eder. Bu yapılmamıştır. 

Siyasi bir fikri mahsus bulunup bulunmama
sı.. Dünya mevzuatı diyor ki : Siyasi bir fikri 
mahsusun bulunup bulunmadığını Büyük Millet 
Meclisi tetkik edecektir. Ona göre teşriî masu
niyetin kaldırılıp kaldırılmam asına karar vere
bilir. 

Siyasi bir fikri mahsusun bulunup bulunma
ması üzerinde artık durmaya lüzum yoktur. 4 yıl
lık teşriî devrede zimmet suçundan dolayı bir teş
riî masuniyet kalkmaz, öbür tarafta 19 Haziranda 
Cumhuriyet savcılığı evrakı Adliye Vekâletine 
verir. Adliye Vekâleti evrakı 19 Haziranda Baş
vekâlete verir. Hep aynı günde, tılsımlı günde, 
sürat devrinin rekorunu kıran tılsımlı günde 
Büyük Millet Meclisine gelir. Büyük Millet Mec
lisi istical eder, Muhtelit Komisyona verir. Deh-
hal komisyon toplanır. Bir taraftan da Çarşam
ba günü Meclis devam ediyor ve ekseriyeti zor 
temin ediyor. Komisyonda derhal ihzari Encü
men teşekkül eder. İhzari Encümen nasıl teşek
kül eder? Bizde şimdiye kadar teamül şudur : 
Bir Kasımda Muhtelit ncümen kur 'a ile seçilen 
5 kişiden teşekkül eder ve bu ihzari encümen 
de sene sonuna kadar çalışır. Fakat şimdi şahi-
dolduk ki, muhterem encümen reisi arkadaşlar
dan üç kişi yok. binaenaleyh kur 'a keşide ede-
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; lim ve evrakı hemen tetkik edelim dediler. Rica 
i ettik, evvelce seçilmiş arkadaşları çağıralım de-

dik. Hayır Meclisin tatili yakın olmaz dediler. 
! Halbuki bir münasebetle Burhanettin Onat ar

kadaşımız Meclisin tatilinden bahsedince o gün 
Riyaset Makamını işgal eden Fikri Apaydın 
böyle bir şeyden Riyasetin haberi yoktur demiş
ti. Ve böyle bir şey reye vaz'edilmez diyerek 
teklifi dahi reye vaz'etmemişti. Halbuki encü
men reisi beş dakika sonra Meclisin tatilinden 
bahsederek kur 'a ile Muhtelit Encümen için 
yeni üç âza seçti. Seçildi. Reis Bey Osman Bö-
lükhaşı yok. Hiç olmazsa onu haberdar edip on
dan sonra çalışılsın diye ricada bulunduk. On
dan sonra raporunu hazırlasın, Muhtelit Encü
mene getirsin ve karar verilsin dedik. Bu ne sü
rat? Adliye Vekâletinin meşhur ve malûm, siya
si tarihimizde bir ibret âbidesi olarak kalacak 
mütalâanamesi açıkça göstermektedir ki, siyasi 
bir kastı mahsus vardır. 

Ben, Anayasanın 17 nci maddesinin tarihi, 
yahut 1924 tarihinde meriyette bulunan Anaya
saya rağmen 1926 tarihinde meriyete giren Ce
za Kanunumuza terhipli ve ağır cezalı suçların 
(o zaman derpiş olunan 587 nci maddeye alın
ması) kaderin bir cilvesi olarak geçmesi üzeri
ne; bunun muhalefete mensup milletvekillerine 
karşı bir silâh olarak kullanılması üzerinde du
racak değilim. 

Sözlerimi bitirirken şu ciheti ifade etmek 
isterim. Yüksek Heyetiniz elbetteki çoğunluk 
olarak reylerinizi vereceksiniz. Fakat Anayasa
nın 17 nci maddesindeki hükmü, Anayasanın bu 
mutlak hükmünü, bir rapor vesilesiyle asla de
ğiştirilmiş olnııyacaktır. Bu hüküm bakidir ve 
bütün icapları ile mahfuzdur. Çoğunluk Anaya
sanın 108 ncü maddesinin teminatı altında bu
lunan bir hükmü değiştirmek; belki bu hakkı 
kendisinde bulacaktır. 

Bunun cevabını yine kendimden verecek de
ğilim. Ankara Üniversitesi Anayasa hukuku do
çentlerinden - belki şimdi profesördür, bilmiyo
rum - Bahri Savcı'nm «insan Hakları» adlı ese
rinin 85 nci sayfasından birkaç satır okuyaca
ğım. Doçent der ki : 

«Demokratik bir idare bahis konusu olursa, 
Devleti hukuk ile bağlamak; Devlet kuvvetini 
fiilen elinde tutan ekseriyeti hukuk ile bağla
mak ve bu ekseriyeti hukuk ile mahdut kılmak 
demektir. Zira, bugünkü demokratik siyasi m e-
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kanizmada Hükümet ekseriyeti kurar ve mille
te, millet mânevi şahsiyetine ait bulunan hâki
miyetin icrasından ibaret olan âmme kudretini, 
siyasi iktidarını, Devlet hâkimiyetini, tatbikat
ta fiilen bu ekseriyet, bu ekseriyetin Hüküme
ti kullanır..» 

«Ve filhakika, Devletin bütün siyasi imkân
larım - kudretini - kullanan ekseriyeti bir hukuk 
ile mahdut' kılmak, bilhassa bir zarurettir. Zi
ra, ekseriyetin, ekseriyetin kurduğu Hüküme
tin kolektif bir zulüm yapması, kolayca müm
kündür. Ve bu hal; demokratik inkişafı esaslı 
temellere dayanmıyan memleketlerde, siyasi or
ganizasyonun, gerek kuruluş tarzı, ve gerekse 
işleyiş ananesi her noktadan demokratik devle-
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tin hakikatine uymıyan ülkelerde sık sık olan 
bir iştir. Oyların adedî çoğunluğuna dayanarak 
iktidara gelen ekseriyet, şimdi artık korkaklık 
dolayısiyle, kendini iktidarda tutma hırsının tel
kin ettiği tahaffuz ihtiyaçları dolayısiyle, veya 
sırf kuruntular dolayısiyle zulmedici olabilir. 
Anlattığımız mekanizmanın bir işleyiş zarureti 
dolayısiyle, demokraside de halkın idaresi - ki, 
bir ekseriyetin idaresinden ibaret idi - zulmedici 
olabilir.» 

Yüksek Heyetinizin zulmedici olmamasını ri
ca edeceğim. 

RElS — Celseye 10 dakika ara vereceğim. 

Kapanma saati : 19,15 

ÎKÎNOI CELSE 
Açılma saati : 19;40 

REÎS — ReisvekUd Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Muhlis Görentaş (Van), İhsan Gülez (Bolu) 

RElS — Bugünkü İnikadın ikinci celsesini 
açıyorum. Mazbata üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. Söz Hamdi Sancar'indir. 

A. HAMDİ SANCAK (Denizli) — Muhte
rem arkadaşlar, bir mebus arkadaşımızın me
suliyetini icabettirecek bir mevzu üzerinde 
söz almış bulunmak mecburiyetinde kaldığı
mızdan dolayı, Kavrakoğlu arkadaşım gibi, ben 
de ıstırap duyduğumu ifade etmek suretiyle 
söze başlıyorum. 

Bu mevzu üzerinde saatlerden beri çeşitli 
cepheleriyle meselenin konuşulduğuna, didik 
didik edildiğine şahidoldunuz ve sabrınız, ta
hammülünüz oldukça son noktalarına kadar 
kullanılmak suretiyle mesele bütün cephele
riyle ortaya koymaya çalışıldı. Ecnebi müellif
lerin muhtelif eserlerinden satırlar okumak, 
bâzı kanunların bâzı maddelerinden bâzı bent
ler ve fıkralar okumak, bâzı müçtehitlerin bu
nun üzerindeki fikirlerini tekrarlamak sure
tiyle bunları her hatip arkadaşım kendi nok-
tai nazarını kuvvetlendirmek için bir malzeme 
olarak kullandı, ve bunun geniş tahlilleri de 
yapılmış oldu. 

Artık bundan sonra tekrar buraya, bu me
totla gelip de huzurlarınızı ve sabrınızı suiis
timal etmemek için, bu mevzuda topladığım 
notlarımı bir tarafa bırakarak, sadece şimdi
ye kadar konuşulanların çok kısa bir hulâ
sasını yapmak ve mâruzâtımı birkaç sual için
de teksif ederek huzurunuzu terk etmek kara-
rmdayım. 

Arkadaşlar, meselenin bu kadar büyümüş 
olmasının başlıca sebebi : 

1. Anayasanın 17 nci maddesindeki (be
yan) kesilmesinin mâna ve medlulü nedir ? 

2. Bu beyanın masuniyeti içerde ve dışar-
da olması bakımından hudutsuz mudur? 

Meselenin bütün hülâsası, bütün münaka
şaların mihrakı bu noktalar üzerinde tekasüf 
etmektedir. Sözlerime bütün hukukçu arkadaş
larımın itirazsız kabul edecekleri bir hukuk 
kaziyesini, bir hukuk prensibini ifade ile de
vam edeceğim. Medeni Kanunumuzun ana kai
delerinden birisi şöyledir : (Bir hakkin sırf 
gayrı ızrar eden suistimalini kanun himaye et
mez). Orta yerde bir hak mevcuttur. Şu kür
süye gelip teşriî vazifenin ifası maksadiyle 

479 



1 : 8 6 24.6. 
bîr vazifenin ifasına imkân vermek için bu kür
süde bir masuniyet tanınmıştır. Doğrudur. Bu
rada mutabıkız. Ama, bu masuniyet, sırf gayrı 
ızrar edecek şekilde suiistimal edilecek olursa, 
kanun bunu himaye etmez arkadaşlar. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Muhterem Lide
ri, Hürriyet Partisinin muhterem sözcüsü bu ma
suniyetin sadece Meclis Dahilî Nizamnamesinin 
188 nei maddesiyle yani bir disiplin cezasiyle, 
bir disiplin ukubetiyle karşı karşıya bırakılma
sı lâzımgeldiği noktasında müttefikler. Binne-
tice beyan yapılırken, beyan sadedinde bir suç 
işlenirse bu, adlî cezadan muaftır, demek ister
ler. 

Sırrı Atalay arkadaşımız buraya geldi, bun
dan tamamen bambaşka, bundan çok daha ileri
de, yepyeni bir iddiayı bu kürsüye getirdi. Sırrı 
Atalay arkadaşımız demek ister ki, bu, bir bera-
et sebebidir, muafiyet sebebi değildir. Hukuk
çu arkadaşlar bu iki tâbiri daha iyi bilirler, mu
afiyet sebebi başka şeydir, beraet sebebi başka 
şeydir. Muafiyet sebebinde suç vardır. Fakat 
onu işliyen kimseye ceza verilmez. Beraet sebe
binde suç yoktur. Fiil kanuna aykırı, memnu 
bir fiil değildir. Sırrı Atalay arkadaşımız bu
nu mesnet alarak der ki; 159 ncu maddeye, 160 
neı maddeye mütenazır dünya kanunlarında bir 
hüküm yoktur. Arkadaşlar, ben de diyorum ki; 
dünya kanunlarının hepsinde Devletin hükmi 
şahsiyetini, dünya kanunlarının hepsinde parlâ
mentoların haysiyetini, milletin varlığını koru
yan müeyyideler mevcuttur ve mevcudolacaktır. 
Hükmi şahsiyetlerin korunmasının modası geç
miştir, diyor. Bu iddia tamamen indî, tamamen 
kendisine hâs bir iddia olmaktan ileri hiçbir mâ
na ifade edemez. Kaldı ki, Türkiye'de bugün 
Ceza Kanununun 159 ncu, 160 ncı maddesinin, 
filhal mer'i bulunduğu şu dakikada hükmi şah
siyetler hakkında işlenen suçların cezaya tâbi 
tutulmamasım iddia etmek ve buna delil olarak 
Bartelmi ve Esmen'den fragmanlar okumak hiç
bir mâna ifade etmez arkadaşlar. 

Dikkat edilecek olursa, 17 nei madde Anaya
samızın ikinci faslı içinde yer alır. "İkinci fasıl 
vazifei teşriiyedir. Vazifei teşriiye matlabı 
altındaki bu ikinci faslın bir maddesini teşkil 
eden 17 nei maddede, mebusun, meclis dahilin
deki rey ve mütalâasından ve beyanatından ve 
Meclisteki rey ve nmtalâasmm ve beyanını, Mec-
Jis haricinde irat ve izhar etmesinden mesul ol-
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mıyacağı kaydının konulması, münhasıran teş
riî vazifenin ifasını kolaylaştırmak için ortaya 
çıkacak engelleri bertaraf etmek içindir. 

Muhterem înönü bir ara dediler ki; bu mad
de siyasi emniyeti temin için konulmuştur. Ha
yır arkadaşlar. Bu madde siyasi emniyetle alâ
kalı değildir. Siyaset çok geniş ve şümullü bir 
tâbirdir. Siyasetin içinde intihap, siyasetin için
de rey celbü temini vardır. Ama teşriî vazife 
içinde rey celbü temini yoktur. Nitekim teşriî 
fonksiyonun neler olduğunu Anayasa sarih 
hükümlerle tasrih ve tahdidetmiştir. Binaena
leyh bu işi bir siyasi emniyet haline sokup, bu 
kadar geniş tarafından ele almaya yine bizim 
Anayasamızın sarih hükümleri karşısında cevaz 
yoktur. 

Ondan sonra, beyan: 
Arkadaşlar; şu suallerin cevabını eğer hep 

beraber müspet şekilde verecek olursak meşe 
le yok. 

Ortada hiçbir münakaşa, münazara yok. Bir 
kanunun müzakeresi, münakaşası yapılmış, ki
fayeti müzakere takriri reye konulmuş, artık, 
kanunun üzerinde söz almak imkânını mâlik 
bulunmadığı muhterem arkadaşımıza tebliğ 
olunmuş, yani; teşriî vazifenin esasen hudut
ları bitmiş, dayanmıştır. îrada, bir mütalâayı 
beyan zımmmda, beyan da değil; bu beyan öy
le bir beyan olmalıdır ki; teşriî vazifenin ifa
sına hadim olmalıdır. Kürsüye dahi gelmiş ol
saydı, söz dahi almış olsaydı teşriî vazifesinin 
ifasına .hiçbir suretle hadim olmıyacak bir mü
cerret hakaret, tezyif ve küfrü burada beyan 
etmesine hukuk telâkkileri, hukuk prensipleri 
mânidir. Demin arz ettiğim gibi bir hakkın sırf 
gayrı ızrar eden suiistimalini kanunlar himaye 
etmez. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Şimdi; söz
lerimin sonuna geliyorum: 

1. Namussuzlar, haysiyetsizler, köpekler 
sözünü, teşriî vazifenin ifası şeklinde, sadedin
de telâkki ediyor'musunuz? 

2. 17 nei maddenin mukaddes siperi arka
sında bu sözlerin yarın hariçte de iradına kendi 
ellerinizle ilâm ve hüccet verecek misiniz? 

3. Bu milleti namussuzlar, haysiyetsizler ve 
köpekler tarafından temsil olunan bir millet 
menzilesine düşürmeye gönlünüz razı olacak 
mıdır? 

4. Selâmet ve saadetini ve bilâkaydüşart 
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hâkimiyetini yeminlerinizle tekeffül ettiğiniz 
bir millete reva görmeye tarih muvacehesinde 
hakkınız yoktur. Siz bunu müdriksiniz (Soldan; 
alkışlar) 

REÎS — Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlarım, benden evvel konuşan arkadaşım 
Hamdi Sancar'ın hissiyatına tamamiyle iştirak 
ederek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Evvelâ, usuli noktalardan mevcut mazba
tayı ve mevcut evrakı muallel göstermek isti-
yen ve Sim Atalay arkadaşımız tarafından 
serd edilmiş olan bir noktaya işaret etmekle 
sözlerime başlıyacalım. 

Belki mazbata muharriri arkadaşımız, hattâ 
Muhtelit Encümen Relisi arkadaşımız konuşur
larsa temas edeceklerdir. Aynı encümenin bir 
üyesi olarak temas etmeden geçemiyeceğim. 
Dediler ki; «Mezkûr teşriî masuniyetin kaldırıl
ması hakkındaki evrakın tetkiki için seçilmiş 
olan İhzari Encümen bugüne kadar emsaline 
raslanmamış bir tertiple vücuda geldi. O su
retle ve süratle bu iş intaçedildi»... Hayır ar
kadaşlar; Muhtelit Ecümen, teşekkül ettiği va
kit evvelce kur'a île seçilen arkadaşlardan üç 
tanesi yoktu. Bunların yerlerini kur'a ile dol
duralım, denildi. Kur'a çekildi. Fakat itiraz vâ
ki oldu. Tüzük ahkâmı,, Adliye Vekâle
tinden Başvekâlete, Başvekâletten Meclise ve 
Muhtelit Encümen sevk edilmiş olan hâdise için 
müstakil bir îhzarlî Encümen seçilmesini âmir
dir. İtirazın bu noktaya matuf olduğu görü
lerek yeniden tetkikat yapacak beş kişimin 
ismi kur'a ile tesbit edildi. Bu evrak kendileri
ne havale edildi. Bu bakımdan Sırrı Atalay 
arkadaşımızın, yapılan tetkikatm ve teşekkül 
eden İhzari Encümenin bizatihi teşekkülü ve 
raporunun muallel gibi gösterilmesi hususunda
ki noktayı nazarı varit değildir. 

Ben de bâzı notlarımdan sarfınazar etmek 
suretiyle daha ziyade burada konuşulanlara ve 
Muhtelit Encümende Osman Bölükbası'mn yaptı* 
ğı müdafaalarla burada da yapması muhtemel mü
dafaalara taallûk eden hususatı cevaplandır
mak istiyorum. 

Raif Aybar arkadaşımız mütalâasını serd-
ederken teşriî masuniyetin nerde başlayıp nord 
biteceği anlaşılmaz bdr halde, müddeiumumi
nin koridordaki hâdiseyi suç mevzuu addederek 
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talebeyledilği halde, Adliye Vekâletinin yâznidş 
olduğu yazıda, arkadaşım kürsüde başlayıp sa
londa ve koridorda devam eden bütün ef'alini 
suç mevzuu içerisine sokmasından şikâyet et
tiler. 

Muhtelit Encümen mazbatasında da görüldü
ğü gibi, bir kısım arkadaşlar muhtelif noktai
nazarlarla 'koridordakini, salondakini ayrı ve 
kürsüde'Mni ayrı mütalâa ettiler. Fakat ben, 
şahsi kanâtime göre mezkûr hâdise kürsüden 
başlamak üzere salonda, salon dışı koridorda 
yeni bir cürmü kasdinin ef'ali icraiyesinden 
olan fiilin defatle ihlâli mahiyetinde olarak 
tevali etmesinden ibaret görmekteyim. 

Hâdisenin cereyan ettiği gün, kanun müza
kere edilip bitiriliyor ve hitamı müzakere Reis 
tarafından bildiriliyor. Hattâ o derecede ki kür
süye gelmek istiyen Osman Bölükbaşı'ya heyeti 
umumiyesi üzerinde iki kişiye, leh ve aleyhte, 
söz verildiğini ve müzakerenin kapanmış oldu
ğu bildirilip, kanun açık oylara arz edildikten 
sonra Osman Bölükbaşı («haysiyetten mahrum 
insanlar) demiştir. Tabiî ben rapordan okuyo
rum, zabıtta, asıl nüshada (namussuzlar) keli
mesi de mevcuttur. 

Şimdi bir dakika düşünecek olursak, - Ham
di Sancar arkadaşımın da temas eylediği gibi -
müzakerelerin sureti cereyanı, doğrudan doğ
ruya Reisliğin idaresi ve Tüzük hükümlerinin 
yerine getirilmesi ile mümkün olduğuna göre 
artık burada Kırşehir Kanunu üzerindeki mü
zakere hitam bulmuş, oylama muamelesine ge
çilmiş bir durum bulunmaktadır. Böyle oldu
ğuna göre bundan sonraki - Osman Bölükbası'
mn sarf etmiş olduğu - sözler, tamamiyle müs
takil bir fiilin, yani doğrudan doğruya hakaret 
suçunun unsurlarını ihtiva eden elfazm, Büyük 
Millet Meclisine tevcih edilmiş olmasından baş
ka bir şey değildir. Bu şekilde konuşuyor ve sa
londan ayrılırken de devam ediyor. O sırada 
Ahmet Koeabıyıkoğlu arkadaşımız «sen bu söz
leri kimlere söylüyorsun?» diyor. O da dönerek 
«müstebitlerin, zalimlerin uşakları, köpekleri..» 
diyerek koridora çıkıyor. Bu tevali eden fiiller 
•arasındaki illiyete - dikkat buyuracak olursa
nız - koridorda neticeleniyor. Sırf koridordaki 
bîr hâdise imiş gibi ve bu koridordaki hâdiseyi 
de güya iki şahsın birbirine taallûk eden efali 
imiş gibi göstermek istiyen arkadaşlarımıza bu 
fiilin kürsüden salonda, salondan koridora do-
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vam ve tevali etmek suretiyle temadisi bulun
duğunu hatırlatmak isterim. 

Evrakı Adliye Vekâleti tezkere ile gönder
miş, uzun yazılmış, âdeta bir tefsire gidilmiş, 
hir ilâm mahiyetinde imiş şeklinde fikirler ileri 
sürülüyor. Yine Sırrı Atalay konuşmasında dâ
vanın açılması hususunda salahiyetli makam ve 
mercileri sayarken Cumhuriyet müddeiumumile
rini söylüyor ve arkasından da, valiler de icabı 
halinde dâva için vekâlete müracaat eder ve 
dâva emrini vekâletten istiyebil'ir, dedi. 

Yine aynı Usul Kanununun aynı maddesinin 
bir hükmü vardır. Kendisinin bildiğine ıkaaniim. 
Adliye Vekâleti re'sen de müddeiumumilere dâ
va açmak için emir verebilir. 

Ve Meclise sevk edilen Adliye Vekâletinin 
yazısında da doğrudan doğruya bütün bu üç 
husus mütalâa ve derpiş edilmek suretiyle müd
deiumumiye takibat için izin verildiğini de tas
rih etmektedir. Bu bakımdan ortada müddeiu
mumi şu safhasını takip için istemiş, Adliye 
Vekâleti içeriye de teşmil etmiş gibi hâdiseleri 
ayrı ayrı mütalâa eder tarzda ortaya koymak 
da yerinde olmasa gerektir. 

Bir nebze ben de Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 17 nci maddesine ve bundan anlaşılan 
mânaya temas etmek istiyorum. Çünkü esas mev-
zuumuzun mihrakı budur. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 17 nci maddesi, teşriî vazifelerinde 
mebusların beyanat, mütalâa, oy gibi kendileri
nin hakları bulunduğu en kutsi vazifelerini ifa 
ederken hiçbir mesuliyet altında bulunmıyacak-
larmı, hattâ bunların dışardaki ihzarından do
layı mesul olmıyacaklarını derpiş etmektedir. 
Bunu böyle mütalâa ederek Osman Bölükbaşı'-
nm, bir kanun mevzuu sırasında beyanatı ile il
gili olmıyarak mücerret ve müstakil ef'al ve el-
faz şeklindeki sözlerinden ne mütalâa ve ne be
yanatından ve ne de oy vermesinin istimali ile 
münasebettar bir hali de yoktur. 

Bir lâhza düşünelim, şayet bunu kendisine 
kanunun tanıdığı bir hak olarak beyanat, mü
talâa veya oy verme şeklinde alırsak, yani serd 
edilen bu ağır küfürlerin meşruiyeti yoluna gi
dersek, neticede bunun hariçte de izharına mâni 
hüküm olmadığına göre, Osman Bölükbaşı ala
cağı şu zabıtnamelerle Ulus meydanına çıkacak, 
«namussuz insanların çıkardığı kanuna bakın» 
diyecektir. 67 vilâyet, 800 kaza, 40 bin köye 
gidecek, sırf kürsüden söylediği için meşru gö-
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rülen beyanat addedilen küfürleri savuracak, 
bunu halkın muvacehesinde sarf edecektir, işte 
bu prensibe göre bir mebusun Meclis dâhilinde 
olduğu gibi Meclis haricindeki beyanatı da ken
disini mesul kılmıyaeaktır. 

Yine Sırrı Atalay arkadaşımız hariçteki mev
zuattan getirdiği misallerle birlikte Talıir Ta
ner'in de ceza hukukundaki ademimesuliyetle 
rabıtası bulunan istisnalar arasında mebusluk 
vazifesini ifa edenlerin de görüldüğünü söyliye-
rek; bugün hakikaten hepimizin hocası bulunan; 
Tahir Taner'in kitabından bir pasaj okudular. 
Yine ben çok zaman kendilerinin de mehaz olarak 
müracaat ettikleri ismini ileri sürülen otorite 
olan bu Ali Fuat Başgil'in bu husustaki bir pa-
stajmı ben kendilerine ithaf edeceğim. 

Ordünaryüs Profesör Ali Fuat Başgil'in teş
riî masuniyet meselesi ve Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesi üzerinde etüdü vardır, 
Üniversite yaymlarmdandır, 10 neu sayfada ay
nen şöyle diyor : «Mebusun milletvekilliğine bağ-
lanmıyan fiilleri Meclis dâhilinde işlenmiş olsa
lar bile mesuliyet kaidesine tabidirler. Binaen
aleyh bir mebusun Meclis dâhilinde meselâ kori
dorda, istirahat salonunda, hattâ müzakere salo
nunda ve encümen odasında birini tehdit veya 
tahkir ederse bu fiilinden dolayı mesuliyetsizlik 
mevzuubahsolamaz, çünkü bu türlü bir fiil ne rey, 
ne mütalâa ve ne de beyanat kabilinden değildir. 
Ceza Kanununun şümulüne giren alelade bir suç
tur. Mesuliyetsizlik mebusun Meclis dâhilinde, 
işlediği her hangi bir suç fiiline değil, ancak ver
diği rey, yaptığı beyanata şâmildir. 

Burada görüyoruz ki, bugün kendi memleke
timizin, Anayasa sahasında otorite olduğunu 
söyliyebileceğimiz ve yine birçok talebeler ye
tiştirmiş olan bir Anayasa profesörünün de gö
rüşü budur. 

Osman Bölükbaşı, Muhtelit Encümende mü
dafaasını yaparken şu noktalara temas etti. Ga
yet vazıh ve bariz olan sözlerini şu şekilde izah 
etti, «Bu sözler, doğrudan doğruya Meclisin 
Heyeti Umumiyesine değil, sıra kapakları vu
ranlara, gürültü çıkarıp beni konuşturmak iste-
miyenlere idi. Bunlar bir gruptur; beş on kişi
dir. Nihayet bunlara söylenen sözler bütün bir 
Meclise taallûk etmez. Onun için Meclise haka
ret mevzuubahis değildir.» Müdafaasının bir 
kısmı bu yolda idi. 

- 4 8 2 -
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Arkadaşlar, sözlerime başlarken temas et

tim, burada doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kanunların ısdarına vazifeli kılın
mış olarak, nihayet muhtelif partili mebuslardan 
teşekkül eder. Bir kanunun çıkarılmasında ek
seriyet, ekalliyet muhalefet gibi hususların, mü
talâası olabilir. Fakat bir kanun çıktıktan sonra 
artık o . kanunun tatbikatında, hukuki mahiye
tinde şu ekseriyetin ekalliyetin, şu parti men
suplarının kanunu değil, doğrudan doğruya Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kanunu olarak iti
bar bulur ve o yolda tatbikat cari olur. Bu şekil
deki müdafaalarını biz nihayet bir tevil olarak 
kabul edebiliriz. Zira söylediği elfazı tekrar 
ediyorum : Haysiyetiniz olsaydı böyle kanun 
çıkarmazdınız, tarzında biten cümlesinden mu
rat, doğrudan doğruya kanunu çıkaran organa, 
yani Büyük Millet Meclisine raci olacak tarzda 
sarf edilmiş sözlerdir. Onun için bir kısım arka
daşların ekseri ahvalde olduğu gibi gürültü çı
karmaları ve sıra kapaklarını vurmuş olmaları 
ve onlara raci olacağı şeklindeki beyanlarını 
ben şahsan şayanı kabul bulmuyorum. 

Bütün mesnetlerini Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun himaye ve teminatında bulduğumuz, Mec
lis olarak, vatandaş olarak, her şeyin üstünde 
gördüğümüz bu hususları, muhalefete mensup ar
kadaşlarımız maalesef hilerek veya bilmiyerek te
mas etmedikleri bir nokta var. Acaba Türk Mil
leti adına hükümranisini devam ettirmekte olan 
Büyük Millet Mecisi Kanuni Esasinin ve onun 
teminatı ve himayesi altında değil midir? Arka
daşlar, onun için burada hassasiyetle duracağı
mız nokta, her şeyden evvel Büyük Millet Mec
lisinin hakiki mânasiyle vatandaşlar nezdinde ve 
dünya muvacehesinde itibarını korunması olacak
tır. Sözlerim bundan ibarettir. (Soldan, bravo 
sesleri ve alkışlar) 

REÎS — Osman Bölükbaşı, söz istiyor mu-
sunuz'? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sonun
da konuşmak istiyorunl 

REÎS — Kifayet takriri vardır, hakkı mü
dafaanıza taallûk ettiği için size söz veriyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Peki 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar, şu anda huzurunuzda 
ağır bir suçla itham edilen bir maznun olarak 
bulunuyorum. Sizler de burada hüküm verecek 
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hâkimler mevkiindesiniz. Hâkim, hissini, kara
rını peşinen izhar eden, hisleri ile hareket eden 
insan değildir. Bu itibarla sizlere düşen vazife, 
benim müdafaama geniş ölçüde imkân verme
niz ve hisleri bir tarafa bırakarak akıl, vicdan 
ve mantıkla mukabele etmenizdir. Ümidederim 
ki, hükmünü peşin vermiş hâkimler mevkiine 
düşmezsiniz. Tarih herkesin bu vazifeyi nasıl 
ifa ettiğini bugün dikkatle tesbit edecektir. 

MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Burası mah
keme değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir ar
kadaşımız, burası mahkeme değil, diyor. Ama 
bir mesele hakkında hüküm verecek bir heyet
tir. Mahkemeye benzetmek her halde hatalı ol
maz. 

Müsaade buyurursanız, insanı evvelâ dinler
ler, sonra asarlar. Günlerden beri tahrik edil
miş olan nişlerinizi bir tarafa bırakarak, Ken
dini müdafaa eden insanın neler söyliyeceğini 
lütfen dinleyiniz. 

Belki hatalı bir karara varmış olmanın, iler
de size tevlidedeceği vicdan azabından kurtul
muş olursunuz. 

MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Böyle ko
nuşulmaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem, arkadaşlar; burada cereyan eden müza
kere dolayısiyle, peşinen arz edeyim ki, şahsım 
hakkında hiçbir endişem yoktur. Suçlu olmadı
ğıma ve Büyük Millet Meclisini tahkir etme
diğime kaani olarak konuşacağım. Bütün endi
şem, hakikatlerin bütün açıklığı ve çıplaklığı 
ile millete ve tarihe mal olmasını temin etmek
ten ibarettir. 

Burada mevzuubahsolan Osman Bölükbaşı'-
nm fâni şahsiyeti değil, bir prensibin müdafaa-
sıdır. Hatalı bir karar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde milletvekillerinin fikirlerini, kanaat
lerini, protestolarını serbestçe ifade etmek im
kânını ortadan kaldıracak bir karar bu
radan çıkmamalıdır. Bu hâdise benim 
başıma değil de başkasının başına gel
miş olsa idi aynı azimle, aynı heyecan
la bu kürsüde müdafaa etm,eyi kendim için 
vazife telâkki ederdim. Çünkü; inanıyorum ki, 
bir başkasına yapılan haksızlık veya zulüm, di
ğerlerine yapılacak zulmün ve haksızlığın baş
langıcıdır. Huzurunuzda hâdiselerin üzerini ör-
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ten iftira ve tertip perdelerini teker teker kal
dıracağım, hâdiseler bütün çıplaklığı ile hem 
sizlerin vicdanına, hem milletin vicdanına, hem 
de tarihe intikal edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; teşriî masuniyetimin 
kaldırılmasından dolayı zerre kadar endişem 
olmadığını söyledim. Niçin endişem yok? Bu 
memlekette demokrasi ve hürriyet mücadelesi
ne katılmış milyonlarca insan vardır. Bunların 
üzerinde, mebus olmanın temin ettiği imtiyaz
lar, zırhlar mevcut değildir. Hiçbir teminata sa-
hibolmadığı halde bir fert olarak bu dâvada 
vazifesini yapan milyonlarca insanın arasına 
teşriî masuniyeti kaldırılmış bir kimse olarak 
karışmak benim için bir zül değil, bir şeref teş
kil edecektir. (Sağdan; bravo, sesleri alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar; hakkı müdafaanın 
kudsiyetini, hâkimlikten gelmiş yüzlerce arka
daşın bulunduğu bir Meclisin, kabul edeceği
ni ümidediyorum. Bir kere dinleyiniz, hükmü
nüzü sonunda veriniz. Kararınızın müspet veya 
menfi olması mevzuunda en ufak bir endişeyi 
vicdanımda hisseden adam değilim. Ga3ret ne
şeliyim, gayet sıhhatliyim, çok rahat uyku uyu
dum. Çünkü m,âsum olduğuma kaaniim arka
daşlar. izah ettiğim zaman bizzat sizin vicdan
larınızın da buna iltihak edeceğini kuvvetle 
ümidetmekteyim. Yıllarca ve yıllarca çok çetin mü
cadeleler yapmış, demokrasi mücadelesinin içinde, 
başından bugüne kadar bulunmuş bir insanım. 
O zaman saçında ak olmıyan bir gençtim, bir de
likanlı idim. Üzerimde ne teşriî mesuniyet var
dı, ne de beni koruyan maddi bir kuvvet vardı. 
îmanımdan ve inandığım şeylere bağlılıktan al
dığım kuvvetle on iki seneden beri bu mücadele
nin içinde bulunan bir adamım. Benim hiçbir şe
ye sahibolmadığım zamanda bile hayatımı istih
kar ederek nasıl mücadele ettiğimi burada bilen 
arkadaşlarım çoktur, bir tanesi Hâşim Tatlıoğlu*-
dur. Ben bu iftiralara, bu isnatlara ilk defa 
mâruz kalmış bir adam değilim. Sizin sık sık 
bahsettiğiniz karanlık günlerde, genç, 32 yaşın
da meçhul bir adamdım. Bu nevi suçlarla itham 
edildim, hapishanelere düştüm. Yalnız aradan 
geçen zaman bir tehavvül meydana getirdi. O 
zaman isnat ve iftiralar karşısında ıstırap çeken 
Bölükbaşı'nm ıstırabına ortak olanlarla, bugün 
ortak olanlar arasında bir fark hâsıl oldu. 

Bir gün Sorgun Hapishanesine düştüğüm za-
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man Hâşim Tatlı oğlu telgraf çekiyordu, Bölük
başı'yi sevenler dahi teker, teker karakollarda 
tazyik ediliyor, diyordu. 

Ben o zamanlar ne teşriî msuniyete sahiptim, 
ne bir parti lideri olmanın temin ettiği, tanın
mış bir insan olmanın temin ettiği mânevi hima
yeye sahip bir insandım. O zaman bu mücade
leyi yaparken, bir dâvaya, bir fikre inanmış adam 
olarak yapıyordum. îmanım padişah, ben de 
onun veziriyim, diyen adam olarak yapıyordum. 
O zaman, bugün mutlaka benim mahkûm olmamı 
istiyenler, benim ıstırabımın ortakları idi. De
mokrat Partinin liderleri hapishanelere telgraf
lar çekiyorlardı, suçum Hükümetin mânevi şah
siyetini tahkir etmek. Suçum, seçim oyunları 
karşısında, hakkı aramak için girdiğim seçim 
kuruluna hakaret etmek, cebrü şiddet kullan
mak, yani silâh ve zor kullanmak gibi suçlar idi. 
Bu gibi suçların maznunu olarak (hapisha
nelere düşmüş adamdım. (Soldan, güzel sözler) 
Müsaade buyurun, müsaade buyurun, hakkı mü
dafaaya taallûk eder, çünkü insanın bir fiilini mü
cerret ele almak doğru değil. O fiilin mahiyeti
ni anlıyabilmek için, onu bütün şümuliyle, bü
tün hayatiyetiyle tetkik etmek lâzım. O zaman 
ben hapishanelerde ıstırap çekerken, benim ıstı
rabıma ortak olanlar kimdi? Size bir telgraf oku
yayım : 

«Demokrasi uğrunda yaptığınız mücahadeyi 
takdirle takibediyoruz. Çekmekte olduğunuz ıs
tıraplardan biz de muztaribiz. îmza: Celâl Bayar.» 

O zaman da böyle bir suçla buna benzer bir 
suçla itham edilmiştim. Şimdi göreceksiniz, Mec
lisin içinde ve dışında cereyan eden hâdiselerin 
izahı yapıldığı zaman, günlerden beri tahrik edil
miş olan hislerinizin ne kadar hatalı bir istika
mette olduğunu anlıyacaksınız. 

ZAFER GÖKÇER (Ankara) — Buna ben
zer bir suç değildi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurun, müsaade* buyurun, Akdağmade-
ni'nde Hükümete hakaretten hapse girdik. 

ZAFER GÖKÇER (Ankara) — Vekilin ben
dim, buna benzer bir suç değildi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz, müsaade buyurunuz, eski avu
katım telâşlandı. Ben ne diyorum, iftiraya mâ
ruz kalmıştım; isnada mâruz kalmıştım. Akdag-

<sö>l "*"•"* 
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madeni'nde Hükümetin mânevi şahsiyetine haka
retten tevkif edilmiştim. Sorgun'da seçim kuru
luna karşı cebrü şiddet kullanmak ve hakaret et
mekten tevkif edilmiştim. Hakaret de var, hep
si de var, eski avukatımın hafızası biraz zayıf. 

Dinliydim arkadaşlar, insanı asmadan bile 
son arzun nedir?, derler. Ben müdafaa hakkımı 
kullanacağım, lütfen müdahale etmeyiniz, hüküm 
sizindir, hükmünüzden dolayı her hangi bir en
dişe taşımıyorum. Ne olur teşriî masuniyetim 
kaldırılırsa? Aslıma rücu etmiş olurum. Halkın 
içinden çıkmış, meçhul ve kendisini himaye eden 
kanuni imkânlara sahibolmıyan bir adamdım, yi
ne onların arasına rücu ederim. 25 milyonun 
arasına rücu etmek, benim için bir şeref teşkil 
eder. (Soldan, gürültüler) 

Müsaade buyurunuz, ben Yüksek Heyetinizin 
vereceği karara müessir olmak için konuşmuyo
rum, buna emin olunuz. O kararın mesuliyeti bana 
ait değil, size aidolacaktır. İyi ise sevabı sizin 
olacaktır, kötü ise günahı sizin olacaktır. Onunla 
meşgul değilim. 

Muhterem arkadaşlar, bir insan için en büyük 
karar, tarihin ve milletin vereceği karardır. Bu 
memleketin hayatında sehpada hayatına ni
hayet verilen insanların sonradan nasıl 
takdir edildiğini, nasıl tebcil edildiğini bu mem
leketin tarihi kaydetmiştir. Bu itibarla benim 
için mühim olan, tarihin ve milletin hükmüdür. 
Sizden tek ricam, hakkı müdafaamın kutsiyeti 
namına konuşmama müsaade etmenizdir. (Soldan, 
konuşuyorsun sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, müdahale edenlere söy
lüyorum. 

REİS — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Lütfen devam ediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 
"temennime uyduğunuzu söylediğinize göre mesele 
yok. 

Muhterem arkadaşlar, 12 Haziran 1957 de 
Mecliste geçen hâdiseyi zabıtlara ve hafızalarınıza 
istinaden izah etmek isterim. 

1954 seçimlerinden sonra Kırşehir kaza haline 
getiriliyor. 1957 de bu siyasi hatanın güya tamiri 
düşünülüyor ve buraya hükümet tarafından bir 
kanun tasarısı getiriliyor. Bu kamun tasarısının 
müzakeresi vesilesiyle bu kürsüde yaptığım uzun 
konuşmalarda., Kırşehir vilâyet haline getirilir
ken ikinci bir siyasi hatanın irtikâp edilmeme-
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sini siyasi mülâhazalara yer verilmemesini sizden 
halisane temenni ediyorum. Ve bu siyasi mülâ
hazaları bertaraf edecek bir takriri Riyasete tak
dim ediyorum. Takrir reddediliyor. Kanunun di
ğer maddelerinin müzakeresine geçiliyor. Kanunun 
heyeti umumiyesi üzerinde sonunda söz alıyorum. 
Burada fikirlerimizi ve mütalâalarımızı grup 
adına arz ediyoruz. Bu görüşmemizde, size ne 
(haysiyetsizler) diyen bir söz var, ne (şerefsizler) 
diyen bir söz var. Eğer biz, Hacıbektaş ve Ko
zaklı Kırşehir'e bağlanmadı diye, Demokrat Par
ti Meclis Grupuna veya Meclisin Heyeti umumi-
yesine bir hakarette bulunmak kasdnıı taşımış 
olsaydık, takririmizin reddinden sonra söz al
dığımız zaman burada yaptığımız konuşmada bu
na delâlet edecek bir söz söylememiz icabederdi. 
Sadece bunun bir siyasi hata olduğunu belirttik, 
konuşmalarımıza nihayet verdik. Demek ki, biz 
de hakaret etmek, sövmek ve saymak gibi bir ka
sıt asla bahis mevzuu değildir. Ondan sonra ne 
oluyor? Hâdiseleri seyri içinde takibedelim. 
Dahiliye Vekili burada söz alıyor, şahsım hakkın
da ağır ithamlarda bulunuyor. Ve burası sanki 
bir meydaıımış, sanki seçmenlere nutuk söyleni-
yormuş gibi benim için muhtemel seçim bölgesi 
telâkki ettiği vilâyetlerin halkına hitaben «Bö
lükbaşı'yi tanıyınız, Ey Kırşehirliler, ey Nevşe
hirliler» diyor Kendisi Dahiliye Vekilidir, Hü
kümettir. Bölükbaşı 'nm alnında bir leke varsa 
onu millete tanıtmak için radyo ile yayabilir
ler. Burada Bölükbaşı'yi üstü kapalı bir ithamın 
tazyiki altında bırakmak istiyor ve diyor ki, «ko
nuşmasını evvelden hazırlamıştır. Bu da haksızlı
ğının ve suiniyetinin delilidir.» 

Arkadaşlar, bir partinin Meclis grupu muh
telif ihtimalleri derpiş ederek, Hükümet tasarı
sının kabul edilmesi halinde söylenecek sözlerin 
neler olması lâğımgeleceğini, kendi arasında ka
rarlaştırılıp tesbit edemez mi? Bu bir kusur mu
dur, bu bir suiniyet eseri midir? 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar tabiî bir hâ
diseyi bizim için bir kusur, bizim için bir leke 
olairak gösteriyor ve hiç şüphesiz onun bu ağır 
ithamlarının 25 milyona raldyo ile duyurulaca
ğını da Bölükbaşı burada biliyordu. Dahiliye 
Vekilinin tecavüz teşkil eden sözleri üzerine 
buradan söz istiyorum. Zabıttan okuyalım, bir 
milletvekili söz istiyor. Hiçbir şey söylemiyor, 
sadece söz istiyorum diyor. Zaptm 164 ncü say
fası : 

- * e ş 
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[«Osman Bölükbaşı (Kırşehir) — Söz istiyo

rum. (Soldan, şiddetli güdültüler ve sıra kapak
larına vurmalar»] 

Mücerret bir milletvekilinin konuşmak arzusunu 
izhar, etmesi karşısında Demokrat milletvekilleri
nin oturduğu sol taraftan şiddetli gürültüler 
yapılıyor, sıra kapakları vuruluyor, yani has-
mane bir tezahürat yapılıyor. Bölükbaşı söz is-
tiyebilir, bu söz istemesi Tüzüğe uygun telâkki 
edilmiyebilir. Bunun hal şekli, sıra kapaklan. 
ve gürültüler değildir. Reisin tefhim edeceği 
karardır. Eğer Reis Tüzüğe aykırı hareket et
mişse, onun da tashihi için elbette bir usul var
dır. «Söz istiyorum» sözü üzerine derhal 
husumet ilân ediliyor, sıra kapakları vuruluyor 
ve gürültüler yapılıyor. Zaptı okumaya devam 
edelim : 

«RElS — Müsaade buyurun, izah edeyim. 
(Şiddetli gürültüler. Olmaz olmaz sesleri) » 

Reisin dahi Tüzüğün kendisine tanıdığı hak
kı kullanıp söz istiyen milletvekilinin talebi 
hakkında bir karar vermesine ve söz söylemesi
ne tahammül etmiyen insanlar vardır ki, sıra 
kapağı vuruyorlar, gürültüler yapıyorlar. îşte 
Osman Bölükbaşı'nın ondan sonra söylediği söz
lerin mahiyetini tesbit ederken bu hâdiseyi na
zarı itibara almak lâzımdır. Hiç şüphesiz sıra 
kapağı vuranlar, Osman Kavrakoğlu'nun dedi
ği gibi, Demokrat Part i Meclis Grupuna dâhil 
bütün arkadaşlar değildir, topyekûn Türkiye Bü
yük Millet Meclisi değildir. Onun konuşmasını 
istemiyen Türkiye Büyük Millet Meclisiydi, di
yorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bi.' 
karar vermemiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisine böyle bir fiilü hareket izafe edilemez. Za
man zaman görürsünüz 5 - 10 kişi sıra kapağı 
vurur, sağdan da olur, soldan da olur. 

Sıra kapağı vuranların hareketi, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin kararının ifadesi 
midir f Asla değildir. Eğer Osman Kavrakoğlu 
bu hareketi topyekûn Demokrat Parti Grupuna, 
topyekûn Meclise yakıştırıyorsa, ben onun söz
lerine karşı bütün arkadaşları tenzih ederim. Sı
ra kapağı vurmıyan, gürültü yapmıyan yüzler
ce arkadaş burada mevcuttu. Muhalefete men-
subolanlar da mevcuttu, iktidara mensubolanlar 
da mevcuttu. 

Maddi hâdiseyi izah ettikten sonra, hukuki 
ve siyasi taraflarını uzun uzadıya anlatacağım. 

Devam edelim. Osman Bölükbaşı tekrar söylü
yor. «Son söz milletvekilinindir.» «Soldan, şid
detli gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, ko
nuşamaz sesleri.» Hasmane hareketin derecesine 
bakınız, tahrikin derecesine bakınız. Kimlerden 
geliyor bunlar, bilmem, 10 mudur, 5 midir, 20 
midir. Soldan, oluyor. 

«REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Gü
rültüler.» Reisin izah etmesine dahi tahammül 
etmiyen ve husumet ilân eden bir grup var. 

NUSRET KÎRÎŞÇÎOÖLU (Zonguldak) — 
Atladınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Atla
madım, neresi Beyefendi. Müsaade buyurun, da
ha gelmedim, Beyefendi. 

«OSMAN BÖLÜKBAŞI — Son söz milletve-
kilinindir. Şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar, konuşamaz sesleri.» Beyefendi hatır
lattılar. Kime söylüyor, Osman Bölükbaşı bakı
nız. Sıra kapaklarını vuran topyekûn Büyük 
Millet Meclisi değil. Karar alan bu mevzuda 
topyekûn Büyük Millet Meclisi değil. Sol taraf
tan kim olduklarını şu anda dahi bilmediğim 
insanlar, beş midir, on mudur. Onlara hitaben 
ne diyor? «Tüzük var, Tüzük var, utanın.» 

Arkadaşlar, bir milletvekili Tüzüğün kendi
sine tanıdığı hakkı Riyasetten talebettiği zaman 
sıra kapakları vurarak, gürültüler yaparak, ola
maz olamaz diye ısrar eden insanların hareketi 
karşısında «Tüzük var, Tüzük var, ben ona da
yanıyorum, bu hareketi yapmayın, utanın» diye
mez mi V Ve onları hedef alarak «zalimlerin uşak
ları» demişim. Müsaade buyurunuz, sıra kapağı 
vuran 10 kişi, zalimlerin veya zalim dediğim bir 
adamın uşağı da olsa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi midir? Karar onların mıdır? Onların 
şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisi mi tem
sil edilir? 

Görülüyor ki, akıl, mantık, hattâ Anayasa, 
içtüzük ve kanunlar hissî sebeplerle zorlanmak
tadır arkadaşlar. 

«REÎS — Efendim,müsaade buyanın. (Gü
rültüler) Arz edeceğim efendim.» Şimdi bu söz
lerin Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef al
dığını söyliyen arkadaşlarıma soruyorum : Ben 
bir takrir vermiştim, bu takririn lehinde rey 
verenleri Reis tesbit etmek istemiş, işari reye 
müracaat etmiş, tesbit edilemediğini söyliyerek 
ayağa kalkmalarını söylemiş. Birçok demokrat 
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milletvekili arkadaşlarımız da benim takririmin 
lehinde ayağa kalkmışlardır. Muhalefet ayağa 
kalkmıştır. Fikrimi, dâvamı müdafaa eden insan
ları da içine alacak bir hakaret kasdımn bende 
mevcudolacağmı kabul etmek için aklü'mantığı 
inkâr etmek lâzımdır. 

Meclise hakaret kasdımn bizde bulunmasına 
mantıkan imkân olmadığını belirten bu sözleri
miz, takririm aleyhine rey verenlere hakaret kas-
dı taşıdığım mânasına asla gelmez. 

Arkadaşlar, ben sözü iki esasa göre istemi
şimdir. Aşağıda o da geçiyor. Son söz milletve-
kilinindir diyen bir Tüzük hükmü var. Bir de 
kendisine sataşılana milletvekilinin cevap verme 
hakkı vardır. Bir Dahiliye Vekili kürsüye çıkar 
da «ey millet, bu adamı tanıyınız» derse, bu, o 
adamı methetmek midir, en ağır bir şekilde zem
metmek midir?. Eğer nişlerinizi tahrik etmek 
gibi bir düşünce bende olsa o Dahiliye Vekili 
hakkında burada söyliyebileeeğim çok sözler 
olabilir. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMİK GEDİK (Ay
dın) — Ben de mukabele ederim, sana. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İliç 
şüphesiz mukabele edersiniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Gayet tabiî, hem de baştan başlıyarak. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI. (Devamla) — Şimdi 
Sayın Vekil, tahrik etmiyelim, birbirimizi de. 

REİS — Devam buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar, demek ki, son söz milletvekilinindir diyen 
Tüzük hükmü ihlâl ediliyor. Kendisine sataşı
lan milletvekilinin her zaman söz istemek hak
kı vardır, diyen İçtüzük hükmü ihlâl ediliyor. 
Kimler tarafından1? Sıra kapağı vurarak, gürül
tüler çıkararak hakkımı kullanmama mâni olan
lar tarafından ve Tüzüğün bu sarih hükmü
nü nazara alınıyan Reis tarafından. Reis diyor i 
ki, «kanunun tümü üzerinde iki kişiye söz ve
rilir». Arkadaşlar, iki milletvekiline söz verilir, 
ama Hükümet, bütçe müzakerelerini hatırlayınız, j 
diğer hâdiseleri hatırlayınız. Milletvekilleri tâbiri- i 
nin dışındadır ve her zaman söz almaktadır. Büt- j 
çe müzakereleri esnasında burada verdiğiniz bir | 
kararda parti grup reislerinin ve grup sözcülo- ! 
rinin dahi son söz milletvekilinindir diyen m ad- j 
deden istifade edemiyeceğini tesbit etmiş bulu- ! 
nuyorsunuz. Burada bir Demokrat milletvekili i 
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kanunun lehinde konuşmuş olsaydı, Dahiliye Ve
kili konuşmamış olsaydı, sataşma da vâki olma
saydı, Bölükbaşı'mn söz isteme hakkı Tüzüğe 
uygun olmazdı. Ama kanunun lehinde hiçbir mil
letvekili konuşmamış, Hükümet adına her za
man söz almak imkânına sahip, Dahiliye Vekili 
konuşmuş hem de sataşmıştır.' 

İşte Tüzüğün iki hükmü vardır ki, burada 
harekete geçmek icabederdi. Birisi son söz millet
vekilinindir, Hükümetten sonra o konuşur. Birisi
de bir milletvekili sataşmaya mâruz kalmıştır.. 
Her zaman söz ist ivebilir. Riyaset de, bu gürül
tüyü yapanlar da, iki hakkı, Tüzüğün tanıdığı bu 
iki hakkı iptal ediyorlar. Şurada.... (Kürsüyü 
göstererek) Hâdiseler burada cereyan etmiş de
ğil, şurada Reisle aramızda cereyan etmiştir. Rei
se dönerek söylemişimdir. Okuyalım : 

«REİS -— Müsaade buyuran, müsaade buyu
run, efendim. Müzakere sırasında son söz millet
vekilinindir. Müzakere bitti. Müzakere neticesin
de kanunun tümü hakkında lehte ve aleyhte iki 
kişiye söz verileceğine dair Tüzükte sarahat var
dır. Başka kimseye söz vermiyorum.» 

Görüyorsunuz, «Hükümetten sonra söz mil
let vekilindir» diyen Tüzük hükmü ihlâl ediliyor. 
Hükümet, milletvekili tâbirinin şümulü dâhilin
de hiçbir zaman mütalâa edilmiyor, her zaman 
söz alabiliyor. Görüyorsunuz, Reis de hakkımı 
iptal ediyor. O zaman «haysiyetsizler» diyorum. 
Bu haysiyetsizler sözü, çok rica ederim, Hacı
bektaş ve Kozaklı kazalarının Kırşehir'e bağ
lanması aleyhinde rey verenlerle her hangi bir 
alâka ve münasebete sahip midir? O mesele ko
nuşuluyor mu, burada? Söz istediğim zaman. 
Asla. Kime? O gürültüyü yapanlara ve Tüzü
ğü yanlış tatbik eden Reise muzaf olabilir. Ne 
Meclisle alâkası var, ne kanuna rey verenlerle, 
ne de Heyeti Umumiye ile (Soldan, gürültüler.) 

REİS — Müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa

ade buyurun, müsaade buyurun. Zayıf zannettiği
niz bütün noktalan izah edeceğim, yalnız sabır
lı olııuuz. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Yalnız sabrımı
zı suiistimal ettiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir şey 
söylemedik ki, suiistimal etmiş olalım, rica ede
rim. 

REİS.-- Devam buvurunuz. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dok

toran da daima hiç sabrı yoktur. 
«REİS — Haysiyetten mahrumlar sözü ile ki

mi kasdettiğinizi lütfen söyleviniz. (Soldan, 
şiddetli gürültüler.) 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Orada bir cümle 
var, «Kanunu açık oylarınıza arz ediyorum.» di
ye. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - - Canım 
Reis de söz hakkımı tanımıyor. Beyefendi şurada 
huzurunuzda cümleyi atlamakla bir dâva kazana
cak değilim. Hepiniz takibediyorsunuz. Atlamış-
sam, bir kasdım varsa takibeder söylersiniz. Böy
le bir kasdı "bana izafe etmeyin. Hah... Dostane 
bir yardımda bulunmak için söylediyseniz teşek
kür ederim. 

REİS — Devam buyuran siz... Devam buyu
run. Müsaade buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
«Osman Bölükbaşı) — Bana sorma, bana; 
tecavüz eden Dahiliye Vekiline cevap ver
me lıakkj tanı... Görüyor musunuz, hi
tap Reise. Reisle benim aramda. Tekrar ediyo
rum. «Haysiyetiniz olsaydı böyle kanun çıkar
mazdınız.» Ortada... Müsaade buyurun. Müsaa
de buyuran... (Saldan, gürültüler.) Müsaade bu
yurursanız, benim izahıma lüzum kalmadan siz 
hükme vardıktan sonra galiba müdafaa lüzum
suz oluyor ama bu müdafaayı tarihe ve millete 
mal etmek için yapıyoruz. 

Arkadaşlar, kimin arasında oluyor, Reisle 
benim. Kanun çıktı mı, bu Meclisten. Hayır çık
madı. Müsaade buyurunuz, kanun çıkmış değil, 
Meclisten. Meclisten kanun çıkmış değil, «böyle 
kanun» sözü kanunu çıkarırken tatbik edilen 
müzakere usulüne muzaf olan bir sözdür, ka
nun Meclisten çıkmış değildir. (Zayıf, sesleri) 
Siz öyle telâkki ediniz, biz hakikatleri ifade ede
ceğiz. Siz istediğiniz kadar zayıf telâkki edin, 
biz müdafaamızı yapacağız. 

Reisin bu hareketi üzerine kürsüden inip 
salonu terk ediyorum. Hakkımda ceza tertibe-
dildikten sonra salondan çıkmış değilim, küreli
den iner inmez salonu terk etmişimdir. Ben 
yokken Reis ceza teı-tibediyor. Reisin diktafon
la tesbit edilmiş olan sesi, Muhtelit Encümenin 
dosyasında mevcuttur. Muhtelit Encümenin dos
yasında telden kaydiyle bir sayfa var. Orada 
Reis tebligatını şöyle yapıyor: «Riyasete haysi-
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yetsiz dediği için, üç Celse için çıkarılmasını 
teklif ediyorum.» diyor. Müsaade buyurunuz, 
müsaade buyurunuz. Reisin beyanı budur. (Sol
dan, hayır, hayır sesleri) Siz başka türlü tefsir 
yapın, ona karışmam. 

Kırmızı kalemle yazılmış teklen diye. Muh
telit Encümende müdafaamı yaparken bu key
fiyeti belirttim ve diktafonun şeridinin muha
faza altına alınmasını Muhtelit Encümenin Sa
yın Reisinden rica ettim. Bizzat kendi dosyala
rında bulunan diktafondan tesbit edilmiş olan 
bu hususu da birkaç milletvekili arkadaşıma 
göstermek suretiyle her hangi bir kaybolma ih
timaline karşı tesbit etmiş bulunuyorum. Reis, 
Meclise hakaretten bahsetmiyor. Doğrudan doğ
ruya kendisinin hakarete uğradığını söylüyor 
ve üç celse çıkarılmamı teklif ediyor. Bizzat Za
bıt Kaleminde tesbit edilen, bir nüsha da bende 
var, zabıtları görmek için Zabıt Kalemine gitti
ğim zaman diktafondan buraya geçirmişler, za
bıt şefinin el yazısı ile yazılan Reisin tebliği şu
dur: «Efendim, Bölükbaşı haysiyetten mahrum 
tabiriyle Riyasete tecavüz etmiştir, kendisinin 
üç İnikat için Meclisten çıkarılmasını Yüksek 
reylerinize arz ediyorum.» 

Bu hâdise Bölükbaşı Meclisten çıktıktan 
sonra cereyan ediyor. Sonradan muttali oluyo
rum, Reisin tertibettiği cezaya. 

Şimdi arkadaşlar; bu, Meclîs içinde cereyan 
eden maddi vakıanın izahıdır. Bir de bunun 
Meclis dışında cereyan eden safhası vardır, asıl 
hüzün verici taraf orasıdır. Buradan çıkıyorum, 
koridordan sapıyorum, zabıt kaleminin önüne 
geliyorum. Zabıt şeflerinden Halit Bey : «Bey
efendi yazılı olan nutkunuzu veriniz de daktilo 
ile yazalım» diyor. Tam bu sırada - şurada ko
ridorun başında - Kocabıyıkoğlu'nun içerde 
söylenen sözlerden münfail olarak dışarı çıkıp 
ağır sözlerle bana hitabettiğini görüyorum. Iıki 
kişinin arasında bir hâdise cereyan ediyor. Bir 
müddet sonra bâzı milletvekili arkadaşlar ora
ya geliyorlar, hâdiseyi önlüyorlar, bizi ayırıyor
lar. Oraya gelen Devlet Vekili Cemil Bengü, 
derhal Emniyet Âmiri Hasan Oğuzcan'a, zabıt 
tutunuz diyor. Meclis dâhilinde cereyan eden 
hâdiselerde zabıt tutunuz diye emir vermek yet
kisinin Devlet Bakanına mı, yoksa hâdisede' bu
lunmuş olan İdare Âmirine mi aidolduğunu mü
nakaşa etmiyeceğim. 
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DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) I 

— Biz sadece hatırlattık. 0 kadar. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 

şey söylemedik, fazla bir şey. 
Muhterem arkadaşlar, • zabtın muhtevası ve 

şekli üzerinde durmak lâzımdır. Zabıt, bir müd
det sonra, iki emniyet mensubu tarafından tu
tuluyor. Birisi, Cemil Bengü'den emir alan Em
niyet Âmiri Hasan Oğuzcan, birisi de vaka ma
hallinde hiç bulunmamış olan Komiser Muavini I 
Memiş Güven. Zabıt makîna ile yazılıyor, iki 
emniyet memurunun ismi de makina ile yazılı- I 
yor. Bâzı milletvekillerine de sonradan imza et
tiriliyor, onların isimleri makina ile yazılı değil. I 
İki milletvekili arkadaşımızın imzası vardır. 
Birisi Feyzi Atahan, diğeri Manisa Mebusu 
Hayri Büke. 

Zabtın muhteviyatı ile zabtı imza edenlerin 
mutabakat dereceleri üzerinde durduğumuz za
man, hâdiseyi örten onu karanlıklar içine boğan 
bir perdenin kalktığını »göreceksiniz. Hâ
dise mahallinde bulunmıyan, hiçbir şe
yi duymıyan, ve fakat âmirinin emri üzerine 
zabtı yazdığını ve imza ettiğini söyliyen emni
yet memuru Memiş Güven İdare Amirliğinde 
verdiği ifadede bakınız ne söylüyor? Muhterem 
arkadaşlar, zabıt nasıl tutulur? Devlet Vekili 
Cemil Bengü'den emir alan bir emniyet âmiri, 
Meclis gibi bir müessesede vazife gören bir em
niyet âmiri zabtın nasıl tutulacağını çok iyi bi
lir. Zabıt hâdiseye şahidolanlar tarafından tu
tulur, kendisine suç isnadedilen adama da imza 
ettirilir, istinkâf ederse istinkâfı yazılır. Yahut 
zabtın muhteviyatına iştirak etmiyorsa, onu ya
zar imza eder. Hâdise böyle kanuni ve tabiî sey
rinde cereyan etmiyor. İki emniyet memuru tu
tuyor, sonradan iki milletvekili arkadaşa imza 
ettiriliyor. Şu hâdise; nazarlarınızdan uzak ka-
lamıyacak, işin bir tertip" olduğunu, bir iftira 
olduğunu açıkça gösterecek bir vakıadır. 

Bakınız, bakınız altına imza koyan <adanı ne 
diyor? 

A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Yapma Os
man Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurun, müsaade buyur Feyzi Bey, sizin 
de ifadeniz var. Demin heyecanla ifadenizi biraz 
değiştirdiniz. Tahmin etmem İd istiyerek değiş
tirmiş olasınız. Size aslını hatırlatacağım. I 
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A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — «Ayıptır 

Osman yapma, böyle şey olur mu, bu kadar 
düşürülür mü?» diye, diyen kimdi? Unuttun 
mu? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyur, Beyefendi, rica ederim, müsaade 
buyur. 

REİS — Müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siz 

idare Amirliğinde ifade vermiş bir milletvekili, 
bir muhterem arkadaşımızsınız. Söyliyeceğiniz 
sözleri elbette, kemaliyle, orada söylediniz. Bu
rada Büyük Millet Meclisinde Osman Bölük-
başı'nm teşriî masuniyetini kaldırmak için, 
günlerden beri sa!rf edilen gayretlerden sonra, 
oturduğunuz yerde şahadet size düşmez. 

Sonradan zabtı imza eden, muhalefet şerhi 
vermeden imza eden arkadaşımız Feyzi Ata
han'dır. Ne söylüyor Feyzi Atahan? «Osman 
Bölükbaşı önde ve Ahmet Kocabıyıkoğlu ar
kada olmak üzere Heyeti Umumiye kapısından 
çıkarken kendilerini gördüm.» Hâdiseye son
radan muttali olmuş bir arkadaş değil, daha 
başlangıcında şu kapıdan çıkarken bizi gör
müş, müşahede etmiş bir arkadaşımız. (Ahmet, 
Kocobıyıkoğlu «Utanmıyor musun, bu sözler 
söylenir ini?» yolunda, Bölükbaşı'na hitabeder-
ken; bir taraftan Osman Bölükbaşı koridordan 
uzaklaşıyor, bir taraftan da «Müstebidin uşağı, 
müstebidin köpeği» ve başka yolda Ahmet Ko
cabıyıkoğlu'na hakaret ettiği....) Dikkat edi
yor musunuz? Muhterem Feyzi Atahan, biraz 
evvel Ahmet Bilgin arkadaşımızın bir konuş
ması üzerine, heyecana kapılarak burada «müs
tebitlerin uşakları, müstebitlerin köpekleri» den
diğini ifade etti. İdare Amirliğinde verdiği ve 
Muhtelit Encümen dosyasında mahfuz olan ifa
desinde ise, sadece bir şahsa hakaret edildiğin
den bahsediyor. Onun şahsını aşarak, bir he
yete bir topluluğa hakaret edildiğine delâlet 
eden hiçbir şahadette bulunmuyor. 

A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — O da var, 
o da var. 

BEİS — Müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Oku

yacağım, Feyzi Bey, hiç endişe etmeyin. 
(Hakaret ettiği ve birbirleriyle muaazaya 

girdikleri sırada buna mâni olmaya çalıştığı 
mı... Bilâhara Ahmet Kocabıyıkoğlu'ndan, yu-
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karda ifade ettiğim gibi, Osman Bolükbaşı'na 
«utanmıyor musun» demekten ne kasdettiğini 
ifade etmekliğim üzerine, Osman Bölükbaş'mn 
bütün Meclise «Haysiyetsizler» diye hitabetti-
ğini ve bunun için de «utanmıyor musun» diye 
hitabetmiş bulunduğunu, bana Kocabıyıkoğlu 
ifade etti. 

Hâdisede taraf olan, koridorda arkamdan 
gelip bana hakaret edip hâdise ihdas eden za
tın sizlerini duyduğunu söylüyor. Kendisinin 
bir duyduğu yok. 

Sual üzerine, (tkisini de Heyeti Umumiye 
salonunun kapısından çıktıktan sonra gördüm.) 
Şuradan çıkmışız, bizi görmüş. (Riyaset Diva
nının sağ tarafındaki, kapıyı göstererek). 

(Ben salonda değildim, bu sözlerin hepsi 
salon kapısı dışında cereyan etmişir) Şurada. 
Arkadaşımızın şahadeti budur. Cemi edatı ile 
belki de arzu etmiyerek bir şey söylediler, 
mazbut ifadesi ile kendilerine tashih imkâ
nını vermek için söylüyorum. 

A. FEYZÎ ATAHAN (Hatay) — Sağol. Tas
hih değil, tavzihtir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İster 
tashih, ister tavzih deyiniz. 

RBÎS — Müsaade buyurun efendim, Müsa
ade buyurun. 

Devam buyurun Beyefedi. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devmala) — Beye

fendi, bu kadar mutedil konuşuyorum. Niye 
kızıyorsun canım? (Devam et sesleri). 

R E İ S — Devam buyurun efendim, karşılık
lı konuşmayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devanda) — Hayır 
sizin ifadenizi tahlil ettim, ilâvem varsa söyle. 

A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Tavzihim 
var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Canım 
tavzihini mahkemede yap. Birak şimdi acele 
etme. 

Hayri Büke: (Meclis koridorunda Osman Bö-
lükbaşı'nm bağırarak konuştuğunu, - büyük sa
lonla koridorun birleştiği yerde - gürültü ile yan
larına gittim. Kocabıyıkoğlu ile aralarında 
- karşı karşıya - iki metre mesafe vardı. Bölük-
başı, «Müstebit köpekleri, namussuzlar» dedi.) 
Birisi, müstebidin köpeği, dedi - şahsına diyor -; 
birisi, cemi olarak, müstebitlerin köpekleri dedi, 
diyor, ikisi de hâdiseye şahidolan, duyan insan. 
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(Kocabıyıkoğlu, «sensin» diye mukabele etti. 

Bunun üzerine Kocabıyıkoğlu Osman Bölükba-
şı'nm üzerine yürüdü.) Osman Bölükbaşı Ko
cabıyıkoğlu'n un üzerine yürümüyor. Kavgayı 
ariyan Kocabıyıkoğlu, 

(Komiser araya girdi.) Yani Emniyet Âmiri. 
(Cemil Bengü komisere, «vazifeni yap, zabıt 
tut» dedi. Cemil Bengü'ye hitaben de Osman 
Bölükbaşı, «Sana ne oluyor, Ankara Savcısı?» 
dedi. Cemil Bengü, buna karşılık vermedi. Ko
ridorda «Ankara Savcısı» diye birkaç defa tek
rarladı. Sonra, bıraktı gitti. Bildiğim bu ka
dardır.) 

Sonra soruyorlar; «Ankara Savcısı diye niye 
söyledi f» 

«Küçük düşürmek için söyledi» diye de bir 
ehlivukuf şerhi veriyor. 

Muhterem arkadaşlar, Cemil Bengü'ye ge
lince, onun da ifadesini aynen okuyacağım. Her 
şeyi Meclisin zaptına geçsin : 

(Ben, Heyeti Umumiye salonundan büyük sa
lona çıktığım zaman, gördüğüm manzara şu idi: 
Osman Bölükbaşı yumruklarını kaldırmış, Ahmet 
Kocabıyıkoğlu'na vurmaya çalışıyordu.) Hayri 
Büke de, Kocabıyıkoğlu Osman Bolükbaşı'na 
hücum etti, diyor. Ne ise belki sahneler bir iki 
saniye içinde değişir. O bize, biz ona olabilir. 
(Ve aralarına girmiş bulunan Hasan Oğuzcan 

j da Osman Bölükbaşı'yı zaptetmeye uğraşıyordu. 
j Bu vaziyeti görünce, ben do kendilerini teskin 

etmek ve müessif , bir hale mâni olmak için em
niyet âmirinin yanına kadar ilerledim. Osman 
Bölükbaşı da beni görünce, «işte Ankara Savcı
sı da geldi.» diye bana karşı bâzı şeyler söyledi.) 
Yeri gelmişken arz edeyim. Emniyet Âmirine, 
derhal zabıt tut deyince, «Ankara Savcısı zabıt 
tutturuyor» dedim. «Mütecaviz Kocabıyıkoğlu'-
dur. Tutulacaksa onun için tutulsun.» 

(Sadece Emniyet Âmirine mükerrerdi du
rumu aynen tesb.it etmesini rica ettim. Bu sı
ralarda Osman Bölükbaşı'mn Heyeti Umumiye 
salonundan çıkarken «Namussuzlar, haysiyetsiz
ler ve müstebit köpekleri» gibi elfazı tahkiriye 
kullanmış ve Ahmet Kocabıyıkoğlu'nun kendi
sine bundan dolayı vâki ihtarı üzerine ona kar
şı da fiilî taarruz, teşebbüsüne girişmiş olduğu 
konuşuluyordu.) Mecellei Ahkâmı Adliyedeki 
tevatür beyyinesi. Böyle söyleniyormuş, ona şa
hitlik ediyor. 

Sorulmuş Kocabıyıkoğlu'na, neden bu işi 
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yaptın? «Böyle dedi de yaptım.» demiş. Muh
terem Devlet Vekilinin şahitliği bundan ibaret
tir. Osman Bölükbaşı'dan hiçbir şey duymamış. 
Fakat, (Ben bu sözleri Osman Bölükbaşı tara
fından söylenirken henüz Heyeti Umumiye sa
lonundan çıkmamış olduğum için, bu sözleri 
onun ağsından değil, hâdise sırasında orada bu
lunanlar tarafından tekrar edilirken duydum. 
Ve bunun için hâdiseyi tesbit etmesini Emniyet 
Âmirinden rica, ettim.) Cemil Bengü'ye soru-
luyor: «Kimler vardı vaka mahallinde b> «Fikri 
Apaydın arkadaşımızın da orada olduğunu zan
nediyorum.» diyor. Onun üzerine de Fikri Ap
aydın arkadaşımızın ifadesine müracaat ediliyor. 

Emniyet Âmiri Hasan Oğuzcan... îşte zaptı 
- aldığı emir üzerine zaptı - tanzim eden bir zat 
vardır ki, zabıt muhteviyatı ile mutabakat halinde. 
Onun dışında kimse mutabakat halinde değil. 
Onunkini okumaya lüzum yok. Mutabakat ha
linde olduğunu söylüyorum. 

Komiser Muavini Memiş Güven : 
(Bendeniz bahçede vazifeli iken, cümle ka

pısının nöbetçisi çağırarak, Meclis dâhilinde 
Emniyet Âmiri Hasan Beyin bir komiser istedi
ğini bildirdi. Acele ve koşar adımla Meclis dâ
hiline girdiğimde, Zabıt Müdürlüğü önünde 
Osman Bölükbaşı, Ahmet Kocabıyıkoğlu, Ce
mil Bengü ve bâzı mebus beyiler orada idi
ler. Cemil Bengü âmir beye «hemen muamele 
yapınız.» dedi. Ve âmir bey, beni yanma ala
rak karakola gittik. Ve zabıtta tesbit edilen 
sözleri Osman Bölükbaşı 'mn sarf etmiş oldu
ğunu söyledi. Karakolda zaptı ben yazdım ve 
birlikte imza ettik. Başkaca malûmatım yok.) 
Bir adam var ki, hâdise olurken bahçededir. 
Ne duymuş, ne yumruk atıldığım görmüş. Em
niyet âmiri çağırıyor, «zabıt yaz altını imza 
et» diyor. Müsaade buyurursanız, komiser mua
vini karakolda nasılsa bu zaptı imza ediyor. 
öytte anlaşılıyor ki, şahidi olmadığı bir hâdi
seyi tesbit eden zaptın altına imza koymakla 
büyük bir vebal altına girmiş. Vicdanı gale
yana geliyor, kendisini tazyik etmiyen Mec
lis İdare Âmirinin karşısında, işin ciddiye bin
diğini görünce, hakikati teslim edip söylüyor. 
Sadece şu vakıa; zaptın bir tertibin, bir kas-
dı mahsusun eseri olduğunu göstermeye kâfi
dir. (Soldan zaptı tahrif etme sesleri) Be
nim ne söylediğimi Feyzi Atahan söylüyor. 
«Köpek» hariç, «müstebidin uşağı» lâfı ben-
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den çıkmıştır, o tecavüz eden adama karşı. 
(Soldan daha ne olacak sesleri 1..) Bu kadar, 
bu kadar, bu kadar... 

MURAD ÂLÎ — (Tahrif ediyorsun.) 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tahrife 

tenezzül etmem arkadaşım. Müsaade buyur. Şu
raya »ephayı kursanız, kanaatimden dönecek 
adam değilim. Yalan söylemeye tenezzül edecek 
mlam değilim. Murad Âli takdir etmese de içi
nizde takdir edecek çok adam var. (Sağdan, al
kışlar) . 

Arkadaşlar, bendeniz Murad Âli ile uğraş-
mıyacağım. Çünkü Cumhuriyet gazetesinde 
bugünün hâkimi reyini vermiştir, malûmdur. 
Fajtat vicdani kanaatini henüz izhar etmemiş 
yüzlerce arkadaş var, ben onlara hitabediyo-
rum. 

Zabıt kâtibi Şakir Doğanay, bakınız ne di
yor? 

(Reis kürsüde Osman Bölükbaşı'ya söz ver
meyince, «rezil herifler» dedi. O zaman Or
han-Beyefendi elinden tutup kürsüden indir
diler). Hakikaten ben şurada iken, Orhan Den
giz arkadaşımız geldi, «Osman Bölükbaşı sakin 
olun» dedi, indim ve çıktını gittim. Hâdise 
iloğru. Bu bakımdan doğru. 

(Bu sırada Ahmet Kocabıyıkoğlu Bey, ka
pıdan yeni giriyordu. İndikten sonra yine 
«rezil- herifler, haysiyetsiz herifler» dedi, ve 
kapıdan çıktı. Ve arkasından elindeki, okudu
ğu kâğıtları almak üzere çıktığım sırada Ahmet 
Bey de çıktı.) Ahmet Kocabıyıkoğlu ile beraber 
çıkıyorlar. Ahmet Kocabıyıkoğlu'nun ifadesi ile 
zabıt kâtibinin ifadesi arasındaki mübayenete 
ve ziddiyete dikkatinizi çekmek isterim. 

(...çıktığım sırada Ahmet Bey de çıktı. Os
man Bölükbaşı o sırada zabıt kaleminin önü
ne gelmiş ve zabıt kâtibi Halit Çırakoğlu'na 
kâğıtları vermek üzere idi.) Benim ifadeyi 
teyidediyor. (Ahmet Kocabıyıkoğlu Bey, «ki
me namussuz ve rezil herifler diyorsun?» di
ye bağırınca, Bölükbaşı ona döndü.) Burada 
olan hâdise dolayısiyle bir adam münfail olup, 
koridorda bize çatıyor. Zabıt kâtibi de buna 
şahadet ediyor. 

BİR MEBUS — Soruyor, çatmıyor. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İşte 

ne ise, soruyor, çatıyor. Siz artık hassasiye
tinize göre inceltin. 
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(Ahmet Koeabıyıkoğlu ile aralarında kü

fürler cereyan etti.) demiyor, «Meclise haka
ret etti, müstebidin köpekleri diye - cemi edatı 
ile - hitabetti, namussuzlar dedi», tki şahıs ara
sında hakaretâmiz sözlerin cereyan ettiğini söy
lüyor. 

BÎR MEBUS — Onun ifadesi... mı? 
REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Müsaa

de buyurun. 
Bölükbaşı devam buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 

ifadeleri tahlil ediyorum. Siz bunların hepsi
ni dinledikten sonra bir hükme varacaksınız. 
Niye lehimde olan sizi telâşa düşürüyor, bey
efendi? 

ETEM AYBAR (Mardin) - ... 
REÎS •— Siz devam buyurun efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Eh! sen 

de hükmünü vermişin. Mübarek olsun. (Sağ
dan gülüşmeler) 

(Emniyet Âmiri Hasan Bey her ikisi arası
na girip aralamaya uğraştı. Fikri Apaydın da 
aracılar meyamnda idi.) 

Fikri Apaydın arkadaşımız ne diyor? 
Fikri Apaydın : 
(Kırşehir'in yeniden vilâyet olması hakkında

ki lâyihanın maddeleri üzerindeki müzakerenin 
hitamından sonra, lâyihanın heyeti umumiyesi 
üzerinde konuşmak üzere Osman Bölükbaşı söz 
istedi. Söz sırasının Hürriyet Partisinden Yusuf 
Azizoğlu'na verileceğini Reisvekili îhsan Baç'-
m ifadesi üzerine, Bölükbaşı; - Reisin bu ihta
rına rağmen - hitabet kürsüsüne çıktı. Bu sı
rada Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu sıra
sını Bölükbaşı'ya terk edince, reisin nizamna
me gereğince, Bölükbaşı'nın lâyihanın lehinde 
fidi, aleyhinde mi konuşacağını sorması üzerine, 
bir müddet münakaşadan sonra, aleyhinde ko
nuşacağını söyleyince, reis konuşmasına müsaa
de etti. Mumaileyhin beyanları Meclis zabıtla
rı içerisinde münderiçtir. Ve Meclise, Demok
rat Parti mebuslarına, tarizi, serzenişi ve tahki
ri tazammun etmektedir. Bunun üzerine Mecli
sin gösterdiği aksülâmel karşısında, Reis, Bö
lükbaşı'nın bu tarz beyanlarından dolayı, Mec
listen ihracı için karar istedi. Reye vaz'etti. 
Heyeti Umumiye, üç înikat Bölükbaşı'nın Mec
lis müzakerelerine iştirakten men'ine karar ver
di. Kararın alınması sırasında, Bölükbaşı kür-
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şüyu terk edip müzakere salonundan çıkmış bu
lunuyordu.) Karar ben çıktıktan sonra alını
yor. (Soldan, evvel veya sonra sesleri, gürültü
ler) Hayır Adalet Bakanlığının tezkeresinde . 
bu ince nokta ile de alâkalı hukuki ve ilmî mü
talâalar var da onun için dikkatlerinize arz edi
yorum. (Bu kararı mütaakıp bendeniz, Heyeti 
Vekilenin oturmakta bulunduğu taraftaki salon 
kapısından, Meclis karidoruna çıkınca; Meclis 
gazinosuna geçiş koridorunun kapı methalinde 
gürültü ve arbede bulunduğunu müşahede et
tim. Ve o esnada Meclis Emniyet Âmirinin Bö
lükbaşı'ya sıkı sıkıya sarılmış olduğunu ve ile
riye doğru gelmesini önlemeye çalıştığını, buna 
mukabil olarak halen - şahsını ifade edemiye-
ceğim - bir iki mebus arkadaşın Meclis İdare 
Âmiri Ahmet Koc.ıijiyıkoğlu'nu tutmakta oldu
ğunu gördüm.) Bir mağdur, bir masum olarak 
gösterilen zatı da güçlükle bâzı mebus arkadaş
larımız zaptediyormuş. 

(Bölükbaşı, kendini tutan emniyet âmirini 
sarsarak ileri hamle teşebbüsünde idi ve bu sı
rada Koeabıyıkoğlu'na işaret ederek «müste
bitin köpeği» diye feveran ve asabiyetle bağır
makta olduğunu işittim ve gördüm.) Bu da 
Meclisin muhterem ikinci reisi. (Kendisine ta-
karrübederek «bu sözlerini kulağın işitmiyor. 
mu? Bu ne haldir? Ayıptır» diye ihtar ettim ve 
kendisini uzaklaştırdım.) 

Biraz evvel Fikri Apaydın arkadaşımızdan 
hiç beklemediğim bir beyanın bu kürsüde ifade 
edildiğine şahidoldum. tdare Amirliği; Fikri 
Apaydın arkadaşımızı, ifadesini almak üzere da
vet etmiş, tdare Âmirinin odasından içeri 
girerken, yanda bulunan odada benimle Ahmet 
Bilgin'in bulunduğunu gördü ve kendi kendine 
başını salliyarak «incir çekirdeğini doldurmaz» 
tâbirini söyliyerek içeri girdi. Fikri Apaydın'a 
söylemediği bir lâfı izafe etmekle bizim kazana
cağımız hiçbir dâva yoktur. Kendisinin siyasi ha
yata girmesine önayak olmuş bir eski arkadaş sı-
f atiyle bu şekildeki hakareti ona asla yakıştırama
dım. Ahmet Bilgin'in hakikatin tam ifadesi olan 
sözlerinden dolayı, Ahmet Bilgin'i Allah'a hava
le etti. Ben de kendisini Allah'a havale ediyorum. 

Arkadaşlar, dinliydim Ahmet Kocabıyıkoğ-
lu'nun ifadesini : 

(Müzakereleri tdare Amirliği odasından ho
parlörle takibederken, bu esnada, aşağıdan bü-
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yük bir gürültünün duyulması dolayısiyle, aşa
ğıya indim. Heyeti Umumiye salonuna girdim. 
Heyeti Umumiye salonuna girdiğim sırada, 
Beis Bölükbaşı'ya üç İnikat toplantıya girme
mek cezasını vermiş ve Bölükbaşı dışarıya çı
karken, ben de arkasından çıkıyordum). 

Görüyorsunuz ki Fikri Apaydın arkadaşımız, 
bütün arkadaşlarımızın şahidolduğu gibi, bana 
ceza verilmeden evvel benim salonu terk ettiği
mi söylüyor. Ahmet Kocabıyıkoğlu da içeri gi
riyor, bana ceza verildikten sonra salonu terk 
ettiğimi-söylüyor. 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Aşa
ğı - yukarı aynı şey değil mi? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 
mübayenet noktası.. Eski hâkimsin Hayati Bey. 
Ne ise zararı yok. Siz hükmünüzü verin. Biz 
müdafaamızı yapalım da, XVT ncı Louis'nin 
bile müdafaasını yaptırmışlardır, beyefendiler. 
Bu kadar telâş etmeyin.-

REİS — Siz devam buyurun, beyefendi. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) —-

Sen bedava kahraman olmak istiyorsun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne ol

du Murad Âli Bey, kahraman mı olduk? Ne lü
zum var yahu sen dış seyahatlere iştirak edi
yorsun, kahraman sensin. ('Sağdan, alkışlar) 

REİS — Osman Bey, lütfen... 
OSMAN BÖLÜKBAŞT (Devamla) — Hükü

metin kifayetsiz olduğu yerlerde yardım 
ediyorsun, kahraman sensin. (Soldan, hafif gü
rültüler) (Sağdan, gülüşmeler) 

Yok Murad Âli Bey... 
REİS — Osman Bey karşılıklı konuşmayı

nız, beyefendi. Konuşmanıza devam edin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - B e n 

»saçımı namuslu bir mücadele ile ağartmış ve on
dan dolayı sevilmiş bir insanım, Murad Âli Bey. 
Ben kimsenin koltuğunun altında adam olmuş 
değilim. 

REİS — Murad Âli Bey, mütaaddit ihtarla
rımıza rağmen karşılıklı konuşmalarınıza devanı 
ediyorsunuz. Bu itibarla her ikinize ihtar, ceza-
sı veriyorum. 

# OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Peki, 
teşekkür ederim. Murad Âli idam veriyor, sizin
ki ihtar teşekkür ederiz. 

REİS — Buyurun, Beyefendi. ! 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - - Kapı- j 
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I dan çıkar çıkmaz, kapının dışında Meclise döne

rek «namussuzlar, haysiyetsizler, reziller diye 
hitabetti» Şu ifadenin taşıdığı mânaya bakınız.' 
Bir adam kürsüde konuşmuş, söyliyeceği sözle
ri, kanaatini söylemiş çıkmış, ondan sonra dışaı-
da kıbleye teveccüh eder gibi binaya dönmüş. 
kapıdan çıktıktan sonra, duvarlara, namussuz
lar, haysiyetsizler, şerefsizler diye bağırmış. Ter
tibin acemiliğindeki dereceye bakınız. (Ben de 
kendisine, bu şekilde Meclise hakaret etmeye ne 
hakkın var, utanmıyor musun demem üzerine, 
geriye dönerek üzerime hücum etti ve müstebi-
din köpekleri diye bağırdı.) Bunda müstebidin 
uşakları yok, bu demek o kısmı hatırlıyamamış. 
Arkadaşlar, (Bölükbaşı'yi aldılar götürdüler) 

i şuuru ve aklı olan bir adam duvarlara bağırır 
mı? 

Halit Çırakoğlu, zabıt kalemi önünde ben
den nutkumu istiyen zat, zabıt kalemi önüyle ko
ridorun başında Ahmet Kocabıyıkoğlu'nun ba
ğırdığı yer arasında ya beş metre mesafe var
dır veyahut altı metre mesafe vardır. Bakınız 
bir Devlet memura da nasıl şahitlik ediyor : 
«Osman Bölükbaşı Zabıt Kaleminin önüne gel
mişti. elinde kürsüde okuduğu yazılı beyanı al
mak için kendisine yaklaştım, bu esnada diğer 
koridordan bir ses geldi ve Osman Bölükbaşı 
elindeki o yazılı beyanı vermeden yanımızdan 
ayrıldı. Başka bir bilgim yoktur.» Arkadaşlar, 
beş metre mesafe ile Ahmet Kocabıyıkoğlu bir 
adama bağırıyor, hakaret ediyor ve orada ikisi 
arasında hâdise cereyan ediyor. Sanki Osman 
Bölükbaşı bir eter, sanki bir esermiş, uçmuş git
miş, Halit Çırakoğlu'nun bir şey bildiği yok. 
Evet hakikati söylemekten bâzı insanlar kor
kar, hakikata uymaktan korkar, kendilerine 
göre bir mazeretleri var. Viran olası hanede 
evlâdü iyal var, derler. Bu memlekette bu sözü 
söyliyeeek 25 milyon insan var. Onların içinde 
Bölükbaşı'nm da evlâdü iyali var. 

Arkadaşlar; bundan sonra ne oluyor, bilir 
misiniz! Beni çağırıyorlar, çünkü Orhan Den
giz Bey dedi ki ; şahitlerin şehadeti hakkında 
sonunda sizinle konuşacağız, yandaki odada 
bekleyiniz eledi, kendisini bekledik. Bir müddet, 
soıtra Ahmet. Bilgin de vardı, geldiler, bekleme
nize lüzum kalmadı dediler. Ben de kendilerine 
üç bucuk saatten beri beni burada bekletiyor-

j sunuz, şahitlerin ifadeleri hakkında bana bir-
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takım şeyler söyliyeeeğinizi vadetmiştiniz; söy- i 
leyiniz, şahadetlerini çürüteyim, dedim. Israrım 
üzerine içeri gitti, bir müddet sonra haber gön
derdi, buyursun diye. Söylediği şey, şahitlerin 
umumiyetle ifadesi zabıt münderecatını teyid-
ediyor, aleyhinizedir, ne söyliyeeeksiniz ? Ver
diğim cevabı okuyayım. Vazgeçmiş, teker teker 
şahitlerin ifadesi hakkında bilgi vermekten, vaz
geçmiş. Kendisinin bu suali üzerine verdiğim 
cevap «Mahiyetini bilmediğim bu şehadet hak
kında bir şey söyliyemem. Yalnız Kocabı-
yıkoğlu'nun bana vâki fiilî ve kavli teca
vüzünde Emniyet Âmiri Hasan Oğuzcan ara
cı olmuştu. Zabıt varaksmı imza ederi Me-
miş Güven mevcut değildi. Binaenaleyh id
dia edildiği gibi Heyeti Umumiyeden salona ! 
asabi bir surette çıkarak namussuzlar, köpekler | 
sözünü sarf edip çıktığıma şahadet etmesi bu j 
zaptın birçok misallerini gördüğümüz gibi bir -j 
tertibin acemice ifadesi olduğunu göstermekte
dir; Tertibin Büyük Millet Meclisinin çatısı al
tında cereyan etmesi asıl hayret ve teessürle 
karşılanacak vakıadır. Bir adama karşı olan 
kinin bu mertebe tertiplere mevzu haline ge
tirilmesi karşısında; Allah bu memlekete acı- ; 
sın demekle iktifa ederim ve aleyhimde şaha
dette bulunanların hiçbirisi doğru söylememiş
tir.» 

Tahkikat bitiyor, o gün, Orhan Dengi? bana 
diyor ki, Osman Bey, biz bunu savcılığa teslim 
edeceğiz, savcılık suç görürse ieabeden muame. 
leyi yapacak. Tahkikat bitiyor, altında şu şerh 
var: Dahilî Nizamnamenin 217 nei maddesinin 
4 ueü fıkrası mucibince icrası emredilen ilk 
tahkikatı mübeyyin 12 mühürlü sayfadan ibaret 
işbu zabıt huzurumuzda tanzim edilmiştir. 12 
Haziran 1957... İdareci Üye Orhan Dengiz, Ra
portör İhsan Tezel, Kâtip, ismini okuyamadım. 

Görülüyor ki, tanzim edilen evrek bir insa
nı Büyük Millet Meclisinin mânevi şahsiyetini 
tahkir iddiasına hedef yapmak ku\rvetinden mah
rumdur. Ertesi gün, bilmiyorum kimdir ve 
kimlerdir; bu evrakın za'fmı hissedenler ortaya 
bir gönüllü şahit çıkarıyorlar. Bu gönüllü şa
hit tesadüfen oradan geçmiş bir vatandaş de
ğildir, Meclisin dışında bulunan bir insan de
ğildir. Meclisin Daire Müdürü olan bir zattır. 
Hem dâhilde cereyan eden hâdiselere şahidolu-
yor, hem de d işarda cereyan eden hâdiselerin 
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şahidi oluyor ve hiçbir şahidin söylemediğinden 
daha fazlasını söylüyor. Kendisi orada hâdise 
cereyan ederken bulunmuş olsaydı, hâdisenin 
şahitleri kimdir diye tesbite kalkışan Emniyet 
Âmiri Hasan Oğuzcan, elbette ki Daire Müdürü 
olmak sıfatiyle kendi âmiri olan bu zatı tanır, 
onun da şahadetine müracaat eder ve imzasını 
alırdı. Bu hâdise olmuyor, Daire Müdürü vakada 
bulunuyor da polisin, komiserin hiç nazarı dikka
tini celbetmiyor. Feyzi Atahaıı ile Hayri Bü-
key'i tanıyan Oğuzcan Daire Âmirini tanımıyor, 
fark etmiyor ve o Daire Âmiri de, böyle bir hâ
dise oldu, Devlet Vekili, zabıt tanzim edin, dedi, 
ben de gidip şahadetimi yapayım, demiyor. Za
yıf bir evrakın kuvvetlendirilmesi endişesiyle 
harekete geçen gizli ve esrarlı bir kuvvet, onu 
bir gün sonra bir gönüllü şahidolarak sahneye 
çıkarıyor. Bakınız ne diyorlar, ifadesini alır
ken : (Tahkikatın ikmal edileceği bir sırada, 
- tahkikat ayın 12 sinde ikmal edilmiş," 13 

; ünde bu yazılıyor - müracaat eden Büyük Mil
let Meclisi Daire Müdürü Zeki Aşan, bu tah-

l kikata mevzu ittihaz edilen hâdiseyi kendisinin 
j de yakînen müşahede ettiğini beyanla dinlen-
j meşini istemiştir. Mumaileyhin istimal, mese-
I lenin daha ziyade aydınlanması bakımından fay-
I dalı görülmüş olduğundan bu hâdise hakkında 
| bilgisinin neden ibaret olduğu soruldu) : Hiçbir 

şahidin söylemediğinin fazlasını söylüyor. öyle 
zenginlikte bir ifade ki, eğer doğruluğuna inan
mak icabederse diğer şahitleri mahjceme eağır-
mamalıdır. 

İşte arkadaşlar, hâdisenin dışarda cereyan 
eden kısmı bundan ibarettir. İki adanı arasında 
cereyan eden hâdise bir siyasi tertibin, gahlaıı-

I mış, zaptedilmiyen bir kinin vasıtası haline geti
riliyor, güya dışarda ben Büyük Millet Mecli
sini kasdederek; «Köpekler, haysiyetsizler» gibi 

i söz söylemiş oluyorum, Hâşa; böyle bir söz ben
den sâdır olmamıştır. Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Büyük Millet Meclisini şahsında temsil eden bir 
adam değildir. İki insan arasında bir hâdise 
olunca ona söylenen söz onun şahsını aşarak Bü
yük Millet Meclisine söylenmiş sayılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, maddi vakıaları böy^ 
lece izah ettikten sonra hâdisenin .hukuki cephe
si üzerinde duralım: Bir kere daha ifade ede
yim ki, benim burada söylediğim sözler ne De-

I mokrat Parti Meclis Grupunu hedef .alan sözler-
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dir, ne Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef alan i 
sözlerdir, ne de şu veya bu takririn aleyhinde 
rey vermiş olan arkadaşları toptan hedef alan 
sözlerdir. Sadece sıra kapağı vurup tahrik eden, 
hakkımı ihlâle çalışan insanlarla, Tüzüğün doğru 
tatbikinden ayrılan Reise müteveccih olan sözler- I 
dir. 

Şimdi hâdisenin hukuki cephesine gelelim. Bir 
an için kabul edelim ki,, farzımuhal olarak ka
bul edelim ki, bu sözler Meclis kürsüsünde söy
lenmiş ve iddia edildiği gibi de Meclis için söy
lenmiştir. Arkadaşlar; ademimesuliyeti teş
riiye denen bir müessese vardır. Bütün medeni 
milletler ademimesuliyet prensibini, parlâmen
to âzalarının fikirlerini, kanaatlerini, protesto
larını, ıstıraplarını ve elemlerini Meclis içinde, j 
hiçbir endişeye kapılmadan, söyliyebilmeleri için 
vazetmişlerdir. Ademimesuliyet prensibi Anaya
samızın 17 nci maddesinde yer almıştır. Ademi
mesuliyet prensibinin nasıl tatbik edildiğine dair 
medeni milletlere ait misaller vereceğiz, dünya
nın tanınmış müelliflerinin eserlerinden parça
lar okuyacağız. 

Muhterem arkadaşlar, yeri gelmişken bir nok
tayı ifade etmek isterim. Burada konuşan Os
man Kavrakoğlu arkadaşımız bilhassa hissiyatı 
tahrik edebilmek için, «arkadaşlar yarın Bölük-
başı çıkıp da meydanlarda bunları söylerse ha- I 
limiz ne olur» gibi birtakım sözler söylediler. 
Bölükbaşı böyle sözleri meydanlarda asla söyle- i 
memiştir ve söylemiyecektir. Şurasını ifade ede
yim ki arkadaşlar, 11 senedir siyasi hayatta ça- I 
lışan bir insanım. Buıgün bir partinin lideriyim. 
Dün sizin arkadaşınızdım. Bir tek gün Türkiye I 
Büyük Millet Meclisini ve Hükümeti tahkir etti I 
diye hakkımda bir »tek dâva açılmamıştır. Arka- I 
da'şlar, saatlerce kürsülerde 'konuşan, bu mem
leketin en çok konuşan insanlarından birisi, 
Hükümete, Meclise, şuna buna hakareti itiyat I 
etmiş bir insan olsaydı, söylediğimiz sözleri ke- I 
limesi kelimesine, emniyet memurlariyle, bun
ların kifayet etmediği yerlerde diktafonlarla I 
tesbit ettiren Hükümetler, bu Meclisin huzuru- I 
na teşriî masuniyetimizin ref'i için çoktan yüz I 
kere, bin kere gelirlerdi. Böyle bir şey vâki ol- 1 
mamıştır. Bir kere vâki olmuştur, nedir, onu da I 
anlatacağım : * I 

1955 yılında Cenup ve Cenubi - Şarkide yap- I 
tığım bir seyahatte 'Mersin'de konuşurken, Kır- I 
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şehir'in kaza haline getirilmesinden bahseder
ken, güya Meclisin mânevi şahsiyetini tahkir et
mişim. Mesele buraya geliyor, Büyük Millet 
Meclisinin o meseleyi nasıl bir karara bağladı
ğını zabıtlardan okuyacağım. 10 Mayıs 1956 ta
rihli bir tezkere ile Başvekâlet Meclise yazıyor. 
28 Nisanda da Adalet Bakanlığı yazıyor. Muh
telit Encümen, îhzari Encümenin ve Büyük Mil
let Meclisinin kararı şu : «Kırşehir Kanununun 
müzakeresi sırasında burada söylediği sözlerin 
dışarıda kelime kelime değil mealen ifadesinden 
ibadet buhinduğu için teşriî masuniyetinin ref'-
ine mahal yoktur.» 

Kırşehir Kanununun müzakeresi burada ya
pılırken sizlere ne haysiyetsizler dedik ne şeref
sizler dedik. Sadece hissî ve siyasi sebeplerle 
bir vilâyet boğazlanmaktadır dedik. 11 senedir, 
12 senedir siyasi hayatta bulunan bir adamın, 
mebus olmadığı devirlerde dahi bir tek gün, 
Hükümete hakaret etti, Meclise hakaret etti di
ye mahkemeye verildiği vâki değildir. 

Arkadaşlarım, sorarlar, saatlerce konuşuyor
sun, suç işlememeye nasıl muvaffak oluyorsun? 
Allah diyorum, dâva sahiplerinin ağzına hukukun 
elmas terazisini takmış, kelimeler tartılıp çıkı
yor, bir şey olmuyor. 

Vâki değil arkadaşlar, olmamıştır. İşte hepi
niz bu Meclistesiniz, on çok konuşan bir adam 
hakkında bir tek gün böyle bir suçla buraya bir 
evrakı gelmemiştir. 

ZAFER GÖKÇEK (Ankara) — Aksini de 
söylediniz, hafızamız zayıftır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa
de buyurursanız, hafızanızın yine zayıf olduğu
nu izah edeyim. Eski avukatım, hiç olmazsa 
eski hukuka istinaden sen sükût et de, başka
ları çeksin ipimizi. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa

de buyurun, hiç olmadı dedin ama, biraz evvel 
de oldu dedim. Şu oldu arkadaşlar; Hâşim 
Tatlıoğlu da şahittir. Akdağ Madeni 'nde ko
nuşuyorum, sene 1946 seçimlerden birkaç .gün 
evvel. Beni tevkif ettirip seçimi kazanmaya ka
rar vermiş olan insanlar bir iftira tertibettileı-. 
Kürsüden şu sözleri söylüyorum : (Demokrat 
Partinin Ruslardan para aldığını, komünistle
rin aleti olduğunu iddia ediyorlarmış. Eğer bu 
iddia doğru ise meydanlarda sehpa kurarak va-
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tanı satmak istiyenlerden hesap sormazsa Hü
kümet alçaktır, namussuzdur.) Bu söz hakaret 
değil, sadece bir isnadın kuvvetle reddinden iba
rettir ve Hükümete karşı da söylenmiş bir şey 
değildir. Bunun için bir sahte zabıt tutuluyor. 
«Hükümet alçaktır» dendi, «Hükümet namus
suzdur» dendi. Yani hâdiseyi heyeti umumiye-
sinden tecridedip iki kelime almak suretiyle 
ipe çekmek istiyorlar. Bunun için Akdağ'da 
tevkif edildim, fakat bir sulh hâkimi tevkifi 
reddetti, vekâlet de, böyle bir şeyden dolayı 
izin verilemez dedi, takibat yapılmadı. Siz de 
bunun için o zaman Ceza İşleri Umum Müdürü 
bulunan Baha Beyi vaktiyle görmüş adamsınız. 

ZAFER GÖKÇEK (Ankara) — B u sözler ne 
demek? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gay
retsiz isen de etme izhar, derler. Yapacaklar 
var, sen bari sus Zafer* Bey. 

Arkadaşlar; hayır, tezat değil, işte söyledim. 
Bakınız sözlerimde ne tezat var, ne yalan var. 
iftira, iftira ama Adalet Bakanlığı vermiyor 
izin, bu suç için, veyahut da suç denilen şey 
için. Vakıa bu... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bölük-
başı, onlar mirasa kondular, sen devam et. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zararı 
yok canım, zararı yok. Mücadelenin maddi mi
rası Zafer Beylerin olsun. Bize mânevi tarafı 
yeter. (Soldan, gürültüler) 

ZAFER GÖKÇER (Ankara) — Mecliste zap
ta geçen hakaret kelimesini tafsiLet, kâfi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zafer 
Bey, Mecliste olanlar okundu. 

REİS — Müsaade buyurunuz, efendim. Bö-
lükbaşı Bey müsaade buyurursanız, lütfen karşı
lıklı konuşmıyalım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki, 
peki.. Zafer Beyle mutabık kaldık, inşallah 
zafer sizin olur Zafer Bey.. (Sağdan, gülüşme
ler) 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel burada ko
nuşan Osman Kavrakoğlu hisleri tahrik ediyor. 
Size namussuzlar dedi, size şunu dedi.. Hâşa, 
hâşa böyle bir şey söylenmemiştir. Arkadaşlar, 
farzı muhal olarak böyle bir şey söylense şeref
lerimizin, yeminlerimizin teminatı altında bu
lunan bir Anayasayı çiğnemeniz için bir maze
ret mi teşkil eder? (Soldan, Allah Allah sesleri 
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ve gürültüler) Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun, izah edeceğiz. Memiş Bey duramıyor yi
ne. Ne dediler burada? Finlandiya Anayasasın
da şöyle bir hüküm varmış : Mebuslar ciddî ve 

• asîl bir tavırla hareket etmeliymiş, mebuslar 
hakaret yapmamahymışlar, sövmemeliy misler. 
Söverlerse, Anayasa müeyyidesini koymuş. Ana
yasayı zorlıyarak meclisler karar versin deme
miş, Anayasa sarih şekilde müeyyidesini koymuş. 
Söverse, hakaret ederse mebusa, Reis inzibati ce
za verir. Heyeti Umumiye bunu kâfi. görmezse 
mebusun mahkemeye tevdiine karar verir, de
miş. Anayasa tasrih etmiş,, mebusların cezai 
ademimesuliyetleri vardır, binaenaleyh, beyan
larından, sözlerinden mesul değildir dedikten 
sonra bu hükmü koymuş. Bizim Anayasamızda 
böyle bir şey var mı? Alman Anayasasından 
bahsettiler. îeabettiği zaman Avrupa'yı misal 
olarak karşımıza getiriyorlar. 

Alman Anayasasında bir hükümden bahset
tiler. Bunu tetkik etmek imkânını bulamadım. 
Alman Anayasası mebusların fikirlerinden, be
yanlarından, sözlerinden dolayı mesul tutulan»-. 
yacağmı tesbit etmiş ama, arkasından bir kay
dı ihtirazı, koyarak bu umumi hükmün şümulü
nü tahdidetmiştir. Sövmek ve hakaret olursa 
bu hükme girmez, demiş. Türk Anayasasında. 
böyle bir hüküm var mı"? Eğer bu hükmün bu
lunmaması Meclis hayatı için, memleketin ha
yatı için bir ıstırap kaynağı ise Yüksek Heyeti
niz kara,i' verir, Anayasayı değiştirir, kor. Ama 
bir adamı asabilmek için kanun lâzım, astıktan 
sonra kanun çıkarılmaz. (Sağdan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, biz burada anayasa
ların şöyle veya böyle olması için hukuk politi
kası yapan insanlar değiliz. Biz bu hâdisede 
hukuku tatbikle mükellef, Anayasa ve Tüzük 
hükümlerini tatbikle mükellef bir heyetiz. Hâ
dise bundan ibarettir. Hisleri tahrik etmekle 
şerefinize taarruz etti, namusunuza taarruz et
ti, diye tahrik etmekle iş görülmez. Hisle ha
reket edip adaleti bir tarafa bırakmak şereflere 
bir şey ilâve etmez. 

Arkadaşlar, ademi mesuliyet prensibi Tür
kiye'de nasıl anlaşılmış, nasıl tatbik edilmiş, 
Avrupa'da nasıl anlaşılmış, nasıl tatbik edilmiş? 
Evvelâ Türk müeHiflerinin eserlerinden, sonra 
da Avrupa'nın tanınmış otoritelerinin, eserle
rinden buna ait kısımları huzurunuzda okuyalım. 
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Allahın rahmetine kavuşmuş, memleketin ta

nınmış cezacılarmdaıı Baha Kantar 'm eserinden 
bir parçayı huzurunuzda okuyorum: «Mebus
lar beyan eyledikleri fikirlerden, iradettikleri 
nutuklardan, verdikleri reylerden dolayı takip 
ve mesul edilemezler. Buna teşriî ademimesu-
liyet denir. Bu fiiller ister Meclisin Heyeti Umu-
miyesinde, ister encümenlerde vâki olsun, keza-
lik ister şifahen, ister tahriren olsun ademime-
suliyet mutlaktır. Mebus vazife esnasında ira-
deylediği nutuk ve beyanatında âdap ve neza
keti bırakarak birisini tahkir veya bir kimse
ye iftira gibi Kavanini Cezaiyeee memnu bir 
fiil işlerse aleyhinde takibat icra olunamaz. Bu 
kabil ahvâl vukuunda mebus hakkında Mecli
sin Nizamnamei Dahiliyesine tevfikan inzibati 
tedbirler tatbik olunur.» Bizde Avrupa'ya kar
şı zaıf fazladır. Onun için müsaade ederseniz 
Avrupa müelliflerinin eserlerinden de okuyalım. 
Dünyaca tanınmış bir otorite olan Barthelemy 
ve Duez'in beraber yazdıkları Traite de Droit 
Oonstitutionnel adlı eserin 566 neı sayfasını aça
lım. Sizlere bunun terüeümesini okuyacağım. 

(Ademimesuliyetin suistimalinin mümkün 
olduğu bedihidir. Bu suiistimali önlemek için, 
ağır hatalar için mesuliyet sistemi kurmak müm
kün olmamıştır. Mebus sövebilir, hakaret ede
bilir, iftira - edebilir, hattâ hafiflik göstererek 
Mecliste olmıyan ve kendisini müdafaa edemi-
yecek kimselere suç isnadedebilir. Orduyu ita-
atsızlığa teşvik edebilir, cinayeti metöıedebilir, 
yani suçları methü sena edebilir. Bütün bunlar 
ademimesuliyetin şümulüne dâhildir.) (Soldan, 
gürültüler) Böyle arkadaşlar, böyle. Barthe
lemy'nin eserinin sayfasını da söyliyeyim: Say
la T>66 dır. Daha yenilerini okuyacağım, daha 
yeni eserleri, yeni tatbikatı okuyacağım. 

Barthelemy devam ediyor: (Sadece bütün bu 
işlerden dolayı Dahilî Nizamname ile derpiş edi
len disiplin cezalarının tatbiki mevzubahsolabi-
lir. Bu vaziyet hali hazır parlâmentolarda te
amülle daha da genişletilmiştir. Parlâmento
larda bu yüzden skandallar olmaktadır. Bilhas
sa reislerin otoritesinin kâfi gelmediği noktalar
da skandallar olmaktadır.) Bu Barthelemy'nin 
izah ettiği 1875 tarihli Fransız Anayasasının 
13 ncü maddesi, bizim Anasamızdaki 17 nci 
maddenin tâ kendisidir. j 

HÜSEYİN • BALIK (Zonguldak) — Osman j 
Bey, tam formundasm, bozma. İ 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Efen

dim, dozunda mıyım? Allah bozmasın.. Hüseyin 
Bey, ben üstüme gelindikçe ferahlıyan ada
mımdır. 

REİS — Osman. Bey, Osman Bey, lütfen... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Daha 

yeni eserler, Laferriere, eserin tarihi 1947, Ma-
nuel de Droit Oonstitutionnel, ikinci tabı, say
fa 707 ve 708. 

BÎR SES — 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Efen

dim, Murad Âli Beye mi? 
REİS — Osman Bey siz devam buyurun, efen

dim. Her lâfı duymayın Beyefendi. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 

Bey mazur gör arasıra duyuluyor. 
Bu zat eserinde diyor ki, «Mebus fikirlerini 

beyan ederken hakaret de etse; küfür de etse söz
leri Ceza Kanununun tatbikinden muaftır» di
yor. Daha çok şeyleri sayıyor da sonunda ^öyle 
söylüyor. «Bu hal can sıkıcı da olsa bu prensibin 
zarureti namü hesabına bütün siyasi rejimlerce 
kabul edilmiştir.» Hiç istisnası yoktur, arkadaş
lar. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bunları gördü
nüz, Türkiye'den misal verdik, Avrupa'dan misal 

•verdik. Bâzı arkadaşlar bir fikre saplanıyorlar, 
efendim, teşriî masuniyet veyahut ademimesuli-
yet iyi ama açıktan açığa küfür de mi olacak? 

ETEM ERDİNÇ (Sivas) — Terbiye meselesi. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —- Muhte

rem arkadaşlar; müsaade buyurunuz. Bu kürsüde 
nelerin söylendiğini hatırlattığım zurnan, «terbi
ye» sözünden bahseden arkadaşım mahcup olacak
tır. ' 

Arkadaşlar, ben sizi tahrik etmek için konuş
muyorum ve hakikatten başka da hiçbir kuvvete 
sığman adam değüim. Binaenaleyh, müsaade bu
yurun, müdafaamı yapayım. Karar sizin. 

Küfür mü olacak? Sövme mi olacak? Encü
mende de izah ettim, insan bir fikri ifade eder
ken burada çok ağır kelimeler de kullanabilir. 
Misal olsun diye, nazari bir misal söylüyorum. 
Bir hükümet düşününüz ki, hırsızdır. Soyuyor 
memleketi. Mebussunuz, biliyorsunuz. Gelmişsi
niz bu kürsüye, «arkadaşlar» diyorsunuz, «böyle 
bir hükümet bir saniye başta tutulmamalıdır. Şu 
şu işlerde memleketi soymuştur, en deni hükü
mettir, en alçak hükümettir.» diyorsunuz, işte 
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hakaret,- işte memleketin selâmeti ve menfaati na
mına hakikatleri ifade ederken, hissiyatı ifade 
ederken yapılmış bir hakaret! Değil Meclis kür
süsünde yapılan bu hakaretleri, başka milletler 
d işarda yapılan hakaretleri de, âmmenin men
faati namına tabiî karşılıyor. Hırsıza, hırsız di
yene, uğursuza, uğursuz diyene ispat hakkı tanı
yor. Binaenaleyh bu, bir prensip meselesidir. Me
bus burada konuşurken, ya heyecanıma kapılır da 
ağızımdan bir lâf çıkarsa, hükümete hakaret ettin 
elerlerse, Meclise hakaret ettin derlerse, masuni
yetimi alırlarsa, zindana atarlarsa gibi endişenin 
tesiri altında olursa; ip üzerinde yürüyen insana 
benzer, günün birinde aşağıya düşebilir. Memle
ketin milletin menfaati, hakikatlerin söylenebil -
mesi uğruna hoşa gitmiyen bâzı şeylerin de göze 
alınmasını zaruri kılmıştır. Bu prensibi kabul 
eden medeni milletler de, bu sebeplerle kabul et
mişlerdir. Niçin arkadaşlarımız bize izafe edilen 
sözlerden dolayı «terbiye meselesidir» demek su
retiyle, mefhumu muhalifi ile bizi terbiyesizlikle 
itham ediyorlar? Muhterem arkadaşlar, Meclisin 
zabıtlarını açınız. Demokrat Partiya mensup bu
lunan birçok milletvekili arkadaşlarımızın bu 
kürsüden veya yerinden söylediği ve tamamiyle 
küfür olan sözlerin zabıtlarda yer aldığını görür
sünüz. Size misaller vereceğim: Kimseyi tahrik. 
etmek istemiyorum ama Başvekilden misaller ve
receğim. 

Arkadaşlar, ademimesuliyet prensibi küfür 
için konmamıştır, hakaret için konmamıştır diye 
ilk nazarda cazip gözüken bir fikir hükümlere 
mesnet yapılmak isteniyor. Ademimesuliyet pren
sibi suça karşı konmuştur. Suç olmasa, suç 
işlenmese; ademimesuliyetin mânası olur mu? 
İcabında bir milletvekili çıkacak; «Ey Türk Or
dusu. Baştakiler zâlimdir, onları devireceksin» 
diyecek. Bunu suç saymıyan Anayasa, burada 
muayyen insanlara karşı söylenmiş, bir müzake
renin heyecanı içinde söylenmiş sözlerden dolayı, 
bir muhalefet liderinin hapishaneye, zindana 
gönderilmesini tecviz eden bir Anayasa olamaz. 
Bu da bir fikirdir. Yalnız, yanlış anlamayın, 
böyle bir şeyi temenni ettiğim için değil, misal 
olsun, diye söylüyorum. Anayasalar bu gibi ha
reketleri bile tecviz etmiştir. Meselâ; Fransa'da 
Madagaskar mebusları, orduyu itaatsizliğe teş
vik etmişlerdir. Hükümet mebusları tevkif ettir
mek istemiştir. Fakat Meclis reisi «yapamazsı-
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nız» demiştir, «Anayasa her şeyin fevkmdedir» 
demiştir. Ve buna mâni olmuştur. 

Mebus, suç teşkil edecek bir beyanda bulu
nursa ne yapılır? İçtüzük derpiş etmiştir. Müey
yidenin hepsi kanuni olmaz, mânevi müeyyide 
de olur. Bir insan hakikaten bilâsebep durup du
rurken kötü bir söz söylemişse, ona kanun-ceza 
vermese dahi, âmme vicdanı ceza verir. Anayasa 
ve İçtüzük bunu düşünmüş, ademimesuliyet 
prensibinin kudsiyetini düşünmüş, yalnız inzi
bati ceza tâyin etmiştir. Neler için inzibati ceza? 
İçtüzüğün 188 nci maddesini okuyalım : «Reisi
cumhura hakaret, Meclise hakaret, Hükümete 
hakaret, Riyasete hakaret, orduyu itaatsizliğe 
teşvik» suçu vahametinin derecesine bakınız. Or
duyu isyana teşvik. Bunu yapan adama, bir ini
kattan üç inikada kadar çıkarılma cezası tâyin 
etmiş. Onun dışında hiçbir ceza derpiş etmemiş, 
Anayasanın 17 nci maddesinin mutlak olan mâ
nasına sadakat göstermiş. 

Arkadaşlar, biz burada - daha evvel de söyle
diğim gibi - Anayasa ve İçtüzük hükümlerini bir 
vakıa dolayısiyle tatbikle mükellef insanlarız, 
Anayasa yapacak değiliz. İlerde yaparsanız, ko
yun, «Ağzından şöyle lâf çıkan asılır» kaydını 
koyun, o olabilir. 

Şu Cumhuriyet Anayasasının 33 yıllık bir 
tarihi vardır. 33 yıllık tatbikatında reise haka
ret etti, Meclise hakaret etti, Hükümete hakaret 
etti, orduyu bilmem şuna buna teşvik etti, gibi 
namütenahi iddia ve hâdiseler bu Mecliste geç
miştir. Bir tek adam hakkında cezai takibata ge
çilmek kimsenin aklından, hayalinden geçmemiş
tir, arkadaşlar. Misal mi istiyorsunuz? Bir Hü
kümete hırsız, diyen mebusa, sizler muhalefette 
iken, bu Mecliste yalnız üç inikat dışarı çıkarma 
cezası verilmiştir. Hükümete hırsız, dedi, tahkir 
etti, diye, o mebus hakkında takibata geçip de 
onu zindana atmayı kimse düşünmemiştir. Ta... 
Profesör Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'e 
kadar. (Sağdan,bravo sesleri ve alkışlar) 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Meclisi istihfaf ediyorsunuz, 
bunlar sadece demagoji.... «Buna Meclis karar ve
recektir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
müsaade buyurun. Sizin yazdığınız tezkereyi tah
lil ettiğim zaman her şeyin hüviyeti meydana 

i çıkacaktır. Dur, sabret, sabret... Meclis karar ve-
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recektir, diye yapıp yapıp da Meclisin omuzuna 
y üklemeyin. 

33 yıllık Anayasa tatbikatından misaller : 
Kemal özçoban - bilmem burada mı? - sene 1948 
Aralık ayının 15 i. Meclis kürsüsünde Hüküme
te hakaret ediyor, ona hırsız diyor. Kendisine üç 
inikat Meclise iştirak etmemek cezası veriliyor. 
Aman bir Adliye Vekili çıkıp da (mütalâa, be
yanı tâbirlerinin şümulüne hakaretler girmez, 
küfürler girmez) diye Anayasayı zorlayıp, tef-
'sir yapıp da, onu mahkûm ettirmek için hum
malı bir gayret sarf etmiyor. Dahası var, sizler 
muhalefettesiniz, o zaman arkadaşınız olan Ah
met Tahtakılıç, bu kürsüde konuşuyor, kendisi
nin Meclise hakaret ettiği iddia ediliyor. Veri
len ceza üç celse Meclisten çıkarılmak. Zaptın 
tarihini de okuyayım' : 29 . XII . 1948 tarihli 
zaptın 364 ncü sayfası. Bunlar Halk Partisinin 
iktidarda bulunduğu zamana ait, Meclise ve hü
kümete hakaret suçlarında, - fiillerinde hakaret 
değil de - Meclisin neler tatbik ettiğini gösteri
yor. 

Kendi devrinize geliyorum. 
YAŞAR GÜMÜŞEL (Çoruh) — Ne demiş? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Canını 

demenin iyisi, kötüsü olur mu? Hakaret haka
rettir. f«Ne demiş» sesleri) Allah Allah. (Sol
dan «ne söylemiş, ne söylemiş» sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. Müsa
ade buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kuvvet 
aldılar, kuvvet aldılar. Hakaret işte. Hakare
tin söyleşi, böylesi var mı? 

Arkadaşlar, görüyor musunuz? Anayasanın 
17 nci maddesinin mutlak sarahati karşısında. 
hakareti dahi bir tasnife tâbi tutmak suretiyle, 
şu kısmı girer, bu kısmı girmez diye zorlayıcı 
bir zihniyetin eserlerine şahidoluyoruz. 

Demokrat Partinin iktidarda bulunduğu za
mana ait misaller : 

Cezmi Türk, 8 Mart 1954 de Meclisi tahkir 
suçundan .3- inikat çıkarılmış; hakkında cezai 
takibat yapılmamış. 

Son misallerden biri : Fevzi Lûtfi Karaos- -
manoğlu, 27 Haziran 1956 da, hükümete hakaret 
suçundan inzibati cezaya tâbi tutulmuş, bir İni
kat salondan çıkarılmış. 

Arkadaşlar; acı da olsa, hakikatlerin üzeri
ne eğilmek lâzımdır. Bilirsiniz, Türk Ceza Ka-
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nununun bir hükmü vardır. Resmî sıfat sahibi 
olanlara vazifelerini ifa ettikleri esnada veya 
ifa ettikleri vazifeden dolayı bir hakaret yapı
lırsa; takibe tâbidir. Mağdur şikâyet etmese 
dahi, savcılık harekete geçer. Bu Mecliste ne
ler olmamıştır, arkadaşlar. . Şu kürsüden, soru
yorum, - hakareti bile tasnife tâbi tutmak isti-
yenlere soruyorum - bir muhalefet liderine 
(profesyonel cani) dendiğini unuttunuz mu? 
(Sağdan millî münafık sesleri) Vazife gören 
bir milletvekiline; bu kürsüden mesul Başba
kanın, «profesyonel cani» dediğini unuttunuz 
mu Bîr partiye (çete) dendiğini unuttunuz 
mu? Şurada konuşan bir muhalif milletvekili
ne oturduğu yerden, «sahtekâr, sahtekâr» di
ye bağıran adamı unuttunuz mu? Bu sözler 
- soruyorum - sizin tefsirinize göre, (beyanın) 
şümulüne mi dâhildir? Sizin tefsirinize göre 
(mütalâanın) şümulüne mi dâhildir? Bu kür
süde «vatanı bir pula satacak insanlar» diye 
namuslu insanlar itham edilmişti, acaba bun
lar hakaret değil miydi? Bunlar küfür değil 
miydi? Hiç kimse hakkında takibat yapmak 
akıldan gaçti mi? Meclis Riyasetinin bir vazi
fesi vardır, Tüzüğün bir hükmüne göre re 'sen 
takibi icabeden bir suç, Meclis içinde irtikâp 
edildiği takdirde tahkikat yaptırır - Bölük-
başı hakkında yaptırdığı gibi - savcılığa tev
di eder diyor. Bütün bu hâdiseler reislerin 
gözü önünde, Meclisin gözü önünde cereyan 
ettiği ve hakaretler vazife ifa ederken ya
pıldığı halde, bu hakareti yapanlar hakkında 
bir takibat yapmak aklü hayalden geçti ini ar
kadaşlar? insafınıza, vicdanınıza müracaat edi
yorum. (Şahsa karşı idi sesleri) Müsaade bu
yur, «Şahsa karşı» diyor. Yahu hakaretin ötesi 
berisi var mı? Allah Allah. 

MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Büyük Mllet 
Meclisinin şahsiyeti mâneviyesine hakaret ettin. 

RElS — Müsaade buyurun. Devam buyu
run. Karşılıklı konuşmayınız Beyefendi. Devam 
buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun. Kader bizi riyaziyecilikten avu
katlığa sevk edecek, anlaşıldı, hukukçuluğa sevk 
edecek. 

Ceza Kanunu ne der? «Bir memurun ifa et
tiği vazifeden dolayı veya vaaifesini ifa eder
ken mâruz kaldığı hakaretler reTsen takibe ta-
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bidir.» İçtüzük ne der? «Re'sen takibe tâbi I 
bir suç işlenirse, Riyaset harekete geçer.» Acaba 
Riyasete, İçtüzüğün ve kanunun emrettiği bu 
şeyler, neden yapılmamıştır? Sebebini söyliye-
yim. İltimas edilmiş değil, 17 nci maddenin sara
hati karşısında, hiç kimseye bir şey yapılamazdı, 
onun için yapılmamıştır. 

(Refet Beyin müdahalesine karşı) Bir gün 
gelir bu gibi şeyler size de tatbik edilir. Tarihte 
bunun misali çoktur. Hakkı ve adaleti ihmal 
edenlerin, zamanı gelince, hak ve adalet diye ba
ğırdıkları çok görülmüştür. (Sağdan, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar; maddi vakıaların şu 
cereyan tarzına, zabıttaki şu ifadelerin saraha
tine, muayyen insanları hedef alarak söylenmiş 
olmasına, dışardaki hâdisenin bir tertip eseri 
bulunmasına ve Anayasanın şu mutlak hükmü
ne rağmen; 83 yıllık tatbikatı da bir tarafa 
bırakarak, Osman Bölükbaşı hakkında bir karar 
almakla iktidarınızın hiçbir şey' kazanacağına 
kaani değilim. Bu memlekette bir Osman Bölük
başı siyasetten tasfiye edilir - 11 sene evvel meç
huldü - bu milletin sinesinden binlerce Osman 
Bölükbaşı çıkar, ondan daha çok kuvvetlileri 
çıkar. (Soldan, ne kuvvetlisi, sesi ve gülüşme
ler.) O kuvveti isticalinizin derecesinden anla
yınız. öyledir, öyledir. 

Arkadaşlar, şu hâdiselerin cereyan tarzında
ki gayri tabiîliğe ve bâzı kanunlarımızda yer 
alan kasdı mahsusun parlak tezahürlerine ge
lelim : 

Garip bir tesadüf, 12 Haziran 1957 tarihli 
Meclis zaptında Adliye Bakanlığının bir tezkere
si ve Meclisin aldığı bir karar var. Bir mebus 
Hükümeti tahkir etmiş, yani Büyük Millet Mec
lisini tahkir edenlere tatbik edilen Ceza Kanu
nunun 159 nen maddesinin aynı şekilde suçlan
dırdığı, cezalandırdığı bir fiili irtikâbetmiş; id
dia bu. 12 Ocak 1957 de Adalet Bakanlığı tez
kere yazıyor. Tezkereye bakınız; iki satırdan 
ibaret. «Filân yer savcılığının, filân tarih, filân 
numaralı yazısına göre, filân mebusun şu sözü 
söyleyip suç işlediği iddia edilmektedir. Gereği
nin Anayasanın filân maddesine, İçtüzüğün fi
lân maddesine göre muamele yapılması» diyor. 
Bölükbaşı hakkında yapılana hiç benzemiyor. 
Başbakanlığa geliyor, o da bir müddet sonra 
Meclise gönderiyor. Meclisten ne zaman çıkıyor? j 
Adalet Bakanlığı 12 Ocakta yazıyor, (Mecliste 
4 Haziran 1957 tarihinde Muhtelit Encümen I 
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karara bağlıyor.) Meclisten de 12 Haziran tari
hinde çıkıyor-. Yani Adalet Bakanlığından ev
rakın çıkıp da Mecliste tekemmülüne kadar 6 ay 
geçiyor. Fakat ortada bir Bölükbaşı var. Biraz 
evvel bir arkadaşımın çok beliğ şekilde ifade et
tiği üzere «Mutlak başı ezilmesi istenen bir ha
sım var.» Onun için ne oluyor"? 19 unda Adliye 
Vekili bir iddianame veya bir mahkûmiyet ilâ
mı kaleme alıyor, 19 unda Başvekâlete geliyor, 
19 unda Meclise geliyor, 19 unda Muhtelit En
cümen toplanıyor, 19 unda İhzari Encümen 
toplanıyor, 19 unda Bölükbaşı y a yıldırım tel
grafı çekiliyor. Bölükbaşı Konya kazalarında 
kongrelerde bulunuyor. (Yarın sabah 10 da bu
rada bulunacaksın.) deniyor. Bir adam kaza
larda bulunuyor, telgraf eline geçer mi, geçmez 
mi? Onu düşünmek yok. Bu telgraf da muhalif 
arkadaşlarımızın Tüzüğün açık hükmünü hatır
latmaları üzerine, anlaşılıyor ki, lütfen çekili
yor. Sabahleyin geliyorum, telgrafı saat üçte 
aldım, kazalardan döndüm. Eğer dönmemiş ol
sa idim, hiç alamıyaeaktım. Uykusuz buraya gel
dim, gözümden uyku akıyor, Encümenin huzu
runa çıktım. Müdafaanızı yapınız, dediler. Ken
dilerine verdiğim cevap : «Müdafaa imkânını 
vermeden müdafaa yapınız, demek bir mâna ifa
de etmez. Dosyayı tetkika imkân veriniz, bu ka
dar şahit dinlenmiş, Adliye Vekâleti böyle ilmî 
tefsirler ve ilmî ilâmlar hazırlamış, bunları tet
kik etmeden kendimi nasıl müdafaa ederim? 
İmkân verilmeden müdafaadan bahsetmek abes
tir...» dedim. O uykusuz halimizle ertesi saba
hın 9 una kadar izin aldık. Yani uykusuz, bit
kin bir adam bunu; ertesi sabah 9a kadar, tet
kika mecbur ve mahkûm edildi. Görüyor- musu
nuz? 6 ayda çıkmıyan, bir yılda çıkmıyan ev
raklar; Bölükbaşı bahis mevzuu olduğu zaman 
24 saate sığdırılmak isteniyor, arkadaşlar. Buna 
kim ne derse desin; bu, bir kasdı mahsusun ese
ridir, bir adamı mutlaka vurmak ve mahvetmek 
arzusunun eseridir. Bir adam vurulabilir, bir 
adam mahvolabilir ama - emin olunuz - mahve
denlere bir şey temin etmez. Zaman zaman kür
süde sinirlendiklerimiz olur. Görüyorsunuz ne 
*kadar seriniz. Masumlar böyle serin olur, arka
daşlar. (Sağdan, alkışlar.) 

Şimdi sormak lâzım Adalet Bakanına, Ana
yasayı tefsir eden Adalet Bakanına, - kendisi hu
kukçudur, profesördür - tefsir ne zaman yapı
lır? Maddenin mânasını anlamakta tereddüt 
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hâsıl olursa, maddenin mânası açık değilse, o za
man tefsir edilir. Tefsir neye göre yapılır? Tür
lü sebeplere göre yapılır. Vâzıı kanunun maksa
dına göre yapılır, kanunun sistemine umumi ru
huna göre yapılır. Tefsir yapıyor, 17 nei mad
deyi zorluyor, harabediyor, 17 nci maddeye zul
mediyor; Bölükbaşı'ya zulmetmek için. (Sağdan, 
bravo sesleri.) 

Hakaret; beyan tâbirinin şümulüne girmez-
mi§. Beyan nedir? Sözdür, Sözün iyisi de olur, 
kötüsü de olur. Demin dedim, bir Hükümete 
denî ve alçak demek dahi teşriî vazifenin icabı 
olabilir .- misalini verdim. -. Meselâ bir Adliye 
Vekili düşününüz, adalet cihazını tazyik altına 
almış, masum insanlara zulmetmek için her şeyi 
yapıyor, onları zindanlarda çürütüyor. Bu ada
mın hareketi bu memlekete ihanettir. Bugün bu 
zulmün siz mağduru olmasanız bile, bu zulüm 
zihniyeti devam ederse; yarın sıra size gelir, de
mek bir milletvekilinin tabiî hakkı değil midir? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Sizin beyanınız zaten müte-
cavizanedir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞl (Devamla) — Hayır 
misal canım, zatıâliniz için değil, misal. Misal 
Beyefendi, misal. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞl (Devamla) — Nazari 

söylüyorum, misal beyefendi. (Soldan, gürültü
ler.) Zatıâliniz için değil. 

REİS — Bölükbaşı Bey, müsaade buyurun, 
efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞl (Devamla) — Beye
fendi Hükümetten bir misali.. 

REÎS — Bölükbaşı Bey, bu tarzda konuş
mayınız, lütfen. 

OSMAN BÖLÜKiBAŞI (Devamla) — Misal 
söylüyorum, Beyefendi. İsterseniz Dahiliye Ve
kili diyeyim, canım. (Ha yaşa sesleri) Katiyen 
onu kasdetmiyorum. Misal söylüyorum. 

REİS — Beyefendi, mütemadiyen arkadaş
larımızla, Heyeti Vekile ile karşılıklı konuşma
yınız. 

Devam buyurun. 
ADALET VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Sizin beyanınız demagoji ol
maktan ibarettir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞl (Devamla) — Neyse 
canım, Allah bizi senin gibi hukuk doktoru ol-
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maktan korumuş. (iSağdan, alkışlar) (Âmin ses
leri) , ; m 

Arkadaşlar, Meclis tarihinde görülmemiş, 33 
seneden beri böyle bir muamele cereyan etme
miş. Ne oluyor? Vatan mı batıyor? Yangın mı 
var bu memlekette? Bir adamın Meclise hakaret 
ettiği iddia ediliyor. Bu Meclise, Meclise haka
retten yüzlerce dosya gelmiştir. Hiç bu sürat 
gösterilmemiş. Yalnız, Osman Bölükbaşı'nm şah
sı için gösteriliyor. Hem ne zaman gösteriliyor? 
- İşin en hazin tarafı - tarihî bir hatanın tashihi-

. ne teşebbüs edildiği günlerden birkaç gün son
ra gösteriliyor. Kırşehir, beni seçtiği için - bi
liyorsunuz - çok çileler çekti. Kırşehir'i tekrar 
vilâyet yaptınız. -Memleketime gidiyorum, ar
kadaşlar, memleketime gidiyorum. Bütün kanu
ni imkânsızlıklara rağmen, bir memleket ayağa 
kalkıp bağrına basıyor. Yemek yediğim ev 
- Sayın İnönü'nün dediği gibi - dışarı polisle 
çevrilmiş taşlanıyor. Camlar kırılıyor, tak tuk 
taşlar geliyor, dışarıdan. Çıkıyorum, bir polis 
su yoluna yatmış, duvarın üstüne. Birçok ar
kadaşlar var, mebuslar da şahit. «Nedir?» de
dim. «Arkadaş, ne oluyor?» dedim; kalktı. Sus
tu. O zaman şu cevabı verdim : «Demokrasi 
şenliği var polis Bey, biraz taşlandık» dedim. 
Bu kâfi gelmiyor, arkadaşlar. Üç yerde pusu 
kuruluyor. Yalnız benim hayatıma kıymak kas-
dı çok denî bir şey olsa da üzerinde durmıyaca-
ğım. Masum insanların, siyasetle hiç alâkası ol-
mıyan insanların dahi, mahvını göze alarak; bir 
adamı mahvetmek istiyorlar. Yolların üzerine 
üç yerde barikatlar kuruyorlar. Gazeteciler bir 
metre irtifamdaki kayaları güçlükle atlıyorlar. 
geçiyorlar. Hem de viraja koyuyorlar, rampaya. 
Bu hâdise cereyan ediyor... (Bir müdahale) 

Müsaade buyur, Gümüş, müsaade buyur. Gü
müş gibi söz söylüyoruz. Müsaade buyur. Hâ
dise cereyan ediyor arkadaşlar. Bu Bölükbaşı 
vatanı mı satmış? Rus casusluğu mu yapmış? Ne 
Yapmış? Demokrat Partinin mücadele ettiği 
günlerde, en karanlık günelrde, sıfatsız bir ne
fer olarak, her türlü zulme, kahra göğsünü ger
miş, mücadele etmiş bir insandır. Burada şa
hitleri vardır, arkadaşlar. Bir hâdise cereyan 
ediyor, gidip karakola jandarmaları getiriyo
ruz, lesbit ettiriyoruz. Hükümetten hiçbir hare
ket yok. «Böyle bir denî hareketi yapanların 
kafasını ezeceğiz» diye İki satırlık söz yok. 
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Ama başka hallerde var arkadaşlar, var. Tezadı 
belirteceğim. 

Ahmet Emin Yalman Malatya'da vuruluyor. 
Ahmet Emin Yalman bir kurşunla vuruldu ise, 
o taşlara otomobil çarptığı zaman 10 kişi - 20 
kişi birden ölecekti. O zaman muhterem Baş
vekilin bir beyanı var. Hâlâ hâtıramızdadır, hâ
lâ vicdanlarımızda yaşamaktadır. «Siyaset ve 
fikir adamlarını tehdidedenlerin başlarını bin 
parça etmeye muktediriz.» (Bu sözü söyliyen Hü
kümetten, bu sözü söyliyen Başvekilden, bir 
parti liderine yapılan bu dem tecavüz 'karşısın
da; en ufak bir sesin çıkmadığını görüyoruz. 
Dernek ki onun için ne yapılsa, kimsenin gö
züne battığı yok arkadaşlar.. 

Arkadaşlar, Adliye Vekâletinin yazmış ol
duğu mütalâaname, mütalâaname değil - zaten 
mütalâaname yazmaz, tezkere yazar; kanun öy
ledir, İçtüzük de öyledir. - Gelen talebi havale 
eder. Hangi sebebe dayanıyorsa, o sebebi zikre
der, şunu söylemiş, suçmuş, savcılıktan geldi 
der, havale eder. Belki kendisi ile ihtilâfa dü
şeriz, muihterem profesöre İçtüzüğü okuyarak 
hatırlatalım. 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Oku-
masan da olur, biliyoruz. Esbabı mucibed#e var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa
de buyurun, hemşehrim. 

HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Niğde) — Oku-
masan daha iyi olur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neden 
iyi olur acaba? 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Ge
rekçede de yazıyor da, ondan. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurursanız, o kendi gerekçesi değil; ta
lebidir. Müsaade buyur. Zatıâliniz hukukçusu
nuz ama heyecanınızdan unutmuşsunuz. 

«Bir mebusun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması için vukubulacak talepler, mahkemelerden 
Adliye Vekâletine tebliğ olunur.» Talep oradan 
gelir. Adliye Vekâleti «filân «uç için de takibat 
yapılsa münasiptir» diye; yazdığı tezkerede bu 
talebi genişletmez. Adliye Vekâleti esbabı mıı-
cibeyi muhtevi - kendi esbabı mucibesi değil, 
gelen talebin esbabı mucibesi, misal gösterece
ğim gelen tezkerelerden - bir tezkere ile mezkûr 
talebi Başvekâlet vasıtasiyle Meclis Riyasetine 
gönderir. Neyi gönderiyor? Talebi gönderiyor. 
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Kendisi talepte bulunmuyor. Gelen talebi geniş
letmiyor, talebi havale ediyor. Bir usul mese
lesi. Beis bu talebi, yani savcılığın, talebini, Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep muhtelit bir encümene havale eder. Bana 
Tüzüğün bu hükmünü yanlış anladığımı söyli-
yen muhterem arkadaşım, asıl kendileri hatanın 
çukuru içinde bulunuyorlar, Tâli Encümenin 
âzasıdır, bir rapor tanzim ediliyor, - ben de bir 
zamanlar onun' âzası idim, bu defa ayrıldık -
rapor üçe ayrılıyor. Bize isnadedilen fiil üçe ay
rılıyor. Meclis kürsüsünde işlenen suçlar, Mec
lis kürsüsünden indikten sonra salonun içinde 
işlenen suçlar, koridorda işlenen suçlar. Hukuk
çu Hasan Hayati Beyefendi bunun altına imza 
koyuyor, «Meclis kürsüsünde işlenen suç ola
maz» diyor. «Anayasanın .1.7 nci maddesi var» 
diyor. Meclis dâhilinde, kürsü haricindeki şey
lerin de suç olmıyacağmı çok iyi bildiği için, 
«Muhtelit Encümenin takdirine bırakıyoruz» di
yor. «Yalnız, dışarda işlendiği iddia edilen fiil
den dolayı hakkında takibat yapılması icabedi-
yor» diyor. Ama sonra, kanaat bu ya, dönüyor; 
«her üçü de suçtur» diye mazbatanın altına, 
mazbata muharriri olarak imza koyuyor. Olabi
lir. (Sağdan, bravo sesleri) (Sağdan, hemşehri
lik sesleri) Ne ise canım, assa da hemşehrimiz-
dir, dokunmaz. 

Adalet Bakanlığı, Anayasanın 1.7 nci madde
sinin «rey, mütalâa ve beyanat» diye saydığı ve 
her türlü cezai takibatın dışında tuttuğu şeyleri 
bir takyide, bir tahdide tâbi tutuyor. Nereden 
bu kuvveti alıyor? Anayasanın diğer bir madde
si ile karşılaştırmak suretiyle, sistematik bir tef
sire giderek, «bunun mânasının bu olması icabe-
der» diye mi yapıyor? Hayır... Kelimenin mâna
sı açık, böyle bir takyide, tahdide cevaz veren 
hiçbir Anayasa hükfnü yok. Ama Adalet Bakan
lığı yapıyor. Profesörlerin - şu kendisinden çok 
daha yüksek ve tanınmış profesörlerin - eser
lerinde, dünya literatüründe yer alan prensip
leri bir tarafa bırakıyor; «mutlaka Bölükbaşı 
suçludur» diyebilmek için Anayasayı kendine 
göre keyfî ve indî bir şekilde tefsir ediyor. O 
kadar keyfî, o kadar indî tefsir ediyor ki, yazı
lan iddianame, yazılan mahkûmiyet ilâmı o ka
dar perişandır k i ; Bölükbaşı mahkûm olsa, o pe
rişan olmıyacak, tarihin nazarında onu yazanlar 
perişan olacaktır. (Sağdan, bravo sesleri) 
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Arkadaşlar, Anayasanın 17 nci maddesinde 

ademimesuliyet tâbiri vardır. Adalet Bakanlığı 
Böltikbaşı nmtla'ka mahkûm olmalıdır fikri ile j 
fikri muzmarı ile, kasdı mahsusu ile hareket et
tiği için belki kürsüde söylenen sözler iddiası 
tutmaz diye buradaki sözlerinde (Meclis dahilin
deki sözlerin) suç olduğunu iddia ediyor. «Mec
lis kürsüsü dışında söylenen sözler için Anaya
sanın 17 nci maddesi tatbik edilmez» diyor. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zat görülme
miştir. Yerinizden sual sürüyorsunuz, yeriniz
den protestoda bulunuyorsunuz, o yerinizde rey 
veriyorsunuz. (Sağdan; «Grupda da», sesleri) 
Meclis grup odaları da bu ademimesuliyet pren
sibinin himayesi altında vazife gören insanların 
toplandığı yerdir. Meclis encümenleri de öyle. 
Bunu bir profesör bilmez mi, arkadaşlar? (Sağ-
dan; «Bilmez, bilmez», sesleri) Bilmez deyip 
geçmeyin arkadaşlar. İlk mektep mezunu bil
mez, şu bilmez, bu bilmez ama; profesörlük pa
yesini ihraz eden ve o unvana göre âlim olması 
icabeden bir zat bilmez mi, arkadaşlar? Meclis 
kürsüsünden başka bir yerde teşriî faaliyet ol
mazmış. 17 nci maddenin tanıdığı muafiyet de 
bu kürsüye mîmhasırmış. Şimdi kendilerinin 
işhadettikleri Temyiz kararlariyle, yine Anaya
sanın diğer hükümleriyle; ne kadar hata ve 
kasdm çukurunda bulunduklarını göstereceğiz. 

Arkadaşlar; Meclis dâhili tâbiri tefsir edi
lir mi? Bitti işte, Meclis dâhili. Burası, encü- . 
menleri, bütün teşriî faaliyetlerin ifa edildiği 
yerler. Bir adam kalkar hatibe burada yerinden 
söz söyler, reise yerinden hitabeder. «Söz isti
yorum» der. Bu teşriî faaliyet değil mi? Nere
den istiyorum? Yerimden istiyorum. Mâna bir 
kere sarih, mânanın sarahati bir tarafa; teşriî 
fonksiyonun mahiyeti düşünülürse, böyle bir te
reddüde asla mahal yoktur. Bu da icfdiamızı bel
ki ifadeye kâfi değil. Kendilerinin vicdanında 

.bir tesir yapabilmek için bir başka Anayasanın 
hükmünden bahsedeceğim. Anayasanın bir mad
desi der k i ; «Meclis müzakeratı alenidir ve 
harfiyen neşrplunur.» Meclis müzakeratı, yani 
teşriî faaliyetler. Anayasa diyor mu? Meclis 
kürsüsünde söylenen sözler zapta geçer, diyor 
mu? Anayasa, Meclis kürsüsünde söylenen söz
ler neşrolunur, diyor mu? Hayır, «Meclis mü
zakeratı neşrolunur», diyor. Açın elinizdeki za
bıtlara bakın, 33 seneden beri neler zapta giri
yor? Sıra kapağı vuranların çıkardıkları sesler. 
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feryatlar, yerinden müdahaleler, icabında yerin
den küfür mahiyetinde söylenen sözler, ayakta söy
lenen sözler. Acaba 33 seneden beri Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, yalnız Meclis kürsüsünde 
söylenen sözlerin neşri icabediyor idi de 33 se
neden beri gaflet içinde mi bulunuyor ki, za
bıtlarda bütün bunlar dercediliyorf... 

SAMET AĞAÖĞLU (-Manisa) — (Hademe
ye işaretle) Su veriniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Samet 
eski arkadaştır, her halde susadığımı hissetti, 
«Su gönderelim», diyor. Samet içeriz, bilirsin. 

REİS — Siz devam buyurun, efendim, 
ADLÎYE .VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Meclis kürsüsünü de laubali 
hale getirdiniz, Osman Böltikbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Oh... 
Sen müesseseleri laubali hale getirmiş adamsın. 
(Sağdan ; alkışlar, "soldan; gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. Os
man Böltikbaşı Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) -^- Beye
fendi, görüyorsunuz. 

REİS — Efendim, siz devam buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neyse 

Başvekil onun hakkında güzel söylüyor. 
REİS — Müsaade buyurun Osman Bey, mü

saade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa

ade buyurun. Adalet Bakanlığı yosuna bile sa
rılıyor, acaba tutunabilir miyim, diye. Yosuna, 
köksüz yosuna. Bakınız bir şey bulmuş. Temyiz 
ilâmı, ama Temyiz ilâmının ne olduğunu yazmı
yor. Sadece bir tarihten bahsediyor, 1950 den. 
Encümende okunmasını istedik, okumadılar. Biz 
de aradık, bulduk. Biraz evvel tahmin ederini 
bir arkadaşım da bahsetti. Vaktiyle burada, 
Meclisin kürsüsünde bir milletvekili, hariçte 
bulunan bir zatın babasına veya kendine haka
ret etmiş, t ) da bir makale ile bu hakarete mu
kabelede bulunmuş. Temyiz Mahkemesi karar 
veriyor. Ne diyor? Nereden aldığımızı da söy-
liyelim de vesikalı olsun. Son içtihatlar adlı ese
rin 1104 ncü sayfasında. 

«Haddizatında suç mahiyetinde bulunduğu 
hükümde kabul edilen sözlerin,. Meclis^ kürsü
sünde söylenmesi sebebiyle, Anayasanın 17 nci 
maddesince, ceza sorumluluğundan müstesna ol
masının, bunların hakaret mahiyetini kaldırmı-
yacağı ve 4J85 nci maddeinin 2 nci fıkrasının uy-

— 503 — 



î : 85 24 . 6 
gulanması için karşılıklı hakaretin takip ve dâ
va konusu olmasının şart bulunmadığı ve bun
dan maada Meclis kürsüsüne münhasır olan 
Anayasanın 17 nci maddesinin istisna ve mua
fiyetinin, Meclis dışında kalan parti gruplarına 
şâmil olamıyacağı gösterilmeden bilmem 485 nci 
maddenin tatbiki..» diyor. Neyi tatbik ediyor, 
Temyiz Mahkemesi 1 «Evet» diyor. «Meclis kür
süsünde söylendiği için suç teşkil etmez. Ama 
dışardaki adam Meclis kürsüsünden hakarete 
uğradığı zaman o da hakareti edene hakaret 
ederse, Ceza Kanununun bir maddesine göre, 
karşılıklı hakaret sayılır, cezanın ıskatına gi
dilebilir» diyor. Temyiz Mahkemesi bunu söy
lüyor. Anayasayı tefsir edip de kürsünün dışın
da söylenen sözler (Sağdan bravo sesleri) Bu 
hükme girmez demiyor. (Sağdan bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Eğer böyle ise, böyle anılıyorsa, Adalet Ve
kilini Meclis kürsüsünde vazifeye davet ediyo
rum. Kürsü dışında milletvekillerine yapılmış 
hakaretlerle zabıtlar doludur. Henüz müruru
zaman müddeti de geçmemiştir. Onları tetkik 
ettirsin, Ankara savcısına, vazife ifa eden me
buslara hakaret edenler için takibat açtırsın. 
Açtırmazsa, manen mahkûm olarak kalacaktır. 
(Sağdan bravo sesleri ve alkışlar) 

Dahası var arkadaşlar; dayandığı dalların 
ne kadar çürük olduğunu şimdi göstereceğiz. 

Sene 1947. Muhterem Samet Ağaoğlu ve ar
kadaşları tzmir hapishanesindedirler. Elleri ke
lepçeli. Demokrat İzmir (Demokrasi) gazetesi, 
galiba Kuvvet ve Veniasır gazeteleri; muhte
rem Adnan Menderes'in, Başvekilimizin o za
man muhalefet liderlerinden biri olarak bir 
ocak kongresinde söylediği bir nutku neşretmiş
ler. Nutuk Hükümete ve Meclise hakaret telâk
ki edilmiş, arkadaşlarımız tevkif edilmişlerdir. 
O zaman bu haksızlığı protesto eden bir telgra 
fi, Samet Ağaoğlu arkadaşıma çektiğimi çok 
iyi hatırlıyorum. 

İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞ
LU (Manisa) — Ben de saklıyorum, merak etme. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — «Sel 
gider kum kalır» Samet eski dostuz. (Gülüşme
ler) Bu kötü bir vesika değil, canım, Hâtıra.... 

REİS — Devam buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Fuat 

Ama da bunlara dâhil, tzmir gazetecilerinden 
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Adnan Düvenei dâhil. Bakınız, Muhtelit Encü
menin Muhterem Reisi olan Muhlis Tümay arka
daşımız da İzmir Ağır Ceza Reisi. O gün bâzı 
arkadaşlarımız encümende savcılığın talebi ol
madan, Anayasanın 17 nci maddesinin sarahati 
karşısında dahi, Meclis içindeki kürsü ve kürsü 
dışındaki sözlerden dolayı da takibat yapılma
sını, teşriî masuniyetin kaldırılmasını ısrarla is
tiyorlar. O kadar ısrarla istiyorlardı ki, reis bu
naldı. Bir aralık baktım, reis zaıf gösteriyor, 
reye koymak istiyor. O zaman kendisine şunu 
söyledim •: «Reis Bey, Reis Bey, siz en karanlık 
günlerde tzmir Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğini 
yapmış adamsınız. Bileklerine kelepçe vurulan 
gazetecileri hürriyetine kavuşturmuş insansınız. 
Anayasayı, içtüzüğü çiğniyen bir takriri nasıl 
reye koyarsınız!.. Mazinize şahsiyetinize yakışır 
mı?» îşte Reis o zaman iç âleminden gelen bir 
kuvvetle derhal şu sözü söyledi : «Savcılıktan 
talebolmadıkça bu meseleyi görüşemeyiz, takrir 
reye konamaz». Fakat arkadaşlarımız o kadar 
zorladılar, o kadar zorladılar ki, Reisin kararını 
değiştirmesi için ne mümkünse yaptılar.- Niha
yet Reis yarıya sulh oldu, Riyasetten çekilmeyi 
tercih etti. Bu işleri ifa etsin, diye Hasan Hayati 
arkadaşımız oraya geçti. Nevşehirli hemşehrimiz... 
(Sağdan, gülüşmeler) 

Bakın arkadaşlar; ne karar veriyor! Recep 
Peker'in hükümran olduğu bir devirde - sizlerin 
bol bol o merhumun, hakkında müstebit dediği
niz, baskıcı dediğiniz adamın devrinde - tzmir 
Ağır Ceza Mahkemesi karar veriyor. Adalet Ba
kanlığının ilmî tefsiri, iddianamesi veya mah
kûmiyet ilâmı yok dosyada. Karar şu : «Hâdise 
resmen teşekkül etmiş bir siyasi partiye mensub-
olup gerek Büyük Millet. Meclisinde ve gerekse 
hariçte vâki olan beyanatından - dikkat buyuru
nuz - mesul bulunmıyan bir milletvekilinin suç 
konusu teşkil edecek cümleleri de ihtiva ve.Hü
kümetin dahilî siyasetine taallûk eyliyen beya- « 
natını gazetelerin şahsi hiçbir mütalâa serd et
meksizin aynen umumi efkâra aksettirmesinde 
suç olup olmadığı meselesidir.» Neticede, gazete
ciler beraet ediyor. Temyiz Birinci Ceza Dairesi 
savcının iddiası üzerine meseleyi tetkik ediyor. 
Ve şu karara varıyor : «Beyanatından gayrime-
sul bil- milletvekilinin halka alenen vâki olan be
yanatının aynen diğer bir kısım halka aksettiril -
meşinde suç unsuru mündemiç bulunmadığı ci
hetle, varit görülmiyen itirazların reddi ile, lıük-
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karar verildi.» mün onanmasına oybirliğiyle 

(Sağdan, bâzı sesleri) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, müda

hale etmeyin, lütfen. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siz 

söylemeyin de bunlarla beni çatıştırmayın. 
ZAFER GÖKÇEK (Ankara) - Orda da 

küfürler mi yazılı? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka 

daşlar, «küfürler mi yazılı» diyor? Ne söylenmiş, 
ne söylendiği iddia ediliyor? Dışarda, dışarda 
zatıâlinizle bir ücreti vekâlet meselesinde ihti
lâfa düşüp de şu Meclisin içine girdikten sonra, 
bu çatının altında masuniyet vardır, diye zatı-
âlinize sövdük mü? Kötü bir şey mi söyledik? 

ZAFER GÖKÇEK (Ankara) — Yalan söy
lüyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yok 
bir şey demiyorum, yahu, anlamadın. Aaaa..... 
Bak. Anlamadın, yahu... Anlamadın yahu.... An
lamadın söylediğimi 

REÎS — Osman Bey, Riyasetin mütaaddit 
ihtarlarına rağmen..... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Anla
madı sözümü. Misal olsun diye bahsettim. 

RElS — Müsaade buyurun. Misal de olsa, 
mütemadiyen sataşma ile konuşmaya devam edi
yorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) ^ Kati
yen sataşmıyorum, yahu, misal veriyorum. Beye
fendiyi bırakalım. Farz edelim ki, şu beyefendi 
ile bir apartman dâvamız var. (Yok sesleri) Me
selâ, meselâ. Dışarda ihtilâfımız var, gelmişim 
burada o ihtilâfın kızgınlığı ile karşısına geçip, 
şu çatının altında, sövüyorum. Bunun teşriî va
zife ile hiçbir alâkası yoktur. Ama bütün söy
lenen sözler, mâtufunaleyhi muayyen insanlar 
olmasına rağmen teşriî faaliyetin ifası ile doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle alâkalıdır. Ev 
ve tarla dâvasından dolayı söylenmemiştir. Mi
sali yanlış anladınız, hiçbir zaman ihtilâfımız ol
madı. 

ZAFER GÖKÇEK (Ankara) — Mesele kal
ın adı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) Eh... 
Bak yanlış anlıyorsun, görüyorsun. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLü (Ankara) - -
Çatma. Çatıp çatıp sonra kalkıp gideceksin-

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) Yahu 
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çatmıyorum. Yanlış anlamış, tashih ettim. Bak 
o da mesele kalmadı diyor. 

Anlaşıldı nazari misallerden, bile kızıyorsu
nuz, artık Avrupa'dan misal vereceğim. Türki
ye'den vermiyeceğim. (Gülüşmeler) 

REÎS — Devam buyurun, efendim. Devam 
buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —.Arka
daşlar; görülüyor ki, Adalet Bakanlığının ilâ
mının iler ve tutar yeri. yoktur. Adalet Bakan
lığının ilâmı bir de hilafı hakikat iddia ihtiva 
etmektedir. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYİN AVN.Î GÖK
TÜRK (Niğde) — Demagoji yapıyorsunuz. Ada
let Bakanlığı ilâm vermez Osman Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Canım 
ilâm mahiyetinde görüyoruz. Pek müdellel de... 
Kusura bakma, o mahiyette görüyoruz. Bu meca
zidir, Beyefendi anlarsınız. 

Arkadaşlar.... 
• 

( «Müdafaa ederken tecavüzde bulunuyor
sun» sesleri) Yok ben kimseye tecavüz etmiyo
rum. Bir kasdı mahsusu teşhir ediyorum. 

REÎS — Osman Bölükbaşı Bey, Vekil Beye
fendi, müsaade buyurun, efendim. Müsaade bu
yurun. 

Elendim iki saate yakın bir zamandan beri 
konuşmasına devam eden arkadaşımız, her vesi
le ile sağa sola ve muhtelif arkadaşlarımıza sa
taşmasına... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sataş
mıyorum ben Beyefendi, rica ederim, yanlış an
laşıldı. 

REÎS — Lütfen konuşmanıza devam ediniz. 
Beyefendi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Teşek
kür ederim. Peki. 

REÎS — Lütfen, çok rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar... 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Efendim, 

müdahale.... 
REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Hüse

yin Balık Bey, müsaade buyurun. Hüseyin Ba
lık Bey, lütfen sükûneti muhafaza ediniz, efen
dim. 

Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar, Meclis dâhili tâbirinden maksat, kürsü 
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olsaydı; vâzıı kanun niye dolambaçlı yoldan gi
decekti ? Meclis dâhili, demez de herkesin kolay
ca anlıyacağı kürsü, derdi. Sonra Meclis kürsü
sünde söylenen sözler, mahiyeti ne olursa olsun, 
ademimesuliyet prensibinden istifade eder. Bir 
başka sebebi... Gazeteler burada ne söylenirse 
yazıyorlar. Açık hakaret de olsa.. Sizin dediğiniz 
gibi küfür de olsa yazıyorlar. Küfrü yazan ga
zeteler hakkında bir takibat yapmak 33 seneden 
beri akıldan geçmiş midir? 33 seneden beri Ana
yasa bu mânada anlaşılır da, seçimlerin yaklaş
tığı söylenen şu günlerde, Kırşehir'i vilâyet ya
parken Bölükbaşı'yi yıkmıya karar verenler, 
Anayasanın mânasını değiştirmeye kalkışırlarsa 
değiştirmeye kalkışırlarsa, «Kasdı mahsusunuz» 
var demek çok mudur? Arkdaşlar, görülüyor 
ki, Adalet Bakanlığı tezkeresi .hakikatte bir 
iddianame, hakikatte mecazi mânasiyle bir 
mahkûmiyet ilâmıdır. Niçin, mahkûmiyet ilâmı 
dediğimi muhterem arkadaşlarım kolaylıkla an-
lıyacaklardır. îzah edeceğim. 

Bundan bir müddet evvel bu kürsüde bir 
takrir vesilesiyle bir müzakere cereyan etti, bu 
Mecliste. Adalet Bakanlığı günün birinde hâ
kimlere • bir tamim gönderiyor. Basın, radyo 
ve toplantılarda işlenen suçlarla alâkalı kanun 
vesilesiyle; burada ne diyor, «Bu tamim icap
larına uymıyanlar hakkıda kanuni takibat ya
pılacağını mmtakanazdeki hâkimlere ve savcı
lara tebliğ ediniz» 'O tamimde kanuna kendi. 
anlayışına göre bir mâna veriyor. Bu kürsüde 
bunun hesabı sorulduğu zaman, ilmî tefsirdir 
dedi. Evet, tefsir üç türlü olur, kazai olur, 
mahkemeler yapar teşriî olur meclisler yapar, 
bir de ilim adamları yapar hattâ herkes ya
par. Ama hiçbir ilim adamının tefsirinin arka
sında bu benim dediğimi tatbik etmezsen ey hâ
kim, ey savcı senin hakkında takibat yapaca
ğım diye bir tehdit cümlesi bulunmaz, böyle 
bir kuvveti hiç kimse kendisinde hissetmez. Ada
let Bakanı benim kanun anlayışıma uymazsan 
senin hakkında takibat yapacağım diyor. Ki
me? Bölükbaşı'yi mahkûm edecek hâkime. İşte" 
bu iddianame, bu mahkûmiyet ilâmı bu sebep
le, bu sıfatlarla tavsif ediliyor. Hâkime yapı
lacak bir şey kalmıyor. Ya kendini feda etme
yi gözüne alacak, ya Adalet Bakanlığının ka
nun ve Anayasa anlayışiyle kendini kayıtlı sa
yacaktır. îşin fecii bu vebale Millet Meclisini 
de ortak etmek istiyorlar, arkadaşlar. (Sağ-
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dan bravo sesleri) Böyle bir karar çıktı, mah
keme ne diyecek; «Adalet Bakanlığı bunun 
böyle anlaşılmasını iddia ediyor, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, vâzıı kanun, Anayasanın 
bu mânaya geldiğini kabul ediyor, bu kadar 
kuvvetin karşısında ben ne yapabilirim?» Me
sele yoktur, diyecek ve Adalet Bakanlığının ha
zırladığı mahkûmiyet ilâmını ya imza edecek, 
ya başına gelen ukubete razı olacak. 

Arkadaşlar, Temyiz Mahkemesinin Reisi de 
dâhil hâkimler Adalet Bakanlığının şahsi tak
dirine göre hiçbir itiraz hakkı, hiçbir hak ka
pısı tanınmadan bu memlekette tekaüde sevk 
edilebiliyor mu? Edilebiliyor. Hakkımda bu ka
dar hasmâne hareket eden, bu iddianameyi, bu 
mahkûmiyet ilâmını gönderen Adalet Bakanı
nın benim hakkımda beraet kararı verecek bir 
hâkimi yarın tekaüde sevk etmiyeceğini, işinden 
atmıyacağını kim temin edebilir? Hesabını kim 
sorabilir, arkadaşlar? 

SELÂMI DÎNÇER (Kocaeli) — Osman Bey. 
bu müdafaa değil.. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Osman Bey, çok rica ederim, ko
nuşmalarınızda daima sadet dışına çıkmakta
sınız. ('Sağdan, şiddetli ve devamlı gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sadet 
dışma ellemiyorum, Reis $>ey.. 

ÎRPAN AKSU ('İsparta) — Bırakın. (Sağ
dan, gürültüler) 

REİS — (Sağdan, devamlı gürültüler) Lüt
fen, evet efendim, evet, müsaade buyurun efen
dim. Riyaset vazifesini görecektir. Arkadaşımız 
müdafaa hakkına iki saatten beri büyük bir sü
kûnetle devam ediyor. (Sağdan, gürültüler) Mü
saade buyurun, Meclisi siz idare edecek değilsi
niz, efendiler müsaade buyurunuz.. 

Osman Beyefendi, sataşmalara imkân vermi-
yecek, sadet dışına çıkmamanızı Riyaset tekrar 
rica eder. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bey
efendi, Muhterem Reis, yalnız şu noktaya dik
kat et. Hürriyetiyle, şerefiyle oynanan bir insa
nın mantıktan ve hukuktan faydalanarak haki
katleri ortaya koymasını niçin sataşma telâkki 
ediyorsunuz? Söylediğimin hangi noktası yalan? 
Tamim mi yalan, iddianame mi yalan, Anaya
sayı zorlıyarak beni mahkûm ettirme kasdı mı 
yalan, söyleyin? ('Sağdan, bravo sesleri) 

REÎS — Beyefendi, Türk hâkiminin karar-
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l an ve tekaüde şevkinin müdafaanızla alâkası 
nedir? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
•Beyefendi, her türlü ihtimalleri derpiş etmek 
lâzımdır. Burada hâkimlerin tekaüde şevkine 
cevaz veren kanun hükmü kabul edilirken Muh
terem Başvekilimiz kürsüye gelerek bu kanu
nun kabulünden dehşete düşen, endişeye düşen 
muhalifleri teskin için, çok iyi hatırlarsınız, şöy
le demişti ': «Arkadaşlar, Hükümet lâyüsel 
midir? Yarın tasarruflarını haksız olarak ya
parsa Büyük Millet Meclisi var, murakabe 
eder.» 

«Birtakım tasarruflar hakkında takrirler ve
rildi. Ne sebeple bu hâkimleri işinden attın, hak
lı mıdır, haksız mıdır, sebebini açıkla?» dendi. 
Bu muhterem Adliye Vekili kürsüye geldi, 
«Biz salâhiyetimizi kullanıyoruz» dedi. Haklılı
ğım, haksızlığını tesbit mevkiinde bulunan Bü
yük Millet Meclisine sebebi açıklamaktan ka
çındı. Ben bunu söylemek hakkına sahip değil 
miyim? (Sağdan, bravo sesleri) 

REÎS — Hakkinizin hududu var. Fakat şu 
anda kendinizi müdafaa ederken bu mevzu üze
rinde umumi müzakere mahiyetinde konuşma
ya imkân yoktur, efendim. ı 

ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNÎ GÖK* 
TÜRK (Niğde) — Büyük Millet Meclisi sorarsa 
cevap veririrm. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz efendim, Büyük Millet Meclisi 
sorarsa cevap verirmiş. Bizler Büyük Millet 
Meclisinde vazife gören mebuslar değil miyiz? 
Biz sorunca neye vermiyorsun? 

ADLİYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK
TÜRK (Niğde) — Verdik, hepsine cevap verdik. 

REÎS — Müsaade buyurunuz Vekil Bey
efendi.. Devam buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, Allahm bildiğini kuldan saklamaya ne 
hacet var. 1954 seçimlerinden çıkar çıkmaz, aya
ğımızın tozu ile, bu memlekette yapılacak ilk 
işmiş ıgibi Kırşehir'i kaza 'haline getirdik. Bun
daki siyasi ve hissî sebepleri ve rejime müte
veccih bulunan kastı bir kere daha hatırlatırım. 
Niçin yapıldı? Beni seçti diye yapıldı.. Üç sene 
sonra ne oluyor? Kırşehir vilâyet oluyor.. Üç 
sene sonra nasıl vilâyet oluyor? Üç sene evvel 
Kırşehir çok daha şendi, çok daha mamurdu. 
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Üç sene içinde Kırşehir söndü arkadaşlar. Ni
çin söndü? Anadolulusunuz, bilirsiniz. Hububat 
istihsal eden bir bölgedir. Mahsul olmadı, bun
dan söndü bir, bir de kaza olmanın tevlidettiği 
yeisle birçok insanlar dağıldı, ondan söndü. De
mek ki, sönen bir yer Hükümetin nazarında terak
ki etmiş oluyor, üç sene sonra vilâyet yapılıyor. 
Sadece şu vakıa vicdanlarda bunun siyasi sebep
lerle yapıldığını tesbite kâfi değil midir? 

Görülüyor ki, arkadaşlar, hâdisenin cereyan 
tarzı bir adamı vurmak, mutlaka ona bir haksız
lık yapmak kasdmm mahsulüdür. Artık Bölükbaşı 
adalete teslim edilecek, ona yapılan haksızlığın, 
zulmün adı da adalet olacak, adalete bu zulme 
maske yapılmak istenecektir. 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — înşallah olmaz 
canım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, hayır ben niyetlerini söylüyorum. 
Meclis için birşey söylemiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de dedim, 
Kırşehir beni seçtiği için yıkıldı. O yeniden vi
lâyet yapılırken asıl hedef olanı yıkmak için ha
rekete geçiliyor. Her türlü tedbire, her türlü 
tertibe başvuruluyor, bu hâdise huzurunuza geti
riliyor. Şahsan derin bir huzur içindeyim. Hiç 
bir endişem yoktur. Teskin edilmiyen bir kin, 
teskin edilmiyen bir ihtiras, bir adamı siyasette 
saf dışı etmek için, kararını vermiş harekete geç
miştir. Bu zihniyet bazan yolumda pusu kuru
yor, canıma* kasdetmek istiyor. Bazan iftira ile 
hürriyetime kasdetmek istiyor. 

Arkadaşlar, hiç bundan endişem yok, bir kere 
daha ifade edeyim: Hürriyet mücadelesinin şe
hitleri de olacaktır, gazileri de olacaktır. Bu va
tanın selâmeti uğruna, bu vatanın hürriyeti uğ
runa, yüzbinlerce insan vatanın dış hürriyeti 
için cephede can vermiştir. Bir tek Bölükbaşı ela 
vatanın iç hürriyeti için hapishanede ölsün, bun
dan dolayı katiyen müteessir değilim. Bu, evlât
larıma bırakacağım en şerefli ve en büyük miras 
olacaktır. Korkması icabedenler, tarihin vereceği 
hükmü düşünmesi icabeden insanlardır. Benim 
için tarihin hükmü muteberdir, milletin hükmü 
muteberdir. Bana kasdedenler muvaffak olsalar 
dahi bundan zerre kadar fütur getirmiyeceğim 
arkadaşlar. Bunu; bilmek lâzım. Bayrak birinin 
elinden düşer, diğeri eline alır. Bu hürriyet mü
cadelesi bu memlekette devam edecektir, bunu 
böyle bilmek lâzım arkadaşlar. 

507 



t: 85 34.6 
. Arkadaşlar, müsaade buyurunuz. Adalet, hay
siyet ve hak mefhumları bol bol tertiplerin ve 
zulüm kararlarının maskesi haline getiriliyor. 
İnsan bunları görünce, Madame Roland'm söz
lerini hatırlıyor. «Ey Hürriyet» diyor o... Biz ne 
diyelim? Ey adalet, ey hak, ey haysiyet duykusu 
senin namına ne haksızlıklar ne zulümler yapı
lıyor! 

ZÜHTÜ URAY (Aydm) — Küfretmesey-
din başına bunlar gelmezdi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zühtü 
Bey, teselline ihtiyacım yok, Allah seni teselli 
etsin. 

Muhterem arkadaşlar, şimdilik bir müesseseye 
teşekkürlerimi ifade ederek maruzatıma ve mü
dafaama nihayet vereceğim. Bu her türlü imkân
sızlığa ve baskıya rağmen hâdiselerin içyüzünü, 
tertiplerin hakiki mahiyetini Türk basını, Türk 
milletine ve tarihe mal etmiştir. Ona karşı min
nettarım, bunu huzurunuzda ifade etmek isterim 
arkadaşlar. 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Teselli sözleri. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hiç te

selli değil, hiç teselli değiL Bazan asılanı rahmetle 
anarlar, bazan da asam lanetle anarlar beyefendi. 
(Sağdan bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş, şahsınız adına mı 
söz istiyorsunuz? 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Vazgeçtim. 
REİS — Hilmi Dura. 
REİS — Buyurua Hilmi Dura... 
(Sağdan; kifayet takriri ne oldu Reis Bey 

sesleri) 
Konuşanlar henüz 6 kişi dolmadığı için oku

muyoruz, efendim. 
ALÎ YENİARAS (KarsO — O halde Osman 

Bölükbaşı en son konuşacaktı, neden ona söz 
verdiniz? 

REİS — Bana söz verecek misiniz, dedi. Hay 
hay size söz vereceğim, dedim. Bundan sonra 
kifayet takriri geldi. Bir arkadaş daha konuş
muş olsaydı kifayet reye konurdu. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yanılı
yorsunuz Reis Bey! Üç kişi grup adına konuş
ta. 

REİS — Evet efendim, Riyaset hepsini he-
sabediyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hilmi Bey dör
düncü idi 
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REİS — Hilmi Bey arkadaşımız konuşmadı. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vazifenizi yap

mıyorsunuz. 
REÎS — Müsaade buyurun, efendim. 
Söz sırası geldiği anda salonda yoklardı. 

Grup adına her zaman konuşma hakkına malik
tirler. 

İRFAN AKSU (tsparta) — Reis İç. Tüzüğe 
riayet etmezse öbürleri ne yapacak? 

REÎS — İrfan Bey zatıâlinize ihtar ediyo
rum. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Yap ne yapa
caksan. (Sağdan; gürültüler) 

REİS — Arkadaşlarımız Riyasetin İçtüzü
ğe ademiriayetini iddia etmektedirler. (Sağdan; 
evet evet, sesleri) Bu talepleri ve iddiaları yer
sizdir. Sebebine gelince; altı arkadaşımız sıra
dan söz almıştır, beşincisi Osman Bölükbaşı'dır. 
Altıncı olarak bir arkadaşımıza söz vermeden 
kifayeti oyunuza arz etmeye imkân yoktur. 
Yalnız grup sözcüleri, reisleri sıraya tâbi değil
dir. Hattâ Hilmi Dura arkadaşımız, Fethi Çe-
likbaş'tan daha evvel söz talebetmiştir. Buna 
rağmen Dahilî Nizamnamemizin 85 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasına jröre Fethi Çelikbaş Grup 
Reisi olduğu için Hilmi Dura*ya takdimen ken
disine söz teklif çitim. Kendisi söz istemediği
ne göre söz sırası Hilmi Dura'dadır. 

HİLMİ DURA ^ Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar; Osman Bölükbaşı arkadaşımız sa
vunmasını yaptılar ve meseleyi maddi vakıalar 
ve hukuki cephe olarak ikiye bölmek suretiyle 
kendi zaviyelerinden hâdiselerin tahlil ve müna
kaşasını burada tamamladılar. Osman Bölükba
şı arkadaşımız sözlerine başlarken, «Suçlu olma
dığıma ve Türkiye "^üyük Millet Meclisine ha^ 
karet etmediğime kaani olarak konuşacağım» de
diler. Bu iftiralara Tik defa mâruz kalmadığım, 
Büyük Millet Meclisini ve Demokrat Parti Gru-
punu asla tahkir etmediklerini ifade ettiler. Hâ
dise, arkadaşlar, hepimiz huzurunda cerevan et
ti. Hâdiseden birkaç gün geçmiştir, söylenen 
sözler esas itibariyle hafızalarda menkuştur. 

Arkadaşımız 12 . VI . 1957 tarihli zaptı ele 
aldılar ve sırası ile okuyarak şurada kasdım şu 
idi, şurada şu idi diyerek (haysiyetsizler, hay
siyetten mahrum insanlar, topunuz ne olduğu
nuzu gösterdiniz. Tekrar haysiyetten mahrum 
insanlar; tekrar ediyorum, haysiyetiniz olsa 
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böyle kanun çıkarmazdınız) sözlerinin Meclis 
Heyeti Umumiyesine müteveccih olmayıp ken
disi söz almak istediği zaman sıra kapaklarım 
vuııan arkadaşlara ve Meclisi idare eden reise 
müteveccih olduğunu ifade ettiler. Demin de 
arz ettiğim gibi bu sözleri söylediği zaman he
pimiz burada idik. Osman Bölükbaşı «idam 
sehpasına götürseler ben yalan söylemem» di
yor. Şu sırada söylenmiş sözleri tekrar ediyo
rum : (Haysiyetiniz olsa böyle kanun.çıkarmaz
dınız, haysiyetten mahrum insanlar, topunuz ne 
olduğunuzu gösterdiniz.) Bu sözleri kürsüye 
çıkarak sizlere söylemiştir. Bunlar Meclisin 
heyeti umumiyesine ait değilse kime aittir? O 
zaman Osman Bölükbaşı bu sözleri söylüyor, 
müdafaasını yaparken de ben size bakıyordum, 
kürsüden size hibettim ama benim kafamda 
başka bir şey vardı, diyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yapan
lara, yapanlara dedim. Hayır, hayır. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Sıra kapakla
rına vuranlara ve bir de Meclis Reisine, diyor. 

Şimdi arkadaşlar, kürsüye çıkan kime hita-
bedebilir? Bunu İçtüzüğün yardımı ile bulabili 
riz. Dahilî Nizamnamenin 84 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası «Söz kürsüde söylenir ve Heyeti 
Umumiyeye hitabedilir» der. Binaenaleyh, kür
süden söylenmiş her söz hilâfına bir sarahat ol
madıkça Heyeti Umumiyeye müteveccihtir. Ve 
zaten sözlerinin gelişi de bunun Heyeti Umumi
yeye müteveccih olduğunu göstermektedir. 
«Topunuzun ne olduğunuzu gösterdiniz» diyor. 
Haysiyetiniz olsa böyle kanun çıkarmazdınız 
diyor. Sonra hayır ben size söylemedim arka
daşlar, diyor. Keşke bize söylememiş olsaydı 
keşke Büyük Millet Meclisini kasdetmemiş ol
saydı bunu ne kadar çok temenni ederdik. 

Muhterem arkadaşlar; Osriıan Bölükbaşı ar
kadaşımız maddi vakıalar olarak, delilleri ve 
zabıt varakasını tetkik ve tahlil ederken ifade
ler arasında her zaman mevcut bulunan ve şa
hadet müessesesinin esasen bir za'fmı teşkil 
eden ufak tefek mübayenetleri ele alıyor, bun
ları güya yakalıyor. Birisi müstebidin köpeği 
demiş, birisi zalimler demiş; diğer birisi namus
suzlar demiş. Şimdi arkadaşlar şu zaptı kapı-
yarak her biriniz Osman Bölükbaşı 'm n o gün 
ne dediğini düşününüz. Hiçbiriniz o gün Os- | 
man Bölükbaşı'mn söylediklerini aynen tekrar j 
edemezsiniz. Şahadet budur ve böyledir. Yalnız | 
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I hatırda ve hafızada birşey var. Bize haysiyetsiz, 

namussuz, topunuz haysiyetten mahrumsunuz de
miş. Acaba namussuz mu dedi, haysiyetsiz mi de
di, topunuz haysiyetsizsiniz mi dedi bu hususta 
muhakkak ki, hepimizin ittifakını temin edecek 
500 müzün ittifakını temin edecek bir ifade ver
mek mümkün değildir. Şahadetin icabı budur. 

I Bunları elbette ki, mahkeme ve hâkimler takdir 
i edecektir. Bunların mübayenetinin.. 

FAHRİ BELEN (Bolu) — Bu sırada ora-
1 daydınız. Zatıâliniz karar verilirken oradaydınız. 

Niçin söylemedinizt (Soldan, şiddetli gürültü -
ler ve Paşaya ne oluyor sesleri) 

REİS — Fahri Beyefendi müsaade buyurun. 
(Soldan, gürültüler) Lütfen efendim, sükuneti 
bozmayın. Hilmi Bey siz devam buyurun. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Paçaya ne olu
yor? Ne demiş Pir Sultan Abdal : 

I Ellerin attığı taş bana değmez 
j ille dostun gülü yaralar beni 

REİS — Hilmi Bey bu tarzda konuşmayın, 
lütfen devam buyurun. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Devam ediyo
rum, efendim. Tertip ediyorlar. Muhterem arka
daşımız zabıt varakasmdaki şahitlerin beyanları 
arasındaki ufak tefek farklara dayanıyor, ter
tiptir diyor. Eğer tertibolsaydı, arkadaşlar, şahit
lerin ifadeleri arasında fark olmazdı. Tatbikatta 
yetişen arkadaşlar- bunu pekâlâ bilirler. Terti
bolsaydı bütün ifadeler kalıptan çıkmış gibi bir
birine benzerdi. (Bravo sesleri) Bilâkis ifadeler 
sadakatle tesbit edilmiştir. Hiç. tertipte bu olur 
mu arkadaşlar? Sonra diyorlar ki, şahit dinlen
miş, bitmişi ertesi günü bir şahit çıkıyor, - müret-
tep şahit -'Daire Müdürü Zeki Aşan o gün nerede 
imiş. Bir şahit üç sene, beş sene sonra meydana 
çıkar, ikame edilir ve mahkeme bunu dinler. Bil
miyorum, Zeki Aşan o gün mü dinlenmiş, ertesi 
gün mü dinlenmiş, şimdi kendileri anlatınca mut
tali oldum. Fakat ertesi günü dinlenmiş olmasın
da ne gibi. bir mahzur vardır. Demek ki Zeki 
Aşan 'm da hâdiseye muttali bulunduğu sonradan 
öğrenilmiş ve ertesi günü ifadesi alınmıştır. 
Bunda bir fevkalâdelik yoktur. Bu, tertibe delâlet 
edecek bir hâdise değildir. 

Muhterem arkadaşlar; Bölükbaşı arkadaşımız 
meselenin hukuki cephesine müdafaasını intikal 
ettirdiler ve başka memleketlerden misal vermiş 
bulunan Osman Kavrakoğlu arkadaşımıza bita-
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ben, sorarım, bize bahsettikleri Finlandiya'da, , 
Almanya'da ve bu memleketlerin anayasalarında 
böyle bir hüküm var mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Böyle 
deme'dim, yahu yanlış anlamışsın. 

HÎLMİ DURA (Devamla) — İzah edeyim. 
Var mı, dediniz var dediniz. Almanya'da hakaret 
istisna edilmiş, Almanya Anayasasında bu sara
hat varmış, bizim Anayasamızda bu yoktur, de
diniz. Finlândya'daı böyle bir hüküm varmış, ha
karet edenler mahkemeye verilirmiş, siz evvelâ 
Anayasayı değiştirin, dediniz. Yanlış anlamamı
şım, değil mi ? 

Muhterem arkadaşlar, biz bugün önümüze 
gelmiş olan bu mesele münasebetiyle ne yapıyo
ruz? Biz evvelâ Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
17 nei maddesini mâııalandırmak mevkiindeyiz. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun mutlak masuniye
te dair 17 nei maddesi ne diyor? 

«Hiçbir mebus Meclis dahilindeki rey ve 
mütalâasından, ve beyanatından ve Meclisteki 
rey ve mütalâasının ve beyanatının Meclis ha
ricinde irat ve izharından dolayı mesul değildir.» 

Osman Bölükbaşı arkadaşımız, bir kanun mü
zakeresi dolayısiyle kürsüye gelmek , istiyor ve 
Riyaset kendisine söz vermediği halde kürsüye 
çıkıyor, Meclis Heyeti Umumiyesine sövüyor, 
küfrediyor, hakaret ediyor. 

Biz diyoruz ki; bugün muasır anayasalar, ye
ni anayasalar böyle bir fiili tasvibetmiyor. Biz 
kendi Anayasamızı mânal andırırken ve değer
lendirirken elbette ki muasır devletlerin anaya
salarının tatbikatını nazara almak mecburiyetin
deyiz. Hiçbir icabolmadığı halde, hiçbir fay
dası bulunmadığı halde ve görüşülen bir kanun 
dolayısiyle, hiçbir zaruret ortada mevcudolma-
dığı halde bir-mebus kürsüye çıkıyor, hotbehot 
Büyük Millet Meclisi azalarına, size, haysiyet
ten mahrum insanlar, haysiyetiniz olsa böyle bir 
kanun yapmazsınız, ve zalimlerin köpekleri ve 
saire tarzında sözler söylüyor. İşte biz, bunlar 
bizim Anayasamızın bahsettiği rey ve mütalâa 
ve beyanat mıdır? diyoruz. Ve biz bunun tahlil | 
ve münakaşasını yapıyoruz. Ben bunu yapar
ken elbette başka memleketlerin anayasalarını 
tetkik edeceğim. Onlar küfre cevaz veriyor mu 
diye bakacağım. Kavrakoğiu arkadaşımız da 
bunu yaptı ve Alman Anayasasını okudu. Sara
haten küfrü, hakareti menetmiş ve mebusa böyle 
hak tanımamış. Kendisi böyle bir hak tanıma-
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nm zaruretinden bahsettiler. Ben şu anda buna 
temas etmiyeceğim. Bakınız Alman Anayasası 
tanımamış. Başka memleketler anayasalarına ge
lelim; Danimarka Anayasası; Mecliste izhar ey
ledikleri fikirlerden dolayı hiçbir milletvekili 
Meclisin rızası olmaksızın tutulamaz, diyor. 

Muhterem arkadaşlar; bugün önünüze geti
rilen hâdise de sizin rızanızı almak için getiril
miştir. Danimarka Anayasası yalnız fikirlerden 
mebusa masuniyet kabul ediyor. Fakat Meclisin 
rızj-,31, muvafakatiyle bu masuniyeti kaldırıyor. 
Ben niçin bunlardan istifade etmiyeyim Anaya
samı mânalandırıken?.. 

Finlandiya Anayasası ve İsveç Anayasasının 
110 ncu maddesi de aynı hükümleri taşımakta
dır ve o da Meclise bu salâhiyeti tanımakta mut
lak bir masuniyet kabul etmemektedir. Meclisin 
rızası ve muvafakati alınmak şartiyle mebusun 
Meclis dâhilinde izhar ettiği fikir ve mütalâa
lardan mesul olacağını ve bunun hesabını ada
let huzurunda vereceğini kabul etmektedir. 

Biz bugünkü tatbikatı ve esasiye hukukundaki 
bugünkü anlayışı elbette ki göz önünde tutacağız. 
Mesele bundan ibarettir. Arkadaşımız dediler 
ki; «Anayasanın 33 yıllık tatbikatında hiçbir 
mebus, hakkında tahkikata ve takibata geçil
memiştir...» Doğru... Ve çünkü; 33 yıllık tatbi 
katımızda hiçbir Meclis üyesi, Türk milletinin 
yegâne ve hakiki mümessili olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kürsüsünde o meclise karşı 
alenen hakaret ve tecavüz cüretini kendisinde 
bulamamıştır. Bunun için söyledikleri tatbikat 
vukubulmamıştır. Misallerimiz var, diyor. Ah
met TahtakılıçVı Meclise ve Hükümete Ivıkaret 
ettiğinden dolayı inzibati ceza tatbik edildi, di
yor. Cezmi Türk için d e. aynı şeyi söylüyor... 

• Bunların suçu ne imiş? Bu kürsüde bir kanun 
hakkında rey veren kendi arkadaşlarına ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine «Haysiyetsiz 
insanlar, haysiyetini/, olsaydı bu kanunu çıkar
mazdınız», demişler midir? Hayır arkadaşlar... 
Türkiye Büyük Millet Meclisine böyle azalar 
gelmemiştir... 

MURAD ÂL t ÜLGEN (Afyon Karahisar) - • 
Bundan sonra da 4"elmiyecektir.. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Birçok söz
lerin söylendiğini ile d sürüyorlar. Olabilir. Ha
kikaten muayyen bir şahıs, bir arkadaş hakkın
da, kürsüde konuşan hatip ağzından bir şey ka
yırabilir. Yahut bugün bu taraftaki bâzı arka 
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daşlarm bâzı sözler kayırdıklarına benim şahid-
olduğum gibi, bir arkadaş oturduğu yerden ay
nı şeyi yapabilir. Fakat Meclis Divanı harekete 
geçmemiş ise, eğer bu salonda ve arkadaşlarda 
bir tepki husule getirmemişse bunlar bir sürç.ü 
lisan kabilinden sözler olarak söylendiğinden ve 
böyle mütalâa edildiğinden şimdiye kadar ya 
pılmamıştır. 

Bu hâdise böyle bir hâdise midir? Reisten 
söz istiyor bir mebus. Reis Nizamnameyi kendi 
anlayışına göre tatbik ediyor, ki nihayet her 
ihtilâfta, mebusla çıkan her ihtilâfta elbette ki, 
Reisin noktai nazarı hâkim kabul edilecektir. 
Başka şekilde bu Meclis idare edilemez. Mec
lis Reisi kendi anlayışına göre söz veremiyece-
ğini söylüyor. Mebus ne yapıyor? Zorla kürsü
ye geliyor ve burdaa Heyeti Umumiyeye teca
vüz edip hakarette bulunuyor. Bu konuşma, mü
zakereler sırasında ağızdan çıkmış her hangi bir 
sözle bahusus Meclise müteveccih olmıyan bir 
sözle mukayese olunabilir mi? Onlar hakkında 
bir muamele yapılmamıştır, benim hakkımda da 
yapmamanız lâzımdır, denebilir mi? Bir fikri 
Mecliste müdafaa etmek için, mebusluk vazife
sini ifa edebilmek için küfür yapmak şart mı
dır? Muhalefet yapmak için küfür yapmak şart 
mıdır? Demokrat Parti 1946 - 1950 yılları ara
sında 4 yıl bu memlekette ana muhalefet par
tisi vazifesini ifa etti. Hangi gün Demokrat Par 
tili mebusların ağzından bu kabil değil, buna 
yakın bir söz çıktığı iddia edilmiştir? Demokrat 
Partinin muhalefetinde Hükümet tenkid edilmiş
tir, Demokrat Partinin muhalefetinde iktidar 
tenkid edilmiştir, kanunlar hakkında iktidarın 
noktai nazarına uymıyan mütalâalar hararetle 
ve ısrarla serd edilmiştir. Fakat hiçbir zaman kü
für yapılmamıştır, buna hiçbir zaman bir misal 
getiremezsiniz, bir misal gösteremezsiniz Çün
kü; Demokrat Parti, muhalefetinde vazife ifa
sının zor tarafına gidiyordu. Kürsüye çıkmak, 
bir kahraman edası ile hiçbir kimseden kork-
muyormuş gibi, sövmek ve küfretmek. Ne de
diniz? Ben hiçbir zaman iktidarın adamı olma
dım. (Sağdan; şimdi sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu
gün.... 

HtLMİ DURA (Devamla) — Bugün iktida
ra mensubum ve bununla şeref duyuyorum..Po
litika hayatıma girmeden evvel hiçbir zaman 
iktidarın adamı olmadım. Politika hayatımda 
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da Demokrat Partinin mukadderatına bağlıyım. 
3 ncü, 4 ncü, 2 nci bir parti benim için mevzuu-
bahis değildir. Merak etmeyin, Demokrat Parti 
muhalefetinden bahsediyorum. Mevzudan bir 
nebze Osman Bölükbaşı da bahsettiler. Fakat 
belki o yanılıyorlar, belki ben yanılıyorum; bir 
noktada kendilerinden ayrılacağım. 

1946 seçimleri yapılmış, ve o seçimlerin ne 
şartlar altında yapıldığını siz de biliyordunuz, 
o günkü Meclis azaları da biliyordu, bütün 
Türk milleti de biliyordu. 

T AHİR TAŞER (Kırşehir) — Sen o zaman 
hâkimdin. Karışmıyordun. 

HÎLMÎ DURA (Devamla) — Ne olacak o 
zaman? Tabiî karışmıyordum. Şimdi anlatıyo
rum. Gayet tabiî. 

REİS — Devam buyuran, beyefendi. 
HÎLMÎ DURA (Devamla) — 1946 seçimleri 

yapıldı. Galiba pek nazik bir mevzua dokun
dum; sağdan mırıldanmalar başladı. Niçin? Mü
saade buyurun, fena bir şey söyliyecek değilim. 
1946 seçimleri yapıldı. O günkü Mecliste seçim 
tutanaklarına yapılmış olan itirazlar konuşulu-. 
yordu. Kütahya Mebusu Adnan Menderes kür
süye geliyor. Aydın seçimlerinden ve bilhassa 
bu seçimlerde yapılan yolsuzluklardan ve alel-
umum bütün Türkiye 'deki seçim yolsuzlukların
dan ve zabıta zulmünden bahsederek ve fakat 
sureti katiyede edep ve terbiye hudutlarını aş-
mıyarak ve hattâ Aydın mebusları alınmasınlar, 
ben seçimlerin ne tarzda yapıldığını izah ede
rek meseleyi Büyük Meclis huzuruna getiriyo 
rum, diyor. 1946 seçimleri bir muhalefet hatibi 
için o günün şartlarına göre bu kürsüden en 
sert konuşmanın yapılması icabeden bir konuş
ma mevzuu olabilirdi. En şiddetli konuşma bel
ki Meclis tarihinde o gün yapılabilirdi. Fakat 
buna rağmen çok can alıcı ve çok can yakmış 
bir mevzu üzerinde bile Demokrat Partinin kür
südeki hatibi edep ve nezaheti hudutlarını kati
yen aşmadan tenkidler yapıyor. Ertesi günü 
sırf bu konuşmayı gazeteler yazdı diye - Osman 
Bölükbaşı ile bir noktada ayrılıyoruz; gazeteci
lerin bundan dolayı tevkif edildiklerini zanne
diyorum - on sekiz gazeteci İzmir'de tevkif edi
liyor. 

OSMAN ALÎŞİROĞLU (Kırşehir) — Mah~ 
keme tahliye etti. 

REİS —- Alişiroğlu, lütfen.. 
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HİLMİ DURA (Devamla) — Yine İzmir'de 

bir gazete 1946 seçimleri ile gelen Meclis için 
«nesebi gayrisahih» diyor, «piç» diyor. 

Basın Kanunu görüşülüyor, bir izmir millet
vekili; zannederim, Ekrem Oran, «Yeni Basın 
Kanununda bu gibi sözler tasvibedilecek mi,ı de
mokratlar böyle yazıyor,» diyor. Büyük Millet 
Meclisine «Nesebi gayrisahih çocuk» dediler, di
yor. Demokrat Parti sözcüsü Adnan Menderes'i 
«Muhalefet partisi olarak bu kabîl neşriyatı as
la tasvip ve kabul etmeyiz, bu neşriyatı yapan 
gazetenin partimizce bir gûna alâkası yoktur, 
reddederiz.» cevabını veriyor. Bugünkü muha
lefetin ise, bu tarzda beyanlar, vâki olmuş bu 
tarzda hakaretler karşısında ret ve ademi tasvip 
tezahürlerine henüz tesadüf etmedik. Demok
rat Parti muhalefeti kendisi hakaret yapmak de
ğil, hariçten vâki hakaretleri dahi hiçbir /aman 
tasvibetmediğini bu kürsüden ifade etmeyi on 
başta gelen memleket vazifesi bilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Osman Bölükbaşı ar
kadaşımız sözlerinin bir yerinde, «Savcılıktan 
bir talep yok, Adliye Vekâleti kendi kendine 
savcılık talebini tevsi etmiş ve birtakım esbabı 
mucibeler zikrederek, bir mahkeme ilâmı yaza
rak evrakı Türkiye Büyük Millet Meclisine gön
dermiş ve teşriî masuniyetin kaldırılmasını ta-
lebetmiştir.» diyorlar. 

Savcılıktan bir talep vardır, arkadaşlar, Sav
cılık tezkeresinde; 12 . VI . 1957 tarihindeki iç-
timada Kırşehir Kanununun müzakeresi sırasın
da Türkiye Büyük Millet Meclisini tahkir ve 
tezyif eden Osman Bölükbaşı hakkında masuni
yetin kaldırılması talebi sarahaten ' mevcuttur. 
Savcılıktan talep başka nasıl olur? Ama müd
deiumumi muavininin müddeiumumiye takdim 
ettiği fezlekede kürsüde söylenen sözden bahis 
yokmuş. Fezleke nçdir? Adliyede tatbikatı bu
lunan hukukçu arkadaşlar bilirler. Fezleke hiç
bir hukuki kıymeti olmıyan vesikadır. Müddei
umumi muavini müddeiumumiye evrakı verirken 
kendi görüşüne göre bir hulâsa yapmış. Fezleke 
budur. Fezleke yanlış ifade edilir; fakat müd
deiumumi talepname veya iddianame ile dâva 
açar veya ademitakip kararı verir. Müddeiumu
mi jandarma kumandanına evrakı havale eder. 
Jandarma kumandanı karakol kumandanına gön
derir. Onbaşı fezleke "namiyl e el yazısı ile sayfa
ları doldurur. Şahitlerin ifadesini teker teker 
anlayışına göre hulâsa eder. Fakat rnüddeiumu-
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mi ekseriya onbaşının fezlekesini okumaz, asıl 
evrakı ve ifadeleri inceler. Binaenaleyh tahki
kat evrakında müddeiumumi muavininin fezleke
sinde kürsüde konuşulan mesele için talep yok
tur, diyerek bu teşriî masuniyetin kaldırılması 
talebini yalnız antrede ve koridorda cereyan 
eden hâdiseye hasretmek doğru değildir. 

Zaten arkadaşlar, bu sözleri nasıl ayıracak
sınız, nasıl keseceksiniz? Riyaset söz vermediği 
halde kürsüye çıkan arkadaş tarafından kürsü
de söylenmiye başlıyor; iniyor salonda devam 
ediyor, kapıdan çıkıyor ve dışarda devam ediyor. 
Bunu nasıl ayıracaksınız? Hep aynı cürümdür. 
Müteselsil bir cürüm işlenmiştir. 

AHMET BİLC4ÎN (Kırşehir) — Onu mahke
me takdir eder. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Kanunun bir 
hükmü defaatle ihlâl edilerek, defaatle suç işlen
miştir. Bir iki dakika içinde olsa bile, suç kür
süde başlamış, salonda ve koridorda devam et
miştir. Zaten bunu ayıramayız ve müruruzamanı 
bile başka hükümlere tâbi. Müteselsil suç ne za
man başlar, ne zaman biter? Bunun kitaplarda 
yeri vardır, nazariyatı vardır. Binaenaleyh sav
cılığın esasen talebi olmakla beraber, böyle öl
müş olsa dahi suçu birbirinden ayıramayız. 
Farzımahal olarak kabul edelim, savcılık tezkere
sinde sarahaten diyor ki, koridorda işlenmiş fiil 
dolayısiyle.. Adliye Vekâleti aldı bu tezkereyi. 
Savcılık koridorda işlenmiş olan fiili suç olarak 
kabul ediyor. Esasen Adliye Vekâleti müddei
umumilere dâva açması için emir vermek salâhi
yetini haiz. Adliye Vekâleti Meclise gönderdiği 
tezkerede hepsini ele alıyor, dâva açacağım ma
suniyetinin kaldırılmasını bana temin ediniz, di
yor ve evrakı gönderiyor. Bunda bir kanunsuz
luk yoktur. Kaldı ki, savcılığın talebinde bütün 
müzakereler esnasında o gün cereyan eden fiillerin 
hepsini birden ihtiva eden sarahat mevcuttur. 
Yine diyorlar ki; Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
yalnız dışardaki hâdiseyi tesbit etmiştir. Binaen
aleyh yalnız dışardaki hâdise dolayısiyle müsaude 
istenebilir. Hayır, öyle değil. İçerdeki hâdise esa
sen zapta geçmiştir, Büyük Millet Meclisi Riya
seti yalnız koridordaki yapılan hâdiseyi tesbit 
etmemiştir. Ancak huzurunuzda yapılanı tesbit et
mekle mükelleftir. 

Şimdi biz, Büyük Millet Meclisi Riyasetinin, 
dışardaki hâdiseyi tesbit etmediğini, içerdeki 
hâdiselerle alâkadar olmadığını ve bu kabîl hû-
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diselerde Dahilî Nizamname böyledir diye burada 
suç işliyen memus hakkında takibata tevessül et
mediğini bir an için farz edelim. Dahilî Nizam
name maddesi işlenmiş bir suç dolayısiyle Riya
sete ne şekilde hareket edeceğini, .mekanizmanın 
nasıl işliyeceğini tâyin eder. Bu takdirde müddei
umumi muttali olduğu ve re'sen takibi gereken 
hâdise dolayısiyle Büyük Millet Meclisi Riyase-
tince zabıt tutulmamış da olsa re'sen takibata ge
çer, delilleri toplıyabildiği kadar toplar ve masu
niyetin ref'i için Büyük Millet Meclisine müraca
at edebilirdi. Bunun-aksini iddia ve ispat edecek 
hiçbir arkadaşın bulunabileceğini zannetmi
yorum. 

Sonra muhterem arkadaşlar bu İçtüzükün 
188 nci maddesine temas ettiler, pek çok ele al
dılar. Arkadaşlar diyorlar ki, mebus Mecliste 
sarf ettiği sözler için ve bu sözler hattâ hükü
meti ve hattâ Büyük Millet Meclisini tahkir eder 
mahiyette olsa da cezayı müştekim değildir, çün
kü İçtüzükte ceza verilmiştir. Olur mu böyle şey? 
İçtüzüğe vaz'edilmiş inzibati bir müeyyide ka
nunlarımıza göre tekevvün etmiş bir suçu orta
dan kaldırır mı? Baroya mensup bir avukat bir 
suç işler, müddeiumumi yakasına yapışır, fakat 
baro, Hasiyet Divanı olarak, inzibati meclis ola
rak inzibati cezayı verir. Meslekî bir suçtan dola
yı bir doktora Etibba Odası da inzibati ceza verir, 
müddeiumumi de takibat yapar. Suç işliyen bir 
memur hem mahkemeye verilir, hem de hakkında 
Memurin Kanununa göre inzibati ceza. tatbik edi
lir. Dahilî Nizamnamenin bu maddesi esasen mü
zakerelerin selâmetle cereyanı için; suç işliyen, 
Meclise hakaret eden, Hükümete tecavüz eden şah
sın kendi keyfince bu fiillerine istediği kadar de
vam edememesi ve müzakerelerin intizam içinde 
cereyan eylemesi maksadiyle konulmuş bir hü
kümdür. 

Ne yapacağız? Suça, müddeiumumi henüz el 
koymadı diye bir mebusun burada Büyük Millet 
Meclisine bir saat hakaret etmesine müsaade mi 
edeceğiz? Buna müsaade etmemek için İçtüzükte 
bu madde vaz'edilmiştir, bunun karıştırılmaması 
lâzımdır. 

MEHMET HAZER (Kars) — İdare hukuku 
tatbik edilmez. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Muhterem ar-
kadaşlar; muhterem İnönü konuşmalarında; 
mutlak masuniyet müessesesi her memlekette 
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kabul edilmiştir. Ve mebus vazifesini yaparken 
böyle kıyas yoliyle sözlerden hakaret kasdını 
çıkarmak doğru değildir. Bu takdirde ekseriyet 
partisi, muhalefetin çalışmasına imkân vermez, 
dediler. Fazla alıngan olmak icabetmez biraz 
müsamahalı olmaklığımız gerektiğini söylemek 
istediler. Kendilerine tamamen iştirak ederim. 
Fakat bu hâdise bizim fazla alıngan olduğumuz
dan dolayı mı buraya getirilmiştir? Bir millet
vekili zorla kürsüye çıkar ve Meclis azalan için, 
namussuzlar, şerefsizler, haysiyetsizler derse 
bunun karşısında alıngan ve hassas olmamak 
için bu kabîl sözlerin devam ve tekrarına mü
saade mi, etmeliyiz. Biz buna mezun değiliz, 
hattâ arkadaşlar, Muhterem İnönü mutlak ma
suniyet müessesesinin her parlâmentoda kabul 
edildiğini ifade ettiler. Halbuki ben kendileri-
ne bu fikirde olmayıp bizim müdafaa ettiğimiz 
noktai nazara sahibolduklarını zannediyordum. 
Konuştukları ana kadar böyle biliyordum. Ba
kınız, kendilerinin bu mevzu ile hakikaten meş
gul olduklarını ve ehemmiyetle üzerinde dur
duklarını tesbit eden bir vesika var. 

9 Mayıs 1950 tarihinde; yani iktidardan düş
meden 5 gün evvel söyledikleri İstanbul nut
kunda teşriî masuniyete şöyle temas ediyorlar-
«Bizde son zamanlarda mahkeme karşısına git
mek için milletvekillerinin masuniyetinin kaldırı
lıp kaldırılmaması mevzuu büyük hürriyet mese
lesi gösterilmiştir. Milletvekillerinin masuniyeti, 
onun emniyetle vazife ifa etmesi için eski za
manlardan gelen bir teminat olarak düşünül
müştür. Fakat milletler adaletlerinde ve zihni
yetlerinde terakki ettikçe, tekrar ediyorum, fa
kat milletler adaletlerinde ve zihniyetlerinde 
terakki ettikçe bu masuniyeti, hürriyetin bir 
şartı değil bir mahzuru olarak görmeye başla
mışlardır. Bugün, bu masuniyet, antidemokra
tik sayılarak birçok memleketlerde tamamen 
kaldırılmıştır.» İsmet İnönü iktidardan ayrılma
dan birkaç gün evvel böyle söylüyor. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Mutlak masu
niyet başka, Meclis kürsüsündeki beyanattan 
dolayı mutlak mesuliyetsizlik başka. (Soldan; 
gülüşmeler... Ooo, sesleri.) 

HİLMİ DURA (Devamla) — Bu çok fena 
oldu arkadaşlar... Masuniyet iki kısımdır: Biri 
mutlak masuniyet ki, buna bir şey denemez, 
Bir de Meclisin rıza ve muvafakatiyle masuni
yetin kaldırılması hali var. Şimdi; nralıtçreni 
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İsmet înönü dediler ki, ben mutlak masuniye
te taraftarım. Asıl mesele mutlak mesuliyette
dir. Yani mebusun mutlak surette mahkeme hu
zuruna çıkmaması meselesidir. Buna taraftar 
olduğunu söylüyor. Okuduklarımla tezatlı bir 
ifade. Pek yakışmadı, olmadı, tutmadı (Sağ
dan; gürültüler) 

MEHMET HAZER (Kars) '-- Masuniyet de
ğil, ademi mesuliyet... öğrenmeden, anlamadan 
konuşuyorsun... 

HİLMİ DURA (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; mâruzâtıma nihayet vereceğim. Ah
met Bilgin arkadaşımız konuşmalarının bir ye
rinde «Alacağınız karar» dedi, «bu kutsi mües
seseyi, Büyük Millet Meclisini zedelemesin.» 
Biz hikikaten bu kutsi müessesenin, yani Türk 
Milletinin yegane ve hakiki mümessili olan ta
rihi Türkiye Büyük Millet Meclisinin zedelenme
mesi için büyük gayret sarf etmekteyiz. Ve bu
nun için bu çatı dâhilinde o müesseseye haka
ret edenleri adalet huzuruna vermek taraftarı
yız ve reylerimizi o yolda izhar edeceğiz. (Sol
dan; alkışlar, bravo, sesleri) 

REİS — İsmet İnönü; hatibin konuşmasın
da zatıâlinizin sözlerine muhalif fikir beyanı 
dolayısiyle mi söz istiyorsunuz? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Evet, 

REİS — Dahilî Nizamnamenin 95 nci mad
desine göre tercihan size söz Veriyorum. Buyu
run... 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar; şimdi konuşan hatibin benim beyana
tımı iyi tefrik edemediğini zannediyorum. 

İki türlü teminat altında çalışıyoruz. Birisi 
Meclis kürsüsünde vazife esnasında mesuliyet
sizlik teminatı dediğimiz, öteki de Meclis dışın
da Meclisin vazifesiyle alâkadar olmıyan masu
niyet meselesidir, ilâve ettim ki, bu masuniyet 
meselesi her memlekette zamana göre, mevzuu
na göre, muhtelif hükümlere bağlanmıştır. Bu
na girmiyorum, dedim. Müdafaa ettiğim mevzu, 
Meclis kürsüsünde vazife ifâ ederken mesuliyet
sizlik mevzuudur. Bu, esaslı bir noktadır. Ve 
bütün parlâmentolarda asırların mahsulü, tec
rübelerin neticesi olarak mahfuzdur. Vazife ifa 
etmek için, tecrübeler de göstermiştir ki bu te
minata esaslı olarak ihtiyaç vardır. 

REİS — Osman Bölükbaşı. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, Hilmi Dura arkadaşımız his
lere hitabetmeyi mütemadiyen o noktayı gıcık
lamayı kendi maksatlarına uygun buldular ve 
hâdiseleri de hakiki mahiyetinden uzaklaştırmak 
suretiyle bir konuşma yaptılar. Nizamnamenin 
bir maddesini ele alarak, «Meclis kürsüsünden 
Heyeti Umunıiyeye hitabedilir» maddesini ele 
alarak Bölükbaşı Meclis kürsüsünde söylediğine 
göre Heyeti Umumiyeyi kasdetmiş gibi bir mâna 
çıkardılar. Bu mâna tamamiyle yanlıştır. İnsan 
kürsüde de bulunur, bir kısım insanlara işaret 
eder onlara söz söyler. Nitekim bir saat evvel 
yaptığım konuşmada bâzı arkadaşlara hitaben 
söz söyledim. Bazan bir grupa hitaben söz söy
lenir, Heyeti Umumiyeye hitabedilmez. Çok defa 
vâki olmuştur bu kürsüde. Binaenaleyh, burada 
söylenen her söz Heyeti Umumiyeye müteveccih
tir diye bir kaideye istinadetmek tamamiyle ha
talıdır. Adalete bir hizmet etmek istiyorsa böy
le bir netice çıkarmasın. 

Arkadaşlar, Osman Bölükbaşı kürsüye gel
miş, durup dururken, hiçbir şey yokken, bütün 
Meclis kendisini dikkatle dinlerken, tutmuş da 
sizler söyleşiniz, sizler böylesiniz diye Hilmi Du
ra arkadaşımızın sık sık tekrar ettiği sözleri mi 
söylemiştir? Neden hâdisenin bir noktasını ele 
alıp da diğer noktalarını ihmal ediyorlar. Na-
polyon'un sözü gibi «Bana bir cümle ver seni 
idam ettireyim,» Hilmi Dura arkadaşımız da öy
le hareket ediyor, bir tarafını alıyor, (lâ tak-
rabbüssalâte) sini alıyor, (ve entüm şükârâ) si
ni unutuyor. Bölükbaşı yerinden söz istiyor, mü
cerret bu söz istemesi, zaptın da tesbit ettiği 
üzere, hasmane bir tezahüratla karşılanıyor. Sol 
taraftan. Sol taraftan bu hasmane tezahürat ya
pılıyor diye bu hareketi bütün Demokrat Parti 
milletvekillerine, bırakın Meclisi, bütün Demok
rat Parti milletvekillerine mal etmek abestir ar
kadaşlar. Burada benim tezimi destekliyen be
nim duyduğum ıstırabı duyan muhalefet grup
ları var. Benim duyduğum ıstırabı duyan, benim 
tezimi destekliyen Demokrat Partiye mensup 
birçok arkadaşlarım var. Nasıl olur da bir adam, 
şuuru üzerinde olan bir adam kendi dâvasını 
kendi fikrini destekliyen muhalefeti ve demok
rat milletvekillerini hedef alarak top yek^n siz
ler haysiyetsizsiniz sözünü sÖyliyebilir? Bunu 
akıl ve mantık kabul eder mi, arkadaşlar? 
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İREFET AKSOY (Ordu) — Utanın, utanın I 

dediğini ben buradan duydum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Refet 

Beyefendi duyduğundan bahsediyor. Duyduğu 
yalandır, diyen yok ki. Muhatabımın kim oldu
ğu noktasında ihtilâf vardır, onu tesbite çalışı-
yorum. 

EEFET AKSOY (Ordu) — (Utanın, utanın) 
denilmesi bütün Meclise ait değil midir? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neden 
Heyeti Umumiyeye olsun Beyefendi? Müsaade 
buyurursan neden Heyeti Umumiyeye olsun? 
Meclis zabıtları elinizde değilse hatırlatayım, 
Beyefendi. 

Utan, utan demişiz. Bu da Heyeti Umumiye
ye mâtufmuş, Refet Beyefendinin tefsiri.. Ne
den Heyeti U^femiyeye matuf olsun? Heyeti 
Umumiye beni tahrik edecek bir hareket mi 
yaptı, söz istediğim zaman, top yekûn Meclis 
ayağa kalktı konuşamazsın diye bağırdı mı ki, 
Heyeti Umumiyeyi hedef alarak; «Utanm, uta
nın» tâbirini kullanayım. Binaenaleyh, akıldan, 
mantıktan inhiraf etmemek lâzım. Ne oluyor, 
söz istediğim zaman? Zapta göre; «Osman Bö-
lükbaşı - Söz istiyorum.» Mücerret bir talep, sol 
taraftan şiddetli gürültüler ve sıra kapaklan 
vurmalar).. Refet Beyefendiye soruyorum: Ken
dileri sıra kapaklarını vuranlara dâhil miydiler? 1 
Ben kendilerinin sıra kapağını vurduğunu gör
medim. Hattâ müstenkif kaldıklarını gördüm. 
Müstenkif kalan bir adam, takririmin aleyhinde 
rey vermemiş bir adam neden dolayı benim ha
karetime kendisini muhatap telâkki etsin, eğer 
bir hakaret yapmışsam. Daha söz istiyorum 
der, demez hasmane hareket başlıyor. Kimden? 
Bir kısım insan, bilmiyorum ki.. Bu Büyük 
Millet Meclisi midir, gürültüler Büyük Millet 
Meclisinin kararının ifadesi midir, sıra kapak
ları Büyük Millet Meclisinin kararma mı delâ
let eder? Hayır, muayyen eşhasın yaptığı şey
ler... Bazen muhalefet sıralarında da sıra ka
paklarının vurulduğu olmuştur. Muhalefetten 
birisine taarruz olmuştur, bu şiddetli taarruz 
karşısında hissiyat ve protestosunu sıra kapak
lan ile izhar eden arkadaşlar da olmuştur. Ora
ya hitabetmek, onları takbih etmek top yekûn 
Büyük Millet Meclisine hitabetmek ve onlara 
sövmek midir? Niçin mantık bir tarafa bırakılı
yor da mutlaka bir adamı vurmak için her şey 
zorlanıyor? (Soldan, gürültüler) Müsaade bu- I 
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yurun, onu yapanlara, rica ederim. Bir hakare
tin yapılabilmesi için hakareti yapanla hakarete 
muhatbolanlar arasında o esnada bir hâdise ce
reyan etmesi lâzımdır. «Topunuz» tâbiri neden 
Büyük Millet Meclisini hedef alsın? Gürültü ya
panı, sıra kapağı vuranı hedef oluyor, konuştur
mak istemiyor. Rica ederim şurada «topunuz ne 
olduğunuzu gösterdiniz» desem bu tarafa işaret 
etsem bunların mevcudiyeti Büyük Millet Mec
lisinin , mevcudiyetiyle müsavi midir ? Nereden 
çıkanyorsunuz bunu? (Soldan, gürültüler) Mü
saade buyurursanız, kürsüye çıkıp da bir adam 
topunuz söyleşiniz dese o zaman mesele yok. 
Ama hâdise başka türlü başlıyor. Söz istiyene, 
sıra kapağını vurup konuşturmak istemiyen in
sanlar var. Ve bu devam ediyor. Adam söz isti
yorum diyor, hasmane hareket devam ediyor, 
sol taraftan bir kısım insan... Söylenecek söz an
cak anlara muzaf olabilir, Büyük Milet Mecli
siyle ne alâka ve münasebeti var? (Soldan, 
gürültüler) Müsaade buyurursanız, kanun çıkar
maya gelince, kanun henüz Büyük Millet Mecli
sinden çıkmamıştı. (Soldan, gürültüler) Müsa
ade buyurunuz... 

REİS — Müsaade buyurunuz, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa

de buyurun, biz müdafaamızı yapalım siz de 
vazifenizi sonra yaparsınız. 

Bir Meclis Reisi son söz milletvekilinindir 
diyen Tüzük'hükmünü bilmez mi? Çok iyi bilir. 
Bir Dahiliye Vekili Hükümet adına söz alır, 
bir milletvekiline sataşır, onu bütün memleket
te kötü bir insan olarak teşhir etmeye kalkışırsa 
o milletvekili tecavüze uğradığı kanaatiyle söz 
istemek hakkına sahip değil midir? Bu hakkı 
tammıyarak işi gürültüye getirip hemen reye 
vaz'ediyorum diyen Reisin bu tarzı hareketine 
«Haysiyetiniz olsa bu tarzda kanun çıkarmazdı
nız.» demek, kendisine dönerek, Büyük Millet 
Meclisine hakaret midir? Nereden çıkarıyorsu
nuz bunu? (Soldan, gürültüler, kanunu Reis çı
karmaz, sesleri) 

Ne ise, müsaade buyurursanız, Reis kanun çı
karmaz, malûm. Ama müzakereyi bu tarzda ida
re edip kanun çıkarmak, hemen reye vaz'ediyo
rum, diyor. Benim konuşma hakkımı iptal ede
rek reye vaz'ediyor. Binaenaleyh, zabıtları ele 

! alıp mütemadiyen size şu dendi, size bu dendi 
ı diye hissiyatınızı tahrik etmek, hakka ve adale-
|, te hizmet değildir, peşin bir karara hizmettir. 
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Burada bir muhterem zat, Hilmi Dura ko

nuşurken, «Reis kendisini Riyasete hakaretten 
çıkardı,» dedi. Çok doğru söyledi. Muhtelit En
cümenin raportörlüğünden Reisliğe geçen Muh
terem Reisi burada. Kütüphanede çalışıyorlar, 
Muammer Alakant ve Ahmet Bilgin ile gittim, 
«Şu diktafonla tesbit edilmiş zaptı çıkann, ora
da Riyasete hakaret edildi, deniyor; basılan zap
ta başka türlü geçmiş.» dedim. Arkadaşlarımı 
da götürmek suretiyle tesbit ettim. Kendi dos
yalarında «telden alınmış» diye konmuş olan za
bıtta Riyasete hakaretten dolayı çıkarılıyor. 
Meclise hakaret olmuş da o zaman niçin bir has
sasiyet gösterilmemiş? Neden Meclise hakaret 
oldu, denmemiş? Reye, Riyasete hakaretten 
konuyor ve ben çıktıktan sonra bu karar almı
yor. Sonradan her nasılsa; nasıl bir tesadüf, na
sıl bir garabet bilmiyorum; basılan zabıtta bir 
de Meclise hakaret tâbiri konuyor. Hâdise bu 
şekilde cereyan ettiğine göre, şimdi illâ Meclise 
hakaret edildi, kürsüden konuşulduğuna göre 
Heyeti Umumiyeye hitabedildi gibi, bir iddiada 
bulunmak sadece yersiz olur, arkadaşlar. 

Hilmi Dura arkadaşımızın kendileri hukuk
çu olmalarına rağmen, düştükleri bir hatayı da 
tashih etmek bize düşüyor... Diyorlar k i ; «Ter
tip olsa mübayenet olmaz.». Arkadaşlar, tertip-
de de mübayenet olur. Hepsini bir araya geti
rip de 40 sene dere verecek değiller ya... Emniyet 
âmiri tertibe memur edilmiş adam, hâdise mahal
linde bulunmıyana da karakolda zorlayıp imza 
ettiren adam. Sonra adam diyor ki, hiç haberim 
yoktur, âmir söyledi ben yazdım imza ettim, di
yor. tşte tertibin delili... İşte tertibin delili... 

NUSRET KİRÎŞCİOÖLU (Zonguldak) — 
Zaptı yazan insan imza eder. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zaptı 
imza etmek onun muhteviyatına şahadette bu
lunmak demektir, başka bir şey değildir. 

* Bir de sizlerden mutlaka bir karar almak 
kasdiyle, bütün hukuki esasları ihmal ederek di
yorlar ki; Anayasanın 17 nci maddesine mâna 
verirken diğer Devletlerin anayasalarından da 
elbette istifade ederiz, diyorlar. Finlandiya Ana
yasasını ve Federal Almanya Anayasasını Os
man Kavrakoğlu'nun burada zikretmesini, Ana
yasamıza mâna verirken onlardan istifade kas
diyle yaptığını ifade ediyorlar. Arkadaşlar, bi
zim Anayasamız yapılırken Federal Almanya'-
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nın Anayasası var mıydı ? 1924 te bir Federal 
Almanya mevcut muydu? Bizim Anayasamızın 
ihtiva ettiği hüküm 1875 tarihli Fransız Ana
yasasından alınmıştır. Bugün dahi Fransız Ana
yasasının ihtiva ettiği hüküm aynı hükümdür. 
Finlandiya Anayasasından ve İkinci Dünya 
Harbinden sonra kurulan Federal Almanya Ana
yasasından istifade etmek suretiyle Anayasa
mıza zoraki mâna vermeye kalkışan hukukçu 
Barthelemy'ııin Lâ Ferrier'in eserlerinden, «bir 
mebus beyanını yaparken sövse de, hakaret et
se de, isyana teşvik etse de. ademimesuliyet 
prensibinin şümulüne girer.» diyor müellifler. 
Neden ondan bahsetmiyorlar, neden ondan isti
fade etmiyorlar? Mehazımız olan Anayasa ile 
alâkalı eserlerden niçin bahsetmiyorlar? Ana
yasaya mâna vermek, Anayasayı tefsir etmek 
bir ferdin hakkı değildir, arkadaşlar.. Hattâ 
Büyük Millet Meclisinin dahi muhterem âza
larının ellisinin, yüzünün hakkı değildir. Müsaa
de buyurursanız buna ait İçtüzüğün bir hük
münü okuyalım. (Soldan, her şey malûm sesle
ri) E.. Her şey malûmsa o halde hakkı müda
faayı tanımayın canım. «Malûm», ve meçhul ne 
kaldı bu memlekette?.. 

Meselâ, İçtüzüğün 124 neti maddesi asıl ka
nunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet ni-, 
sabi lâzım ise, tefsir fıkrası da aynı usul ve ni
saba tâbidir, der. Anayasanın açık mânasını bir 
tarafa bırakarak biz filân Devletin Anayasasın
dan, hem bizim Anayasa yapıldıktan 20 - 30 
sene sonra yapılan anayasalardaki hükümlerden 
istifade edilerek Anayasanın açık mânası tahrif 
edilemez, tağyir edilemez.. Tefsir yapamayız, ar
kadaşlar. Tefsirin bir usulü vardır. Anayasa
nın tadili hangi usullere tâbi ise tefsiri de o 
usulle yapılır. Sonra, arkadaşlarımız, Finlan
diya ve Federal Almanya anayasalarından bah-. 
sediyorlar. O anayasalar günün birinde Bölük-
başı gibi bir muhalif parti liderini vurmak için 
Anayasaya mâna vermek icabederse, iktidar 
mâna verir diye bir boşluk bırakmamış. Şu, şu 
haller istisna edilmiştir, demiştir. Ademimesu
liyet prensibinin dışında hakaret ve sövme ka
lır, demiş. Anayasaya koymuş, siz tefsir eder
siniz, münasibini yaparsınız, dememiş. Demek-
ki, Anayasaya o kadar ehemmiyet veriyorlar ki, 
istisna etmek istedikleri şeyleri indî ve keyfî 
tefsirlere bırakmamak için hüküm koyuyorlar. 
Var mıdır Türk Anayasasında böyle? Fransız 
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Anayasasından alınmış olan bu maddenin nasıl 
tatbik edildiğini, nasıl anlaşıldığını bütün mü
ellifler söylüyorlar. Laferrier'nin en son 1947 
tarihli eserinden okuduk. (Bütün politik rejim
lerde bu ademimesuliyet prensibi mutlak olarak 
tanınmıştır, diyor. Bunun istisnası yoktur, di
yor. Gülünü seven dikenini de sevmeye mecbur
dur, diyor. Hoşa gitmese dahi, bu prensibin 
kabulünü ieabettiren yüksek ve fili düşünceler 
onun mahzurlu tarafını da kabul ettirmeye po
litik rejimleri zorlamıştır, diyor. Hilmi Dura 
arkadaşımız hukukçu olarak bunu bilmez mi? 

Arkadaşlar, bir de burada hukukla kabili 
izah olmıyan bir mütalâa serd ettiler. Evet de
diler, bu kürsüden hakaret de olmuştur, şu da 
olmuştur, bu da olmuştur ama, bu öyle değil, 
dediler. Çok rica ederim arkadaşlar, hakaret 
ve sövme dendikten sonra bunun söyleşi olur, 
böylesi olur diye Anayasamızda bir tefrik yap
maya cevaz veren, kanunlarımızda bir tefrik 
yapmaya cevaz veren bir şey var mıdır? 

Burada diyorlar ki, müzakerenin heyecanı 
esnasında ağızdan şu çıkmış. Yook, burada 
taammüden,' bile bile dakikalarca şerefli insan
lara hakaret yapılmıştır,, bu Meclisin kürsüsün
de, hem de milletvekili olarak ifa ettikleri vazi
feden dolayı. Hilmi Dura hâkimlik yapmıştır. 
Vazife ifa eden bir kimseye yapılan hakaret re'-
sen takibe tâbi değil midir? Meclis Riyaseti (he
yecan esnasında oldu, şöyle oldu, böyle oldu 
diye kendini mahkeme yerine koyarak onu be-
raet ettirme hakkına sahip midir? Re'sen ta-
kibetmeye mecburdur. Ama hiçbirisine böyle 
bir şey yapılmamış. 33 seneden beri Meclis kür
süsünden Meclise hakaretten, Hükümete haka
retten birçok milletvekilleri dışarı çıkarılmış, 
bir tanesi hakkında, cezai takibat yapmak 
akıldan geçmemiştir. Soruyorum, vicdanlarını
za ve hukuk mantığınıza soruyorum. Böyle bir 
tefrik yapmaya Anayasa müsait midir, akıl ve 
mantık müsait midir? Heyecandan bahsediyor, 
heyecanla geçmiş şeyleri örtmeye çalışıyor. Aca
ba söz istiyorum diye yerinden kalkan, bir te
cavüze cevap vermek istiyen bir milletvekiline 
sıra kapaklariyle, feryatlarla mukabele eden, 
mütemadiyen tepinen insanların hal ve ahvali 
o milletvekili üzerinde bir heyecan bir asabiyet 
yaratmaz mı? Neden bu ciheti hatırlamak işle
rine gelmiyor da, mütemadiyen aleyhe olan 
noktaları kurcalıyorlar?.. 
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Arkadaşlar; bir garip iddialarına daha ras-

ladık. Malûm olan bir tahrik politikasiyle 1946 
seçimlerine sözü getirdiler. O seçimlerden son
ra burada ne söylense haklı idi dediler. Eh, ar
kadaşlar; müsaade buyurursanız 1946 seçimle
rinde reyler şöyle oldu, böyle oldu hep ıstırabı
nı çektik. Ya 1954 te ne oldu? (Soldan ne oldu, 
ne oldu sesleri) Müsaade buyurun canım, kork
mayın bir şey yok. Çok telâş etmeyin. Reyler hak
kında bir şey söylemiyeceğim, telâş etmeyin. 
(Soldan gürültüler) Canım biz soruyoruz; bek
leyin. • :- .g 

REÎS — Karşılıklı konuşmayınız efendim, 
müsaade buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 1954 
seçimlerinde reyler çalınmadı, doğru. Sahte
kârlık yapılmadı. 1946 da reyler gadre uğra
mıştı, 1954 te rey verenler gadre uğradı. Ara
daki fark bu.. (... «nasıl oldu, anlat da dinliye-
lim» sesleri) Eh, canım Kırşehir'in nasıl kaza 
olduğunu bilirsiniz.. 

REİS — Bölükbaşı Bey, bunların müdafaa
nızla derecei alâkasını Riyaset telif edememek
tedir. Lütfen sadet dışında konuşmamanızı tek
rar rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne 
ise, ne ise, pekâlâ.. Savcılıktan talep vardır, 
diyor. Dosyayı, anlaşılıyor ki, iyi tetkik etme
miş. Savcılıktan talep şu şekildedir. Büyük 
Millet Meclisi İdare Amirliği tahkikat yapar
ken benim dışarda söylediğim sözlerden dolayı 
bana sual tevcih etti. İçerdeki için mesele yok
tur, dedi, İdare Âmiri. Ve Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti yapılan tahkikat sonunda savcılığa 
yazdığı yazıda; «dışarda cereyan eden hâdise
de Meclis kasdedilerek şu şu sözler söylenmiş
tir, hakkında takibat yapılması icabeder, evrakı 
gönderiyoruz, dedi. Büyük Millet Meclisi Riya
setinin talebi Meclisin içi için değil, dışarda ce
reyan ettiği iddia edilen hâdise içindir, bir. İkin
cisi savcılık koridorda cereyan eden hâdise için 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinin tezkeresindeki 
esaslara uyarak talepte bulunuyor. Adliye Ve
kilinin talebi genişletmeye hakkı var mı? Yok.. 
Diyorlar ki, Adliye Vekili müddeiumumiye emir 
verebilir, dâva açılması için. Onun da usulü var
dır, âdabı vardır. Bir tezkere gelmiştir, şunun 
içine hepsini sokayım, diyemez. Diyebilir miydi, 
Bölükbaşı Erzurum'da da o suçu işledi, onu da 
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sokalım bunun içine, Rize'de şunu işledi onu da 
sokalım... Böyle bir hak ne Büyük Millet Mecli
sinde vardır, ne Muhtelit Encümende, ne Adliye 
Vekâletinde.. Büyük Millet Meclisi ve Muhtelit 
Encümen doğrudan doğruya takibat yapan, teş
riî masuniyet kaldıran müesseseler değildir, te
şekküller değildir. Talebi Anayasa ve içtüzük 
hükümlerine göre tetkik eder, hükme bağlar. 
Talep vâki değilse kendisi re'sen hareket edemez. 
Hilmi Dura arkadaşımız bir hukukçu olarak bu
nu da çok iyi bilir. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, Hilmi 
Dura arkadaşımızın sözlerinin hukuk bakımın
dan, mantık bakımından ayakta duracak bir ta
rafı yok. Mütemadiyen, mütemadiyen «size söv
düler, size sövdüler» diyerekten hisleri tahrik et
mektedir. Büyük Millet Meclisinden hisse göre 
çıkacak bir karar tahmin etmem ki, Büyük Mil
let Meclisine ve sizlere bir şey temin etsin.. Hisse 
istinaden çıkacak karar yerine, hukuka istina
den karar çıkmak lâzım, bizim sizden istediğimiz 
odur! 

İstediğiniz şekilde karar verebilirsiniz. Her
kes kararının tarihi mesuliyetini yüklenir. (Sağ
dan alkışlar) 

REÎS — Kifayet takririni okuyoruz, efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet Özbey 

REÎS — Kifayet takririni reylerinize koyu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer takriri de okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebepler nazara alına

rak Karma Komisyon mazbatasının reddini arz 
ve teklif ederim. 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Yüksek Riyasete 
Bölükbaşı'nın gerek kürsüde ve gerekse ko

ridorda sarf ettiği sözleri kül halinde kabul ede
rek teşriî masuniyetinin kaldırılması yoluna gi
den Muhtelit Encümen mazbatasının reddiyle 
yalnız koridorda sarf ettiği sözlerden dolayı 
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teşriî masuniyetinin kaldırılıp kaldırılmıyacağı 
hususunun reye konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Yüksek Riyasete 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî 

masuniyetinin kaldırılmasını mutazammm Muh
telit Komisyon raporunun heyeti umuiniyesi-
nin Anayasanın 17 nci maddesi muvacehesinde 
reye vaz'edilmesine imkân yoktur. 

Bu itibarla savcılığın da talebine uyularak 
sadece Osman Bölükbaşı'nın koridorda sarf 
ettiği iddia edilen sözlerine münhasır olmak 
üzere mazbatanın reye sunulmasını arz ve taleb-
ederim. 

Kırşehir 
O. Alişiroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Şifahen arz ve izah ettiğimiz veçhile: 
1. Kırşehir Mebusu. Osman Bölükbaşj'nın 

sekseninci inikatta istediği sözün verilmesi hu
susunda ısrar ettiği bir anda buna gürültüler 
ve sıra kapaklarına vurmalarla mâni olmak is-
tiyen bâzı mebuslara söylediği hakaretâmiz söz
lerin Meclise hakaret olarak kabulüne kâfi .se
bep ve delil mevcut değildir. 

2. Mevzuubahis sözler Meclise hakaret ola
rak kabul edilse dahi Meclis kürsüsü ve Meclis 
salonunda bir müzakereye baştan sona kadar 
en fazla söz alarak katılmış ve katılmakta bu
lunduğu esnada yani ieşriî vazifesini yaparken 
bu sözleri söylemiş olması ve bir fikri, bir dü
şünceyi, bir duyguyu ifade etmek üzere söylen
miş sözlerin galiz olursa beyan olmaz, lâtif olur
sa beyan olur, diyen bir indî ve hissî tasnifle 
Anayasanın 17 nci maddesi şümulü dışına çı
karılması ve iç Tüzüğün 188 nci maddesinin hiç 
kaale alınmaması Anayasanın sarahaten ihlâli 
olur. Binaenaleyh, kürsüden ve salonda söylen
miş hakaretâmiz sözlerden dolayı mesuliyetsizli
ği bertaraf etmeye imkân yoktur. 

3. Koridorda söylenmiş hakaretâmiz sözle
rin Kocabıyıkoğlu'na ve onun gibi hareket et
tiğini kabul ettiği mahdut mebiısa raci ve mak-
sur olmadığını kabul etmeye ve kanaat hâsıl et
meye toplanmış deliller asla müsait değildir; 
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Kaldı ki, koridorda söylenmiş sözler Meclise 1 

matuf olsa dahi mesuliyetsizliğe dâhil olarak 
içerde söylenmiş sözlerden katiyen farklı bir 
mâna ve muhteva taşımadığından ve Meclis 
içinde söylenmiş sözlerin Meclis dışında kelimesi 
kelimesine aynen tekrarına mecburiyet vardır, te 
lâkkisi Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 17 nci 
maddesine muhalif olacağından fiilin mesuli
yetsizlik sahası dışına çıkarılıp teuziyeye sevk 
edilebilmesi hukukan kabil değildir. 

4. Ayrıca, bu mazbatanın kabulü ile maz
bataya mesnet veren Adalet Bakanlığı tezkere
sindeki mütalâat bir Meclis kararı haline geti
rilmiş bulunacağından, adalet istiklâline yeni 
ve ağır bir darbe tesiri yapacağı aşikârdır. 

5. Netice olarak, müzakere edilen Muhtelit 
Komisyon mazbatasının bu sebeplerle reddini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Raif Av,bar 

Yüksek Riyasete 
Anayasa hükümlerine aykırı olarak Kırşe

hir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın masuniyeti 
teşriîyesinin kaldırılmasına dair Muhtelit En- j 
cümen tarafından verilen kararın reddine karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Tahir Taşer 

REİS — Efendim bütün takrirleri dinlemiş 
bulunuyorsunuz. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Reis Bey, 
açık rey verilmesi hakkında bir teklifte bulun
muştuk, ne oldu? 

•* REİS — Bütün takrirleri dinlemiş bulunu
yorsunuz. Bu takrirler reddi tazammun eder 
mahiyettedir. Esasen mazbatanın reddi ademi-
kabulü bu takrirlere cevap verecektir. Bu iti
barla takrirleri reyinize arz ediyorum. Mazba
tayı oylarınıza arz edeceğim. Fakat 21 imzalı 
bir takrir vardır. Dahilî Nizamnamenin 136 ncı 
maddesi gereğince mazbatanın açık oya konul
ması teklif edilmektedir. Zabıtlara geçmesi ba
kımından bu takriri okuyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın 

masuniyetinin kaldırılmasına dair olan Muhte- I 
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üt Encümen mazbatasının Dahilî Nizamname
nin 131 ve 136 ncı maddeleri gereğince açık 
oya konmasını arz ve teklif ederiz. 

Burdur Kars Çanakkale 
B. Kayaalp' K. Güven S. Karanakçı 

Kırşehir Kırşehir Elâzığ 
M. Mahmutoğlu T. Taşer S. Toker 

Malatya Kırşehir Sinob 
M. Zeki Tulunay. A. Bilgin N. Sertoğlu 

Burdur Kocaeli Urfa 
F. Çelikbaş E. Alican F. Ergin 

Diyarbakır Elâzığ Malatya 
R. Karaosmanoğlu S. Ergene M. Kartal 

Tekirdağ Tunceli Ankara 
I. Hakkı Akyüz F. Ülkü -M. Ete 

Kars Tunceli Kars 
S. Atalay A. Bora M. Hazer 

REÎS — Efendim, talep nizamnameye uygun
dur. Mazbata açık oyunuza arz edilecektir. Ka
bul edenler beyaz, reddedenler kırmızı rey vere
ceklerdir. 

Şimdi hangi dairei intihabiyeden başlanaca
ğını kur'a çekilmek suretiyle tesbit ediyoruz. 

Sivas dairei intihabiyesinden rey toplamaya 
başlıyoruz efendim. 

(Reyler toplandı.) 
RE IS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 

varsa lütfen kullansınlar, efendim. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Efendim, Kırşehir Mebusu Osman Bölükba

şı'nın teşriî masunij^etinin kaldırılmasına dair 
mazbataya 298 arkadaşımız rey vermiş; 247 ka
bul, 49 ret, 2 çekimser rey istimal edilmiştir. Bu 
suretle mazbata kabul edilmiştir, efendim. 

Başkanlık Divanının mâruzâtı var efendim. 
Başkanlık Divanı toplantılara ara vermek ve 2 
Eylül 1957 Pazartesi günü saat 15 te tekrar top
lanmayı yüksek tasviplerinize arz etmek kararını 
almıştır. 

2 Eylül 1957 Pazartesi günü saat 15 te topla 
nılmak üzere toplantılara ara vermeyi, yüksek 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Heyetinizin kararı mucibince 2 Eylül 
1957 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re Celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 23,55 
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4. - SUALLER VE CEVAPLAR 

TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLADI 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
erkek sanat enstitüsü mezunu teknisiyen astsu
bayların durumuna dair sualine, Millî Müdafaa 
Vekâleti Vekili Semi Ergin'in tahrirî cevabı 
(7/Ş27) 

22 Nisan 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6137 sayılı Kanuna göre erkek sanat enstitü
sü mezunlarına yedek subaylık hakkı verildiği 
halde kendileri de erkek sanat enstitüsü mezunu 
teknisiyen astsubay olduklarından 4 ncü madde 
ile ayrı muameleye tâbi tutulmaları mağduriyet
lerini mucibolduğundan balısile ordudaki tekni
siyen astsubaylar mütemadiyen müracaat etmek
tedirler. 

5802 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ile orduda teknisiyen subay sınıfı 9 yıl sonra im- • 
tihana tâbi tutulmaları müddetini çok görmek
tedirler. Temadi eden yazı ve telgraflar kargı
sında ne düşündüğünün Sayın Millî Müdafaa 
Vekili tarafından tahrirî olarak cevap verilmesi- . 
ne delâlet Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

22 . VI . 1957 
T. C. 

M. M. V. 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
13 

Konu : Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu'nun tah
rirî sual takriri 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
25 Mayıs 1957 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 327, 4103/18776 sayılı yazıya cevaptır: 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun «Erkek 

sanat enstitüsü mezunu teknisiyen astsubayların 
durumlarına dair» tahrirî sual takririne verilen 
cevabın ilişikte sunulduğunu saygı ile, arz ede
rim. 

Millî Müdafaa Vekâleti V. 
Şeıni Ergin 

Erkek sanat enstitüsü mezunu teknisiyen a::'.su
bayların durumu 

6137 sayılı Kanunla sanat enstitüsü mezunu 
olanların yedek subay olmaları kabul edilmiş ve 
bu kanunun muvakkat 4 ncü maddesinde de or
duda vazifeli sanat enstitüsü mezunu teknisiyen 
astsubayların bu kanun hükümlerinden faydala-
namıyacakları belirtilmiştir. Ancak bunların 5802 
sayılı Kanunda yazılı mecburi hizmetlerini bitir
dikten sonra ayrılanlar sınıfları yedek asteğmen
liğine veya 8 nci sınıf yedek askerî memurluğa 
nasbolunmaları hüküm altına alınmıştır. 

Orduda vazifeli sanat enstitüsü mezunu ast
subayların 5802 sayılı Astsubay Kanunu hüküm
leri dairesinde muvazzaf subay olmaları müm
kündür. JBurdur Mebusu Mehmet özbey tarafın
dan 6137 sayılı Kanunun muvakkat 4 ncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun teklifinin B. M. 
M. Maarif Encümeninde müzakeresi sırasında 
vekâletimizce 5802 sayılı Kanunun 6744 sayılı 
Kanunla muaddel 28 nci maddesi tadil olunarak 
sanat enstitüsü mezunu teknisiyen astsubaylar
dan 6 nci yılını bitirenlerin subay olabilmelerinin 
sağlanması hususu mütalâa olarak ileri'sürülmüş, 

, mezkûr encümence bu mütalâa muvafık görül
düğünden kanun teklifinin bir su komisyona ha
vale edilerek orada müzakeresi kararlaştırılmış 
olup, bu husustaki çalışmalara devam edilmekte
dir. • 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Or
du Donatım Ağır Bakım Fabrikasında çalışan ay
lık ücretli işçilerin çocuk zammı ve kinleri hak
kındaki sualine Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Semi Ergin'in, tahrirî cevabı (7/330) 

13 . V . 1957 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sualimi, Sayın Millî Müdafaa Ve

kilinin yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu saygı ile rica ederim. 

Elâzığ 
Selâhattin Tok er 

Ordu Donatım Ağır Bakım Fabrikasında ça
lışan aylık ücretli işçilere, saat ücretli ve maaşlı 
işçiler gibi çocuk zammı verilmesinin ve senelik 



t : 8 6 24.6 
15 gün olan izinlerin de bir aya çıkarılması I 
nın düşünülüp düşünülmediği? 

T. O. 
M. M.V. -22.VI. 1957 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Ankara 

55 
« Konu: Elâzığ Mebusu Selâhattin 

Toker'in tahriri sual takriri. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
16 Mayıs 1957 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-338, 4187/19092 sayılı yazıya cevaptır : 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in «Ördü -

Donatım Ağır Bakım Fabrikasında çalışan aylık 
ücretlilerin çocuk zammı ve izinlerine dair» tah
rirî sual takririne verilen cevabın ilişikte su
nulduğunu saygı ile arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekâleti V. 
Semi Ergin 

, Tahrirî sual takririnde bahis mevzuu «Ordu -
Donatım Ağır Bakım Tamir Fabrikasında çalı
şan aylık ücretli işçiler» işçi statüsüne dâhil ol
mayıp; 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi 
mucibince hizmete alınmış olan müteferrik müs
tahdem durumundadırlar. 

I - Bunlara 4598 sayılı Kanun gereğince ço
cuk zammının verilmesi mümkün değildir. 

II - Maaşlarını 1108 sayılı Kanunla ek ve ta
dillerine göre almakta ve beş maaş nispetinde 
tahsisattan da istifade etmektedirler. 

III - 788 sayılı Memurin Kanununa tâbi ola
rak bu kanun gereğince senede 15 gün izin al
maktadırlar. Saat ücretli işçilerin ise, senelik 
izin hakları yoktur. 

IV - Esasen 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine göre hizmete alman ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
tâbi bilûmum Devlet sektöründeki müstahdemler 
de aynı durumdadırlar. 

Ancak, Hükümet tarafından hazırlanıp B. 
M. Meclisine sunulmuş olan Devlet Personel ka
nunu lâyihasında bütün bu hususları halledecek 
hükümler mevcuttur. j 

3. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, Sa
karya' ve Kocaeli vilâyetlerine bağlı köylerin iç- \ 
me suyu ihtiyaçlarına dair sualine, Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'm tahrirî cevabı (7/316) I 
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8 . IV . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıki suallerimin Dahiliye Vekili tarafın

dan ve yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

. 1 . 2 Mayıs 1954 tarihinden bu yana, Sakar
ya ve Kocaeli vilâyetlerine bağlı kazalardan her 
birinde hangi köylere içme suyu getirilmiştir1? 

2. Sakarya ve Kocaeli vilâyetlerine bağlı 
kazalardan her birinde, halen içme suyuna ih
tiyacı olan köyler hangileridir ve bunlardan 
her birine içme suyu hangi tarihte getirilebile- • 
çektir? 

3. Adapazarı'nm 86 parça köyüne Değir-
mendere mevkiinden içme suyu getirilmesi hak
kında 1952 yılında girişilen teşebbüs halen han
gi safhadadır? Bugüne kadar vâki teehhürün 
sebebi nedir? 

4. 86 parça köye içme suyu getirme proje
si tahakkuk imkânından mahrum ise, bu köyler 
halkının bir ümit peşinde kaybettikleri zamanı 
telâfi ve hayati bir mahiyet almış bulunan ih
tiyaçlarını bir an evvel temin için Dahiliye Ve
kâletinin her hangi bir tasavvuru mevcut mu
dur? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. I. G. M. 
3. D. B. M. Ş. M. 

Sayı: 631-5384/14618 
özü : Sakarya ve Kocaeli vi
lâyetlerine bağlı köylerin iç
me suyu işleri H. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
10 . IV . 1957 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-316/4038/18481 sayılı ya
zıları karşılığıdır : 

Sakarya ve Kocaeli vilâyetlerine bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyaçlarına dair Kocaeli Me
busu Ekrem Alican tarafından Yüksek Başkan
lığınıza verilen tahrirî sual takriri üzerine ge
rekli incelemeler yaptırıldı : 

1., 2 Mayıs 1954 tarihinden bu yana, Sakar
ya ve Kocaeli vilâyetlerine bağlı köylerden iç
me suyu getirilmiş olanların isimleri ilişik cet
vellerde gösterilmişti!'. 
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2. Sakarya ve Kocaeli vilâyetleri dahilin

deki köylerden içme suyuna ihtiyacı olanların 
isimleri de ilişik listelerde yazılıdır. 

İçme suları, bu köylere, Nafıa Vekâletinin 
yardımı nispetinde ilgili vilâyetlerce getirilecek
tir. Yardımı mütaakıp müddet tâyin edilebile
cektir. Bu. sebeple şimdiden bir gün belirtilme
si gayrimümkündür. 

3. Sakarya ve Kocaeli vilâyetleri dahilinde
ki köylerin sayısı, divan tâbir edilen teşkilâtın 
bulunması dolayısiyle, muhtarlık adedinden 
fazladır. Rakamlar muhtarlık adedine göre de
ğil, meskûn mahal adedine göre verilmiştir. 

4. Değirmendere suyunun gayrikâfi oldu
ğu, Devlet Su İşleri İdaresince yaptırılan ra
satlar neticesinde anlaşılmıştır. Bu idare, 1956 
yılında bir de keson kuyu açtırmıştır. Bundan 
da bir netice alınamayınca Akçay deresinden 
memba araştırılmasına girişilmiştir. Mağara, 
Acısu ve Gümüş membalarından kırk iki litre 
saniyelik bir su bulunmuştur. Bu üç membaın 
ovaya "akıtılması için lüzumlu proje ve keşif 
yaptırılmış ve evrakı 27 . I I I . 1957 tarihinde 
DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi 3040 sayılı yazı ile 
Sakarya vilâyetine gönderilmiştir. Vilâyet bu 
işin ihalesini 10 . V . 1957 tarihinde yapmıştır. 
ihale bedeli 360 166 liradır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

Sakarya vilâyeti 

2 Mayıs 1954 tarihinden bugüne kadar vilâyet 
ile kazalara bağlı köylere getirilen içme suyu 

durumunu gösterir liste 

Merkez - Adapazarı 
1. Kumbaşı 
2. Serdivan 
3. Şükriye 
4. Turnadere 
5. Resulidivanı 
6. Kayrancık 
7. Salmanlı 
8. imamlar 
9. Elmalık 

10. Hayrabat 
11. Akçay 
12. Dibektaş 
13. Güldibi 

14. Kuruçeşme 
15. . Kurtköy 
16. Kırkpınar 
17. Memnuniye 
18. Mahmudiye 
19. Şöhretiye 
20. Şükriye 
21. Hacımercan 
22. Ulviye 
23. Yanık 
24. Aralık 
25. Aşağıdere 
26. Alandüzü 
27. Çubuklu 
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28. Doğancalı 
29. Eceldere 
30. Kuruçeşme 
31. Kâzımpaşa 
32. Kızılcıklı 
33. Meşeli 
34. Mahmudiye 
35. Selâhiye 
36. Yukarıdere 
37. İsaniye 
38. Değirmencik 
39. Soğucak 
40. Hasanfakı 
41. Muhaciryeniköy 
42. Damlık 

Karasu kazası : 
1. Kocaali 
2. Kuyumculu 
3. îhsaniye 
4. Açmabaşı 
5. Kar ap elit 
6. Kestanepman 
7. Subatağı 
8. Paralı 
9. Selâhiye 

10. Denizköyü 
11. Bolazar 
12. Koğupelit 
13. Demiraçma 
14. Kurudere 
15. Kozluk 
16. Gölköprü 
17. Yalpankaya 
18. Darıçayırı 
19. Karapınar •. 
20. Akkum 

Geyve kazası : 
1. Güney 
2. Alifuatpaşa 
3. Umurbey 
4. Emirler 
5. Ahıbaba 
6. Çengel 
7. Mindere 
8. Burhaniye 
9. Düzakçaşehir 

10. Akdoğan 
11. Karacaviran 
12. Günhoşlar 

13. Koru 
14. Argat 
15. Hacılar 
16. Aygırlar 
1.7. Alıplar 
18. Taşoluk 
19. Bayırakşehir 
20. Katırözü 
21. Kemaliye * 
22. Mekecc 
23. Aksu 
24. Davutlar 
25. Kavak 
26. îlyas 
27. Mahdumlar 
28. Sütalan 
29. Hark 
30. Şerefiye 
31. Karaçam 
32. Maksudiye 

Hendek kazası : 
1. Güldibi 
2. - Harakh 
3. Şenler 
4. Oıpçıp 
5. Tarabiye 
6. Tekerlek 
7. Çatallık 
8. Kırktepe 
9. Karatoprak 

10. Yarıca 
11. Sümbül lü 

Akyazı kazası 
1. Çakıroğlu 
2. Çakırosmanlar 
3. Yürükyeri 
4. Durmuşlar 
5. Hanyatak 
6. Sü. Yüksek 
7. Kepekli 
8. Irfanisani 
9. M. Yeniköy 

10. Şerefiye 
11. Irş adiye 
12. Beldibi 
13. Sepetçiler 
14. Sal i hi ye 
15. Ç. Yeniköy 
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16. Ç. Dullar 
17. Ç. Çaylar 
18. Çakalköprü 
19. Çengeller 

20. Taşağıl 
21. Taşburun 
22. Gökçeler 
23. Kuzuluk 

Sakarya vilâyeti 

Vilâyet merkezi ile kaza köylerinden içme 
suyuna ihtiyacı olanların 1 işteşidir 

Merkez : 
1. Ağacık 
2. Akçukur 
3. Koyunağılı 
4. Mağara 
5. Seyifler 
6. Karadiken 
7. Ahmetçavuş 
8. Karateke 
9. Fevziye 

10. İlmiye 
11. Mümtaziye 
12. Nahiliye 
13. Senaiye 
14. K. Hataplı 
15. B. Hataplı 

Karasu kazası : 
1. Taşhgeçit 
2. Ardıçbeli 
3. Limandere 
4. Yuvalıdere 
5. Karasu köyü 
6. Edişe 
7. Manavpmarı 
8. Yassiıgeçit 
9. Adatepe 

10. Kurumeşe 
11. Caf eriye 

Akyazı kazası : 
1. Beldibi 
2. Boztepe 
3. Çakıroğlu 
4. Çınarlık 
5. Haydarlar 
6. İrşadiye 
7. Şarkbeynevit 
8. Taşyatak 
9. Taşağıl 

10. Türkbeynevit 
11. Karabürçek 

12. Ahnıediye 
13. Bıçkıdere 
14. Hocaköyii 
15. Küçüeek 
16. K anlıca y 
17. K. Karabürçek 
18. Mecidiye 
19. Teketabaıılı 
20. Yazılıgürgen 

Hendek kazası : 
1. Aksu 
2. Çarığıkuru 
3. İkramiye 
4. Lûtfiyeköşk 
5. Kâzı m iye 
6. Kapancvk 
7. Punabey 
8. Punaşehbetler 
9. Hamidiyesani 

10. Servetiye 
11. Muradiye 
12. Sarıyer 
13. Camili 
14. Dikmen 

Geyve kazası : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Bahariye 
Dereköy 
Doğantepe 
Ihsaniye 
Kamışlı» 
Kulfallar 
Kürtlü 
Köprübaşı 
Melekşe - Oruç 
Melekçe,- Solak 
Sarıgazi 
Fındıksuyu 
llimbey 
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16. Karapınar 
17. llüseyinli 
18. Akçakaya 
19. Bakacak 
20. Dışdedeler 
21. "Eskiciler 
22. Pirinç 

23. Gelemur 
24. Hacıyakup 
25. İçdedeler. 
26. Koçeağız 
27. Pirler 
28. Poydolar% 

29. Duman 

1954 yılından bugüne kadar Kocaeli vilâyetinin 
kazalannda içme suyu getirilen köyler 

İzmit merkez kaza: 

Merkez nahiyesi 
1. Arızlı 
2. » Kulfalh Mah. 
3. » Ağaköy » 
4. » Hatipköy » 
5. Arslanbey köyü Lâz Mah. 
6. Alihocalar Ömerli , » 
7. Belenören 
8. Böğürgen 
9. » Sefer Mahal. 

10. Böğürgen Şahbaz » 
11. Bulduk köyü Ulupmar Mah. 
12. » » Piroğlu » 
13. » » Çakırlar » 
14. » » Terziler » 
15. Cumaköy Ürgütlü » 
16. » Emirşallı » 
17. » Çıraklı » 
18. » Akçalar » 
19. Çavuşlu köyü tshakçılar » 
20. » » Karakadıİar » 
21. Çayırköy Sepetçiler » 
22. Çınarlı 
23. Çubuklu bala 
24. » Osmaniye 
25. Çağırgan köy Süverler Mah. 
26. Deretepe » Tepeköy » 
27. Dağköy 
28. Karagüllü köy Çalköyü » 
29. » » Karaka^lı » 
30. Gökçeviran Sadıklar » 
31. » » 
32. Hakkaniye 
33. Karayakuphı 
34. Doğantepe 
35. Karatepe 
36. Kaşıkçı 
37. » köyü Fakılar mahallesi 
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38. Kaynarca köyü Çulcular » 
39. Nebihoca 
40. » Gökçeler mahallesi 
41. » Kalemcioğlu » 
42. Orhaniye Kuloğlu » 
43. Rahmîye 
44. Sipahiler 
45. Sarışah 
46. Şahinler 
47. Şahinler Tongurlu mahallesi 
48. Tahtalı Umurlar » 
49. Tahtalı Kekler » 
50. Yarımca 
51 Şefkatiye 
Derbent Nahiyesi: 
52. Acısu 
53. Balaban 
54. Eşmei Ahmediye 
55. Eski Eşme 
56. Boduroğlu 
57. Maşukiye 
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* 58. Ketenciler 

59. Şirin Sulhiye 
60. Nusratiye 
61. Uzuntarla 
62. Zeytinburnu 
63. Civci Oğlu 
64. Dombaycı 
65. Mollaoğlu 
Akmeşe nahiyesi: 
66. Güvercinli Mah. (Anbarcı köyü) 
67. Ayvalı mahallesi (Kurtdere köyü) 
68. îslâmköy mahallesi (Kurtdere köyü 
69. Ort aburun 
70. Sultaniye 
71. Akmeşe 
Bahçecik nahiyesi: 
72. Bahçecik 
73. Döngel 
74. Kazandere 
75. Sevetiye cami 
76. Servetiye karşı 

Karamürsel kazası : 

1954 ten bugüne kadar içme suyu getirilen köyler îçıııe suyuna ihtiyacı olan köyler-

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1.0. 
11. 
12. 
13. 

Havuzdere 
Çavuş Çiftliği 
Subaşı 
Körtköy 
Oluklu 
Çamçukur 
örencik 
Aktoprak 
Tevfikiye 
Osmaniye 
Kızderbeiıt 
Mahmudiye 
Tokmak 

« 
(Devam ediyor) 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

1. 
0 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
1.9. 
20. 
21. 
Of) 

23. 
24. 

Kaytazdere 
Hersek 
Altmova 
llyasköy 
Denizçal 
Ahmediye 
Geyikdere 
Sermayeci 
Selimiye 
Semetler 
Pulacık 
Kadriye 
Tahtalı 
Senaiye 
Ereğli 
Safiye 
Hayriye 
Pazarköy 
Karapınar 
tnebeğli 
KaraahmetK 
Ayazma 
Akçat 
Yalakdere 
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1954 ten bugüne kadar içme suyu getirilen köyler îçme suyuna ihtiyacı olan köyler 

Gölcük kazası : 

1954 ten bu güne kadar 

1. Hisareyn 
2. Selimiye 
3. Mamuriye 
4. Hasaneyn 
5. Saraylı 
6. Nüshetiye 
7. Ihsaniye 
8. Hamidiye 
9. örcün 

10. îrşadiye 
11. Siretiye 
12. Ulaşh 
13. Mesruriye 
14. Ayvazpmar 
15. Sofular 
16. E. Ferhadiye 

içme suyu getirilen köyleı* 

, 

(Devam ediyor) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 » 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

Merdigöz 
Tavşanlı 
Suludere 
Akpınar 
Tepeköy 
Dereköy 

İçme suyuna ihtiyacı olan köyler 

Y. Perhadiye 
Nimetiye 
Lütfiye 
Şevketiye 
Ümmiye 
Icadiye 

Selimiye köyü Aşağı mah. 
Hahdere 

' iş 

Gebze kazası: 

1954 ten bugüne kadar içme suyu getirilen köyler 

1. Pelitli 
2. Balçık 
3. Akviran 
4. Ovacık 
5. Köseler 
6. Kargalı 
7. Elbizli 
8. Tepemanayır 
9. Tavşancıl 

10. Şemsettin 
11. Kalburcu 
12. Kutluca 
13. Naip 
14. Sevindikti 
35. Duraklı 
16. KadıUı 

. 17. Eskihi ' - • 
J8. Yagcıl;..-

îçme suyuna ihtiyacı olan köyler 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

• 8 . 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Muallimköy 
Akkilise 
Tepeköy 
Şekerpınar 
Kalburcu (Kirazlı yalı) 
Duraklı köyü kandili mahallesi 
Duraklı köyü eleşli mahallesi» 
Duraklı köyü Ahlatlı mahallesi 
Duraklı köyü melemezli mahallesi 
Cumaköy 
Hatipler mah. (Duraklı köy) 
Emmezli mahallesi (Duraklı köyü) 
Kalburcu köyü elmacık mahallesi 
Mudarh 
Tavşanlı 
Çerkeşli 
Tavşancıl köyü aşa#ı mahallesi 
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Kandıra kazası: 

1954 ten bugüne kadar içme suyu getirilen köyler 

1. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
1.1. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

Antaplı 
Balaban köyü Taşambar mahallesi 
Bollu 
Beylerbeyi 
Bozburun köyü Ycniköy mahallesi 
Çerçili köyü Erikli mahallesi 
Çerçili köyü Avdanlı mahallesi 
Çerçili köyü Belenköy mahallesi 
Çalköy Tarakçıkışla mahallesi 
Çalköy 
Duraçalı köyü Babaköy mahallesi 
Eğercili 
Hacılar köyü Karagüllü mahallesi 
Kaı*aağaç 
Kmcıllı köyü Yayla mahallesi 
Kocakaymaz köyü Aksakal mahallesi 
Kocakaymaz köyü Akçakese mahallesi 
Koncaaydm köyü Saltıklar mahallesi 
Koncaaydın köyü Tekkesin mahallesi 
Saf ah 
Xefsiyadeş köyü Y. Yadeş mahallesi 
Yalıyadeş köyü Ket en önü mahallesi 
Pelitpmar köyü Işıklar mahallesi 
Terziler köyü Piroğlu mahallesi 
Terziler köyü İğciler mahallesi 
Töngelli köyü Çağırgan mahallesi 
Töngelli köyü Küçükhasan mahallesi 
Yadin köyü Şabanlar mahallesi 
Yadin köyü Sofular mahallesi 
Akçaova 
Akıncı köyü Hatipler mahallesi 
Ağaçağıl köyü Göğüsler mahallesi 
Bucaklı köyü K. Aşağı mahallesi 
Çalyer köyü Taslaklar mahallesi 
Geredeli 
GeredeH köyü Hacıköy mahallesi 
Geredeli köyü Hatipler mahallesi 
Kadıköyü Kadıköy mahallesi 
Karadivan köyü Pestiller mahallesi 
Kubuscu köyü Böcekler mahallesi 
Kubuscu köy Hamursuzlar mahallesi 
öğümce 
öğümce köyü K. Üğümce mahallesi 
öğümce köyü Karacalar mahallesi 
öğümce köyü Köseler mahallesi 
Teksen köyü Düzköy mahallesi 
Yağcılar 
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48. Yağcılar köyü Ahatlı mahallesi 
49. Yağcılar köyü Sofular mahallesi 
50. Eğrioğlu köyü Akbaşlı mahallesi 
5J. Eğrioğlu köyü Kalburcu mahallesi 
52. Kayacık köyü Kulaklı mahallesi 
53. Kayacık köyü Yenikışla mahallesi 
54. Köçekkışla 
55. Kızılcaali köyü Ömerağa mahallesi 
56. Kızılcaali köyü H. Muharremler mahallesi 
57. Bakirli 
58. Sarıbeyli 
59. Sarıahmetler 
60. Şehtimari köyü Muharremler mahallesi 
61. Turnalı 
62. Ahmethaeılar köyü Hasanfakılar mahallesi 
63. Araman 
64. Araman köyü Küçükhasanlar mahallesi 
65. Elmacık köyü Tokmaklı mahallesi 
66. Hıdırlar köyü Hacıismail mahallesi 
67. Siııanh Bilâllı köyü Tatarlar mahallesi 

. 68. Sinanh Bilâllı köyü Çııkurköy mahallesi 
69. Sinanh Bilâllı köyü Hacılar mahallesi 

Kocaeli Vilâyetinde içme suyuna ihtiyacı olan 
köyler 

İzmit Merkez kaza 
Merkez nahiye 

1. Arpalık insaniye 
2. Arslan köy Orta mahallesi 
3. Alihoealar 
4. Bayraktar 
5. Cumaköy Gıdışıllı mahallesi 
6. Cumaköy Kasımlar mahallesi 
7. Çavuşlu 
8. Çavuşlu Sucahlar 
9. Çayırköy 

10. Çayırköy Hacıoğlu 
11.- Çubuklu Osman Y. mahalle 
12. Seymenli mahallesi (deretepe) 
13. Durhasan 
14. Emirhan köyü Hasanoğlu mahallesi 
15. Emirhan köyü Sofuoğlu mahallesi 
16. Eşeler köyü Biberoğlu mahallesi 
17. Fethiye 
18. Geredeli köyü Osmanlı mahallesi 
19. Geredeli köyü Alacakese mahallesi 
20. Gündoğdu 
21. Himmetli 
22. Himmetli Oruçlar 
23". Kabaoğlu j — ^ - " • j ^ " ^ 
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24. Karagüllü Demirciler mahallesi 
25. Karagüllü köyü Hayrettin mahallesi 
26. Karagüllü köyü Kuşlu mahallesi 
27. Doğantepe köyü Dere mahallesi 
28. Kaynarca 
29. Kaynarca köyü ŞapşaHar mahallesi 
30. Orhaniye Kışla mahallesi 
31. Osmanlı 
32. Osmanlı Durbeyler mahallesi 
33. Sipahiler Demirciler mahallesi 
34. Sipahiler Kadıköy mahallesi 
35. Şahinler köyü Veyisler mnh.allesi 
36. Şahinler köyü Gırgırlar mahaliesi 
37. Tahtalı köyü Koçoğlu mahallesi 
38. Tahtalı köyü Balkancılar mahallesi 
39. Tahtalı köyü Hocaköy mahallesi 
40. Tütünçiftlik 
41. Kısalar 
42. Sarımeşe 
43. Sultaniye köy Pazarçay mahallesi 

Kocaeli vilâyetinde içme suyuna ihtiyaeolan 
köyler 

Akmeşe nahiyesi : 
44. Ambarcı 
45. » köyü Kalaycılar mahallesi 
46. Oed.it » Karadavutlu » 
47. Ortaburun » Masancık » 
48. Sabakpmar 
49. Süleymaniye 
50. Roçkan 
51. » Döğmeciler 

Derbent nahiyesi : 
52. Hikmetiye 
53. Gedikli köyü Kabakçı mahallesi 
54. » » Manearcı » 
55. » » Elmacı » 
56. İbrikdere 
57. Zeytinburnu Dombaycı » 
58. Nüsratiye Selimoğlu » 

Bahçecik nahiyesi : 

59. Aksığın köyü 
60. Yuvacık » 
61. Serindere » 
62. Yazlık » 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27-. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

Kandıra kazası 

içme suyuna ih 
Duraçalı 
Kubuscu 
Sarıcaali 
Sepetçi 
Çerçili 
İncecik 
Yadin 
Bözburun 
Nalköy 
Teksen 
Pelitpmar 

» 
Sarıahmet 
Eğerçili 
Töngelli 
Ahmethacılar 
Bollu 
Akçaova 
Elmacık 
Canos 
Sarıahmet 
Erikli 
Hacılar 
Döngelli 
Küçükkışla 
Kertil 
Akçabeyli 
Hacılar 
S. Bilâlli 
Çerçili 
Başdeğirmen 
Çerçili 
Süllü 
Çalköy 
Karadiken 
Çalköy 
Selâmetti 
Ahmethaeılar 
Şerefsungur 
Kızılcaali 
Çakıreaali 
Hacılar 
Kocakaymaz 
Canos 
Araman 
Çalyer 
Eğrioğlu 

i 

tiyaci olan köyler : 
köyü Alaybey 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
x> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Azaklı 
Çiller 
Sakallar 

Cabbarlar 
Pirceler 

Ortaköy 
Koncalar 
Karlı 
imamlar 
Mollahasan 
Keçioğlu 

Gençali 
Tokaçlar 
Bitikler 
Reisler 
Çubuklu 

Sarnıçlar 

Semenler 
Rıdvanlar 
Kartçalı 
Ramazanpaşa 
Avdanlı 

Budaklar 
Perizli 
Karahasan 

Ahmetli 
Çalca 
Çerkeşli 
Dölekler 
Ahmetler 
Koeabayramlar 

Gaipler 
Sarıköy 
Ömerli 
Nasuhoğlu 
S arı oğlu 

mahallesi 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
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48. Kırktepe I 
49. Balaban 
50. Seyitaliler köyü Davutlar mahallesi 
51. Kubusçu » Gebeşler » 
52. Taşoluk » Okçular » 
53. Terziler » Boşnaklar » 
54. Sepetçi 
55. Gölce 
56. Kırktepe » Kuloğlu » 
57. Kızılcaali » Hacıoğlu * 
58. Koneaaydm » Ömerli » 
59. Kurtyeri » Y. Kurtyeri » 
60. Sinanlı - Bilâlli köyü Bilâllı mahallesi 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 

Terziler 
İncecik 

köyü Böcekler i 
» 

Mülküşehsuvar » 
Çakıreaali 
Yalıyadaş 
Yadin 
Ziyamet 
Canos 
Dudu 
Morgelli 
Balaban 
Topçu 
Akçabeyli 
Balaban 
Bağırganlı 
Balcı. 
Bozburun 
Dalca 
İncecik 
Kızılcapmar 
Kmcıllı 
Nefisiyadeş 
Çalköy 
Pelitpmarı 
Süllü 
Yadin 

» 
Kubusçu 
Selâm etli 
Teksen 
Canos 
Kuşça 
Nalköy 
Karadiken 
Saburlu 
Yanıkkebir 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

TTatıplar 
İnanlar 

(Cebeci 
Karakiraz 
Cebck 
Dımbazlar 
B. Kaynarca 
Aşçili 
Oıraklı 
Humlar 
Kefken 
FTediyeli 

Balcılar 
Karabacaklar 

Bağdetler 
Karabıyıklar 
Gemicipmar 
A. Yadeş 
Seyrek 
TTatıplar 

Yahyalar 
Bcşkcş 
Abdipaşa 

Balcılar 

nahftl 
s> 
» 

» 
» 
ı* 
» 
» 
» 
» 
I» 

•» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
i» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
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. i. — Anfcara Mebusu Muhlis Bayramoğlu'-
nun, münhal bulunan kaza Hükümet tabiplikleri
ne dair sualine Sthhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Nafiz Körez'in tahrirî cevabî (7/360) 

* 
8 . Y i . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekili tarafından cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
Muhlis Bayramoğlu 

Halen kaç kazanın Hükümet tabiplikleri mün-
haldir? Bunların doldurulması için ne düşünül
mektedir? 

T. C. ' 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 26 . VI . 1957 

Vekâleti 
Zatişleri ve Muamelât Umura 

Müdürlüğü 
Encümen Şubesi 
Özel No. 36267 

özeti : Ankara Mebusu 
Muhlis Bayramoğlu'nun 
sual takriri hakkında. 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Reisliğine 
K : 13 . VI . 1957 tarih ve 4317/19675 sayılı 

yazıya : 

Halen (31) kaza hükümet tabipliği münhal-
dir gerek bunların, gerekse diğer münhallerin 
kapatılması için burs miktarı 1956 malî yılından 
itibaren (600) den (900) e çıkarılmıştır. 

Bu artışın önümüzdeki yıllarda müspet neti
celer vererek bilcümle doktor münhallerimizin 
doldurulacağı kuvvetle ümidedilmektedir. 

Malûmat husulüne müsaade Duyurulmasını üs
tün saygılarımla arz ve rica ederim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili 

N. Körez 
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5. — ARIZALAR T 

1. — Atatürk Üniversitesi kuruluş Kanunu
nun kabulü münasebetiyle Lozan Türk Talebe 
Cemiyeti adına gönderilen Tunçer Arcan imzalı 
teşekkür telgrafı. 

2. — Yeni Uludere nahiyesinin kaza olması 
hakkındaki kanunun kabulü münasebetiyle Ulu
dere Demokrat Parti Başkanı Süleyman Okan 
imzalı teşekkür telgrafı. 

3. — Sapanea'nın kaza olması dolayısiyle Sa
panca D. P. idare Kurulunun teşekkür telgrafı. 

4. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Ortaköyden Mustafa oğlu Ömer Kılıç. 

5. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle, Türkeli halkı adına D. P. Başkanı Tev-
fik Dincel. 

6. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı do
layısiyle, Sarıgöl Bayındırlık Kültür ve Güzel
leştirme Başkanı. 

7. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı do
layısiyle, Çaypazar Ağaçköyü Muhtarı îzzet 
Sahi 

8. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı do
layısiyle, Sarıkaya Hamam halkı. Nahiyelerinin 
kaza haline ifrağı dolayısiyle, Felahiye Bele
diye Reisi Tayyar Aksoy. 

9. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı do
layısiyle, Kurucaşile D. P. Reisi Behçet Genç-
alp. 

10. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle, îshaklı Belediye Reisi V. Abdi Akyol. 

11. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle, Doğanhisar halkı adına D. P. Başkanı Kâ
zım Baş, Belediye Reisi Süleyman Yaman ve 
Belediye azaları. 

E TELGRAFLAR 

12. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dolayı
siyle, Çardak mümessili Ziya Onan. 

13. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Çay Belediye Reisi. 

14. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Selim nahiyesi halkı adına Nahiye Müdü
rü Fevzi Yeşilkaya. 

15. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dolayı
siyle Afyon Çiftlik kasabası D. P. Başkanı ve Be
lediye Reisi Hakkı Yıldız. 

16. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle, Mulla Kasım ve Hamidiye muhtarları 
Mehmet Arslan ve Cereis Taşdemir. 

17. — Nahiyelerinin kâza haline ifrağı dola
yısiyle, Demokrat Parti Zeytinburım Kaza îdare 
Heyeti adına Başkan Ali Rıza Güncer. 

18. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Güdül B,elediye Reisi ve Demokrat Parti 
Başkanı Mustafa Aksoy. 

19. — Nahiyelerinin kaza,haline ifrağı dolar 
yısiyle Çay Demokrat Parti îdare Heyeti Reisi 
Kadir Bozpınar. 

20. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Sapanca Belediye Reisi Asım Temen. 

21. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Çay Belediye Reisi. 

22. — Kazalarının vilâyet haline ifrağı dola
yısiyle İsmail Baktıroğlu. 

23. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Suluca Muhtarı Ahmet Kır. 

24. — Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dola
yısiyle Yenipazar Demokrat Parti îlce îdare Ku
rulu adına Reis Mustafa Bayraktar. 
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Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatasına verilen 

reylerin neticesi 

(Mazbata kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI. 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlıı 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
298 
247 

49 
2 

225 
18 

[Kabul edenler] 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 1 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstüıı 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana 
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numaııoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR . 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlıı 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 

Tahsin İnanç 
Doğan Köyınen 
Mazhar Şener * 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

• HATAY 
A. Feyzi. Atahaıı 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 

l Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
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Zeki Rıza Sporel 
JZakar Tarver 
Füruzan Tekil 
•Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
JSfebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük * 
Abiddn Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
^azif i Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
•Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzüri 
Nüzhet Unat 

KONYA 
l lamdi Ragıp Atademir 
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Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Nuri özsah 
Nâtik Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Oavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
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Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoglu 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kjmk 
Siman Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SINOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdürrâhman Doğruyo' 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Mtmdııh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 

Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlci 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

ANKARA 
Muhlis Ete 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BOLU 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

[Reddedenler] 
Behçet Kayaalp 

BURSA 

Raif Aybar 
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ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 



EDİRNE 
Cemal Köprülü* 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

İSPARTA 
irfan Aksu 

ÎSTANBUL 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

ÎZMÎR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan (V.) 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 

1 : 85 24.6 
KARS 

Sırrı Atalay 
Remzi Çalar 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KIRŞEHÎR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

KONYA 
Sabahattin Sönmez 

[E ey e i şiir a 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BtLECtK 
ismail Selçuk Çakıroglu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BlTLÎS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
İhsan Gülez 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlıı 
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MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

Î etmiyenler] 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal- Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 

MUĞLA 
Yavuz Pasamehmetoğlm 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 

6 ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

ismail Hadımlıoğhs 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
(t) 
Sabahattin Parsoy 

ERZURUM 
I'Sİıak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak; 
Zeki Çavuş oğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket ince-
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEF» 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 

[Müstenkifler] 
BOLU 

Ahmet Hatı 
ORDU 

Selâhattin Orhon 
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îhsan Daî-
Samih İnal 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Abdullah lznıen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullalı Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Hanri Soriano 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMİR 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın , 1 

î : 85 24.6 
Osman Kapani 
İlhan SipahioğTu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERÎ 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı , 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif Özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 
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Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
CeVdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Gıyasettin Emre ' 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Erte'kin 
Sabri İşbakan , 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ömer Güriş 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay 
Bahattin Örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Samim. Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Kar ay av uz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlıı 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Cemal Kıpçak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

— 
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İçtima:' 3 S. S A Y I S I : 

Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun, İstimlâk Kanununun 27 
nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi Ve 

Muvakkat Encümen mazbatası (2 /514) 

21 .Yİ . 1957 
Yüksek Reisliğe 

İstimlâk Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifimi esbabı mu-
<cibesiyle birlikte sunuyorum. 

Gerekli muamelenin ifasını saygılarımla rica ederim. 
Ankara Mebusu 

Atıf Benderlioğlu 

ESBABI MUCİBE 

1952 yılından beri üyesi bulunduğumuz Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, müşterek sulh 
•cephesinin her an mâruz kalabileceği bir tecavüze karşı bir an önce teessüs ve ikmalin zaruri bul
duğu müşterek müdafaa sistemi içerisinde hava meydanları, akar yakıt boruları gibi enfrastrük
tür işlerinin ehemmiyet ve müstaceliyeti izaha lüzum göstermiyecek kadar aşikârdır. Nitekim 
VII nci dilime kadarki müşterek enfrastrüktür' programlarından memleketimizde de girişilen ve 
müşterek fondan finanse edilen ve edilecek olan tesislerin malî portesinin 600 milyon liranın fev
kinde bir rakama baliğ olacağı hesaplanmıştır. 

Kabul olunan esaslara göre bu vüsat ve ehemmiyetteki tesislerin icabettirdiği gayrimenkullerin 
istimlâk bedelleri bütçenin alâkalı tertibine mevzu tahsisatla karşılanmakta ve istimlâk muamelesi 
6830 sayılı İstimlâk Kanunu hükümleri dâhilinde yürütülmektedir. 

Mühim ve müstacel hallerde ise istimlâk muamelesi yine mezkûr kanunun 27 nci maddesine 
•göre cereyan etmektedir. Ancak 27 nci madde, derpiş olunan müstacel ve fevkalâde hallerde lü
zumlu görülen gayrimenkullere uzun formalitelere mahal kalmadan kolayca el konulmasını yine 
"bütçede tahsisatın mevcudiyetine vabeste kılmış bulunmaktadır ki, bu vaziyette tahsisatın bulun
maması veya kifayet etmemesi hallerinde iş ne kadar müstacel ve memleket için hayati mahi
yette olursa olsun lüzumlu gayrimenkullere el koymak imkânı selbedilmiş olmaktadır. 

Milletlerin müşterek müdafaası ve hayatiyeti mevzuubahsolurken bir formaliteye saplanıp 
kalmanın müşterek savunma gayretleri üzerinde icra edeceği menfi tesirleri ve dolayısiyle mem
leketimizin mâruz kalabileceği zararları önlemek maksadiyle enfrastrüktür tesisleri için yapılacak 
istimlâklerde İstimlak Kanununun 27 nci maddesinin realitelere daha uygun olarak cevap verebil
mesi maksadiyle «Bütçedeki tahsisatın kifayet etmemesi halinde işin müstaceliyetine İcra Vekille
ri Heyetince karar verilmek şartiyle istimlâk bedelinin mütaakıp yıl bütçesine konulacak tahsi
sat tan Ödeneceği» hükmü bir fıkra halinde mezkûr maddeye ilâve edilmektedir. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni ' 21 .VI. 1957 

Esas No: 2/514 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun, İs
timlâk Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun teklifi, Millî Müdafaa 
Vekili ve Maliye Vekâleti mümessillerinin de iş
tirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edil
di. 

Teklif hakkında Hükümet mümessillerinden 
alman izahata göre; Kuzey - Atlantik Andlaşma-
sı Teşkilâtı Müşterek Inf rastructure Programı dâ
hilinde memleketimizde yapılacak inşa ve tesis 
işleri için fevkalâde lüzumlu olan ve müstaceliye
tine icra Vekilleri Heyetince karar verilecek bu
lunan gayrimenkullerin Millî Müdafaa Vekâletin
ce yapılacak istimlâklerinde cari yıl bütçesinde 
tahsisat bulunmadığı takdirde memleketin yük
sek menfaatlerini temin için istimlâk olunacak 
gayrimenkullerin bedellerinin mütaakıp yıl büt
çesine konulacak tahsisatla ödenmesinin zaruri 
olduğu kanaatine varılmış ve kanun teklifinin bi

rinci maddesine Hükümet mümessillerinin tekli
fi ile «yukardaki esaslar dairesinde» ibaresi ek
lenerek tadilen iki ve üçüncü maddeler ise ay
nen ve ittifakla kabul olundu. 

Kanun teklifinin ehemmiyetine binaen ter-
eihan ve müstaceliyetle görüşülmek karariyle-
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere-
Yüksek Riyasete sunulur. 

Muvakkat En. Reisi Mazbata M. 
Rize Muğla 

1. Akçal N. Poyrazoğlu 
Kâtip 
Niğde Edirne Erzurum 

A. N. Kadıoğlu K. Yasınkılıç 8. Erker 
Erzincan Kocaeli Samsun 

R. Sanalan K. Meriç §. Vluçay 
Seyhan Seyhan Sivas 

S. Tekelioğlu M. Akçalı M. N. Turgay* 

( S. Sayjsı : 272) 
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ANKARA MEBUSU ATIF BENDERLİOĞLU'-

NUN TEKLÎFÎ 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
nun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

«Ancak, Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince 
memleketimizde yapılacak inşa ve tesis işleri için 
lüzumlu olup müstaceliyetine İcra Vekilleri He
yetince karar verilecek olan gayrimenkul istim
lâklerinde cari yıl bütçesinde tahsisat bulunma
dığı takdirde, bedel, önceden Maliye Vekilinin 
muvafakati alınmak suretiyle mütaakıp yıl büt
çesine konulacak tahsisattan ödenir.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
nun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
t ir : 

«Ancak, Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâ
tı Müşterek İnfrastructure Programı gereğince 
memleketimizde yapılacak inşa ve tesis işleri için 
lüzumlu olup müstaceliyetine İcra Vekilleri Heye
tince karar verilecek olan gayrimenkul istimlâk
lerinde cari yıl bütçesinde tahsisat bulunmadığı 
takdirde bedel, önceden Maliye Vekilinin muva
fakati alınmak suretiyle mütaakıp yıl bütçesine 
konulacak tahsisattan yukardaki esaslar daire
sinde ödenir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

+ * 

( S. Sayısı': 272 ) 
a 





Devre : X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldı
rılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/528) 

T. C. 
Başvekâlet 19 . VI . 1957 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 -1468 
U. No. : 1501 

, Eki: 16 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve tezyif etmekten maznun Kırşehir Mebusu Osman Bö-
lükbaşı hakkında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alınan 19 . VI . 1957 tarih ve 16536 
sayılı tezkere suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

19. VI. 1957 

özü : Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve 
tezyif etmekten maznun Kırşehir Mebusu Osman 
Bölükbaşı hakkındaki tahkikat evrakının takdim 
kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve tezyif etmekten maznun Kırşehir Mebusu Osman Bölük
başı hakkında Meclis Dahilî Nizamnamesinin 217/4 ncü maddesine göre Meclis İdare Amirliğince 
tanzim ve Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunan tahkikat evrakı, mezkûr Cumhu
riyet Müddeiumumiliğinin 15 . V I . 1957 tarih ve 3/4506 sayılı yazısiyle Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 17 nci maddesine tevfikan adı geçen mebusun teşriî masuniyetinin ref'i için vekâletimize 
gönderilmekle keyfiyet tetkik olundu : 

A) Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurul
ması hakkındaki kanun lâyihasının, görüşüldüğü Büyük Millet Meclisinin 12. V I . 1957 tarihli 80 
nci İnikadında bu yer Mebusu Osman Bölükbaşı'nm, lâyihanın maddeleri kabul edildikten sonra 
kanunun tümü üzerinde aleyhte konuşmak üzere söz aldığı ve yaptığı tecavüzkâr konuşmaya Hü
kümet adına cevap veren Dahiliye Vekili Namık Gedik'e mukabelede bulunmak üzere tekrar söz 
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T. C. 
Adalet Vekâleti 

C. İş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel 
16536 özel 
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almak istediği, fakat Riyaset Makamının lâyihanın tümü hakkında lehte ve aleyhte ancak iki ki
şiye söz verileceğine dair kanunda sarahat olduğundan bahsile söz vermeyip kanunu açık oya 
arz etmek istemesi ve adı geçen. Mebusun da söz verilmemesine rağmen konuşmakta ısrar edip 
asabiyetle kürsüye doğru yürümesi üzerine Mecliste şiddetli gürültüler ve mukabeleler başladığı 
ve Meclisin bu aksülâmeline karşı da mumaileyhin bütün Meclise hitaben (Son söz Milletvekili-
nindir. Utanın, zalimlerin uşakları, haysiyetten mahrum insanlar.) demek suretiyle Büyük Millet 
Meclisini alenen tahkir ve tezyif ettiği, 

Bunu mütaakıp Riyaset Makamının teklifi üzerine Meclisçe mezkûr hakaret hadisesi dolayı- . 
siyle mumaileyhin üç inikat için Meclisten çıkarılmasına karar verildiği, 

B) Bu çıkarma kararı üzerine büsbütün asabiyete kapılan mumaileyh Mebusun oturduğu ön 
sıradan kalkarak sağdaki kapıdan dışarıya çıkmak üzere antreye doğru yürüdüğü ve bu suret
le artık teşriî vazifesi de tamamen zail olduğu bir sırada (namussuzlar, namussuz olmasanız bu ka
nunu böyle çıkarmazsınız, rezil herifler, haysiyetsiz herifler, haysiyetsizler) demek ve aynı hakaret 
kasdmı temadi ettirmek suretiyle Yüksek Meclisi tekrar alenen tahkir ve tezyif ettiği. 

C) Bahis mevzuu hakaretamiz sözleri sarf ederek müzakere odasının kapısından dışarıya çık
makta iken o sırada orada bulunup bu sözlere muttali olan Meclis İdare Âmiri Balıkesir Mebusu Ah
met Koeabıyıkoğlu'nun, mumaileyhin arkasından dışarıya çıkıp kendisine kime namussuz diyorsun 
diye sorduğu, bunun üzerine Osman Bölükbaşı'nın da müzakere salonuna doğru dönüp yine tama
men Meclisi kasdederek (namussuz, müstebit köpekler, müstebidin köpekleri) diye hakarette bu
lunduğu ve bu suretle müzakere mahalli ile bir gûna alâkası bıüuıımıyan bir mahalde ve teşriî vazi
fe icapları dışında Büyük Millet Meclisini aynı hakaret kasdiyle üçüncü defa alenen tahkir ve tez
yif ettiği, 

Dosya arasında ifadeleri mazbut şahitlerin şahadeti ve Meclis müzakere zabıtları münderecatm-
dan anlaşılmaktadır. '. - • 

Maddi vakıanın ve işleniş tarzının bu şekilde tesbitindeiı sonra, hâdisenin hukuki cephesine 
gelince : 

Müşterek hukukun mühim bir istisnasını teşkil etmesine rağmen Farlmanter her memlekette 
bir intizamı âmme meselesi olarak ele alınıp sırf mebusların teşriî vazifelerini serbestçe ve lâyıkı 
veçhile yapabilmelerini temin maksadiyle kabul edilmiş bulunan teşriî masuniyetin ve tahsisen 
mutlak masuniyetin yani mesuliyetsizliğin, Parla nıento azasının şahsi menfaatlerini korumak veya 
hakaret ve tecavüzlerine cevaz vermek mânasını ıtazanımun eden sübjektif bir hak veya bir imti
yaz şeklinde mütalâa edilmesine hukukan imkân mevcut değildir. 

Zira, teşriî masuniyetin bir nev'i olan mutlak masuniyet, teşriî vazifenin mahiyet ve hususiyet
leri itibariyle temsil olunan Millî Hâkimiyet lehine, Parlâmento müessesesine bağlı ve vazife hu-
dutlariyle muıkayyedolarak ihdas edilmiş objektif hareketlerde bir hak ve salâhiyetten ibarettir. 

Bu hak ve salâhiyetin tabiî bir neticesi olarak ancak teşriî vazife sırasında bu vazife ile doğ* 
rudan doğruya alâkalı olarak yapılan bir fiil ve hareketten dolayı Parlâmento azasının mesuliye
ti cihetine gidilemiyeceği ve bunun haricinde ise bir mebusun millet vekilliği vazifesine bağlana-
mıyan fiil ve hareketleri nerede işlenmiş olursa olsun mezkûr mesuliyetsizlik prensibinin şümulü 
dışında kalacağı cihetle daima kendisinin mesul kılınılabileceği tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Şu halde masuniyetin hedefi, Meclisin istiklâl ve faaliyet serbestisini temin ve dolayisiyle temsil 
olunan âmme menfaatlerini vikaye olduğuna ve bu da ifa olunan teşriî vazifenin hudutlariyle 
mukayyet bulunduğuna göre bahis mevzuu müessif hakaret hâdisesinde olduğu gibi teşriî vazifesi ta
mamen sona ermiş, hakkında üç inikat Meclisten çıkarma cezası verilmiş bir mebusun bundan sonra 
- Müzakere salonundan çıkarken antrede ve çıktıktan sonra koridorda - işlemiş olduğu hakaret suç
larının teşriî vazifesiyle bir gûna alâka ve münasebeti olmadığı cihetle maznunun Teşkilâtı Esasi
ye Kanunumuzun 17 nci maddesindeki mutlak masuniyetten istifade edebilmesine de imkân mevcut de
ğildir. 

Ayrıca mezkûr 17 nci maddede (Hiçbir mebus Meclis dahilindeki rey ve mütalâasından ve beyanın
dan-ve bunların Meclis haricinde irat ve izharından dolayı mesul değildir.) denilmiş olmasına göre ga-
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yet galiz bir şekilde Büyük Millet Meclisine hakareti tazamimin eden mezkûr küfürlerin maddede tasrih 
olunan rey, mütalâa ve beyanat şeklinde telâkki ve kabul edilmesine de imkânı hukuki ve imkânı ka
nuni bulunmadığından Ceza Kanunumuzun şümulüne giren alelade bir suç mahiyetini taşıyan ba
his mevzuu hâdiseden dolayı maznunun mücerret mebus olması da kendisinin mesuliyetsizlik prensi
binden istifade etmesi için bir sebep ve şahsi bir imtiyaz teşkil etmiyeceği tabiîdir. 

Mutlak masuniyetin mahal itibariyle şümulü, mezkûr maddede sarih olarak ifade olunmamış ve 
yalnız (hiçbir mebus Meclis dahilindeki rey, mütalâa ve beyanından dolayı mesul değildir.) denilmek
le iktifa edilmiş ise de gerek nazariyatta gerekse tatbikatımızda, bahis mevzuu mesuliyetsizliğe ma
hal itibariyle konulan bu takyit, teşriî vazifelerin ifa olunduğu, yer, Meclis kürsüsü şeklinde tefsir 
ve tahdidedilmiş bulunmaktadır. 

Şu halde hâdisede olduğu üzere antre ve koridor gibi teşriî vazifelerin ifasına tahsis olunmıyan 
mahallerde sarf edilen ve esasen mebusluk vazifesine bağlanması da mümkün olmıyan hakaretimiz el-
fazın, mücerret sarf mahalli itibariyle de mesuliyetsizlik prensibinin ve binnetice 17 nci maddenin 
şümulüne girmesine de imkân mevcut değildir. 

Netekim mutlak masuniyetin mahal itibariyle şümulüne taallûk eden bu mütalâa tatbikatta 
mümasil bir hâdise dolayısiyle Temyiz Mahkemesinin 1950 yılına ait bir içtihadı ile de tamamen 
teyidedilip (Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesindeki istisna ve muafiyetin Ancak Meclis 
kürsüsüne münhasır olduğu) sarahaten tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. 

Netice : Yukarda mâruz sebeplere binaen maznun Osman Bölükbaşı'nın, Yüksek Meclise karşı 
işlemiş olduğu mezkûr hakaret suçu dolayısiyle, mutlak teşriî masuniyetten istifade edip cezai taki
bat ve mesuliyetten masun tutulabilmesine hukukaıı imkân mevcut değildir. 

Mumaileyhin, şahıs tefrik etmeksizin cemi edatı kullanarak bütün Meclise hitaben sarfeylediği 
hakaretâmiz sözlerin âm ve şâmil mânada Büyük Millet Meclisine mâtufiyetinde de Türk Ceza Ka
nununun 159 ncu maddesinin 2 nei fıkrası sarahati muvacehesinde tereddüdü mucip bir hal de 
bulunmamış ve aynı kanunun 160 ncı maddesine tevfikan mezkûr suçtan dolayı takibat icrasına 
vekâletimizce izin verilmiştir. 

Maznun aynı zamanda mebus olması itibariyi»; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine 
göre teşrî masuniyetinin de ref'i hususunda muktazi muamelenin ifasına delâlet buyuruimasmı ri
ca eder ve bu husustaki tahkikat evrakının ilişik olarak takdim kılındığını saygılarımla arz ede
rim. 

Adliye Vekili 
Frof. Dr. H. Avni Göktürk 

i 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/528 

Karar No. 35 

Yüksek 
0 

Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen tah
kir ve tezyif etmekten maznun Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı hakkında takibat açılması için 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine 
göre bir karar ittihazı zımnında Adliye ve Baş
vekâlet yazıları Yüksek Riyasetten encümenimize 
havale edilmekle dosya, encümence kur'a usulü 
ile teşekkül eden İhzari Encümene tevdi edil
miştir. 

Bu encümen tarafından yapılan tertMkat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
encümenimizce müzakere ve tetkik: edildi : 

Kırşehir adiyle ıbir vilâyet kurulması hak
kındaki Kanun lâyihasının görüşüldüğü Büyük 
Millet Meclisinin 12. V I . 1957 tarihli 80 nci 
inikadında mezkûr lâyihanın maddelen kabul 
ve heyeti umumiyesi üzerindeki ıkonuşmalar da
hi ikmal edildikten sonra Osman Bölükbaşı usu
le aykırı bir şekilde vâki olan söz taM>inin Ri
yasetçe reddolunmasma rağmen kürsüye doğru 
ilerliyerelc, Heyeti Umumiyeye hitaben : 

(Son söz milletvekilinindir, tüzük var, tüzük 
var. Utanın, utanın zalimlerin uşakları, topu
nuz ne olduğunuzu gösterdiniz haysiyetten mah
ram insanlar) cümleleriyle Meclise ve Riyasete 
'hakarette bulunduğu ve bu yüzden üç inikat 
için Meclisten ihracı kararlaştırılması üzerine 
salondan dışarı çıkarken hakaretlerine devam
la : 

(Namussuzlar, namussuz olmasanız bu kanu
nu böyle çıkarmazdınız, haysiyetsiz herifler, 
haysiyetsizler) sözlerini sarf ettiği ve arkasın
dan koridora çıkan idare Âmiri Ahmet Koca-
bıyıkoğflu'nun, bu sözlerini kime karşı sarf et
tiğini tasrih etmesini istemesini : 

(Namussuzlar, nmstebidin köpekleri, müste-

• 21 . VI. 1957 

Reisliğe 

bit köpekler) şeklinde cevaplandırdığı, teshil 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisine açıkça hakaret ve 
tezyif teşkil eden bu hâdise üzerine müdafaasına 
müracaat olunan Osman Bölükbaşı (Heyeti 
Umumiye huzurunda sarf ettiği sözlerin Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi muvace
hesinde adlî bir takibata mevzu olamıyacağını) 
ileri sürmüş ise de: 

Mezkûr maddenin mebusların Meclisteki rey, 
mütalâa ve beyanlarından ve bu rey, mütalâa 
ve. beyanların neşir ve hariçte tekrar edilme
lerinden mesul tutulamıyacağı hususunu tahdi
di bir surette zikretmiş olması muvacehesinde 
mütalâa, rey ve beyan mefhumları haricinde 
kalan küfür ve isnatları ve hakaretamiz sözleri 
ademimesuliyet müessesesinin şümulü içinde ka
bul etmeye hukukan ve mantıkan imkân tasavvur 
edilemiyeceği gibi, beyan ve mütalâa mefhum
larının her hangi bir hakareti ihtiva eyliyemi-
yeceği bedaheti karşısında bu -müdafaası mes
netsiz görülmüştür. 

Ayrıca a'dı geçenin zabıtlarla tesbit olunan 
bu sözleri Meclis Umumi Heyetine karşı değil 
konuşmalarına mâni olmak için gürültü çıka
ranlara, sıra kapaklarını vuranlara ve kendisi
ne söz vermiyen Riyasete karşı sarf etmiş oldu
ğunu tevil yoliyle ikrar eylemesi de hakaret kas
tını ve fiilini ortaya-koymuştur. Böylece mad
di ve mânevi unsurlariyle tam olarak teşekkül 
etmiş bulunan (Türkiye Büyük Millet Meclisini 
tahkir ve tezyif fiilinin Türk Ceza Kanununun 
159 ncu maddesindeki terhipli cezayı müstelzim 
bulunması sebebiyle Kırşehir Mebusu Osman Bö
lükbaşı hakkında gerekli takibatın icrası ve mu
hakemesinin yapılması için Teşkilâtı Esasiye 
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Kanununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamname
nin 180 nci maddelerine göre teşriî masuniyeti
nin'kaldırılmasına ekseriyetle karar verilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Muhalefet .şerhim ilişiktir. Niğde 

Manisa H. İL Ülkün 
M. Tümay 

Afyon K. Ankara Aydın 
8. Komitan R. Eren N. Geveci 

Aydın Burdur Bursa 
C. Ülkü Muhalifim Muhalifim 

B. Kayaalp R. Aybar 
Erzincan Çoruh İstanbul 

S. Perinçek M. önal C, Türkgeldi 
Kars Kırşehir Kocaeli 

Muhalifim • Muhalifim S. Dinçer 
K. Güven M. Mdhmudoğlu 
Malatya Rize Samsun 

Muhalifim O. Kavrakoğlu R. O. Gümüşoğlu 
N. Ocakcıoğlu 

Seyhan Zonguldak 
C. Oral E. Sayar 

Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 
fezlekesinde; yazılı talebinde; yalnız Meclis 
koridorundaki sözleri sebebiyle Kırşehir Mebu
su Osman Bölükbaşı'nm teşriî masuniyetinin 
kaldırılması istenildiği yazılı bulunmaktadır. 

Buna göre ihzari Encümen ve Muhtelit 
Encümenin bu mevzu ve bu sebeple mukayyed-
olarak tetkikatmı yapması ve kararını yalnız 
bu fiile istinadettirmesi lâzımgeldiği kanaatin
deyim. 

Bütün delil ve müdafaanın takdiri mah
kemeye aidolmakla beraber mevcut evrak mün-
derecatımn; Osman Bölükbaşı 'mn Meclis kori
dorunda sarf ettiği yazılı sözlerini; teşriî ma
suniyetinin kaldırılması için kâfi ve kandırıcı 
delil telâkki ettiğimden sadece; bu noktadan 
teşriî masuniyetinin kaldırılması reyine iştirak 
ediyorum. 

Meclis kürsüsü ve Meclis salonu içindeki 
beyanları üzerinde yukarda arz edilen sebep
lerde İhzari Encümen ve Muhtelit Encümence 
bir karara varılamıyacağı mütalâasında bulun
duğundan buna aykın alınmış bulunan karar 
ve mütalâaya muhalifim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Muhalefet şerhi 
Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğince 

tanzim olunan zabıt varakası ve buna müste
nit tahkikatta ve Ankara Cumhuriyet Müddei
umumiliğinin neticeli ve talepli yazısında; 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı 'nm sadece 
Meclis koridorundaki sözleri sebebiyle Büyük 
Millet Meclisine hakarette bulunduğu sebebi 
üzerinden tahkikat neticeye bağlanmıştır; 

Muhalefet şerhi 
İhzari Encümen raporunda işaret edildiği 

veçhile yalnız salon dışında vâki hakaret su
çundan «iolayı teşriî masuniyetinin kaldırılması 
reyindeyiz., 

Yözgakl Bursa Çanakkale 
/. Aktürel K. Yılmaz S. Sezgin 

Maraş Denizli 
M. özsoy î. Hadımlıoğlu 

^m 
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